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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru în unități de producție 

și de cercetare din agricultura județelor Olt și Giurgiu

Secretarul general 
al partidului a exa
minat rezultatele 
obținute in acest 
an in producția agri
colă și a stabilit, 
pe baza experienței 
unităților fruntașe 
și a realizărilor cer
cetării științifice, 
măsurile ce se 
impun pentru a se 
asigura, încă din a- 
nul viitor, producții 
mult sporite, îndeo
sebi prin extinderea 
culturilor duble și 
a irigațiilor, prin a- 
plicarea tehnologii
lor avansate la 
toate culturile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, miercuri, 12 octombrie, o vizită de lucru 
în unități agricole din județele Olt și Giurgiu, două din zo
nele cu pondere importantă în agricultura țârii, care au obți
nut an de an rezultate bune in folosirea rațională a fondului 
funciar, in mărirea producției vegetale și creșterea eficienței 
întregii activități.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășul 
Ion Dincă, precum și de tovarășul Ion Teșu, ministrul agricul
turii și industriei alimentare.

Vizita a reliefat o dată în plus 
preocuparea conducerii partidului 
și statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvol
tarea intensă a agriculturii, pentru 
creșterea rapidă a producției agrico
le, în consens cu obiectivele înfăp
tuirii revoluției agrare, a hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.. 
Cu prilejul vizitei s-a întreprins 
o analiză amănunțită, la fața locu
lui, asupra metodelor celor mai efi
ciente de exploatare intensivă a pă- 
mintului, de extindere a culturilor

duble în vederea obținerii unor pro
ducții mari, utilizarea în acest scop 
a tehnologiilor moderne, de mare 
eficiență economică, precum și a 
sistemelor de irigații.

Această nouă intîlnire a conducă
torului partidului, și statului nostru 
cu oamenii muncii de pe ogoare — 
țărani cooperatori, mecanizatori, 
specialiști agronomi și din domeniul 
irigațiilor și desecărilor — se înscrie 
în stilul de muncă promovat cu con
secvență de secretarul general al 
partidului de a fi mereu prezent — 
cu sfatul înțelept și fapta pilduitoa

re — în mijlocul făuritorilor de 
bunuri materiale, de a se consulta 
permanent cu ei asupra măsurilor 
celor mai eficiente ce trebuie între
prinse în vederea transpunerii în 
viață a programelor naționale de 
dezvoltare a agriculturii — ramură 
de bază ă economiei naționale — a 
celorlalte sectoare economice, care, 
împreună, asigură dezvoltarea impe
tuoasă a tuturor județelor țării.

întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu lucrătorii ogoarelor 
din cele două județe a prilejuit ma
nifestarea celor mai profunde senti
mente de dragoste și prețuire, de 
recunoștință fierbinte pe care țără
nimea le nutrește față de secretarul 
general al partidului pentru grija 
statornică pe care o poartă dezvol
tării agriculturii și înfloririi satului 
românesc, pentru strădania cu care 
acționează neobosit, zi de zi, în ve
derea ridicării nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului nos
tru popor. Peste tot, în unitățile vi
zitate, mii de țărani l-au. întîmpinat 
cu dragoste și bucurie pe cel mai 
iubit fiu al poporului, pe omul care 
își consacră întreaga viață pro
gresului patriei, fericirii și prosperi
tății tuturor celor ce muncesc. Pre

tutindeni, după datina străbună, 
secretarul general al partidului a 
fost invitat să guste din pîine și 
sare, din ploști cu vin, ca semn al 
înaltei cinstiri, al caldei ospitalități. 
Tinere și tineri, pionieri și șoimi ai 
patriei au oferit flori. în toate uni
tățile vizitate, formațiuni alcătuite 
din membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei- au 
prezentat onorul.

Vizita a inceput la COOPE
RATIVA AGRICOLĂ DE 
PRODUCȚIE DIN COMUNA 
ȘTEFAN CEL MARE, din 
țul Olt, la unele sole cu culturi du
ble de soia, sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui.

La eoborîrea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de tovarășul Vasile 
Bărbulescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Olt al P.C.R., care, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor de pe aceste străvechi 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Orașul 
ca o carte 
de istorie 
adusă la zi

Reportaj de
Lucian AVRAMESCU

Calafatul și-a început viața 
— ca oraș — recent. Borna a- 
cestui nou destin se cheamă 
1965 și este anul Congresului IX 
al partidului, anul în care cti- 
td'rul României contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aducea în plămînii patriei ozo
nul unei gîndiri vizionare și al 
unei mari deschideri revoluțio
nare. în acești ani care au tre
cut de atunci. Calafatul a cres
cut, ca populație, de trei ori. 
iar ca putere economică de zeci 
de ori sau chiar de sute dș ori, 
pentru că-n anumita ' domenii 
producția se compară cu nean
tul. Lipsesc, cu alte cuvinte, de 
pe ecranul cifric, termenii de 
comparație. La Calafat, da. la 
Calafat, orașul care trăia cu 
adevărat doar pe harta mare
lui război al Independenței, s-a 
construit și se construiește de 
cîțiva ani una dintre cele mai 
omogene și grandioase platfor
me industriale din România.

Datele ne sînt furnizate de 
secretarul consiliului popular, 
tovarășul Stelian Petcu, singu
rul oficial prezent la primărie
(Continuare în pag. a IV-a)

PE PRIMUL PLAN

Transportul si depozitarea recoltei!
• Toate camioanele, remorcile și, mai ales, toate atelajele 

să fie folosite din plin pentru grăbirea transportului
• Livrarea integrală a cantităților ,de produse prevăzute la 

fondul de stat — sarcină de mare răspundere a fiecărei 
unități agricole

Culesul porumbului, soiei și al 
«rugurilor se apropie de sfîrșit. 
De asemenea, recoltarea sfeclei de 
zahăr se face în conformitate cu 
graficele stabilite. Există deci 
condiții ca toate aceste lucrări să 
se încheie. într-un timp cit mai 
scurt. De bună seamă însă, recol
tarea nu poate fi considerată în
cheiată decît atunci cîrid toate 
produsele culese au fost transpor
tate și puse la adăpost. Or, din 
acest punct de vedere situația 
existentă nu poate fi considerată 
satisfăcătoare. Din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii 
rezultă că, în seara zilei de 11 
octombrie, se aflau pe cîmp, sub 
cerul liber, peste 1,4 milioane tone 
de porumb știuleți. Cele mai mari 
cantități de porumb culese și ne
transportate încă din cîmp continuă 
să se afle în județele Constanța, 
Timiș, Călărași, Ialomița, Brăila, 
Galați și Tulcea. De asemenea, la 
aceeași dată se aflau pe cîmp • și 
mari cantități de sfeclă de zahăr 
— peste 600 000 tone, z

Acum, cînd recoltarea a Intrat 
în stadiul final și vremea a deve
nit instabilă în diferite zone ale 
țării, sarcina cea mai urgentă 
a oamenilor muncii de pe ogoare 
o constituie Intensificarea la ma

stringerii roadelor toamnei

ximum a transportului, spre a se 
asigura punerea la adăpost în cele 
mai bune condiții a întregii canti
tăți de produse aflate încă pe cîmp. 
Hotăritoare pentru grăbirea trans
portului produselor din cîmp sînt 
măsurile organizatorice privind 
asigurarea forței de muncă la 
încărcarea și descărcarea ra
pidă a camioanelor, tractoare
lor cu remorci și atelajelor. 
De rezolvarea acestei probleme 
depind evitarea staționărilor în
delungate ’ în cîmp și la bazele de 
recepție și, implicit, realizarea 
graficelor zilnice la transportul, 
depozitarea și livrarea la fondul 
de stat a producției contractate, 
în aceeași ordine de idei, pentru 
intensificarea transportului este 
absolut pbllgatoriu ca la această 
activitate să fie folosite toate 
atelajele unităților agricole și cele 
din gospodăriile populației.

Concomitent cu măsurile ce se 
întreprind pentru grăbirea trans- 
portului produselor din cîmp, o 
atenție deosebită trebuie să se 
acorde livrării tuturor cantităților 
de porumb, sfeclă de zahăr, soia, 
fructe și alte produsa contrac
tate la fondul de stat. Aceasta 
constituie o sarcină de înaltă răs
pundere a fiecărei unități agricole.

In lanurile de porumb ale cooperatorilor din Vădăstrița, județul Olt La Institutul de cercetare și Inginerie tehnologică pentru Irigații și drenaJe-Bâneasa, județul Giurgiu
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Pentru strîngerea și punerea neîntîrziatd la adăpost a întregii recolte
TOATE FORȚELE SATELOR - PUTERNIC MOBILIZATE LA «MP. IN GRĂDINI. Ull $1 LIVEZI!

Județul Argeș a încheiat
recoltarea porumbului

și semănatul culturilor
de toamnă

Unitățile agricole din județul Ar
geș au terminat recoltarea porum
bului pentru consum în ogor pro
priu pe întreaga suprafață cultivată 
de 31 220 hectare și au terminat se
mănatul furajelor, orzului pentru 
boabe, orzoaicei și griului pe toată 
suprafața de 71 767 hectare, lucrări 
care, de fapt, marchează cea mai 
scurtă camoanie de recoltare și in- 
sămințări din istoria județului.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Comite
tul județean Argeș al P.C.R.. se spu
ne, intre altele :

Comuniștii, toți oamenii . muncii 
din agricultura județului Argeș vă 
raportează, mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că. puter
nic mobilizați de îndemnurile și in
dicațiile dumneavoastră, folosind la 
întreaga capacitate toate forțele 
umane și mecanice, au reușit să 
stringă la timp și fără pierderi re
colta de porumb, să respecte nor
mele de densitate stabilite la însă- 
mînțarea griului, a celorlalte cereale 
păioase de toamnă.

în prezent sîntem mobilizați și ac
ționăm cu toate forțele pentru rea
lizarea în Yitm tot mai susținut a 
celorlalte lucrări care se execută in 
această perioadă — recoltarea legu
melor și fructelor, depozitarea fura
jelor, efectuarea arăturilor adînci de 
toamnă. De asemenea, acordăm o 
importanță deosebită livrării la fon
dul de stat a cantităților de porumb 
planificate.

Vă asigurăm, mult iubite , si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
toți lucrătorii din agricultura jude
țului Argeș vor acționa, cu tot mai 
multă răspundere, pentru creșterea 
eficienței activității din această im
portantă ramură a economiei națio
nale. pentru a ne spori aportul la 
buna aprovizionare a județului și a 
țării cu produse agroalimentare.

STRlNGETI Șl DEPOZITAȚI ț

MAI REPEDE FURAJELE! !
Cu ce viteză s-a lucrat în ziua de 11 octombrie 

I) la însiloZarea furajelor în județele din zona I

Județul
Viteza 

planificată 
- în tone -

Viteza 
realizată 

— în tone -

Plus 
sau minus 

— în tone -

Constanța 8 730 14 245 4-5 515
Brăila 7 950 10 500 4-2 550
Giurgiu 2 750 4 450 4-1 700
Călărași 8 710 9 100 4- 390
Teleorman 6 590 5 575 —1 015
Ialomița 8 320 7 300 —1 020
Buzău 8 910 6 200 —2 710
Olt 4 530 ’ 1 550 —2 980
Tulcea 5 080 1 935 —3145
Arad 9 210 5 550 —3 660
Dolj 11 500 5 800 —5 700
Timiș 14 460 5 529 —8 931

BOTOȘANI:

0 situație care îndeamnă la acțiuni imediate 
pentru strîngerea tuturor resurselor de furaje

Unitățile agricole din județul Bo
toșani au depozitat cu 15 la sută mai 
puțin fin față de cantitatea prevă
zută în plan. Este adevărat, o serie 
de unități agricole, cum sînt cele din 
consiliile agroindustriale Cîndești. 
Dragalina și Bucecea, au strins cu 
aproape 3 500 tone mai mult fin față 
de necesar. în schimb, cele din con
siliile agroindustriale Frumușica, 
Botoșani și Sulița nu au în depozi
tele de furaje decît 50—70 la sută din 
cantitățile de fin stabilite. Situația 
la care ne referim este pusă pe sea
ma secetei excesive, dar justificările 
nu țin loc de hrană pentru efecti
vele de animale ale județului. Ce se 
întreprinde acum pentru a se. com
pensa deficitul de fînurt în zooteh
nia botoșăneană ? Este întrebarea 
pe care ne-am propus s-o elucidăm 
în consiliul agroindustrial Frumu
șica. ,

La ferma zootehnică a cooperati
vei agricole din comuna Copălău, 
una din cele patru comune din com

ponența acestui consiliu agroindus
trial, a fost asigurată o bază fura
jeră ce garantează producții supe
rioare pe toată durata sezonului fri- ’ 
guros : 220 tone fin, 680 tone paie 
și 1 500 tone de coceni, toate depo
zitate ca într-o cămară gospodă
rească. „Trebuie să recunoaștem că 
la fin avem un deficit de cîteva 
sute de tone — ne-a spus șefa fer
mei, Doina Mihăilescu. Compensăm 
însă acest deficit însilozînd cit mai 
multe furaje". într-adevăr, aici se 
muncea intens la însilozări. Pe sola 
„Juravlea", două combine și re
morci recoltau și transportau pro
ducția de pe ultimele suprafețe cul
tivate cu porumb pentru masă verde. 
„Datorită faptului că a fost semă
nată la timp, cultura s-a dezvoltat 
bine și am obținut 14—15 tone de 
porumb siloz la hectar — ne spune 
Dumitru Catrinescu, vicepreședintele 
consiliului popular comunal, desem
nat să se ocupe în această perioadă 
de asigurarea bazei furajere. Acum 

strîngem și însilozăm cu grijă toate 
aceste furaje". Dar aceasta este doar 
una din căile pe care se acționează 
pentru acoperirea deficitului de 
fin. Zilnic, de la recoltarea sfeclei 
de zahăr se adună 19—20 tone de 
colete ce se însilozează în amestec 
cu coceni. Pe de altă parte, în ace
lași ampstec intră și tăițeii de sfe
clă preluați zilnic de Ia întreprinde
rea de industrializare a sfeclei de 
zahăr din Bucecea. în această coo
perativă agricolă, necesarul de sucu
lente stabilit inițial era de 1642 
tone. Se apreciază însă că se vor 
realiza ce! puțin 2 200—2 300 tone de 
furaje însilozate.

De fapt, documentarea noastră a 
început la sediul consiliului agroin
dustrial Frumușica, căutîndu-1 pe 
medicul veterinar al acestui orga
nism, Nicolae Micu. „Cred că se 
află în comuna Copălău" — ne-a 
spus planificatoarea consiliului. „N-a 
trecut pe aici de cîteva săptămîni" 
— am aflat în localitatea indicată. 
Nu era nici în celelalte ferme zoo
tehnice. Care, este adevărul? Specia
listul în cauză, locuind în munici
piul Botoșani, poate fi întîlnit în 
consiliul agroindustrial Frumușica 
doar în zilele cînd se dă retribuția. 
Implicațiile acestui fapt sînt nume
roase, au o influență directă asu
pra bazei furajere. Astfel, pînă în 
ziua documentării noastre, la coope
rativa agricolă din Frumușica se 
recoltaseră doar 25 hectare din cele 
146 hectare cultivate cu porumb 

La Stațiunea didactică experimentală Belciugatele, Județul Călărași, la recoltarea strugurilor participă un mare 
număr de studenți de la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din Capitală Foto : Agerpres

pentru siloz. Motivul l-am aflat de 
la inginerul-șef al unității, loan 
Podeanu : „Nu avem remorci sufi
ciente pentru a transporta furajele 
din cîrnp". Ing. Petru Trocin, direc
torul S.M.A. Frumușica, preciza că 
cele 40 de tractoare, 80 de remorci 
și un mare număr de alte mașini și 
utilaje repartizate pentru strîngerea 
și transportul furajelor, în cadrul 
consiliului agroindustrial, putea asi
gura încheierea acțiunii într-un 
timp scurt. Lipsa unei coordonări 
unitare a acestor mijloace a făcut 
ca mecanizatorii să fie angajați la 
efectuarea altor lucrări, recoltarea 
și transportul furajelor fiind negli
jate.

Și în unitățile agricole din alte 
consilii agroindustriale se înregis
trează restanțe la însilozarea fura
jelor. Potrivit datelor furnizate de 
direcția agricolă, pînă acum, din 
cele 415 000 tone de suculente pla
nificate pentru iarnă, au fost asigu
rate doar 226 425 tone. în aceste con
diții. din inițiativa comitetului ju
dețean de partid, organele agricole 
ale județului au achiziționat însem
nate cantități de furaje din alte ju
dețe. Dar faptul că se aduc' nutre
țuri din alte părți, desigur cu chel
tuieli mari, nu trebuie să minimali
zeze cu nimic răspunderea pentru 
strîngerea neîntîrziată a tuturor re
surselor locale de furaje.

Silvestri A1EENE1
corespondentul „Scînteii"

BUfĂu; Culesul merelor decurge bine, 
dar sint necesare mai multe ambalaje 

și mijloace de transport
în livezile județului Buzău recol

tarea fructelor se desfășoară în aces
te zile cu maximum de intensitate. 
Deși condițiile climaterice din pri
măvara și vara acestui an nu au fost 
dintre cele mai favorabile, produc
țiile obținute. în special la merele 
de toamnă, depășesc evaluările. Se 
remarcă în acest sens fermele pomi
cole de la Odoba, Cîndești. Tega, 
Măgura. Pîrscov și Vemești. După 
încheierea recoltării prunelor, toate 
forțele au fost concentrate la culesul 
merelor. Pînă în seara zilei de 12 
octombrie au fost livrate la fondul 
de stat și la export circa 17 mii tone 
de mere. în livezi se mai află însă 
peste 6 000 tone de mere care tre
buie adunate în cel mai scurt timp.

Constatările din teren demonstrea
ză că urgentarea culesului merelor 
depinde acum de asigurarea amba
lajelor și a mijloacelor de transport 
în numărul necesar. Față de cerin
țele zilnice — 4 500 lăzi tip P și 300 
conteinere — care ar asigura folo

sirea integrală a forței de muncă 
și încheierea recoltării merelor pînă 
la 25 octombrie, unitățile producă
toare primesc de la întreprinderea 
județeană de legume și fructe Bu
zău mai puțin de jumătate. „La lip
sa ambalajelor — ne spune inginera 
Valeria Nișcovici. de lă Stațiunea de 
cercetare și producție pomicolă Bu
zău — se adaugă și unele deficiente 
în organizarea transportului. în fer
mele noastre avem recoltate peste 
500 tone de mere, care așteaptă de 
aproape o săptămînă să fie transpor
tate in depozitele I.J.L.F. Buzău".

Toamna timpurie din acest an nu 
i-a surprins nepregătiți pe pomicul- 
torii buzoieni. ci doar pe beneficiar 
— I.J.L.F. Buzău. „Noi ne-am orga
nizat din timp activitatea — ne sau
ne șeful fermei Odoba a S.C.P.P. 
Buzău, inginerul Constantin Pachef. 
Avînd în vedere că producția estd 
bună, față de 4 700 tone plan vom 
obține peste 6 000 tone, ne-am asigu
rat și forță de muncă suplimentară 
pentru a încheia culesul merelor în 
40 de zile. Am început recoltarea la 
29 august și, după patru zile, ne-am 
oprit din cauza lipsei de ambalaje. 
Am reluat culesul și ne-am mai 
oprit de trei ori din aceeași cauză. 
Pînă acum am recoltat doar 3 700 
tone, dar n-am reușit să livrăm de
cît 2 300 tone. Pentru a încheia 
la timp recoltarea merelor de pe 
cele 174 hectare avem nevoie de 
încă 7 000 de conteinere, dar nu pri
mim decît 40 de conteinere pe zi".

Din analiza graficelor de transport 
din ultimele zile rezultă că și pre
luarea merelor din unitățile produ
cătoare se desfășoară anevoios. Ast
fel, în zilele de 3 și 4 octombrie, 
din 200 tone planificate au fost pre
luate numai 16 tone, la 5 octombrie, 
din 148 tone — doar 72 tone, iar în 
ziua de 10 octombrie, din 142 tone au 
ajuns la I.J.L.F. Buzău doar ..." tone.

întreprinderea județeană de legu
me și fructe Buzău trebuie să ia de 
urgență măsuri pentru a rezolva în 
cel mai scurt timp problema amba
lajelor și a mijloacelor de transport 
în scopul preîntîmpinării oricăror 
pierderi de recoltă.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

::.v

Acum. în ultimul trimestru al anului, sporirea pro- de cărbune mai mult decît in aceeași perioadă a anu-
ducțlei de cărbune reprezintă una din sarcinile ma- lui trecut constituie cea mai elocventă dovadă a po-
jore. de cea mai mare importanță pentru bunul mers sibilităților reale care există pentru sporirea în conti-
al activității în toate sectoarele economiei naționale. nuare a producției. în același timp, experiența multor
După cum se știe, in perioada următoare, odată cu unități miniere demonstrează că planul la producția
scăderea temperaturii, consumul de energie va înre- de cărbune poate fi depășit printr-o mai bună orga-
gistra o creștere simțitoare atît în industrie, cît și în nizare a muncii, prin folosirea completă a timpului
gospodăriile populației. Termocentralele vor avea deci de lucru și utilajelor din dotare. Tinînd deci seama de
nevoie de cantități tot mai mari de cărbune pentru a necesitatea îmbunătățirii activității în întreaga indus-
putea satisface în bune condiții cerințele de energie trie extractivă a cărbunelui, prezentăm azi două ex
ale consumatorilor. Totodată, trebuie să se asigure periențe concrete' din unități miniere din județele
cantități sporite de cărbune cocsificabil pentru marile Gorj și Prahova, care ilustrează cum trebuie acționat
combinate siderurgice. Faptul că în nouă luni care au pentru a se realiza cantități tot mai mari de cărbune,
trecut din acest an s-au extras cu 5,2 milioane tone de calitate superioară.

Rezultate superioare prin bună organizure,

Aplicarea acordului global întărește 
răspunderea in muncă și spiritul gospodăresc

ordine .
DupS cele trei trimestre care au 

trecut din acest an, pe panoul între
cerii de la mina Filipeștii de Pă
dure s-a înscris o nouă cifră : 45 000 
tone de cărbune net extras supli
mentar. Este sporul de producție cel 
mai mare realizat în ultimii ani. în
tr-o asemenea perioadă de timp. Pe
rioadă in care mina s-a situat a- 
proape permanent în fruntea între
cerii socialiste pe ramură. Ce stă la 
baza acestor importante și constante 
realizări ? „Factorii hotărîtoț-i. ne-a 
spus Mihail Comănoiu, secretarul 
comitetului de partid, au fost și ră- 
mîn buna organizare a muncii, or
dinea și disciplina pe întregul flux 
de lucru".

De acest adevăr ne-am convins șt 
mai bine la fața locului. Coborînd 
în mină, am stat de vorbă cu briga
dieri, șefi de schimb, mineri. Ne-am 
notat mai amănunțit cele spuse de 
șeful de schimb Ion Rotășanu, din 
abatajul frontal Roșioara. faptele re
latate de interlocutorul nostru fiind 
caracteristice pentru întreaga activi
tate a minei : „Anul trecut nu 
aveam realizări prea bune la pro
ducția zilnică de cărbune. Eram însă 
conștienți de importanța sarcinii su
bliniate de secretarul general al par
tidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a realiza producții cît mai mari 
de cărbune. Indicațiile date de con
ducerea partidului au fost traduse 
imediat în fapte. Dar forma de orga
nizare a muncii, fie ea cît de bună, 
dacă nu există ordine șl disciplină 
treburile tot nu merg strună. Acest 
lucru l-am discutat serios între noi, 
minerii din brigada lui Constantin 
Oprea. Șl toți cei 36 de oameni din 
brigada noastră au hotărît ca. odată 
cu generalizarea acordului global, să 
nu mai admită nici o întîrziere. nici 
o absentă de la program, astfel in
cit, în abataj, timpul de lucru să fie 
folosit cît mai din plin. Totodată,, 
am luat o*  serie de măsuri și pentru 
ridicarea calificării oamenilor. în ca
drul acțiunii „Prietenii noilor anga
jați", cei tineri au fost repartizați în

i disciplină in
forntațiile de lucru ale un<?r mineri 
bine pregătiți profesional. Am cerut 
apoi să ni se asigure o mai bună 
asistentă tehnică. Dealtfel, acest de
ziderat s-a realizat odată cu genera
lizarea aplicării acordului global. Au 
crescut astfel răspunderea și co
interesarea cadrelor tehnice de la su
prafață din atelierele de reparații și 
revizie față de mersul activității în 
subteran. Aceste măsuri și altele au 
dus la creșterea simțitoare a produc
ției zilnice de cărbune".

Din calculele făcute rezultă că. In

La mina 
Filipeștii de Pădure

acest an, brigada lui Constantin O- 
prea a depășit planul lună de lună 
cu 250—300 tone de cărbune. Aceste 
depășiri s-au oglindit și îp retribuția 
lunară a minerilor, care au ciștigat 
lunar in plus 500—570 lei.

Lucruri bune despre organizare, 
ordine, disciplină am aflat și de la 
Constantin Ciușdel, tot șef de 
schimb, dar în brigada lui Ștefan 
Dobre. El a ținut să sublinieze im
portanța pe care o are asigurarea 
bazei materiale. „Timpi «marți», 
menționa șeful de schimb, se creează 
la noi din cauza lipsei pieselor de 
schimb. Știu că mina are dificultăți 
în aprovizionare. De aceea, o spun și 
acum, ca șl la adunarea generală a 
oamenilor muncii, se cade ca unită
țile constructoare de utilaj minier să 
respecte clauzele contractuale atît în 
privința termenelor de livrare, cît. și 
a calității utilajelor pe care le pri
mim".

Pînă nu demult, fruntașă era șl 
brigada condusă de Ion Milu. din 
sectorul mecanizat Palanga-Sud. Iată 
însă că, de la un timp, ortacii Iul 
Milu nu mai obțin aceleași rezultate. 
De ce? Numai și numai din cauza

abataje
slăbirii disciplinei. Ce s-a întîmplat 
de fapt ? La începutul lunii septem
brie, Ion Milu a plecat în concediu 
de odihnă. N-a luat însă toate mă
surile necesare, nu a pregătit alt mi
ner care să poată conduce brigada 
cu mînă sigură. în consecință, mun
ca nu a mai fost atît de bine orga
nizată, iar rezultatele obținute în 
producție au început să scadă, să nu 
se mai realizeze integral planul. „Si
gur că n-am lăsat lucrurile să meargă 
în declin, ne-a spus secretarul comi
tetului de partid. Am analizat urgent 
starea de lucruri din brigadă într-o 
ședință de partid. Comuniștii, cum 
le este firea, au spus lucrurilor pe 
nume. Ion Bărăncel, șef de schimb, 
ca să dau un exemplu, a recunoscut 
cinstit că ordinea și disciplina au în
ceput să lase de dorit. S-a format 
un colectiv condus de inginerul 
Eleodor Minoiu, secretarul cu pro
bleme economice al comitetului de 
partid, care a elaborat împreună cu 
oamenii din brigadă un program de 
redresare rapidă a activității. Tot
odată, am inițiat o serie de convor
biri pe teme de productivitate, disci
plină, organizare a muncii cu mine-; 
rii din formațiile de lucru în care 
s-au înregistrat întîrzieri sau ab
sențe. Ca efect al măsurilor luate, 
în ultima Săptămînă producția ex
trasă de cărbune a crescut con
stant".

Există, așadar, certitudinea că mi
nerii de la Filipeștii de Pădure vor 
'spori in continuare producția de căr
bune extras peste plan. Dealtfel, 
minerii au hotărit să reînnoiască an
gajamentul anual, care pînă acum a 
și fost îndeplinit. Ei vor să dea țării 
pină la finele anului alte șl alte mii 
de tone de cărbune peste plan. Fac 
însă un singur apel : să se asigure 
ritmic, conform graficelor orare, va
goanele necesare la încărcat., astfel 
ca întreaga cantitate de cărbune să 
ajungă operativ la beneficiari.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Succese 
ale minerilor 

TISMANÂ
Oamenii muncii de la Ca

riera Țismana 2. din bazinul 
Rovinari. au ridicat, 
miercuri, la 400 000 de tone 
cantitatea de lignit extrasă 
și livrată în plus termocen
tralelor. altor beneficiari, de 
la începutul anului. Rezul
tatul obținut se datorește. în 
principal, creșterii cu peste 
20 la sută a indicilor de fo
losire a 'excavatoarelor cu 
cupe, mașinilor de haldat. 
altor instalații și utilaje, 
precum și sporirii producti
vității muncii cu 8 la sută, 
îndeosebi în ■ urma generali
zării ' acordului global. în 
felul acesta, minerii de la 
această carieră au îndepli
nit cu trei săptămîni mai 
devreme planul la produc
ția fizică, la alți indicatori 
pe zece luni din acest an.
ANINOASA

Acționind sub imperati
vul : „Patriei, mai mult căr
bune !“. muncitorii, inginerii 
și tehnicienii carierei de la 
Aninoasa au consemnat. în 
bilanțul realizărilor obținute 
de la începutul anului și 
pînă acum, o producție su
plimentară de 100 000 tone 
lignit. Acest remarcabil suc
ces este, in principal, rezul
tatul utilizării cu randament 
superior a instalațiilor, a- 
gregatelor și mașinilor des
tinate mecanizării operații
lor de descopertare a zăcă- 
mîntului, ca și a celor de 
exploatare, sortare. Încărca
re și transport al cărbunelui.
HARGHITA

De curînd, la întreprin
derea minieră Harghita au 
fost puse în funcțiune patru 
noi mașini de încărcat au
tomat minereul. S-a realizat, 
astfel, o creștere substanția
lă a gradului de mecanizare 
a activității in subteran. în 
șirul acțiunilor întreprinse 
pentru sporirea eficientei e- 
conomlce se înscrie și extin
derea metodei de exploatare 
a minereului în subabataje 
scurte, metodă care a con
tribuit la creșterea produc
ției de la 5,5 tone la 8,3 tone 
pe schimb. Drept rezultat. în 
trei trimestre, minerii de 
aici au realizat un spor de 
producție-marfă în valoare 
de 2,5 milioane lei.

(Agerpres)

De doi ani consecutiv, mina Mo- 
tru-Vest se numără printre unitățile 
fruntașe din bazinul minier al Gor- 
jului. Răspunzind chemării tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, de a da 
tării cît mai mult cărbune, minerii 
de aici au depus eforturi stăruitoare 
pentru valorificarea potențialului 
tehnic existent, pentru întărirea or
dinii și disciplinei, astfel incit sar
cinile de producție să fie îndepli
nite ritmic. Concret, in cele nouă 
luni care au trecut din acest an s-a 
realizat o producție suplimentară de 
circa 10 000 tone lignit. Care sînt ele
mentele hotărîtoare în obținerea 
acestui rezultat ? Discutăm cu ingi- 
nerul-șef al minei, tovarășul Toma 
Todea :

— Lucrez de peste 20 de ani în 
minerit și m-am convins că deter
minant pentru bunul mers al activi
tății este modul în care se pun în 
valoare potențialul uman și tehnic 
din dotare. Rezultatele obținute ne 
îndreptățesc, într-adevăr, să apre
ciem că am muncit bine, că oamenii 
din formațiile de lucru s-au mobili
zat, au organizat bine munca, achi- 
tindu-se cu cinste de sarcinile ce 
le-au revenit. Sîntem însă conștienți 
că mai avem neajunsuri în propria 
activitate, că nu am valorificat toate 
rezervele de soorire a producției. 
Iată un exemplu. Primul semestru 
al anului s-a încheiat cu un spor de _ 
producție de peste 35 000 tone căr- ' 
bune. Un 'rezultat bun, datorat efor
turilor susținute ale tuturor brigăzi
lor de producție, ale întregului per
sonal al minei. în trimestrul III, nu 
toate formațiile au dat insă randa
mentul așteptat, au apărut unele 
acte de indisciplină, o serie de de
fecțiuni la utilaje și, ca urmare,, rit
mul producției a încetinit, am pier
dut din sporul obținut. Am vrut să 
subliniez prin acest exemplu juste
țea și oportunitatea măsurilor adop
tate de conducerea partidului și sta
tului cu privire la generalizarea acor
dului global și perfecționarea siste
mului de retribuire după cantitatea 
și calitatea muncii. S-a creat astfel 
cadrul necesar pentru întărirea răs
punderii muncitorești In ce privește 
cantitatea și calitatea producției ob
ținute.

...Ne aflăm în abatajul frontal 7/5, 
unde lucrează formațiile de mineri 
conduse de brigadierii Ion Scrieciu 
și Mircea Andrei, fruntașe pe uni
tate și pe bazinul minier al Motru- 
lui. Rezultatele obținute se datoresc 
întreținerii exemplare a complexu
lui mecanizat, executării la timp și 
de calitate a lucrărilor de reparații 

și revizii, folosirii chibzuite a tim
pului de lucru. „Muncim de la în
ceputul anului în acord global — ne-a 
spus unul din șefii de brigadă — și 
avem tot interesul ca activitatea să 
se desfășoare ireproșabil. Depășind 
planul, în luna septembrie fiecare 
membru al brigăzii a obținut o re
tribuție cu 20 la sută mai mare. Tot
odată, ca efect al majorării retribu
ției în minerit, veniturile oamenilor 
au crescut cu 700—800 lei. Prin apli
carea noilor reglementări avem efec
tiv posibilități nelimitate de creștere 
a retribuției. Mărind corespunzător, 
bineînțeles, producția de cărbune. 
Acum am încheiat cu conducerea 
minei un nou contract de acord glo
bal pentru luna octombrie. O deose
bită atenție acordăm gospodăririi

La mina Motru-Vest

mijloacelor materiale șl obținerii 
unui cărbune de calitate, cu o pu
tere calorică de peste 1 750 kcal/kg, 
ceea ce ne va permite să obținem 
importante venituri suplimentare".

De reținut este și faptul câ în pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului, producția de cărbune a cres
cut in condițiile in care cheltuielile 
s-au redus cu 8 milioane lei. Do
vadă că planul la producția de căr
bune poate fi depășit nu cu chel
tuieli suplimentare, ci prin reduce
rea acestora, ca urmare a folosirii 
judicioase a materialelor și pieselor 
de schimb, a combustibilului șl ener
giei. Subliniem acest lucru pentru că 
în unele mine și cariere se face 
risipă de materiale și piese de 
schimb, se cheltuiește mult, sub pre
textul realizării producției de căr
bune.

Una din principalele surse de re
ducere a cheltuielilor o constituie 
întreținerea corectă a complexelor 
mecanizate din abataje, efectuarea 
reviziilor de calitate. „Manifestînd o 
preocupare permanentă în această 
direcție, ne-a explicat brigadierul- 
mecanlc Mircea Andrei, am redus 
substanțial consumul de piese de 
schimb, carburanți, energie și am 
asigurat creșterea vitezei de avansa
re în abataj cu peste 20 m 1 pe lună. 
Am pus, de asemenea, un accent 
deosebit pe recondiționarea și refo- 
losirea unor piese de schimb, activi
tate în care primim un ajutor sub
stanțial din partea muncitorilor de 
la atelierul mecanic. Pe baza con
tractului de acord global am trecut 

din această lună la normarea și no
minalizarea consumurilor pentru fie
care loc de muncă. Este bine că știm 
dinainte de ce materiale dispunem, 
avînd în felul acesta posibilitatea 
să ne încadrăm și chiar să diminuăm 
consumurile sub normele prevăzute".

Despre celelalte măsuri ce se în
treprind în această perioadă. în con
formitate cu importantele măsuri 
adoptate de conducerea de partid și 
de stat, ne-a vorbit maistrul Ion 
Ciuhodaru, secretarul comitetului de 
partid pe mină :

— Sîntem convinși că aplicarea cor 
rectă a acordului global, a celorlalte 
măsuri referitoare la perfecționarea 
organizării producției’ și a muncii 
implică mari răspunderi, de la șeful 
de mină pînă Ia brigadier și șeful de 
schimb. în fond, este vorba de apli
carea principiului socialist potrivit 
căruia cîștigurile trebuie să fie în 
funcție de munca depusă. Va trebui 
să învingem și o anumită mentali
tate, pentru că — de ce să nu recu
noaștem — și la noi în minerit mai 
sint oameni care s-au învățat să ciș- 
tige cît mai mult, cu muncă mai pu
țină. în prezent, am stabilit sarcini 
diferențiate la producția fizică și 
eonsnmuri pe brigăzi, și locuri de 
muncă, în funcție de condițiile hi- 
drogeologice, de calitatea stratului, 
efectivul formațiilor și capacitatea 
utilajelor. Nu considerăm aceste 
norme definitive și pe baza rezulta
telor ce le vom obține în luna oc
tombrie le vom îmbunătăți. Am ho
tărit, totodată, să urmărim decadal, 
pe fiecare abataj în parte, calitatea 
cărbunelui. Vom lua măsuri, pentru 
ridicarea calificării personalului din 
fiecare abataj, de la celelalte locuri 
de muncă și vom trece la mai buna 
repartizare a forțelor existente, ast
fel ca nimeni să nu fie retribuit din 
munca .altuia.

Atmosfera de încredere și opti
mism cu care minerii de la mina 
Motru-Vest au primit recentele mă
suri privind întărirea autoconducerii 
muncitorești si Lautogestiunii. perfec
ționarea sistemului de retribuire și 
majorarea retribuției personalului 
muncitor se reflectă, așadar. în 
rezultatele obținute. In acțiunile 
întreprinse pentru organizarea cît 
mai temeinică ă muncii. în acest 
context, minerii și-au propus să în
deplinească exemplar planul și să 
realizeze în fiecare lună, pină la 
sfirșitul anului, o producție supli
mentară de cel puțin 5 000 tone căr
bune.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii"
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VIZITA DE LUCRU A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează o expoziție de legume și fructe obținute in agricultura județului Olt In timpul vizitei la C.A.P. „Unirea" din Corabia

(Urmare din pag. I)
plaiuri românești, i-a urat un 
fierbinte bun sosit, exprimînd bucu
ria de a-1 avea din nou în mijlocul 
lor pe secretarul general al parti
dului. Mii de locuitori ai comunelor 
Ștefan cel Mare și Ianca au aclamat 
cu entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au ovaționat Îndelung 
pentru partid, patrie și popor. Ei 
purtau portrete ale secretarului ge
neral al partidului, steaguri roșii și 
tricolore, pancarte cu urări la adre
sa partidului, a conducătorului iubit 
al națiunii noastre.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu specialiștii judetul-ui, 
cu reprezentanți ai lucrătorilor ogoa
relor s-a axat pe problema creșterii 
«nai puternice a producției agricole, 
incepînd cu folosirea semințelor din 
soiurile cele mai productive, exploa
tarea intensivă a pămîntului, execu- 

! tarea la timp și în condiții superi
oare de editate a lucrărilor de între
ținere și ierminind eu strtngerea și 
depozitarea fără pierderi a întregii 
recolte. A fost pus un accent deose
bit pe extinderea culturilor duble 
irigate, acțiune menită să ducă la 
creșterea producției vegetale, la fo
losirea cu maximă eficiență a fon
dului funciar. S-a evidențiat faptul 
că județul ane o bună experiență in 
această direcție, anul acesta culturile 
duble cuprinzînd 59 000 de hectare. 
Pe această cale se obțin, suplimen- 

• .tar, producții Ia hectar de 1 450 kg 
i soia, 950 kg fasole, 2 000 kg floarea- 
: soarelui, peste 1000 kg porumb știu- 
leti.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat aceste rezultate și a indicat 
să se treacă la extinderea suprafe
țelor cu culturi duble irigate, folo- 
ăindu-se cele mai înaintate metode 
agrotehnice în scopul scurtării peri
oadelor de însămînțare, de întreți
nere și recoltare, astfel incit eficien
ța economică a acestor culturi să fie 
dt mai mare.

Au fost vizitate cîteva sole cu 
floarea-soarelui și sfeclă în cultură 
dublă. Apreciind felul in care s-au 
dezvoltat aceste culturi, secretarul 
general al partidului a indicat să fie 
eporit numărul de plante la hectar, 
astfel incit să se .poată obține recol
te și mai mari.' S-a informat că pe 
unele sole au fost obținute 63 tone 
de sfeclă la hectar. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că re
zultatele obținute pe aceste sole pot 
și trebuie să devină, încă din anul 
■viitor, producții obișnuite pe în
treaga suprafață cultivată.

Analizîndu-se nivelul recoltelor 
obținute în acest an pe ogoarele 
consiliului agroindustrial la grîu, 
porumb, floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr, s-a evidențiat faptul 
că, în ciuda secetei care a afec
tat județul, acestea au fost bune. 
De pildă, la porumb recolta a 
fort de 11 000 kg știuleti la hec
tar, la grîu 5 000 kg, la orz 
3 500 kg, la soia și floarea-soarelui 
aproape 2 000 kg la hectar, ceea ce 
demonstrează_ că atunci cînd se lu
crează cu dăruire, bine organizat, 
cînd se respectă tehnologiile, cînd se 
folosesc rational pământul, irigațiile, 
mijloacele mecanizate, cînd sînt exe
cutate bine și la timp toate lucră
rile, recoltele sînt din ce în ce mai 
mari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Invitat, de asemenea, să viziteze o 
expoziție, în cadrul căreia au fost 
prezentate diferite sortimente de le
gume și fructe obținute in agricul-*  
tura județului Olt. Și aici, secretarul 
general al partidului a avut cuvinte 
de apreciere pentru rezultatele ob
ținute, subliniind că se impune o se
lecție mai riguroasă a semințelor și 
materialului sâditor — element hotă
râtor în creșterea accentuată a pro-1 
ducției.

în încheierea vizitei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, felicitînd 
pe lucrătorii ogoarelor de aici, a 
spus : Ani văzut culturile de porumb 
și de floarea-soarelui. Ele sînt foarte 
bune. Cultura dublă mi-a făcut o 
impresie deosebită. Și rezultatele ob
ținute la sfeclă sînt bune, dar densi
tatea este încă mică. Pe ansamblu, re
zultatele in consiliu sint foarte bune.

Vă felicit încă o dată pentru rezul
tatele dobindite și vă urez să obți
neți rezultate tot mai bune.

în fata unor grafice, la capătul la-' 
nurilor de porumb, sînt analizate re
zultatele activității de producție ale 
consiliului unic agroindustrial Viși
na. ale unității agricole cooperatiste 
din Vădăstrița. Gazdele prezintă rea
lizările din acest an la culturile de 
toamnă obținute în cele 10 unități' 
agricole din- raza consiliului agroin
dustrial. Se arată că de pe fiecare 
hectar din cele 6 300 cultivate cu po
rumb s-a obținut o recoltă de peste 
9 000 kg știuleti, că recolte bune au 
fort realizate și la culturile de floa
rea-soarelui. fasole, soia, sfeclă de 
zahăr și bumbac.

Prezentînd activitatea cooperativei 
agricole din Vădăstrița, gazdele au 
subliniat preocuparea constantă a 
țăranilor cooperatori pentru folosi
rea Cu maximă eficientă a pămîntu- 

r lui. în vederea obținerii unor pro- 
S ductii vegetale tot mai mari. 

Se arată, astfel, că recolta de po- 
5 rumb a fost în acest an de peste 
j 10 000 kg de știuleti la hectar, iar pe 
; cele 540 de hectare cultivate cu grîu 

s-a realizat o producție medie de 
4 700 kg. Imediat după recoltarea 
griului s-a trecut la eliberarea, pre
gătirea si insămînțarea a 300 hecta
re în cultură dublă — porumb, sfe
clă de zahăr, fasole.

Tovarășul Nicolae , Ceaușescu este 
invitat să viziteze lanurile de po
rumb în cultură dublă irigată — 
aflate pe Ioturile în folosință ale 
membrilor cooperatori. Aici, toate 
lucrările au fost efectuate cu atela- 

i jele, pe cele 140 de hectare cultiva- 
te. cooperativa agricolă asigurin- 
du-le țăranilor sămânța necesară și 

# efectuarea la timp a udărilor. De 
asemenea, cooperatorii au mai cul
tivat, în acest an, porumb în cultură 
dublă pe o altă suprafață de 170 
hectare din terenul cooperativei, 
producția fiind angajată în acord 
global, metodă de retribuire a mun
cii care s-a dovedit deosebit de efi
cientă. atît prin nivelul . ridicat al 
recoltelor, cit și prin veniturile mari 
realizate de cultivatori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat recoltele obținute in cultu
ra a doua irigată — de peste 10 tone 
de știuleti la hectar — și a indicat 
să se folosească hibrizi timpurii pen
tru ajungerea mai grabnică la ma
turitate a porumbului pe întreaga 
suprafață cultivată. în același timp, 
secretarul general al partidului a 
cerut specialiștilor să respecte nor
mele de densitate optimă, precum și 
aplicarea strictă a acestora în toate 
unitățile și fermele de producție.

La plecare, adresîndu-se ce
lor prezenti, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU i-a felicitat pentru re
zultatele obținute. După cum vedeți, 
si dultura a doua poate să dea re
colte bune — a subliniat secretarul 
general al partidului. Avem deci 
posibilitatea ca de pe aceeași su
prafață să obținem recolte foarte 
bune. Trebuie să facem totul ca pe 
suprafețele pe care le avem s» ob
ținem recolte mari și in cultura a 
doua, asigurînd astfel și creșterea

veniturilor cooperatorilor și ale co
operativelor, cît și produsele agricole 
necesare întregii țări.

Vă adresez incă o dată felicitări, 
urări de succese tot mai mari în în
treaga activitate, multă sănătate și 
fericire !

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului a continuat la 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE „UNIREA" 
din Corabia, unitate . în care recol
tele din ultimii ani au asigurat 
creșterea substanțială a averii 
obștești și a veniturilor cooperatori
lor. în acest an, în condiții cli
matice nefavorabile, bilanțul cu
prinde producții de 12 tone de 
porumb știuleți la ha, 4 350 kg grîu, 
35 tone sfeclă de zahăr și peste 2 300 

ț kg floarea-soarelui și soia la hectar, 
recolte care ilustrează calitatea 
muncii țăranilor, mecanizatorilor și 

4 specialiștilor.
Elicopterul prezidențial a aterizat 

'/ lingă solele cultivate cu cea de-a 
doua cultură de porumb, fasole și 
soia. La coborâre, tpvarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat cu deose
bită căldură de mii de oameni care 
muncesc cu dăruire pe ogoarele din 
zona preorășenească și în unitățile 
economice din Corabia. Ei și-au 
manifestat - cu intensă însuflețire 
sentimentele de aleasă prețuire șl 
profundă dragoste față de secreta
rul general al partidului pentru 
grija permanentă pe care o poartă 
dezvoltării și modernizării agricul
turii românești, bucuria de a-1 avea 
în mijlocul lor pe omul de a cărui 
activitate este indisolubil legată 
înflorirea patriei socialiste, propă
șirea poporului nostru.

Primarul orașului Corabia, Ion 
Dimienescu, urează bun venit secre
tarului general al partidului.

Mulțimea ovaționează îndelung 
pentru conducătorul partidului și 
statului nostru. Formațiuni artistice 
au întregit atmosfera sărbătorească 
prin cîntec și joc.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului s-a concentrat 
asupra tehnologiilor aplicate cultu
rilor duble irigate. Sînt prezentate 
rezultatele obținute pe solele culti
vate cu porumb, fasole și soia. Se 
evidențiază că pe parcelele pe 
care s-a semănat, la 5 iunie, po
rumb după orz, s-a obținut o recol
tă de peste 8 tone de știuleti la hec
tar. porumb cules acum in stadiu de 
deplină coacere. Pe altă parcelă 
cu cultura a doua, porumbul, semă
nat după grîu, 1- 20 iunie, s-a dez
voltat, de asemenea, foarte bine, a- 
sigurînd o bună producție destinată 
preparării unor furaje — siloz, pastă 
— de mare valoare nutritivă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat modul in care s-a lucrat și 
producțiile realizate și a indicat să 
se ia măsuri pentru extinderea po
rumbului in cultură dublă. îhtr-o 
parcelă experimentală, secretarul 
general al partidului a evaluat pro

ducția obținută, de peste 10 tone de 
porumb știuleți la hectar, și a arătat 
că prin realizarea unei desimi mai 
mari a plantelor nivelul acestei re
colte suplimentare putea fi mult mai 
ridicat. Au fost apreciate, de ase
menea. recoltele de fasole și soia 
obținute în culturi duble irigate, 
care start de 950 și, respectiv. 1 450 
kg la ha. Secretarul general al parti
dului a indicat ca și la aceste cul
turi să crească densitatea prin mic
șorarea distanței dintre rînduri și să 
se cultive în a doua cultură și plan
te tehnice — cînepă, sfeclă, floarea- 
soarelui. Pentru deplina reușită a 
culturilor duble, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat ca îjică din 
timpul verii să se ia măsuri pentru 
grăbirea secerișului, asigurînd astfel 
condiții -pentru semănatul timpuriu 
al acestor culturi, folosindu-se, în 
același timp, semințe din hibrizi și 
soiuri precoce. De asemenea, s-a 
subliniat că pentru producerea po
rumbului destinat furajării anima
lelor, culturile după orz și grîu tre
buie să devină esențiale.

în încheierea vizitei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU s-a adresat 
oamenilor muncii prezenti pe pă
mântul cooperativei agricole „Uni- 
rea“, spunând : Mi-a făcut o deose
bită plăcere să constat rezultatele 
bune obținute în cultura a doua la 
porumb, fasole, soia. Rezultatele pe 
care le aveți aici, ca și cele din alte 
cooperative, din alte județe, demon
strează că este posibil să obținem pe 
aceleași suprafețe două recolte și că 
fiecare să dea o producție foarte 
bună. Chiar porumbul în cultura a 
doua a ajuns la maturitate și poate 
da cel puțin 12 000 kg boabe la ha, 
ceea ce e un rezultat foarte bun. 
Asta înseamnă că trebuie să acțio
năm în continuare cu fermitate pen
tru înfăptuirea obiectivelor Congre
sului al XII-lea privind revoluția 
agrară. Vă urez sțiccese tot mai mari 
în întreaga activitate, recolte tot mai 
bogate, multă sănătate și fericire !

îndemnurile secretarului general al 
partidului au fost primite de miile 
de oameni prezenti cu satisfacție, cu 
dorința de a munci' cu deplină răs
pundere pentru a le transpune în 
viată, contribuind astfel la sporirea 
producției agricole a județului, la 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare a agriculturii românești.

Mulțimea ovaționează îndelung, 
ecandînd numele patriei, partidului 
și ai secretarului său general.

în aplauzele și uralele celor pre- 
zenți, elicopterul) prezidențial a de
colat. îndreptîndu-se spre județul 
Giurgiu.

Aici vizita a inceput la INSTI
TUTUL DE CERCETARE SI 
INGINERIE TEHNOLOGICA 
PENTRU IRIGAȚII Si DRE
NAJE - BĂNEASA.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat de tovarășii Petre Du

minică. prim-secretar al Comitetu
lui județean Giurgiu ăl P.C.R., Tibe- 
riu Mureșan, președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, de 
membri ai conducerilor din Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare și din institut.

în întâmpinarea conducătorului 
partidului și statului au venit, de 
asemenea, numeroși țărani coopera
tori din comuna Băneasa și din așe
zări învecinate, care l-au aclamat 
îndelung și i-au exprimat, direct și 
cald, sentimentele lor de nețărmu
rită dragoste, stimă și recunoștință.

întâlnirea secretarului general al 
partidului cu specialiștii de aici a 
prilejuit examinarea unor aspecte 
esențiale ale activității institutului, 
precum și a posibilităților, căilor și 
modalităților prin care el poate 
să-și aducă o contribuție sporită la 
înfăptuirea Programului național 
pentru asigurarea unor producții 
agricole sigure și stabile, prin 
creșterea potențialului productiv al 
pămîntului, mai buna organizare și 
folosire în mod unitar a terenuri
lor agricole, a întregii suprafețe a 
țării, realizarea irigațiilor pe circa 
55—60 la sută din suprafața arabilă» 
a lucrărilor de desecări și comba
tere a eroziunii solului.

In cadrul acestei analize cuprin
zătoare, directorul institutului, dr. 
ing. Gheorghe Hîncu, a prezentat 
rezultatele obținute de colectivul 
unității, care beneficiază de o pu
ternică bază materială — labora
toare, aparatură, instalații și mașini 
moderne, cîmpuri experimentale, 
amplasate într-o zonă agricolă re
prezentativă. Institutul dispune, în 
lunca Dunării, de 2 300 hectare 
teren arabil — îndiguit, desecat și 

.irigat — iar pe terase, de 1 100 ha 
' irigate. Pe această întinsă supra
față, de 3 400 ha, își desfășoară 
institutul munca sa complexă. Prin 
cercetările ce le întreprinde, el par
ticipă la soluționarea unor pro
bleme importante pe care le ridică 
realizarea vastelor lucrări de iri
gații, de desecare și drenaj, de 
hidroameliorații, de combatere a 
eroziunii solului ce au loc in 
tara noastră. în același timp, 
contribuie, prin sectorul său de 
producție, la obținerea unor semințe 
cu calități biologice superioare, în
deosebi de soia, grîu și porumb.

Pentru a exemplifica o serie de 
preocupări actuale, directorul in
stitutului a invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să viziteze citeva 
loturi unde sînt testate unele teh
nologii. Astfel, au fost prezentate 
parcelele . pe care s-a. experimentat 
cultivarea orezului în condiții de 
irigară prin aspersiune, și nu prin 
amenajări, tradiționale, cum este 
inundarea cu apă a terenului culti
vat. S»a arătat că prin aplicarea 
acestei metode se obțin economii de 
carburanți, de apă și energie, se 
asigură reducerea investițiilor și o 
folosire mai judicioasă a suprafeței 
arabile, asigurîndu-se recolte supe
rioare.

Urmărind explicațiile» date, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerdt 
specialiștilor să aprofundeze cerce
tările, să pună la punct toate ele
mentele necesare definitivării teh
nologiei celei mal corespunzătoare, 
care apoi să fie extinsă in cultura 
orezului.

în continuare au fost examinate 
alte cîmpuri experimentale, pe care 

„ le-a organizat institutul pentru a 
cerceta comportarea unor linii și 
soiuri de bumbac, cît și tehnologia 
de cultivare a bumbacului, pe teren 
irigat și neirigat.

Apreciind această preocupare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să fie intensifltate cercetările, să se 
studieze tehnologia de cultură a 
bumbacului pe terenuri nisipoase. 
Totodată, secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea spori
rii efprturilor în vederea creării 
unor soiuri de bumbac mai timpurii 
și productive.

La plecare, adresîndu-se specia
liștilor, tuturor celor prezenți, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus : Mi-a făcut o impresie bună 
experiența dobîndită in cultivarea 
orezului șl în alte acțiuni. Sint și 
lucruri care trebuie imbunătățite, 
mai cu seamă angajarea institutului 
în realizarea programului de iriga
ții. de desecări și combatere a ero
ziunii solului, prin realizarea unor 
lucrări simple, ieftine și productive. 
Trebuie ca institutul să se angajeze 
serios șl să-și aducă o contribuție 
mai însemnată in următorii ani la 
realizarea programului. Vă urez 

< succes în activitatea dumneavoastră, 
vă felicit pentru rezultatele bune și 
vă urez noi și noi succese. Multă 
sănătate și fericire !■

Aprecierile și îndemnurile secre
tarului general al partidului au fost 
primite cu însuflețire de colectivul 
institutului, care s-a angajat să ac
ționeze cu întreaga putere de muncă 
și capacitate creatoare pentru trans
punerea în viată a indicațiilor date, 
pentru îndeplinirea. în cele, mai bune 
condiții a marilor sarcini ce le 
revin.

Vizita de lucru s-a ■ încheiat în 
COMUNA SCHITU. din jude- 
tul Giurgiu., așezare de oameni har
nici, în care, de aproape un sfert de 
■veac ființează o puternică cooperati
vă . agricolă de producție. Dispunând 
de 4 150 ha teren arabil cooperatorii 
agricoli din comuna Schitu realizea
ză anul acesta o producție globală în 
valoare de 30 milioane lei. Organ'- 
zindu-si bine munca, respectând nor
male tehnologice și beneficiind de 
atributele agriculturii moderne — a- 
iprotape jumătate din suprafață este 
irigată — cooperatorii de aici au ob- 
t'siut și in acest an. in ciuda condi
țiilor climatice nefavorabile. 3 200 
kg griu la ha, 3 300 kg orz și 7 800 kg 
porumb. Sectorul zootehnic al coo
perativei își îndeplinește cu bune 
rezultate planul de producție. De 
asemenea, din această comună se li
vrează anusul 120 000 de păsări.

Următorul obiectiv al vizitei de lu
cru a fost COOPERATIVA A-
GRICOLĂ DE PRODUCȚIE
VĂDĂSTRIȚA. La cobonrea din
elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fort primit cu ovații și urale de 
mii de țărani cooperatori, de meca
nizatori — tineri și vârstnici — din 
comuna Vădâstrita, din satele Vișina 
Nouă, Urzica, Vădastra, care, intr-o 
atmosferă caldă, și-au mărturisit 
sentimentele de adâncă stimă pentru 
activitatea neobosită a secretarului 
general al partidului pusă în -slujba 
binelui și fericirii poporului nostru, 
propășirii României socialiste. Cei 
prezenti scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“ ..Ceaușescu 
si poporul !“, „Stima noastră și min- 
dria — Ceaușescu. România !“, 
„Ceaușescu — pace !“. La cooperativa agricolă de producție dip comuna Ștefan cel Mare Dialog de lucru la marginea unei tarlale de sfeclă . din comuna Schitu, județul Giurgiu

Cu astfel de rezultate au fost pre
zenti locuitorii din Schitu la întâlni
rea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eveniment marcant, cu o deosebită 
semnificație în viata comunei lor.

La sosirea elicopterului, suite de 
țărani scandau cu însuflețire numele 
partidului, al secretarului său gene
ral. Primarul comunei. Lazăr Orișu, 
i-a urat din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un bun venit și 
l-a invitat să guste din pîinea și vi
nul dobindite din recolta acestui an.

Dialogul de lucru a avut loc în 
câmp. Ia marginea unei tarlale de 
sfeclă, în centrul discuțiilor situân- 
duise problema culturilor duble. In
ginerul Mircea Gheorghiu informea
ză că sfecla a fost însămânțată la 22 
iunie, imediat după recoltarea orzu
lui. S-a precizat că, deși se află in 
plin proces de dezvoltare, sfecla din 
cea de-a doua cultură cîntărește. in 
medie. 300—400 grame, avind în a- 
ceastă fază de dezvoltară un conți
nut de zahăr de 8,5—9 la sută. Spe
cialiștii apreciază că există condiții 
ca procentul de zahăr acumulat sa 
sporească in continuare simțitor.

Cercetând cu interes această cultu
ră, care s-a dezvoltat viguros, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arată că 
densitatea este mică, ceea ce face 
ca producția să se situeze in jurul 
a 14—15 tone la hectar.

însușindu-și întru totul observația 
secretarului general al partidului, ’in- 
ginerul-ș'ef al cooperativei arată că 
anul acesta constituie, pentru coope
ratorii din Schitu, începutul unei ex
periențe, urmînd ca in 1984 supra
fața însămânțată cu sfeclă de zahăr 
în cultura a doua să se extindă, iar 
densitatea plantelor la hectar să fie 
conformă recomandărilor. S-a subli
niat, totodată, că în acest an coope
rativa agricolă de producție a însă- 
mînțat în cultură dublă 650 ha cu 
porumb, că de pe 200 ha s-au obținut 
cu toate rigorile secetei, o producție 
de 2 000—2 500 kg știuleți la ha. De 
asemenea, au fost ‘însămânțată fasole 
intercalată în cultura dublă de po
rumb, recoltindu-se 350—500 kg la 
hectar. Totodată, transpunând in via
ță orientările de mare însemnătate 
ale secretarului general al partidului, 
orientări menite să accentueze tot 
mai mult caracterul intensiv al agri
culturii noastre socialiste, înfăptuirea 
cu succes a noii revoluții agrare, 
cooperatorii din comuna Schitu au 
însărnințat in această toamnă 260 ha 
cu grîu la distanța de 10 cm intre 
rinduri, o asemenea densitate creînd 
posibilitatea obținerii unei producții 
de 8 000 kg la hectar. Și nu numai' 
aici, dar și în alte unități agricole 
din județ se extipd tehnologiile mo
derne de cultivare a pămîntului. Ast
fel, în anul agricol 1983, județul 
Giurgiu a însămânțat cu culturi du
ble nu mai puțin de 55 000 hectare. 
Un număr de cinci unități agricole 
au însărnințat sfecla de zahăr în cul
tură dublă, avind perspectiva unor 
recolte bune.

Apreciind preocupările cooperato
rilor din comuna Schitu și din cele
lalte așezări ale județului Giurgiu 
pentru extinderea suprafețelor in 
cultură dublă, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus la încheierea 
dialogului de lucru : Am dorit să 
văd cum se prezintă cultura a doua 
la sfecla de zahăr. Producția 
e bună, dar densitatea e slabă. Și la 
o densitate bună puteați să ob
țineți 35—40 tone la ha. Dar 
s-a demonstrat că este posibil 
ca sfecla de zahăr să se cultive si 
după orz și să obținem astfel o pro
ducție de zahăr suplimentară. Va 
trebui să tragem toate învățămintele 
pentru anul viitor și anii următori, 
nu numai la sfecla de zahăr, dar și 
la soia, porumb și fasole, la toate 
celelalte culturi care se pot pune in 
cultură dublă. Vă felicit pentru ceea 
ce ati realizat și vă urez să obțineți 
rezultate și mai bune. Multă sănătate 
și fericire !

La despărțire, cooperatorii din co
muna Schitu l-au Înconjurat din nou 
cu multă dragoste și căldură oe to
varășul Nicolae Ceaușescu, adresîn- 
du-i din adincul inimii cele mai vil 
mulțumiri pentru sprijinul direct și 
permanent pe care secretarul gene
ral al partidului îl acordă țărănimii 
în vederea obținerii unor producții 
tot mai mari, a ridicării necontenite 
a nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii de la 
sate, al întregului nostru popor.

Prin problematica abordată, vizita 
a prilejuit noi și prețioase indicații 
ale secretarului general al partidului 
în direcția orientării specialiștilor 
din agricultură pentru găsirea celor 
mai eficiente modalități de îmbună
tățire continuă a activității in aceas
tă ramură de bată a economiei na
ționale. Căldura cu care tovarăștll 
Nicolae Ceaușescrl a fort Întîmpinat 
peste tot, in județele Olt și Giurgiu, 
sentimentele de aleasă stimă și 
profundă dragoste eu care a fost în
conjurat au dat expresie hotărîrii cu 
care toți cei ce muncesc in sfera 
producției agricole. întregul nostru 
popor acționează pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului de ridicare 
a patriei pe noi trepte de progres și 
civilizație.
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La înălțime!
Minerii de la Aninoasa, din Va

lea Jiului, se dovedesc la înălți
me nu numai în subteran, ci și 
ca buni gospodari. Aici a fost 
amenajată, prin muncă patrioti
că și cu materiale refolosibile, 
pe citeva sute de metri pătrdți. o 
seră din care, în acest an, s-au 
cules primele cantități de le
gume și flori.

Legumele au contribuit și con
tribuie la îmbunătățirea mîncă- 
rurilor care se servesc gratuit 
minerilor la intrarea in schimb.

Florile sint oferite, în frumoa
se și multicolore buchete, celor 
mai buni dintre cei mai buni 
mineri.

I
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„în cunoștință 
de cauză"

I
pionieră și-a în- 
părinții la mun- 
la creșterea ani- 
ce a terminat li- 
vreo cinci ani la 

Titu, dupăI
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De cind era 
soțit și ajutat 
cile cimpului, 
malelor. După 
ceul, a lucrat
o fermă a I.A.S. 
care a revenit in comuna natală, 
Corbii Mari (Dîmbovița), la 
cooperativa agricolă. Cu mai 
bine de o jumătate de deceniu 
in urmă, cind Aurelia Sandu nu 
'împlinise încă 30 de ani, obștea 
a ales-o președintă a cooperati
vei agricole. De atunci și pină 
acum, de la un an la altul, 
cooperatorii de aici au obținut 
rezultate tot mai bune, în care 
s-au regăsit încorporate și hăr
nicia și priceperea președintei 
lor. Dar pentru a fi și mai pri
cepută, pentru a gindi și munci 
in și mai deplină „cunoștință de 
cauză" — cum spunea ea — Au
relia Sandu a găsit timp, putere 
și voință să urmeze la fără
frecvență Institutul agronomic
din București, Facultatea de 
zootehnie, pe care a absolvit' 
cu brio in acest an. F 
ingineră-președinte are o singu
ră ' ;"
roadele muncii să fie 
ce mai... mari.

Mult succes 1

absolvit-o I
Proaspăta |
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Mari 
ce in

dorință : ca la Corbii 
din

Cris-din
Lajos, ne

Donație
Directorul Muzeului 

turu Secuiesc, Fiilop . ,
înștiințează despre îmbogățirea 
patrimoniului cultural al institu
ției — și nu numai al acesteia 
— cu o colecție de artă deo
sebit de valoroasă. Văduva re
gretatului artist plastic Mărkos 
Andrăs a donat muzeului din lo
calitate peste 100 de lucrări — 
sculpturi, picturi și alte obiecte 
de artă — care poartă semnătu
ra lui Mărkos Andrăs și a altor 
artiști plastici cunoscuți din țară 
și străinătate.

Pasiunea de o viață a artistu
lui din Cristuru Secuiesc, pusă 
în slujba înfrumusețării vieții 
oamenilor, a fost aureolată acum 
de im gest de noblețe pe măsură.

I Cum se naște
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o pasiune
Tînăra Ludea Buhoci din 

Galați și-a făcut din... desfacerea 
presei o pasiune. Cine este Lu
dea 7 Este absolventă de liceu 
și, de la începutul anului și pină 
in prezent, deci in aproape 10 
luni de cind vinde ziare și revis
te, a dovedit că poate obține re
zultate frumoase. Rezultate cel 
puțin egale — iar in unele ca
zuri chiar mai bune decît ale 
altor colege care lucrează in a- 
cest sector de zece ani. Maria 
Boisan, responsabila magazinu
lui 175 din cartierul „figlina I“, 
în cadrul căruia funcționează și 
chioșcul de difuzare al 
are numai cuvinte de 
adresa ei.

Desigur, ca ea mai 
alte lucrătoare la fel de 
poate chiar și mai harnice.

Dacă am consemnat aici fapta 
Lucicăi, am făcut-o pentru că se 
află la un bun inceput de drum 
și poate constitui un îndemn și 
pentru alte fete de seama ei..

Lucicăi, 
laudă la

sint si 
harnice,

I O idee bună
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Se știe că în nordul țării sint 
mai puține zile călduroase in 
timpul anului, din care cauză 
unor culturi nu le ajunge... vara. 
Spre a suplini acest neajuns, 
directorul Stațiunii de cercetări 
zootehnice din Sighetu Marma- 
ției, dr. inginer Dumitru Serbau, 
a încercat o soluție pentru cul
tivarea dovlecllor furajeri din 
sudul tării. Cum 7 l-a protejat 
o vreme în... ghivece nutritive. 
Rezultatul : unii au atins acum, 
în toamnă, pe lotul experimen
tal, greutatea de 50 de kilo
grame !

încurajați de rezultatele obți
nute. specialiștii stațiunii se 
gîndesc la extinderea unor astfel 
de culturi.

I

I

I
Lumină

| și culoare
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I
Frumoasă — inițiativă celor 

șapte profesori de desen din 
școli teleormănene care și-au 
reunit cele mai izbutite creații 
intr-o expoziție deschisă la 
Casa de cultură din Alexandria! 
In modalități și stiluri diferite, 
cei șapte profesori semnează lu
crări de pictură 
care înfățișează 
noase de oameni 
frumusețe de pe 
țului și din alte

Multi dintre vizitatorii 
ziției sint scalari, elevii 
șapte profesori, care au urmărit 
tot atîtea lecții „pe viu" de lu
mină și culoare.

lecții de nota 10 !
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și grafică in 
chipuri lumi- 
și zone de rară 
cuprinsul }ude- 
colțuri de țară.

expo- 
celor

I

I Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" 11
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— Ce reprezintă romanul in con
cepția dv. și de unde ii vine forța de 
atracție pe care o exercită asupra 
multor scriitori contemporani 7

— Este adevărat că de aproape 
douăzeci de ani preocupările mele 
literare merg în principal spre ro
man. dar pasiunea pentru poezie si 
eseu nu m-a părăsit. Dealtfel, mi se 
pare că poezia, romanul si eseul (ca 
să mă limitez la ele) constituie mo
dalități diferite de a sonda si de a 
încerca să comunici ceva despre om. 
despre situația sa în lume, despre 
relațiile sale cu universul, cu el în
suși, cu ceilalți oameni, cu istoria.

Cred că principala atracție a ro
manului izvorăște — atît pentru 
scriitor, cît și pentru cititor — din 
acest caracter deschis, neînchistat în 
formule obligatorii, al romanului, din 
capacitatea sa de a aborda realita
tea atît de complexă și de plină de 
schimbări a omului contemporan.

— Ce credeți că datorați tradiției 
școlii românești a romanului, expe
rienței sale actuale, și prin ce vă in
dividualizați 7

— Nu știu cît. de mult pot vorbi 
despre o școală românească a roma
nului. dar sint absolut sigur că avem 
o admirabilă tradiție a lui. Și dacă 
vorbim de modalități modeme ale 
relatării, ale construcției narative, ar 
fi bine să ne gîndim uneori ce am 
învățat de la marii înaintași cum au 
fost cronicarii moldoveni sau mun
teni. din construcția complicată din 
„Istoria ieroglifică“ ori ..cronica" la
pidară și minuțioasă în același timp 
a Iui Șincai. din Bălcescu sau Codru- 
Drăgușanu ori Ion Ghica. pentru a 
nu mai pomeni de Buriai-Deleanu. 
Privim uneori literatura noastră după 
norme preluate din alte literaturi, a- 
plicăm la momentele sale definitorii 
criterii preluate din istoria acelora, 
uitînd că ea s-a făurit — âsa cum 
ne-am făurit si noi — dună alte, nor
me și în tocul altor condiționări, si 
uitînd. mai cu seamă, că unele din 
diferentele constatate — sau care ar 
putea fi constatate dacă ar fi studiate 
intr-o lumină mai actuală — dezvă
luie tocmai modernitatea modalită
ților noastre narative vechi, socotite 
uneori naive sau stîngace, fără a se 
vedea potrivirea lor-uimitoare cu 
problematica umană si istorică pe 
care năzuiesc s-o prezinte.

Dar să mă limitez la momente 
contemporane ale tradițiilor noastre 
românești. Eu mă consider în primul 
rînd învățăcel al lui Liviu Rebreanu 
(care a fost socotit de critici faimoși 
ai epocii discipol al lui Balzac sau 
al lui Zola. cu care nu avea decît 
vagi înrudiri), de la care am învățat 
în primul rînd manea lecție a înră-( 
dăcinării în realitate, și al lui Camil 
Petrescu (declarat cu obstinație în 
perioada Interbelică proustian. deși 
este astăzi absolut limpede că apro
pierile dintre el si Proust sînt cu to
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UN FILM DE EPOCĂ (Urmare din pag. I)

După serialul cu haiduci, 
suita „Trandafirului galben", 
oferită cinematografului de 
către Eugen Barbu și cola
boratorul său Nicolae l’aul 
Mihail, îmbogățește filmul 
de aventuri cu o insolită 
perspectivă asupra epocii, 
însemnele vremii, culorile 
epocii devin și ele. mai 
pregnant, personaje drama
tice. Jocul de-a odoarele 
prețioase transportate în 
mare taină pentru a sluji 
unui scop nobil, joc început 
mai degajat, capătă de-a 
lungul suitei spectaculoa
se importanta unui gest is
toric. Devine preludiul mo
mentului revoluționar 1848. 
Centrul interesului se de
plasează treptat, accentele 
cad altfel în această ne
așteptată îmbinare de ge
nuri ce nu se exclud. Spec
tacolul de mișcare, culoare, 
palpit — citește aventură 
— se combină cu date din 
epopeea unei epoci. Pelicu
la e mai deschisă semnifi
cațiilor, nu numai galante
riilor. Sigur că și la Du
mas — ca să-l evocăm pe 
cel mai celebru autor de 
seriale — istoria juca un 
rol declanșator al intempes
tivelor bravuri cu panaș. 
Dar ea rămînea pretextul, 
nu ajungea chiar textul 
palpitantelor pățanii. în 
cazul filmelor din serialul 
datorat lui Eugen Barbu și 
Iui Nicolae Paul Mihail, de 
la „Drumul oaselor" — dens 
și eficace ca surpriză psi
hologică, la „Trandafirul 
galben" — trepidant ca ac
țiune și generos ca tipolo
gie, acum „Misterele Bucu
reștilor" — original ca at
mosferă, galeria epocii se 
întregește ca într-un veri
tabil hrisov al vremii. Ca 
într-o realistă pictură de 
gen. Sîngele învăpăiatului 
deceniu pașoptist circulă cu 
intensitate în vinele celor 
trei filme plonjînd specta
torul de azi intr-un vîrtej de 
senzații ce-i creează deplina 
iluzie de a fi acolo și atunci. 
Nu simți la scriitorul de 
autenticitate a atmosferei, 
a limbajului, a caracterelor 
care e Eugen Barbu docu

cinema

I
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• Pe malul sting al Dunării albastre:
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15: 13,30:
15.45: 18; 20,15, FAVORIT (45 3170) — 
9: 11,30; 15; 17,30 : 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15.
• Misterele Bucureștilor : FLORSAS-
CA (33 29 71) — 9: 11 : 13: 15.30; 17.45: 
20. AURORA (35 04 66) — 9: 11.15: 13.30; 
15,45: 18 : 20. TOMIS (21 49 46) — 9:
11.15: 13.30: 13.45: 18 : 20. la grădină — 
19.
® Nea Mărin miliardar : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11: 13.15; 15.30:
17.45: 20. STUDIO (59 53 15) — 10: 12: 
14: 16: 18: 20.
• Căluțul sălbatic Rynn — 9: 11: 13:
15, Trandafirul galben — 17; 19,15 :
DOINA (16 35 38). 

tul vagi și inesentiale). de la care 
am învățat cu toții, cei care încer
căm să construim romane in limba 
română, ce înseamnă construcție ro- 
manescă lucidă și cite roade dă va- 
riabilitatea calculată a unghiurilor 
de analiză.

Trebuie să mărturisesc că un rol 
important pentru activitatea mea de 
romancier l-a avut și șansa de a pu
blica primul meu roman într-o pe
rioadă de dezlegare a capacităților 
creatoare pe acest plan cînd, după o 
mare reînnoire a modalităților poe
ziei. se născuse un înviorător curs de 
împrospătare a narațiunii, a prozei 
literare în general, a romanului în 
special. Cred că oricare scriitor este 
încurajat și îndemnat spre noi si mai 
cutezătoare eforturi creatoare atunci 
cînd momentul activității sale e mar
cat de creații majore, modeme, ca
pabile să dea glas unor realități u

Convorbire cu scriitorul Francisc PÂCURARIU

mane și sociale profunde și semnifi
cative. Acest factor a fost și continuă 
să fie incitant pentru activitatea mea 
romanescă.

îmi este foarte greu să vorbesc 
despre ceea ce cred eu că mă dife
rențiază de colegii mei întru scrie
rea de romane. Dar consider că este 
evident că ceea ce îl caracterizează 
in primul rînd pe un romancier este 
problematica ontologică-istorică pe 
care o abordează. După cîte știu 
preocuparea mea pentru ultimul se
col de mutații social-existentiale din 
Transilvania, adică pentru procesul 
de transformări istorice care începe 
din 1848 și vine pînă în anii noștri, 
nu este obsedantă pentru mulți ro
mancieri ai noștri, ea constituind, 
probabil, un factor de diferențiere. 
Pe de altă parte, fiecare rpmancier 
fixează asupra realității un unghi de 
vedere personal, obiectivitatea de
plină fiind fără îndoială doar o apa
rentă pe care modalitățile romanești 
moderna nici nu mi se par a o reven
dica (în afară de „noul roman" fran
cez, care o făcea pe temeiuri erona
te). Există, de asemeni, moduri per
sonale de construcție, care sînt evi
dente și atunci cînd unele procedee 
curente într-o epocă sint comune sau 
asemănătoare.

— Comentate cu atenție, așa cum a 
făcut-o cu regularitate critica noastră, 
romanele dv. de pină acum, de la 
„Labirint" la „timpul și furtunile" 
sau la „Tatuajele nu se lasă la gar
derobă". pun cu acuitate in lumină 
relația individului cu istoria, felul în 
care acesta face istorie sau este pur
tat'de valurile ei. Scriitorul este pre
cedat sau dublat de istoric sau unde 
se întilnesc și unde se despart 7

— Vorbind despre romanul istoric.

mentarea, ilustrația rigidă, 
iconografia doct citată, ci 
simți sevele vieții, patima 
mai mult decît patina vre
mii. Proba de foc a artii, 
probă pe care filmul de 
gen o trece atît de rar, 
redus mai mult la artificiile

sufletul echipei, Doru Năs- 
tase, nu mai e, ceva din 
fiorul inspirației, din ardoa
rea, dăruirea, ambiția cu 
care s-a realizat ea răsună 
parcă și în sală, intensifi- 
cînd emoția spectacolului. 
Spectacolul este construit,

CRONICA FILMULUI

„MISTERELE BUCUREȘTILOR"

decît la substanța spectaco
lului dinamic. întîlnind un 
alt clocot de viată și 
pasiune a genului în per
soana regretatului regizor 
Doru Năstase, scenariul 
și-a transmis vibrația unei 
întregi echipe de talentați 
profesioniști ; autorul ima
ginii: Ion Anton: al deco
rurilor : arhitect Nicolae 
Drăgan ; ai muzicii : Geor
ge Grigoriu ; sunetul : 
Silviu Camil ; eostumele : 
Eugenia Bassa ; montajul : 
lulia Vincenz. Acum, cînd

cum scrie la carte, pe efec
te tari, lovituri de teatru, 
travestiri ingenioase și dez
văluiri Senzaționale, cap
cane abile, situații rocam
bolești, cascade, care dacă 
ar fi încăput pe mîini (cine
matografice) mai debile ar 
fi dat acestei fantezii semi- 
istorice un aer artificial, de 
operetă. Așa, caractere atît 
de speciale, pîinea genului, 
ca Mărgelatu sau Agatha, 
ca Strigoaia. împărăteasa 
calicilor, sau Buză de iepu
re, cel furtunos și impru

• Întoarcerea din iad s GRIVITA
(17 08 58) — 9: 11,15: 13.30; 15,45: 18:
20.
• Aventuri Ia Marea Neagră : LIRA 
(317171) — 15.30: 19, la grădină — 19.
• Baloane de curcubeu : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18;
20.15. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15: 
13,30: 15,45; 18: 20.15.
• Brigada diverse în alertă : VIITO
RUL (11 48 03) — 15.30: 17.30: 19,30.
• Profetul, aurul șl ardelenii : POPU
LAR (3515 17) — 15: 17,15; 19,30.
• Albinița : SALA MICA A PALA
TULUI — 14,30: 17.15 : 20.
• Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30:
16.45: 18; 20.
• Vraciul î FEROVIAR (50 51 40) —
8,45; 11,30: 14,15: 17: 19.45. la grădină 
— 19.
• Un cnib de nobili : UNION
(13 49'04) — 9,30; 11,30: 13,30; 15,45:
18: 20.

Pârvan spunea că „a evoca trecutul. 
a-1 rechema adică așa precum a fost, 
e idealul unui bun romancier în a- 
cest gen. Dar a rechema o vreme 
ce-a trecut de mult înseamnă a pă
trunde cu gîndul și a ști că reînviezi. 
tu scriitor, pe cei și cele ce-au apus“. 
în același timp, el preciza că „rostul 
și cel de pe urmă scop al istoriei e 
restabilirea adevărului în ce privește 
faptele omenești din cele mai vechi 
timpuri și pînă azi". Diferența din
tre „a evoca trecutul" și „a resta
bili adevărul" este uriașă.

Astăzi ni se pare destul de clar 
că singura relație dintre istoric si 
romancier este aceea că ei sondează, 
uneori, aceleași evenimente istorice, 
și că romancierul are nevoie de cer
cetările istoricului pentru a defini 
mai exact cadrul în care situează des
fășurarea unor destine. în timp ce 
istoricul nu are nevoie de romane is

torice decît. poate, pentru a se amu
za sau pentru a le constata... inexac
titățile. Modurile în care istoricul și 
romancierul privesc aceleași eveni
mente sînt. însă, fundamental dife
rite, căci în timp ce primul caută 
legăturile cauzale și sensul eveni
mentelor examinate cu minuțiozitate 
și efort de a le fixa cu toată exacti
tatea, cel de-al doilea năzuiește să 
descopere sensul uman al unui mo
ment al istoriei, urmărind destinul 
cîtorva personaje, care dobîndesc o 
nuanță de ficțiune chiar și atunci 
cînd sînt figuri istorice reale, căci 
scriitorul este obligat de însăși na
tura artei sale să le sondeze Stările 
sufletești și reacțiile despre care nu 
există documente și să le dea o rea
litate umană pare nu-i obligatoriu 
să-d preocupe pe istoric.

— In romane v-ați oprit la mo
mentele de mare tensiune ale istoriei 
noastre interbelice, ti este necesar 
romanului sau scriitorului de roma
ne faptul autentic, de mare rezonan
tă în susținerea unui dialog estetic 
cu realitatea 7

— Opțiunile tematice posibile ale 
romancierului sint extrem de nume
roase. Atunci cînd încercăm să reîn
viem figuri, psihologii și probleme 
de conștiință ale trecutului proiec
tăm de obicei în ele trăsături ale 
contemporanilor noștri. De ce totuși 
in majoritatea romanelor mele am 
încercat să sondez probleme umane, 
frămîntări, înfrângeri și biruințe din 
momente de mare tensiune ale isto
riei noastre ? Pentru că ceea ce m-a 
interesat în primul rînd în etapa de 
pînă acum a activității mele roma
nești a fost procesul istoric al luptei 
de eliberare națională și socială a 
românilor din Transilvania, mersul 

dent, ca Vraciul sau Gon- 
falone nu rămîn doar 
amuzante pete de culoa
re, figuri de stil (cine
matografic), ci tipuri ce 
impun prin autenticitatea 
lor, prin firescul reacției 
lor chiar și în cele mai 
năstrușnice întîmplări. A- 
tras într-o perfidă cursă 
sentimentală sau într-o răz
bunare politică, legat fe
deleș de cel mai neobosit 
rival(ă), Mărgelatu nu face 
figuri de Zorro, de super
man dîmbovițean, și, chiar 
cind doboară dintr-o lovi
tură zece arnăuti și un 
caimacan, te-aștepți să-ți 
răsară la colt de stradă cu 
obișnuita-i dezinvoltură. A- 
gatha însăși, cu toată ex
travaganța caracterului ei 
neînduplecat, fanatic în 
răzbunare,\își dezvăluie și 
un călcîi ' vulnerabil, de 
femeie sucombînd nu far
mecelor virile, ci șantajului 
sentimental... matern. E 
meritul plăsmuitorilor lite
rari și totodată al regizoru
lui care și-a găsit (și diri
jat) interpreti ideali pentru 
aceste roluri — în marea 
lor parte — de compoziție. 
De la mohoreala de virf 
de stîncă solitar a lui Măr
gelatu — Florin Piersic la 
perfidia ca de stilet numai 
fildeș și otravă a Agathei, 
jucată cu nerv și fan
tezie a compoziției — 
Marga Barbu, de la in
solența feminității glorioa
se. a „momelii" pe numele 
celei ce o întrupează Eniko 
Sziîagy la temeritatea ado
lescentină a lui Buză de 
iepure, susținută cu nerv 
de Csech Szabolcz, gama 
interpretativă e generoasă, 
oferind actorilor multiple 
posibilități.

Dacă n-ar fi decît pentru 
atît și tot ar trebui să fim 
recunoscători regizorului 
care a știut să pună inte
ligent în valoare talentul, și 
meșteșugul, dînd scenariu
lui ce-i al scenariului, ci
nematografului ce-i al ci
nematografului: forța mag
netică a interpretului.

Alice MĂNOIU

• Un surîs In plină vară : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Fiul Măriei t CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.
• Roberto Carlos și diamantul roz — 
15.30; 17,30: Visind la Zambezi — 19,30: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13)’.
• S-a tatimplat lingă Rostov : CO- 
TROCBNI (21 48 48) — 15: 17,15: 19.30.
• Șatra : FLACARA (20 33 40) — 13,30; 
15.30: 17,30: 19,30.
• Drumul spre victorie t PATRIA
(11 86 25) — 9: 11,45: 14,30: 17.15 : 20, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45: 11,15: 
14; 17: 19,30, MELODIA (12 06 88) — 9: 
11,45: 14,30: 17.15; 19,45, MODERN
(23 71 01) — 8,45: 11.15; 14: 17: 19,45. 
la grădină — 18.45.
• Cuscrii! CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, la grădină
— 18.45.
• Cascadorul Hooper s VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18:
20.15, PACEA (60 30 85) — 15.30; 17,30: 

ascendent al acestei lupte pînă în 
momentul decisiv al folosirii drep
tului uriașei majorități a populației 
Ardealului. Banatului. Crișanei si 
Maramureșului la legitima hotă- 
rîre a căii sale proprii în isto
rie, la unirea cu Țara. Por
nind la o asemenea construcție 
romanescă, întrupată pînă acum 
în trei volume (cel de-al patrulea. 
„Geneza", fiind pe cale de a apărea), 
am fost însuflețit de năzuința de a 
pune în lumină acest proces prin oa
meni vii. acționînd in situatii-llmită, 
în momente de mare tensiune, cînd 
este pusă la încercare însăși capacita
tea lor de a fi oameni adevărati. Am 
fost, în același timp, hrănit de cre
dința că explorarea unor metode 
definitorii ale trecutului prin reacții 
umane pline de veridicitate, care nu 
falsifică adevărul vieții din situația 
concretă în care s-au petrecut, este 
posibilă printr-o fixare exactă a ca
drului istoric, prin plasarea unor per
sonalități ale istoriei noastre sau a 
unor oameni fictivi într-o problema
tică istorică reală, făcîndu-i să ac
ționeze alături, să înfrunte probleme 
care s-au pus cu adevărat in peri
oada examinată.

După cîte îmi dau seama, noul 
meu roman. „Geneza", care va înfă
țișa problematica social-politlcă si 
umană din Transilvania perioadei 
1848—1918. momentul culminant al 
realizării unirii tuturor românilor în
tr-o singură patrie, văzute prin via
ta unei familii și a societății timpu
lui rememorate lntr-o noapte de răs
cruce de către ultimul descendent al 
familiei, bizuindu-se pe desfășurarea 
reală a evenimentelor — în măsura 
în care ea se fixează în memoria 
unui participant direct sau indirect 
— este o expresie clară a concepției 
amintite.

— Se spune că asistăm la un de
ceniu al romanului. Care îi sint me
ritele. după opinia dv., și cu ce ră- 
mine. în continuare, dator cititoru
lui 7

— Trecem, fără Îndoială, printr-o 
perioadă de înflorire a romanului ro
mânesc. Printre marile merite ale 
celor mai importante romane care 
ilustrează deceniul la care vă refe
riți se numără profunda lor implan
tare în realitatea noastră. în proble
matica sa umană sondată cu răspun
dere si curaj, precum și marea va
rietate de modalități narative, de 
construcție și de stil. în care ele se 
încarnează. Cred că romanul nostru 
de astăzi ar trebui să adîncească a- 
ceste valențe, pentru a dobîndi și pe 
plan mondial ecoul și recunoașterea 
pe care le merită.

Convorbire realizată de
Emil VASILESCU

Orașul ca o carte de istorie adusă la zi
pentru un motiv care nu 
suporta aminare : oficierea 
citorva căsătorii. Pentru 
că, în rest (la data docu
mentării noastre), de la mic 
la mare, de la cooperator la 
primar, toată lumea decli
na substantivul „campanie" 
pe tabla școlară a timpu
lui. Campania este indica
tivul de extremă urgență. 
Și cu toate acestea, orașul 
respiră prin mii de pori, 
iar munca este numitorul 
comun a tot ce ființează. 
Platforma industrială, ne 
spune secretarul, Platfor
ma de Sud-Vest, cum o 
numesc ei, integrînd-o 
deja, onomastic, geogra
fiei orașului. înseamnă o 
investiție de anvergură 
tradusă în : întreprinderea 
de biosinteze (cea mai 
mare întreprindere din 
țară in ramura biochimiei, 
urmînd să producă în cu- 
rînd primele cantități de 
turingin, subtilază și giu- 
eonat), Fabrica de zahăr, 
cu o capacitate de prelu
crare de 4 000 tone sfeclă 
pe zi, intrată în funcțiune 
încă din anul trecut. Fa
brica de amidon-gluboză, 
obieotiv ultramodern, in
trat în probe tehnologice, 
Centrala electrică de ter- 
moficare, care furnizează 
deja, pe baza lignitului so
sit pe o cale ferată special 
construită și a unei benzi 
transoortoare, energia ne
cesară acestui colos indus
trial. însemnați deci, în 
carnetul de notițe, apariția 
unui nou oraș industrial, 
a unei noi capitale indus
triale suprapuse peste o la 
fel de ambițioasă capitală 
a plinii : Calafatul. Orașul 
care-si trage numele de la 
o stimabilă Îndeletnicire 
veche, aceea a călăfătuirii 
vaselor, și-a găsit azi. gra
ție unei politici de dezvol

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Universul femeilor
11,45 Film serial : „Rotile* * (color). Epi

sodul S

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 19.30; (sala Atelier) : Harap 
Alb — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneu! Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Rasarab. 
Solistă : Mihaela Martin — 19.
• Opera Români (13 18 57) : Sear* 
vieneză — 18.
• Teatrul de opereta (14 80 11) : Voie
vodul țiganilor — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* ’ 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoanei.
12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70*1) : Richard «I 
lll-lea — 17,30.

19,30, FERENTARI (80 49 85) — 16,30:
17.30: 19,30.
• Iubire fără soare i BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9: 11.45: 14,30; 17.15: 19.45, 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 18.
• Omul păianjen se Întoarce : DA
CIA (50 33 94) — 9: 11.15: 13.30: 15,45: 
18: 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15: 
13.30: 15,45: 18 : 20.
• Elvis : GIULEȘTI (17 55 46) — »î 
11,15; 13,30: 15,45: 1«; 20. FLAMURA 
(85 77 12) — 9: li: 13,15: 15,30: 17.45 : 20.
• Hercule cucerește Atlantida : GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11.15; 13.30: 15,45: 
18: 20,15.
• Camionul de cursă lung*  : MUNCA 
(21 50 97) — 10.30: 15: 17.15: 19,30.
• Femeia dispărută : ARTA (21 îl 86)
— 9; 11: 13: 15: 17,15; 19, Ia grădină
— 19; PARC HOTEL (17 08 58) — 19.
• Dublu delict : COSMOS (27 54 »5) — 
9,30: 11,30; 13,30; 15.30: 17.30: 19,30.
• bespărțlre temporar*  : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 18.45.

DIN AGENDA T1RGUIUI INTERNATIONAL

0 gamă largă de utilaje petroliere 
prezentată de întreprinderile romanești

Industria româneas
că de utilaj petrolier, 
care și-a cîștigat de 
mai mulți ani un 
binemeritat prestigiu 
pe piața externă, pre
zintă la T.I.B. ’83 nu
meroase produse de 
mare , complexitate 
tehnică, realizate la 
un, înalt nivel cali
tativ. Dealtfel, expor
tatorii români din 
acest domeniu dețin 
un loc de frunte pe 
piața mondială de 
utilaj petrolier, ceea 
ce explică interesul 
deosebit al specialiști
lor și oamenilor de 
afaceri de peste ho
tare, prezenți la tîrg, 
față de oferta româ
nească.

Dintre produsele 
prezentate se remarcă 
instalația de foraj 
F-400-EC, realizată de 
întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești. Noua 
instalație poate fi uti
lizată atît pentru fo
rajul de mare adîn- 
cime — poate săpa 
pînă la 7 000 m — cît 
și pentru lucrările mi- . 
niere, ea putînd rea
liza puțuri de mină

Opinii ale unor oaspeți de
PETEK NICHTER- 

WITZ, directorul pa
vilionului R. D. Ger
mane : „Republica
Democrată Germană, 
ca participantă tradi
țională. acordă o im
portanță deosebită 
Tirgului internațional 
București, care oferă 
posibilități multiple 
pentru lărgirea în 
continuare a relațiilor 
dintre țările noastre. 
La T.I.B. ’83. zece în
treprinderi de comerț 
exterior din R.D.G. 
au prezentat partene
rilor români o serie 
de noutăti din dome
niul construcțiilor de 
mașini-unelte grele, 
electrotehnicii. elec
tronicii. mașinilor tex
tile și mașinilor agri
cole. precum și al bu
nurilor de consum. 
Conform acordului de 
lungă durată încheiat 
pe perioada 1981— 
1985. o pondere spori
tă în volumul schim
burilor reciproce o 
dețin produsele rezul-

cu diametrul de ma
ximum 4 m, pînă la o 
adîncime de 500 m. 
Alți parametri care 
ridică competitivita
tea acestui produs

sînt legați de ali
mentarea cu curent 
continuu și de rapidi
tatea montării și de
montării instalației.

De bune aprecieri 
se bucură și instala
ția de foraj orizontal 
în stîncă — Ingo 32, 
cu diametrul sapei 
de 3,2 m, destinată 
săpării canalelor de

tate din specializare 
și cooperare. Iată de 
ce dialogul purtat cu 
specialiștii români în 
zilele tîrgului s-a con
centrat îndeosebi asu
pra stabilirii unor noi 
căi de întărire și a- 
dîncire a cooperării și 
specializării în pro
ducție. Țin să remarc 
interesul publicului 
fată de T.I.B. ’83, cît 
și condițiile bune o- 
ferite expozanților de 
organizatorii acestei 
manifestări economice 
găzduite de frumoasa 
Capitală a României".

RENE DEVESA 
SANTIAGO, directo
rul pavilionului Cu
bei : „Participăm la 
fiecare ediție a Tîr
gului internațional 
București încă din 
anul 1970 și, de fie
care dată, expozanții 
cubanezi au avut re
zultate favorabile pe 
linia adîncirii legă
turilor comerciale și 
întăririi cooperării cu 
întreprinderile româ-

tare armonioasă a tuturor 
zonelor și localităților țării, 
noi făgașe de afirmare.

Cum arată noua plat
formă industrială ? Imagi- 
nați-vă. lingă vechiul oraș, 
oraș care nu mai este numai 
al vilelor discrete, troienite 
de trandafiri urcători și al 
cocioabelor căzute pe-o 
rină, ci și al cartierelor 
de blocuri moderne (car
tiere apărute ca din 
pămînt, găzduind sute 
și sute de familii de 
muncitori), imaginați-vă, 
deci, o prelungire a 
acestui oraș în fantas
tic și-n fabulos. Ca-n 
decorul unui film de anti
cipație. siluetele nichelate 
ale acestui nou oraș com
pus din uriașe sfere sus
pendate parcă în aer. din 
cotloane și țevării alambi
cate. din reclpienți-mamut. 
au darul de a impresiona 
și chiar ului. Am văzut 
multe platforme industria
le. aici și prin. lume. Unele 
cu faimă. Ceea ce face însă 
/ca platforma calafeteană 
să impresioneze și să te 
umple de mindrie este or- 
ganicitatea ei, armonia in
tegrării în spațiu, lipsa 
oricărei lipituri și cîrpeli. 
Totul a crescut odată, după 
o concepție unitară. Iată, 
îți zici, forța socialismului. 
Așa ceva nu se poate face 
cu una, cu două. Cînd a 
început șantierul 7 Acum 
cinci veri.

Campania, spuneam, a- 
trage magnetic în cîmp 
orașul. Golește străzile, 
«coate funcționarii din bi
rouri, mătură pe cei cîțiva 
pierde-vară care mai bîn- 
tuie pe ici. pe colo. E 
ceasul febril al culesului... 
Calafatul are trei ceapeuri, 
două ferme de stat, anexe 
și angarale, iar ideea fru
moasă a autogospodăririi a 
prăsit iepuri, porci, găini 
pe unde nu te aștepți.

Chiar și la platforma in
dustrială. Omul, cînd vrea, 
poate produce mai mult 
decît își poate închipui el 
însuși că poate produce. 
Sdoate din nimic ceva si 
din piatră seacă izvor de 
apă vie. Nuri glumă și nici 
un fel de a vorbi. Nu
mai munca te învață să 
trăiești bine. Discutăm la 
depozitul de cereale cu 
Mihai Comănoiu. șeful 
bazei de recepție, aflat în 
plină febră a primirilor 
campaniei. E important să 
ai recoltă bună. dar nu 
mai puțin important' e să 
știi s-o păstrezi. La ferma 
de sere a I.P.I.L.F. (o' în
treprindere de preparat le
gume cu 2 000 de munci
tori) schimbăm cîteva 
vorbe cu inginerii Nicolae 
Dîrmon și Lileta Cioană, 
inginer horticol și. respec
tiv. agronom, ambii oameni 
inimoși ai noii industrii 
agricole, pentru că produc
ția în «ere e mai mult in
dustrie decît agricultură. 
Roșiile din ciclul doi, cele 
care vor împinge mult vara 
în iarnă, anunță o re
coltă excelentă. Probabil 
că Nicolae Dîrmon, șeful 
fermei, își va mai anexa 
o diplomă lîngă cele 
două existente pe pe
retele biroului din inima 
serelor. Diplome, firește, 
de fruntaș al recoltelor.

Un lucru am mai vrut 
să-1 aflu și să-l văd la 
Calafat. Un apartament 
nou și. dacă e posibil, pe 
locatarii săi. Luăm, la în- 
tîmplare, de pe lista celor 
190 apartamente date la 
cheie în acest an. un nu
me : Ion Udrea, mecanic 
la Șantierul 5 Calafat. 
Intrăm în cel mai nou bloc 
din cel mai nou cartier, 
cartierul Dezrobirii. Bloc 
B-8. scara 1. apartament 
18. Mecanicul Ion Udrea 
are 35 de ani, este de fel

12.35 Desene animate : Slndbad marina
rul (color)

16,00 Telex
16,05 Monografii profesionale. Liceul 

industrial metalurgic
16.20 Film serial : „Karino*  (color). Epi

sodul 1
16.45 Studioul tineretului
20,00 Telejurnal (partial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Dlscorama
20,50 Fotograme din realitate 

teatre

aducțiune a apei pe 
șantierele hidroener
getice. Rețin, de ase
menea, atenția mo
toarele hidraulice și 
elicoidale realizate de 
Institutul de cerce
tare științifică și in
ginerie tehnologică 
pentru utilaj petro
lier din Ploiești, des
tinate echipării insta
lațiilor de foraj. O 
gamă largă de sape 
cu role și lagăre, de 
alte echipamente spe
cifice întregește ofer
ta expozanților ro
mâni în domeniul 
utilajului destinat fo
rajului.

întreprinderea „Vul
can" din Capitală ex
pune unități de pom
pare a țițeiului, fa
bricate într-o nouă 
concepție constructivă, 
care realizează de
bite superioare de 
lichid în condițiile re
ducerii consumului de 
energie electrică, pre
cum și o instalație 
de pompare a apei 
acționată cu panouri 
solare sau turbina 
eoliene.

peste hotare
nești de comerț ex
terior. Referindu-mă 
numai la perioada ul
timilor cinci arii, vo
lumul schimburilor 
comerciale între ță
rile noastre s-a du
blat. Și în continua
re există perspective 
certe pentru dezvol
tarea relațiilor co
merciale, care au o 
bază sigură în legă
turile de prietenie 
frățească dintre po
poarele cubanez și 
român. Acum, la în
cheierea T.I.B. ’83, țin 
să remarc interesul 
larg al publicului vi
zitator și al specia
liștilor față de oferta 
celor 13 întreprinderi 
de comerț exterior 
din Cuba prezente la 
tîrg, care au expus o 
parte a ofertei noas
tre de export în do- 

, meniul industriilor e- 
lectrotehnică. ușoară 
și agroalimentară".

Dan 
CONSTANTIN

din Unirea-Dolj, iar Ia 
Platforma de Sud-Vest lu
crează de cinci ani. adică 
de la primul țăruș. Toate 
aceste fabrici au fost con
struite sub oțhii lui și cu 
infima lui — zice el — 
contribuție. Omul este mo
dest*  și-mi vorbește mai 
mult despre alții, despre 
cel cu care lucrează : 
Ștefan Cruțan, maistru me
canic. „la fel de tînăr ca si 
mine. primul om cu 
care-am lucrat pe acest 
șantier", subinginerul Ma
rian Popescu, secretar de 
partid la Trustul de con
strucții industriale, un om 
admirabil („dacă știu un om 
cinstit șl corect pe lumea 
asta, el e“), despre mulți 
alții, dar eu vreau să știu 
mai multe despre cel 
căruia i-am trecut pragul. 
Apartamentul miroase a 
proaspăt, a mobilă nouă. 
Astăzi chiar urcaseră în 
apartament (cu sprijinul 
lui „tata Udrea", un țăran 
vin jos și destoinic, tatăl lui 
Ion, rămas în comuna Uni
rea) mobila marca „Poia
na" pentru dormitor și bu
cătărie. I-a costat 15 mii 
plus transportul. Face, zice 
Ion, iar Marcela Udrea, 
soția, pare la rîndu-i mul
țumită. Oricum, cei trei 
copii — Silvia, clasa a V-a. 
Bebe, clasa a III-a și micu
ța Ioana, de un an și ju
mătate — au luat serios în 
stăpînire mobila nouă și 
încearcă din răsputeri arcu
rile (pînă la plecarea noas
tră rezistente) ale dorme
zei. Noroc și să le stăpîniți 
sănătoși !

La Calafat e toamnă. O 
toamnă care pare așezată 
temeinic pe grinda lichidă 
a Dunării. Fluviul. în Iri
zări violete, răspunde unul 
soare cu lumină de boran- 
gic, lăsînd în sus și-n jos 
aceleași șlepuri grele care 
plutesc spre cine știe unde.

21.35 Cind miliarde de oameni (color).
Cine pe cine ajută 7

22,00 Ritmuri muzicale
22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Agendă bucureșteanft
20.35 Tezaur folcloric
21.00 Concertul orchestrei simfonice ■

Radioteleviziunit
22,30 Telejurnal

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bala
dă cotidiană — 19.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede — 19;
(sala Teatrului Gluleștl) : Preșul — 
18.
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03. sala Ma-
gheru) : Mizerie și noblețe — 19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la a- 
ceeași vîrstă — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dv.l — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Take, Ianke și Cadîr — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18.30.
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Pinocchio — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10: Făt-Frumos 
din lacrimă — 18.
• Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
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ME TWMASM NICOUIE KAUSESCII. M HPfflHI 
FRONTULUI DEMOCMTIEI SI UMIffîll MUȘTE

Voința fermă a poporului român:

Să nu fie amplasate noi rachete 
in Europa, să se treacă la retragerea 

și distrugerea celor existente!
ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

Imagine de la adunarea oamenilor muncii din întreprinderea bucureșteană „Laromef'
Foto : Agerpres

Realizările științei și tehnicii moderne să slujească 
păcii și progresului întregii omeniri

TELEGRAME EXTERNE
> 

« -XI

Delegația P. C. R. - primită 
de președintele P. C. Finlandez

Intr-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, reprezentanții 
celor peste 1 500 de cercetători, in
gineri, tehnicieni și muncitori din 
Institutul Național pentru Creație 
Științifică și Tehnică și Institutul 
Național pentru Motoare Termice, 
reuniți, miercuri, în cadrul unei 
adunări consacrate păcii și dezar
mării, și-au exprimat adeziunea 
deplină la demersurile și inițiati
vele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
îndreptate spre înlăturarea perico
lului nuclear, pentru oprirea încor
dării și reluarea politicii de des
tindere, înțelegere și colaborare. 
Alături de întregul popor, ei și-au 
ridicat glasurile cu hotărîre împo
triva transformării continentului 
nostru într-o rampă de lansare de 
rachete nucleare, s-au pronunțat 
ferm pentru o Europă a păcii, în 
care toate popoarele să se poată 
dezvolta pe calea progresului, po
trivit propriilor aspirații.

„Cerem tuturor oamenilor de 
știință de pretutindeni — a spus 
in cuvintul său ing. Teodorescu Lu
cian — ca minunatele cuceriri ale 
geniului uman, acumulările științei 
și tehnicii moderne să fie puse in 
slujba păcii și progresului întregii 
omeniri, nu a distrugerii și răz
boiului".

Ridicîndu-șl cu tărie glasul îm
potriva cursei înarmărilor nucleare, 
Mihai Elena Liliana a subliniat : 
„Nu putem rămîne indiferenți 
acum, cînd rațiunea riscă să fie

Fonduri pentru dezvoltare, nu pentru înarmări
La Filatura de lină pieptănată 

din municipiul Miercurea-Ciuc a 
aVut loc o impresionantă adunare, 
la jcare oamenii muncii, în majo
ritate femei, și-au exprimat ade
ziunea deplină la strălucitele ini
țiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pronunțindu-se 
ferm împotriva amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru retrage
rea și distrugerea celor existente. 
Participanții la adunare scandau, 
în limbile română și maghiară : 
„Nu rachete în Europa !“, „De
zarmare — Pace !“, „Ceaușescu — 
România — Pace !“, „Eljen a 
beke !“ (Trăiască pacea), „Le a 
hăboruval !“ (Jos războiul!), „Vrem 
o lume a păcii, fericirii și bună
stării !“.

Deschizînd adunarea, tovarășa 
Maria Oprea, secretar al comite
tului municipal de partid, a rele
vat importanța Apelului pentru

Cu înaltă răspundere pentru lestinele umanității
în cadrul unei impresionante 

adunări, peste 2 000 de- oameni 
ai muncii de la întreprinderea de 
lianți din Deva și-au exprimat 
deplina adeziune la inițiativele și 
acțiunile de pace întreprinse de 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aprobarea față 
de generoasele idei cuprinse în 
Apelul pentru dezarmare și pace 
lansat de F.D.U.S.

„Ne alăturăm cu toată vigoarea 
și convingerea noastră muncito
rească celorlalți oameni ai muncii 
din întreaga țară, popoarelor de 
pretutindeni și rostim un NU 
răspicat amplasării de noi rachete 
nucleare pe teritoriul european, 
un- NU hotărît războiului atomic" 
— a spus Aron Pîrva, din partea 
consiliului municipal al F.D.U.S. 
La rindul său, muncitorul loan 
Carculea a declarat : „Susținem 
întru totul Apelul pentru dezar
mare și pace adresat de F.D.U.S., 
deoarece el exprimă voința de 
pace a întregului nostru popor, 
dorința lui de a trăi și munci în 
liniște, în colaborare cu toate 
popoarele lumii. Numai în con
diții de pace putem să ne aducem 
contribuția din plin la măreața 
operă de făurire a societății so
cialiste în patria noastră, a unul 

nesocotită, cînd armele acumulate 
pot ucide omenirea nu o dată, ii 
de zeci și sute de ori. Vrem <a 
zîmbetul nevinovat al copiilor ă 
nu se transforme în țipăt de spai
mă. Noi, femeile din institu. 
mame și lucrătoare în domeniil 
științei, sîntem alături de tovarăa 
academician doctor inginer Eleia 
Ceaușescu, exemplu demn <e 
urmat în lupta pentru ridicară 
științei românești pe trepte tot. mi 
înalte de progres, pentru mobilia- 
rea tuturor oamenilor de știiiță 
din lume în vederea creării uni 
puternic baraj de protecție împ- 
triva primejdiei nucleare".

Dînd o înaltă apeciere pozitei 
exprimate de tovarășul Nicoae 
Ceaușescu în mesajele adrește 
conducătorilor Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii, Or
bitorii și-au exprimat speranțe că 
luciditatea și realismul vor în
vinge, că se va ajunge la înțele
gerea de a nu se amplasa noi 
rachete nucleare pe continentul 
nostru, de a se retrage șl dist ugî 

Participanții la adunarea pentru pace șl dezarmare își exprimă 
unanima adeziune și atașunrntul profund față de nobila și vasta 
activitate pe care o desfășuați în interesul prosperității poporului 
român, al libertății și indepedenței tuturor națiunilor, pentru trium
ful păcii, pentru salvarea civlizației umane. Susținem cu toată hotă- 
rîrea propunerile și apelurill adresate șefilor de state și guverne de 
a acționa cu luciditate și rsponsabilîtate politică pentru rezolvarea 
celei mai arzătoare problemi a umanității — oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmre.

dezarmare șl pace, document ire 
reflectă năzuința de înțelege, 
prietenie, colaborare și pace a 
tuturor oamenilor munci; dinîa- 
tria noastră. „Noi, femeile, iiin- 
dem brațele noastre de mame și 
de soții tuturor mamelor și Șți- 
ilor din lume" — a spus în cvîn- 
tul său muncitoarea Susana >ar- 
ticel. Subliniind faptul că nu 
este încă prea tîrziu să se fțio- 
neze pentru a se preintîmpii o 
nouă și gravă- escaladare a irsei 
înarmărilor, Lăszlo Kâroly, ngi- 
nerul-șef al întreprinderii, a pus, 
printre altele : „Uriașele ume 
investite anual pentru sporiri ar
senalelor militare să fie fosite 

Noi, oamenii muncii, >mânî și maghiari, de la Filatura de lină 
pieptănată din municipii Miercurea-Ciuc, cu sentimente de aleasă 
stimă și prețuire vă adnăm dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeiu, un vibrant omagiu pentru tot ce ați 
făcut și faceți pentru pararea păcii, pentru apărarea dreptului 
suprem al oamenilor și ițiuniior la pace și viață.

viitor mai fericit atît peru ge
nerația noastră, cit și peru ge
nerațiile viitoare".

Președinta comitetului d femei 
pe întreprindere, Eliza Mdin, a 
exprimat hotărîrea femeii de a 
face totul în apărarea via celor 
dragi, a liniștii cămiilor și 
familiilor, de a milita f«n pen
tru ca pe planeta Pămî:_ să nu 
mai fie arme și războaie,ă avem 
un univers al păcii, [alitățli,

In numele păcii, Mul cel mai de preț al omenirii, ne ridicăm 
glasul pentru a cere < toată fermitatea oprifea amplasării rachetelor 
cu rază medie de acțiie în Europa, pentru retragerea și distrugerea 
celor existente. Demsurile și acțiunile de larg ecou internațional 
pe care dumneavoasi, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le intreprdeți cu clarviziune și oonsecvență reprezintă 
o dovadă incontestati a înaltei răspunderi pe cart: o manifestați 
față de imperativele najore ale contemporaneității, pentru salvarea 
Întregii omeniri de u dezastru atomic.

Participanții la anări și 
mitinguri au trin scrisori 
ambasadelor U.R.S.lsi S.U.A- 
la București, ambadelor tu
turor statelor europe, pre
cum si mesaje cătrprganiza- 
ția Națiunilor Uniten care se 

cele existente. Arătînd că nu 
există nici o justificare pentru 
alocarea unor fonduri uriașe cursei 
înarmărilor, maistrul Ciolac Ion 
a spus : „Alături de întregul nos
tru popor, de toate forțele iubi
toare de pace din lume, cerem 
răspicat să fie reduse cheltuielile 
militare, să se treacă la măsuri 
concrete și eficiente de dezarmare, 
ii» primul rind de dezarmare .nu
cleară". Alăturîndu-se tuturor 
oamenilor de știință din țara noas
tră, Olga Martin, președinta 
O.D.U.S. din I.N.C.R.E.S.T., și ing. 
lacomi Mircea, care a vorbit din 
partea tinerilor din Institutul 
Național de Motoare Termice, 
și-au exprimat sprijinul deplin 
față de Apelul F.D.U.S., voința de 
a se pune capăt înarmărilor, de a 
se.asigura o pace trainică în Europa 
și în întreaga lume.

într-o atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare patriotică, cei 
prezenți au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă, în 
care, printre altele, se spune : 

în scopuri pașnice, pentru eradica
rea stării de înapoiere și sub
dezvoltare în care sint nevoiți 
încă să trăiască circa o treime 
din popoarele lumii". în același 
sens s-au pronunțat muncitoarea 
Sillo Valeria, mamă a trei copii, 
Gali Terezia, președinta comi
tetului sindicatului ne întreprin
dere, Mako Erzstebet, secretar al 
comitetului U.T.C. pe întreprindere, 
și numeroși alți vorbitori.

într-o 'atmosferă de vibrant pa
triotism, cei prezenți la adunare au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : 

dreptății și demnității umane. în
flăcărate apeluri la responsabili
tate și rațiune au formulat, în 
cuvintele lor, operatorul loan 
lancu, lăcătușii Cornel Jurca și 
Gheorghe Dudău, laboranta Maria 
Bodaescu și alții.

Intr-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, participanții 
la adunare au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care, printre altele, se spune : 

adresează chemarea de a 
se întreprinde acțiuni pentru 
curmarea cursei inarmărilor, 
in primul rind a celor nuclea
re. pentru înfăptuirea dezar
mării st asigurarea păcii.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă adresăm sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitare transmis cu 
prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări a proclamării Republicii Populare 
Chineze.

Relațiile de prietenie și colaborare sinceră dintre Partidul Comunist Chi
nez și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Chineză și Re
publica Socialistă România, dintre poporul chinez și poporul român, înteme
iate pe principiile independenței, suveranității, egalității, avantajului reciproc 
și respectului mutual, au*  rezistat încercărilor de-a lungul istoriei. Ne expri
măm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre China și 
România vor cunoaște în mod sigur o dezvoltare continuă în toate domeniile.

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 13 octombrie, ora 20 — 16 
octombrie, ora 20. In țară î Vremea va 
fi răcoroasă la început, apoi se va în
călzi ușor. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi izolate și cu caracter de 
averse. îndeosebi în zonele de deal si 
de munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat cu intensificări în estul tării

Evoluții criticabile 
ale fotbaliștilor noștri

O Miercuiri seara, ne stadionul 
„Racecourse Ground", din Wrexham, 
s-a disputat meciul internațional 
amical de fotbal dintre reprezentati
vele Țării Galilor și României. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
5—0 (3—0); prin golurile marcate de 
Rush (2), Thomas, James și Curtis.

Este un rezultat pe cit de neaștep
tat pe atît de criticabil, jucătorii 
noștri neavînd nici o scuză pentru 
tempoul lent în care au evoluat, 
pentru greșelile în lanț săvîrșite in 
marcarea înaintașilor adverși, pentru 
ușurința cu care au primit gol după 
gol. Analiza acestui meci — care de 
data aceasta ar trebui făcută și cu 
participarea respectivilor jucători — 
va trebui să desprindă toate conclu
ziile și învățămintele din acest eșec 
usturător, să stabilească de urgență 
măsurile ce se mai pot lua pentru 
ca, la 12 noiembrie, în Cipru, repre
zentativa noastră să joace cu totul 
altceva. Adică, să joace fotbal !
• Pe stadionul „1 Mai" din Slati

na, în prezența a peste 10 000 de 
spectatori, s-a disputat meciul dintre 
selecționatele României si Italiei, 
contînd pentru Campionatul euro
pean de fotbal rezervat echipelor de 
tineret.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea oaspeților, 
unicul gol fiind înscris de Vignola 
(min. 60).

Alte meciuri internaționale
• într-un meci contînd pentru 

grupa a 4-a a preliminariilor Cam
pionatului european de fotbal, la

Urăm poporului român noi și tot mai mari succese în opera de construire 
a socialismului, iar Republicii Socialiste România, înflorire și prosperitate.

HU YAOBANG
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului' Comunist Chinez

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

ZHĂO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Cronica
Sosirea unei delegații a Parti
dului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru — A.K.E.L.
Miercuri seara a sosit în Capitală 

o delegație â Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru — 
A.K.E.L., condusă de tovarășul G. 
Christodulidis, membru al Biroului 
Politic al C.C. al A.K.E.L.. care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
In țara noastră.

La sosire, delegația A.K.E.L. a fost 
salutată de tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Spa

niei, ambasadorul acestei țări la 
București, Joste Maria Alvarez de 
Sotomayor y Castro, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Emilia Sonea, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale. Ion Teoreanu, 
ministrul educației și învățămîntului. 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
Alexandru Roșu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu ocazia celei de-a 40-a aniver

sări a întemeierii Armatei' populare 
polone. ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București. Bo- 
huslaw Stahura, și atașatul militar 
aero și naval, colonel Wladyslaw 
Biernat, au oferit, miercuri, o re
cepție.

Au participat general-colonel Va- 
sile Milea. .prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali si ofițeri superiori.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. atasati militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
în zilele .de 10—12 octombrie s-au 

desfășurat lucrările celei de-a

A apărut „ERA SOCIALISTA" nr. 19/1983
^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMITH

Revista publică editorialul intitulat 
„învățămînțul politico-ideologic — 
factor al afirmării spiritului revolu
ționar".

Semnalăm, de asemenea, articolele 
„Ritm și proporții în creșterea eco.- 
nomică" ; „Continuitatea românilor 
in spațiul carpato-danubio-pontic" ; 
„Pregătirea tineretului pentru mun
că si viată", precum și dezbaterile 
„Cauza vitală a întregii omeniri" (I) 
și „Dinamica structurilor si relații

vremea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

zilei
XI-a sesiuni a Comitetului con
sultativ al Centrului european al 
UNESCO pentru învățămînțul supe
rior (C.E.P.E.S.) cu sediul la Bucu
rești.

în cadrul lucrărilor a fost analizată 
activitatea C.E.P.E.S. pe anui 1983 și 
s-au prezentat propuneri privind pro
gramul pe 1984—1985. Relevind re
zultatele bune obținute de C.E.P.E.S. 
în acest an pe linia dezvoltării cola
borării în domeniul învătămîntului 
superior în țările europene, membrii 
Comitetului consultativ au făcut re
comandări cu privire la sporirea ro
lului acestei instituții specializate a 
UNESCO în diversificarea conlucrării 
interunivensiitare. ca o contribuție la 
întărirea climatului de prietenie, 
securitate si pace în Europa. în acest 
sens, o atenție prioritară va fi acor
dată marcării, în 1985, a Anului In
ternațional al Tineretuilui.

★
Miercuri dimineața. . nava-școală 

„Custodio de Mello", aparținînd Ma
rinei militare braziliene, a sosit în
tr-o vizită în portul Constanta. în 
aceeași zi. comandantul navei, în
soțit de -un grup de ofițeri brazi- 

’ lieni. a făcut vizite protocolare pri-( 
mărului municipiului Constanta, co-’ 
mandantului marinei militare, co
mandantului Institutului de marină 
„Mircea cel Bătrîn". Tot în cursul 
zilei de ieri, la bordul navei bra
ziliene a avut loc o întîlnire de 
presă.

A fost de fată Carlos dos Santos. 
Veras, ambasadorul Republicii Fe
derative a Braziliei la București.

Oaspeții au depus o coroană de 
flori la Monumentul Victoriei din 
Constanta.

(Agerpres)

De la Ministerul 
Transporturilor 

$1 Telecomunicațiilor
Ministerul Transporturilor si Tele

comunicațiilor anunță că, datorită 
executării unor lucrări de cale fe
rată pe linia București — Constan
ța, se suspendă circulația unor tre
nuri de călători, după cum urmea
ză : în ziua de 18 octombrie — tre
nurile personale 6221, 8001, 8303, 830.4, 
8002. 8222 și trenurile accelerate 827 
sj 824, iar in ziua de 20 octombrie 
trenurile personale 8001 și 8002.

lor sociale în actualul stadiu de 
dezvoltare a tării noastre" (I).

Rubrica de ..Consultații" cuprinde 
următoarele articole : „Principiile 
perfecționării sistemului de retribui
re după muncă" ; „Depășirea con
tradicțiilor și disproporțiilor în unele 
sectoare de activitate din societatea 
noastră".

Mai apar rubricile : „Confruntări 
ideologice contemporane" : „Viața 
internațională" ; .„Cărți și semnifi
cații".

și Ia munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, izo
lat mai scăzute în depresiuni, iar maxi
mele între 12 șl 22 de grade, local mal 
ridicate in a doua parte a intervalului, 
în primele zile, izolat, se va produce 
brumă, îndeosebi în nordul țării. La 
altitudinea de peste 1600 metri, lapo- 
viță și ninsoare. In București : Vreme 
răcoroasă la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, favora
bil ploii de scurtă durată. Vînt mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 4 și 7 grade, iar cele maxime în
tre 16 și 21 de grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

ACTUALITATEA LA FOTBAL
Belgrad, echipa Iugoslaviei a între
cut cu scorul de 2—1 (2—0) forma
ția Norvegiei.
• La Budapesta, echipa Angliei 

a dispus cu scorul de 3—0 (3—0) de 
formația Ungariei, într-un meci con- 
tind pentru grupa a 3-a a prelimi
nariilor Campionatului european de 
fotbal.

Golurile au fost marcate de Hoddle 
(min. 12), Lee (min. 19) și Mariner 
(min. 40).
• La Copenhaga. în ‘preliminariile 

campionatului european de fotbal 
(grupa a 3-a), Danemarca a învins 
cu scorul de 6—0 (4—0). selecționata 
Luxemburgului.
• La Ankara. In preliminariile 

Campionatului european de fotbal 
(grupa a 6-a), selecționata Turciei 
a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația Irlandei de Nord. Golul a 
fost ' marcat. în minutul 17. de 
Selcuk.

• In cadrul grupei I prelimina
re a Campionatului european de fot
bal. selecționata R.D. Germane a 
dispus, la Berlin, cu scorul de 3—0 
(1—0) de formația Elveției.
• La Moscova. în preliminariile 

turneului olimpic de fotbal, repre
zentativele U.R.S.S. și Bulgariei au 
terminat la egalitate : 0—0.

• Prima manșă a „Supercupei eu
ropene", în care se intîlnesc cîști- 
gătoarele „Cupei campionilor euro
peni" si. respectiv. „Cupei cupelor", 
se va desfășura la 22 noiembrie, la 
Hamburg, între formațiile S.V. Ham
burg și Aberdeen, a declarat purtă
torul de cuvînt al U.E.F.A. Returul 
va avea loc la Aberdeen, la 5 sau 
20 decembrie.
• La Pancevo (Iugoslavia), în meci 

pentru Campionatul european de 
fotbal rezervat echipelor de tineret.

HELSINKI 12 (Agerpres). — De
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
face o vizită în Finlanda, la invi
tația C.C. al P. C. Finlandez, a fost- 
primită de tovarășul Jouko Kajano- 
ja, președintele partidului.

Cu acest prilej au fost transmise 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial șl cele 
mai bune urări de sănătate și succes 
în activitatea consacrată realizării 
aspirațiilor clasei muncitoare, de 
progres și bunăstare poporului fin
landez.

Mulțumind, tovarășul Jouko Kaja- 
noja a rugat să 'se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu salutări căl
duroase, împreună cu urări de să
nătate și de noi succese în activita
tea de mare răspundere pe care o 
desfășoară în fruntea partidului și 
statului român.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească,

Plenara C. C. al P. C Chinez
BEIJING 12 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China Nouă, 
la Beijing a avut loc plenara C.C. 
al P. C. Chinez, care a adoptat ho
tărîrea cu privire la principiile, sar
cinile, orientările politice și meto- 
dele de întărire a partidului. în ca
drul plenarei, Deng Xiaoping și

Aniversarea Armatei Populare a R. P. Polone
Cuvîntarea tovarășului Wojciech Jaruzelski

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
creării Armatei Populare a R.P. Po
lone. la Varșovia a avut loc o adu
nare festivă, la care au participat ge
neral de armată Wojciech Jaruzelski, 
prlm-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri.

Probleme ale dezvoltării economice In dezbaterea 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria

SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc ședința Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, care a 
discutat modul de repartizare a sar
cinilor rezultate pentru economia 
națională din planul și bugetul pe 
anul 1984, aprobate de Adunarea 
Populară. După cum relatează agen
ția B.T.A., guvernul a analizat, de 
asemenea, modul de îndeplinire a 
planului pe primele trei trimestre 
ale anului.

Relevind că planul a fost îndepli
nit cu succes la indicatorii princi
pali, înregistrîndu-se o creștere a 
producției nete — în afara agricul
turii — cu aproape 6,5 la sută, iar 
a producției industriale — cu 5 la 
sută, în comparație cu aceeași peri
oadă a anului trecut, Consiliul de 
Miniștri a constatat că nu sint încă 
folosite toate posibilitățile de care 
dispune economia națională a R. P. 
Bulgaria. în context, a fost subli
niată necesitatea de a se acorda o 
atenție deosebită folosirii eficiente

CONVORBIRI CHINO-AMERI- 
1 CANE. La Washington, președin- 
Itele Statelor Unite, Ronaid Rea

gan, l-a primit pe ministrul afa
cerilor externe al R. P. Chineze, 
Wu Xueqian, care se. află într-o 

| vizită oficială în capitala ameri- 
| cană. A avut loc, cu acest prilej, 

o convorbire. Președintelui Ro- 
Inald Reagan i-a fost înmînată o

Scrisoare din partea premierului < 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Zhao Ziyang, menționează 

I agenția China Nouă.
DIRECȚIUNEA PARTIDULUI

COMUNIST ITALIAN a dat publi- 
Icității un document în care se ara

tă, între altele, că „în anul 1983 se 
înregistrează o diminuare a veni- 

Itului național, după trei ani de 
stagnare, iar rata inflației rămîne 
de trei ori mai ridicată decît aceea 

Ia celorlalte țări occidentale indus
trializate", Exprimindu-și îngrijo
rarea cu privire la criza prin care 
trece Italia, comuniștii italieni 

I adresează Partidului Socialist Ita

selecționata Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 6—2 (2—0) formația Nor
vegiei.

★
In cadrul aceleiași competiții, la 

Budapesta, reprezentativa Angliei a 
dispus cu 2—0 de echipa Ungariei.

• într-un meci desfășurat in ca
pitala Emiratelor. Arabe Unite, Abu 
Dhabi, in cadrul preliminărilor tur
neului olimpic de fotbal, formația 
Irakului a întrecut cu scorul de 2—0 
echipa tării-gazdă.

Cu această victorie, fotbaliștii ira
kieni și-au asigurat calificarea în 
turul secund al competiției.

Caleidoscop
• La 16 octombrie se va desfășura 

Ia Roma meciul dintre formația La
zio și echipa „Cosmos" din New 
York, prilej cu care se va retrage din 
activitatea competftionalâ cunoscutul 
fotbalist Giorgio Chinaglia, golgheter 
absolut al campionatului ligii nord- 
americane și al formației „Cosmos". 
Chinaglia, care a fost vedeta echipei 
Lazio la începutul anilor ’70. va evo
lua în acest joc cite o repriză în 
fiecare formație. A fost invitat să 
joace și Carlos Alberto, căpitanul 
reprezentativei braziliene, campioana 
mondială în 1970.
• Pentru prima oară de la înce

putul campionatului italian de fot
bal. brazilianul Zico nu a înscris gol 
pentru echipa sa Udinese în meciul 
pe care aceasta l-a susținut săptămi- 
na trecută cu formația Fiorentina. El 
continuă să conducă în clasamentul 
golgheterilor cu 6 goluri înscrise, 
fiind urmat de Michel Platini și 
Paolo Rossi (ambii de la Juventus) 
— cu cite 4 goluri. 

s-a procedat la o Informare recipro
că în legătură cu preocupările și re
alizările Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Finlandez și 
s-a efectuat un schimb de vederi 
cu privire la unele probleme inter
naționale actuale și ale mișcării co
muniste și muncitorești, subliniin- 
du-se necesitatea unirii eforturilor 
maselor muncitoare, ale tuturor for
țelor democratice și progresiste pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare, în special pentru de
zarmare nucleară, destindere, pentru 
realizarea noii ordini economice, 
pentru securitate și pace în Europa 
și în întreaga lume.

Totodată, s-a manifestat satisfac- 
. ția pentru bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre cele două parti
de, precum și dorința comună de a 
le extinde și întări continuu în vii
tor, în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, destinderii, securității, 
progresului și colaborării între na
țiuni.

Chen Yun, membri ai Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, au rostit cuvîn- 
tări în problemele consolidării parti
dului și îmbunătățirii muncii ideo
logice.

plenara a examinat și unele pro
bleme organizatorice.

ministrul apărării naționale, alți con
ducători de partid și de stat polonezi.

Generalul de armată Wojciech 
Jaruzelski a rostit o cuvîntare, in 
care a subliniat rolul arinatei popu
lare în dobîndirea și apărarea inde
pendenței de stat a tării, în con
struirea. societății socialiste în R.P. 
Polonă.

a materiilor prime șl materialelor, 
îmbunătățirii calității producției, pu
nerii rapide în funcțiune a fondu
rilor fixe.

La ședință s-a relevat, totodată, 
că în perioada avută in vedere ca
lamitățile naturale au pricinuit pre
judicii importante agriculturii, creînd, 
prin aceasta, dificultăți serioase 
economiei. S-a atras atenția asupra 
necesității mobilizării totale a resur
selor de muncă ale localităților și 
organizațiilor economice, pentru a 
se asigura stringerea și depozitarea 
urgentă a recoltei.

, In legătură cu perfecționarea con
ducerii socialiste și cu % folosirea 
mai deplină și mai eficientă a po
tențialului de muncă în condițiile 
anumitor tendințe de reducere a 
sporului resurselor de muncă. Con
siliul de Miniștri a adoptat o hotă
rîre privind dirijarea treptată a unei 
părți a personalului administrativ 
spre sfera producției materiale, con
strucțiilor și prestărilor de servicii.

lian, forțelor democratice care fac I 
parte din actuala grupare majori- • 
tară pe plan parlamentar apelul de 
a avea în vedere situația existentă, I 
in perspectiva „realizării unei al- | 
ternative, canabilă să determine 
ieșirea țării din criză". ■

ÎNTREVEDERI LA BERLIN. în I 
capitala R. D. Germane au avut 
loc convorbiri între Erich Honecker, i 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., I 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, și Rudolf Kirch- 
schlaeger, președintele federal | 
al Austriei. I

AMPLE MANIFESTAȚII organi- , 
zate la Santiago de Chile. Valpa- I 
raiso, Concepcion și Punta Arenas ’ 
au marcat declanșarea in Chile a 
celei de-a șasea „zile de protest I 
național" pentru revenirea țării la • 
democrație. La Santiago de Chile 
poliția a intervenit, mai multi par- l| 
ticipanți au fost răniți, fiind opera- | 
te, de asemenea, numeroase ares
tări. II

în cîteva rînduri
• Desfășurată în orașul suedez 

Eskilstuna, întilnirea internațională 
amicală de gimnastică dintre echi
pele feminine ale României și Sue
diei a fost cîștigată de selecționata 
română cu 390,65—357,05 puncte.

La individual compus pe primul 
loc s-a situat sportiva româncă Eca- 
terina Szabo, cu 79,30 puncte, urma
tă de coechipiera sa Lavinia Agache 
— 79.00 puncte.
• Turneul internațional de șah 

„Călimănești ’83“ s-a încheiat cu 
victoria maestrului român Iuliu 
Armaș, care a totalizat 10,5 puncte 
din 14 posibile. Pe locurile următoa
re s-au clasat C. Rădulescu, Gh. 
Erdeuș și P. Orev (Bulgaria) — cu 
cite 10 puncte.
• Turneul internațional de tenia 

pe teren acoperit de la Londra se 
va desfășura între 8 șl 12 noiembrie, 
avîndu-j ca principali favoriți pe 
americanii Jimmy Connors, John 
McEnroe și francezul Yannick Noah. 
Printre ceilalți participant se nu
mără americanii Gene Mayer, 
Roscoe Tanner și argentinianul 
Guillermo Vilas.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 12 OCTOMBRIE 1982

Extragerea I : 20 2 39 12 40 44.
Extragerea a Il-a : 38 7 5 25 27 29.
Fond total de eiștiguri i 918 642 

lei din care 84 759 lei report la 
categoria 1.



întrevederi ale tovarășului Nicu CeausescuCerințe stringente în cadrul dezbaterilor generale de la O. N.U

£
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CONWORANL LA ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII $1 ASIGURAREA PĂCII
NAȚIUNILE UNITE 12 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : De

pășirea încordării periculoase la care s-a ajuns în viața internațională, 
salvgardarea bunului celui mai scump al tuturor popoarelor - pacea, 
stăvilirea cursei iraționale a înarmărilor, în special a competiției pericu
loase în domeniul înarmărilor nucleare, împiedicarea transpunerii in viață 
a programelor de înarmare din Europa și din alte zone ale globului, 
care adaugă noi dimensiuni primejdiei enorme pentru viața omenirii, re
glementarea pașnică a diferendelor și rezolvarea problemelor generate 

. de criza economică mondială, în special a celor cu care se confruntă 
țările în curs de dezvoltare — constituie, în continuare, temele de bază 
abordate în luările de cuvînt ale șefilor de delegații în cadrul dezba- 

sesiunii în curs a Adunării Generale a* •

for universal 
intemaționa-

terilor de politică generală ale 
O.N.U.

Lumea, a declarat în discursul său 
ministrul de externe al Guineei- 
Bissau. Fidelis Cabrai d’Almada, este 
confruntată în prezent cu tendința 
de recrudescentă a războiului rece, 
cu escalada continuă a cursei înar
mărilor și violarea celor mai ele
mentare norme ale dreptului inter
național. Totodată, a continuat. el, 
asistăm la o deteriorare fără pre
cedent a economiei mondiale. De
calajele dintre cei ce au și cei care 
nu au devin tot mai adinei. Măsu
rile pe termen scurt ori lung lua
te pentru o relansare a economiei 
mondiale sînt insuficiente, iar rece
siunea din unele țări este compa
rabilă cu cea din anii ’30.

Arătind că țara sa. alături de alte 
state sărace, este profund afectată 
de criza mondială, vorbitorul s-a 
declarat pentru adoptarea neîntîr- 
ziată a unor măsuri în favoarea ță
rilor în curs de dezvoltare, care să 
sprijine efectiv eforturile de pro
gres ale acestor state, accentuînd că 
obiectivul final ce se cere' urmărit 
— dacă se dorește asigurarea sta
bilității și păcii în lume — îl con
stituie instituirea noii ordini eco
nomice mondiale.

rat că țara sa este convinsă că „nu
mai negocierile globale în vederea 
realizării noii- ordini economice in
ternaționale pot scoate economia lu
mii din impasul în care se află in 
etapa actuală".

Dezarmarea nucleară

singura garanție

a unei păci trainice

Să fie respectat dreptul

inalienabil al popoarelor

de a fi libere de orice forme

de asuprire și dominație
Michel Salle, ministrul afacerilor 

externe și cooperării internaționale 
al Republicii Centrafricane, a apre
ciat că o sarcină a. O.N.U., care își 
menține pe deplin actualitatea, este 
aceea a promovării și materializării 
dreptului inalienabil al tuturor po
poarelor la autodeterminare și elibe
rarea de sub orice 
re și dominație. în 
liniat că O.N.U. și 
tate internațională 
tensifice sprijinul 
namibian, astfel incit acesta’ să-și 
poată dobîndi independența în cel 
măi scurt timp posibil.

Este intolerabilă — a spus el — si
tuația actuală, în care Namibiei îi 
este negat dreptul ei la autodeter
minare. Statele membre ale O.N.U. 
au îndatorirea de a veghea ca rezo
luțiile organizației mondiale privind 
accesul la independentă al poporului 
namibian să fie traduse în viață.

în continuare, el a subliniat că de 
cea mai mare prioritate în activită
țile O.N.U. trebuie să se bucure mă
surile vizînd încetarea cursei înar
mărilor, in primul rînd a înarmări
lor nucleare, și realizarea dezarmă
rii. Acumularea permanentă a unor 
stocuri tot mai mari de arme nuclea
re contravine dreptului popoarelor la 
viață și libertate, însăși demnității 
umane. El a chemat puterile nuclea
re „să. se angajeze mai mult" în ve
derea desfășurării unor negocieri se
rioase, de fond, la Geneva și în alte 
foruri, pentru înregistrarea unor pro
grese reale pe calea dezarmării nu
cleare.

Referitor la dificultățile din eco
nomia mondială actuală, el a decla-

forme de asupri- 
context, el a sub- 
intreaga comuni- 
trebuie să-și in- 
față de poporul

s

După ce a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu înrăutățirea din ulti
ma perioadă a situației politice in
ternaționale, ministrul afacerilor ex
terne al R.S.S. Ucrainene, Vladimir 
Martinenko, s-a referit pe larg la 
marile pericole pe care le comportă ■ 
concentrările masive de arme nu
cleare de tot felul de pe continentul 
european și a prezentat poziția so
vietică față de planurile N.A.T.O. de 
instalare a noilor rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiune 
în Europa și față de negocierile de 
la Geneva dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
în problema limitării armamentelor 
nucleare pe continentul european și 
a reducerii armamentelor strategice., 
De asemenea, el a reliefat însemnă
tatea și actualitatea celor două pro
bleme înscrise recent de U.R.S.S. pe 
agenda actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. privitoare la con
damnarea războiului nuclear și la 
înghețarea armelor nucleare, apre
ciind că ele au ca obiectiv promova
rea dezarmării nucleare și reducerea 
primejdiei declanșării unei confla
grații’ nucleare pustiitoare.

în continuare, el a enumerat o 
serie de măsuri de dezarmare. între 
care preîntîmpinarea militarizării 
spațiului cosmic, interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, înghe
țarea arsenalelor nucleare șl reduce
rea armelor nucleare în Europa, sub
liniind că înfăptuirea lor ar contri
bui la întărirea coeficientului de 
securitate al tuturor statelor și la 
consolidarea păcii și securității mon
diale. S-a evidențiat apoi necesita
tea ca stările de tensiune și conflict 
din’Orientul Mijlociu și din alte re
giuni ale lumii să-și găsească soluții 
pașnice negociate, care Să contribuie 
la eliminarea pericolului pe care 
acestea îl reprezintă nentru stabili
tatea și pacea mondială.

nilor Unite, ca unicul 
de dezbateri și acțiune 
lă, are un rol aparte și de frunte în 
atingerea obiectivelor păcii și pro
gresului".

S-a subliniat în mod deosebit că 
o cauză principală a încordării la 
care asistăm în viața internațională 
b .constituie nerespectarea normelor 
și principiilor dreptului internațio
nal. Este necesar, a spus ministrul 
etiopian, ca identitatea și suverani
tatea fiecărei națiuni să fie strict 
respectate spre a se îmbo'găți civili
zația actuală, iar roadele ei să fie ex
tinse la scară globală. Țările Africii 
susțin dezvoltarea pașnică a tuturor 
popoarelor și cer să se acționeze 
pentru eradicarea de pe fața Pămîn- 
tului a inamicilor străvechi ai omu
lui și pentru edificarea unui climat 
propice afirmării plenare a potenția
lului creator al umanității.

Vorbind despre inechitățile grave 
existente în actualul sistem economic 
internațional ca urmare a perioadei 
îndelungate de dominație și asupri
re colonială, a decalajelor economice 
și a stării de subdezvoltare, ministrul 
etiopian a arătat că persistența, de 
mai mulți ani, a crizei din economia 
mondială are efecte dramatice asu
pra țărilor africane și a celorlalte 
state sărace, afectînd serios efortu
rile lor de progres, dezvoltare și o 
viață mai bună. Este evident — a 
continuat el — că, în condițiile unei 
rate a dobînzilor datoriei externe de 
20 la sută, in acest an multe țări 
africane vor continua să întîmpine 
dificultăți Insurmontabile în plata 
datoriilor contractate, în finanțarea 
deficitelor balanțelor de plăți și în 
plata importurilor lor.

Șeful delegației Etiopiei a declarat 
că în fața acestor stări de lucruri 
grave și care continuă să se înrău
tățească, țările în curs de dezvoltare 
din Africa, Asia și America Latină 
se pronunță cu hotărîre pentru o 
reformă structurală a actualului sis
tem economic și financiar internațio
nal și consideră ca o sarcină priori
tară a actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. lansarea negocie
rilor globale Nord-Sud în vederea 
promovării obiectivului noii ordini 
economice internaționale.

De asemenea, s-a evidențiat nece- 
. sitatea ca focarele de criză și conflict 

din Orientul Mijlociu, Africa de Sud, 
America Centrală, Cipru și alte re
giuni ale lumii să-și găsească soluții 
pașnice, negociate, in interesul po
poarelor din zonele respective și al 
salvgardării păcii.

stare ale țărilor din lumea a treia, 
subliniind că dezvoltarea si progre
sul țărilor în Curs de dezvoltare sînt 
părți constitutive esențiale ale păcii 
și securității internaționale.

Ministrul de externe al 
Paulo T. Jorge, a exprimat 
că rezoluțiile O.N.U. vizînd 
rea politicii de apartheid și _ 
nilor agresive ale Republicii Sud- 
Africane sînt nesocotite sistematic de 
regimul minoritar rasist de la Pre
toria și a cerut ca actuala sesiune a 
Adunării Generale să abordeze, cu 
toată seriozitatea și într-un spirit de 
urgență, problemele complexe și gra
ve existente în Africa australă.

Zborurile de recunoaștere, bom
bardamentele aeriene, manevrele și 
atacurile cu elicoptere, lansarea de 
bombe și atacuri armate, acțiunile de 
sabotaj impotriva infrastructurii eco
nomice a Angolei — a spus el — con
tinuă și se intensifică. El a adresat un 
apel tuturor statelor lumii să acțio
neze, individual sau colectiv, pentru 
a sprijini țara sa în vederea obține
rii retragerii trupelor sud-africane 
de pe teritoriul Angolei și, de ase
menea, să acorde întreaga asistență 
de care are nevoie poporul namibian 
în vederea obținerii independentei, în 
conformitate cu planul elaborat de 
Națiunile Unite.

Vorbitorul a trecut, de asemena, în 
revistă stările conflictuale existente 
în diferite părți ale lumii ca rezul
tat al politicii bazate pe forță și ame
nințarea cu forța și a subliniat că 
Angola se pronunță pentru rezolva
rea tuturor conflictelor și litigiilor 
dintre state prin mijloace pașnice, 
pentru respectarea strictă a dreptu
lui inalienabil al popoarelor de a dis
pune de ele însele, de a-și organiza 
viata așa cum o doresc, fără nici un 
fel de ingerințe străine.

Angolei, 
regretul 
elimina- 
a acțiu-

In pregătirea Conferinței 
pentru măsuri de încredere 
și dezarmare in Europa
GENEVA 12 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc o reuniune â grupu
lui țărilor neutre și nealiniate parti
cipante la Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa. în ca
drul căreia s-a procedat la un schimb 
prealabil de păreri cu privire la or
dinea de zi și< la modul de desfășu
rare a lucrărilor Conferinței pentru 
măsuri de încredere și dezarmare în 
Europa, care va avea loc. la 17 ia-' 
nuarie, la Stockholm, precum și ale 
ședinței pregătitoare convocate la 
Helsinki în perioada 25 X-5 XI — 
relatează agenția Taniug. S-a sub
liniat cu acest prilej că țările neutre 
și nealiniate vor milita pentru adop
tarea la conferință a unor măsuri 
care să ducă la consolidarea reală a 
încrederii și securității în Europa.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Apel al președintelui Liba
nului • Declarațiile ministru

lui de externe egiptean
BEIRUT 12 (Agerpres). — Preșe

dintele Libanului, Amin Gemayel, a 
lansat un apel la organizarea unei 
„reuniuni de urgență, la care să 
participe toate părțile, în vederea 
inițierii imediate a dialogului națio
nal", s-a anunțat oficial la Beirut, 
potrivit agențiilor internaționale de 
presă.

în acest scop, guvernul libanez a 
stabilit ca dată pentru începerea 
„Congresului pentru reconciliere ria- 
țională" ziua de 20 octombrie, locul 
de desfășurare a acestuia urmînd să 
fie precizat ulterior.

Este necesară restructurarea

actualului sistem economic

și financiar internațional

Ministrul afacerilor externe al Eti
opiei, Goshu Wolde, a prezentat, in, 
plenara Adunării Generale a O.N.U., 
un discurs din însărcinarea șefului 
statului etiopian, Mengistu Haile Ma
riam, președintele in exercițiu al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.). 
i,n care se apreciază că „pacea și 
progresul rămin cerințe presante și 
obiective neschimbate pentru toate 
popoarele lumii. Popoarele africane 
sînt convinse că Organizația Națiu-

Lichidarea apartheidului

și rasismului — condiție

a libertății și progresului
Albert Picho Owiny, ministrul de 

externe al Ugandei, a stăruit, în dis
cursul său, asupra situației explozive 
din Africa australă, apreciind că 
O.N.U. și comunitatea internațională 
au datoria de a acționa cu toată fer
mitatea pentru a se pune capăt po
liticii de apartheid promovate de re
gimul rasist de la Pretoria, pentru 
încetarea ocupării ilegale a Nami
biei de către R.S.A. și a se asigura 
accesul neintîrziat la independen
ță al poporului namibian, pentru 
curmarea acțiunilor agresive repe
tate ale forțelor armate sud-africane 
împotriva unor țări africane suve
rane.

Constatînd că „situația țărilor în 
curs de dezvoltare este sumbră, iar 
a statelor cel mai puțin dezvoltate 
este catastrofală", vorbitorul s-a 
pronunțat in favoarea unor măsuri 
concrete care să conducă la instau
rarea noii ordini economice interna
ționale și la sprijinirea mai eficien
tă a eforturilor de progres și bună- .
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la Bagdad
BAGDAD 12 (Agerpres). — Tova

rășul Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele Comi
tetului Consultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al Tineretului 
(A.I.T.), a avut, la Bagdad, întreve
deri cu Samir Mohammed Abdul 
Wahab, membru al Comandamentu
lui regional al Partidului Baas Arab 
Socialist, responsabil cu problemele 
tineretului și studenților din Irak, 
cu Anwar Mouloud Ziab, președin
tele Federației Generale a Tineretu
lui Irakian, și cu Mohammed Az- 
zawi, adjunct al ministrului tinere
tului din această țară.

în cadrul întrevederilor au fost 
examinate aspecte ale cooperării 
româno-irakiene specifice activității 
pe linie de tineret, problematică 
aflată pe ordinea de zi a reuniunii 
regionale de la Bagdad consacrate 
A.I.T., precum și căile de colaborare 
bilaterală și multilaterală menite să 
asigure atingerea obiectivelor Anu
lui Internațional al Tineretului, în 
legătură cu angajarea plenară a ti- 
.nerei generații din cele două țări și 
din întreaga lume la înfăptuirea as
pirațiilor de pace, dezvoltare și in
dependență ale popoarelor.

încheierea reuniunii ministeriale o țârilor membre ale „Grupului 
celor 77“celor

NAȚIUNILE UNITE 12 — Trimi
sul Agerpres, N. Chilie, transmite: La 
New York au luat sfirșit dezbaterile 
celei de-a șaptea reuniuni anuale a 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“ con
sacrate examinării problemelor com
plexe și grave ale economiei mon
diale aflate pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. si. îndeosebi, a chestiunii de 
primordială însemnătate a lansării 
negocierilor globale vizînd instaura
rea noii ordini economice internațio
nale. România, membră cu drepturi 
depline a „Grupului celor 77“. a fost 
reprezentată la reuniune de minis
trul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei, șeful delegației tării noastre 
la cea de-a 38-a sesiune a Adunării 
Generale, care, în cuvîntul său. a în
fățișat pe larg propunerile concrete 

. . ile țării noastre vizînd instaurarea
- lsraeliene din Liban^ conform unui noii ordini economice mondiale, fău-

CAIRO 12 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției M.E.N., 
ministrul egiptean al afacerilor ex
terne, Kamal Hassan Aii, a declarat 
că retragerea completă a trupelor
calendar stabilit, fără condiții prea
labile, constituie primul pas spre 
crearea condițiilor soluționării pro
blemelor , acestei țări.

rirea unei lumi mai bune și mai 
trepte pe planeta noastră.

în luările lor de cuvînt. miniștrii 
de externe din țările membre ale

GLASUL UNANIM AL POPOARELOR:
Să se pună capăt cursei înarmărilor nucleare,

să fie asigurată pacea in Europa și in întreaga lume !
/?, F. GERMANIA: Nu rachetelor 

pe continentul nostru !
Sute 

să manifesteze, luna aceasta, pe stră
zile orașelor Europei occidentale 
impotriva armelor nucleare pe care 
N.A.T.O. plănuieșțe să le plaseze 
pe teritoriul vest-european, scrie 
agenția Associated Press. O de
monstrație a amplorii și profunzi
mii sentimentelor antinucleare ale 
populației din R.F.G. a avut loc la 5 
octombrie, cînd cîteva milioane de 
vest-germani au încetat lucrul 
timp de 5 minute, reamintește 
agenția.

In același timp, participanții la 
congresul celui mai mare sindicat 
de ramură din R.F.G. — „IG Metall“.

BERLINUL OCCIDENTAL: 140 de organizații 
cheamă la intensificarea luptei 

împotriva cursei înarmărilor
BERLINUL OCCIDENTAL 12 . 

gerpres). - Peste 140 de organiza
ții politice, sindicale, de tineret și 
obștești din Berlinul occidental au 
chemat să se desfășoare, între 15 
și 22 octombrie, o „Săptămînă a 
păcii", care va cuprinde diferite 
activități împotriva amplasării în Eu
ropa occidentală a noi rachete nu
cleare americane cu rază medie de

de mii de oameni se așteaptă care reunește peste 2,5 milioane de 
membri — s-au pronunțat împotri
va concedierilor in masă care se 
operează în diferitele ramuri ale 
economiei țarii și au cerut să se 
ia măsuri ferme de combatere 
șomajului, 
tineretului, in intervențiile 
delegații au subliniat, de aseme
nea, necesitatea activizării luptei 
oamenilor muncii vest-germani 
impotriva planurilor de amplasare a 
noi arme nucleare cu rază medie 
de acțiune in Europa occidentală 
și au cerut ca sindicatele să 
lupte mai activ pentru frinarea 
cursei înarmărilor.

a
în special in Tîndul 

lor,

(A- acțiune. Organizațiile au declarat, 
intr-un apel, că cea mai importan
tă sarcină a momentului actual este 
de a împiedica amplasarea rache
telor „Pershing-2" și „Cruise" în 
cinci'state vest-europene și de a nu 
permite transformarea continentului 
într-o rampă de lansare pentru 
noua armă americană de primă lo
vitură.

Pozițiile României socialiste, inițiativele președintelui Nicoiae Ceaușescu iri consens

cu interesele vitale ale întregii omeniri, ale păcii și securității internaționale

PRIN REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE - FONDURI
PENTRU ACCELERAREA PROGRESULUI ECONOMIC

„In locul programelor de înarmare să se inițieze 
programe de dezvoltare economico-socială, de lichi
dare a șomajului, a subdezvoltării, a împărțirii lumii 
în țări bogate și sărace! Să se aloce mijloacele fi
nanciare, umane, științifice necesare ridicării bună
stării materiale și spirituale a popoarelor, reducîn- 
du-se substanțial și continuu cheltuielile militare!".

Poziție principială, con-
Se știe cu cită perse- 

acționat și acționează 
O.N.U., în Comitetul 

de la Geneva

» NICOLAE CEAUȘESCU

SU.A „Votați pentru 
tei ce vor acționa 
contra războiului !" 
VASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Aaninistrația marelui oraș califor- 
ni<r> San Francisco a dat publici-» 
tăȘ o broșură, distribuită tuturor 
loaitorilor, în care atrage atenția 
aspra consecințelor ca.astrofale 
ale unui război nuclear.

locumentul se pronunță în fa- 
voaea înghețării armamentelor nu
dele și îi cheamă pe locuitorii 
oraului să-și dea votul, la viitoa- 
relealegeri locale, pentru candida- 
ții ore vor face tot ce le stă în 
putiță pentru a promova pacea și 
a îrroiedica izbucnirea unui război 
nuclei r.

AUSTRIA: „Zile de 
aefune pentru pace" 

’GENA 12 (Agerpres). — „Zilele 
de aefune pentru pace" au început 
în intitutele de invățămint supe
rior din Austria. Ele se desfășoară 
in caorul pregătirilor pentru mar
șul național al păcii, proiectat să 
aiU loc la 22 octombrie la Viena, 
și :are se va pronunța impotriva 
amlasării de noi rachete nucleare 
in Europa.
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„Grupului celor 77“ au exprimat în
grijorarea guvernelor și popoarelor 
lor în legătură cu deteriorarea con
dițiilor din economia mondială, in 
special ca rezultat al inechităților din 
sistemul economic internațional, sub
liniind că. în cazul în care nu se vor 
lua măsuri adecvate, actuala criză 
economică se va înrăutăți și va peri
clita grav pacea și stabilitatea lumii.

S-a subliniat că în vederea depă
șirii crizei este ",_____ __
atit problemele imediate, cit si cele 
de perspectivă, ' ’ _L__ ;___
ale economiei mondiale și ale ordinii 
economice existente să fie abordate 
de o manieră globală care să reflecte 
interdependentele din lumea contem
porană și să țină seama de nevoile 
specifice și presante ale țărilor in 
cuns de dezvoltare. Miniștrii de ex
terne ai țărilor membre ale „Grupu
lui celor 77“ au reafirmat în dezba
teri punctul de vedere potrivit căruia 
caracterul global al actualei crize 
economice reclamă soluții globale si 
că nici un stat ori grup de state nu 
poate rezolva problemele depășirii 
crizei și așezării economiei mondiale 
pe un făgaș de redresare, creștere si 
dezvoltare economică a tuturor na
țiunilor. S-a degajat o unanimitate 
de păreri asupra faptului că nu poa
te exista o relansare autentică a eco
nomiei mondiale fără o restructurare 
radicală a actualului sistem economic 
și financiar internațional, cane este 
perimat și inechitabil.

In dezbateri s-a arătat, de aseme
nea. că pentru rezolvarea probleme
lor legate de adîncirea decalajelor 
economice și agravarea stării de sub
dezvoltare este nevoie și de un cli
mat politic adecvat, care presupune 
eforturi colective din partea tuturor 
statelor pentru abolirea completă a 
forței și a amenințării cu forța, eli
minarea politicii imperialiste, a colo
nialismului și neocoloniaiismului. a- 
partheidului și tuturor formelor de 
intervenție, agresiune, ocupație, do
minație, hegemonie, expansionism si 
exploatare, care constituie obstacole 
majore în calea emancipării econo
mice a țărilor în curs de dezvoltare, 
în context, vorbitorii au subliniat că 
este de datoria tuturor statelor de a 
sprijini pe toate căile popoarele opri
mate pentru ca acestea 6ă-și dobin- 
dească independenta, suveranitatea, 
integritatea teritorială și celelalte 
drepturi fundamentale pentru . a se 
dezvolta liber, de sine stătător. în 
condiții de pace și securitate. In acest 
cadru s-a exprimat deplina solidari
tate cu lupta dreaptă a popoarelor 
din Namibia. Africa de Sud, cu po
porul palestinian și cu toate celelalte 
popoare care luptă pentru dobindirea 
drepturilor lor legitime la libertate, 
independentă și o viață demnă.

în încheierea reuniunii a fost a- 
doptată o declarație — distribuită ca 
document oficial al sesiunii a 38-a 
a Adunării Generale a O.N.U. — care 
consemnează punctele de vedere și 
propunerile concrete ale țărilor in 
curs de dezvoltare privind situația 
economică mondială, necesitatea in
staurării noii ordini economice in
ternaționale.

imperativ neceisar ca
de ordin structural.

O primă etapă — esenți
ală Demersurile consecvente ale
României, inițiativele și propunerile 
președintelui Nicoiae Ceaușescu in 
vederea soluționării problemelor 
majore ale contemporaneității și-au 
găsit o nouă expresie în poziția pre
zentată de la înalta tribună a 'Adu
nării Generale a O.N.U. Un loc cen
tral între problemele abordate cu 
acest prilej îl ocupă imperativul 
stăvilirii cursei înarmărilor, al 
dezarmării, problemă cardinală, 
de care depinde, în ultimă in
stanță, însăși existența vieții 
pe Pămînt, a civilizației clădite de-a 
lungul mileniilor. Este un obiectiv 
de însemnătate vitală pentru ome
nire, a cărui realizare a devenit cu 
atit mai urgentă cu cit acumularea 
a noi și noi arme' nucleare pe teri
toriul Europei și îndeosebi perspec
tiva instalării noilor rachete cu

V_______________ :__________

rază medie de acțiune sporesc ne
măsurat riscul declanșării 
conflagrații pustiitoare.

în spiritul unei inalte răspunderi 
pentru asigurarea condițiilor de li
niște și securitate necesare desfășu
rării operei de edificare a noii so
cietăți pe pămîntul patriei, pentru 
apărarea intereselor de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor, partidul 
și statul nostru au înscris, cum se 
știe, înfăptuirea dezarmării, făurirea 
unei lumi fără arme și fără războaie, 
ca unul din obiectivele programatice 
ale politicii*  externe a României so
cialiste. In elaborarea concepției 
unitare a partidului și statului cu 
privire la dezarmare, a programului 
concret, profund mpbilizator care 
configurează obiectivele imediate și 
de perspectivă ale luptei pentru 
dezarmare, amplu reflectate în do
cumentele congreselor partidului și 
ale conferințelor naționale, meritul 
esențial revine secretarului general

unei
al partidului, președintele Republic 
cii, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
militant ferm și neobosit pentru ca 
marea problemă a dezarmării șă-și 
găsească soluționarea 
tate cu aspirațiile de 
dere și colaborare ale poarelor.

Desigur, dezarmarea 
ces deosebit de complex, dată fiind 
sfera largă de cuprindere a activită
ților militare, întrepătrunderii lor cu 
alte domenii, dar mai cu seamă da
torită faptului că. de-a lungul ani
lor, competiția înarmărilor a înălțat 
munți de neîncredere și suspiciune. 
Iată de 
noastre 
mărilor 
loc de 
reducerea 
primă etapă, 
natură să permită ulterior noi pași 
îh direcția dezarmării.

în conformi- 
pace, destin- 
tuturor po-

este un pro-

ce, între propunerile țării 
vizînd oprirea cursei înar- 
și realizarea dezarmării, la 

frunte se află înghețarea și 
bugetelor militare, ca o 

general accesibilă, de

struct! vă.
verență a ’ 
România la 
de dezarmare 
in alte organisme internaționa’e 
scopul 
ducere 
țiativa 
O.N.U.
rezoluții care recunosc importanța și 
necesitatea trecerii la reducerea 
cheltuielilor militare. Totodată, a 
fost începută și s-a desfășurat o in
tensă activitate de elaborare a prin
cipiilor care să conducă acțiunile 
statelor în domeniul înghețării și re
ducerii bugetelor militare.

In baza unei rezoluții adoptate de 
Adunarea Generală a O.N.U., Comi
sia pentru dezarmare a continuat la 
sesiunea sa din acest an discutarea 
documentului de lucru prezentat de 
România și Suedia, cuprinzind un 
ansamblu de principii care să alcă
tuiască osatura unei declarații uni
versale în acest domeniu. Activita
tea de elaborare se află în curs de' 
desfășurare.

Preocuparea constantă a României 
față de această problemă reflectă 
concepția profund umanistă a pre
ședintelui țării, 
lingă pericolul 
armele din ce 
toare, 
lume 
ment 
pentru 
pentru _____  ___ _  _______
Intr-adevăr. așa cum o atestă reali
tățile actuale, cheltuielile militare 
provoacă gravă distorsiuni în dez-

și 
in 

re-adoptării unor măsuri c!e 
a bugetelor militare. Din ini- 
țării noastre, la sesiunile 

din ultimii ani au fost votate

potrivit căreia, pe 
pe care îl reprezintă 
în ce mai distrugă- 
enorme cheltuite în 

producerea de arma- 
povară

sumele 
pentru 
înseamnă o serioasă 
toate popoarele și mai ales 
cele în curs de dezvoltare.

voltarea economico-socială a tutu
ror țărilor, agravează criza econo
mică mondială, reprezintă principa
lul obstacol in calea lichidării sub
dezvoltării și făuririi unei noi ordini 
economice, a realizării unor pași 
efectivi spre stabilitate economică și 
politică internațională.

însemnătatea' si oportunitatea' pro
punerilor românești în acest dome- 
'niu decurg din dimensiunea cheltuie
lilor militare, care in acest an vor 
atinge, conform previziunilor. 800 
miliarde de dolari, cifră ce vorbește 
de la sine despre uriașa irosire de 
resurse pe plan mondial în scopuri 
de distrugere, cînd atîtea si ’ atîtea 
probleme permanente privind pro
gresul economic și social rămin ne- 
solutionate. cu deosebire în lumea a 
treia, din lipsă de mijloace finan
ciare.

Uriașe resurse disponibi
le pentru dezvoltare. Dacâ 
două treimi din omenire suferă de 
pe urma subdezvoltării economice cu 
jot cortegiul ei de consecințe nefaste, 
dacă pe glob există peste 800 mili
oane de analfabeți, circa 600 de mi
lioane de subnutriți (din care zeci de 
milioane mor anual de foame) în ță
rile lumii a treia, acestea se dato
rează în primul rînd deturnării de la 
scopurile lor firești a unor fonduri 
financiare fabuloase, cu ajutorul că
rora ar putea fi soluționate cele mai 
multe din nevoile omenirii.

Astfel, cu sumele cheltuite 
înarmări in acest an ar putea 
perite toate datoriile externe 
rilor în curs de dezvoltare, acea po
vară copleșitoare ce apasă pe umerii 
popoarelor din țările respective. Cos-

pentru 
fi aco- 
ale ță-

tul >nui singur portavion nuclear 
este nai mare decit produsul națio
nal rut a 53 de state sărace 1 Chiar 
și ntnai din aceste date se poate 
lesm înțelege că încetarea cursei 
înălțărilor și folosirea in scopuri 
constictive a resurselor financiare, 
uniai, tehnice și științifice eliberate 
ar iremna o imensă binefacere pen
tru itreaga omenire, de natură să 
perms un spectaculos salt în dez
voltam economico-socială la scară 
mondlă.

Avîdu-se în vedere disparitățile 
enorm in privința dotării cu arma
ment i a nivelului alocațiilor mili
tare. tît ca procent din produsul 
națiorl, cit și în valpare absolută, 
ca și.Iți factori. România a subli
niat îl repetate rînduri răspunderea 
care wine țărilor ce dețin princi
pala pidere în materie de arma- 
mentefiind logic ca ele să pășească 
primei Ia actiuițeă de diminuare a 
bugeter militare, dat fiind faptul 
că orie reducere semnificativă poate 
fi realiită numai de cei ce efectuea
ză gros cheltuielilor. în acest sens, 
in mesele adresate în luna august 
a.c de reședințele Nicoiae Ceaușesau 
conducerilor Uniunii Sovietice și 
StateloiJnite ale Americii s-a for
mulat opunerea ca cele două țări 
să adop hotărîri unilaterale de în
ghețare î cheltuielilor militare pe 
viitorii >i ani la nivelul anului 1983 
șf in aostă perioadă de doi ani să 
se desfhare negocieri in vederea 
trecerii reducerea cheltuielilor mi
litare. A cum se subliniază în me
saje. aceta ar avea o mare impor
tantă pb.ică. nu va afecta securita
tea și caritatea de apărare a celor 
două tarar fi o contribuție practi
că la po’ica de dezarmare, la creș
terea înederii și securității inter
naționale

In ce ©rivește. România. în spi
ritul voiaj sale de pace, al hotărî- 
rii sale c a-și consacra toate efor
turile pțresului economico-Sodial 
și cultun a decis să-și înghețe 
propriul iget militar pînă în 1985, 
măsură os-a adăugat reducerilor 
cheltuielii militare stabilite în anii 
precedent:

Un oectiv realist, de cea 
mai mcț
orice unglar fi privite. înarmările 
reprezintă un fenomen cu multiple 
consecințe efaste pentru toate sta-

actualitate. Din

tele si. ca atare, întreaga omenire 
este vital interesată în reducerea ar
senalelor și a cheltuielilor militare.

încordarea extremă la care s-a 
ajuns în ultima vreme pe plan inter
național ca urmare a intensificării 
înarmărilor nucleare și riscurile pe 
care le comportă înfăptuirea planu
rilor de amplasare a noi rachete cu 
rază medie de acțiune nu fac decit 
să pună în evidentă actualitatea de
mersului românesc privind înghe
țarea si reducerea bugetelor milita
re. Propunerile tării noastre vin toc
mai în întimpinarea cerinței de a se 
depăși starea de lucruri existentă, 
de a se frîna deteriorarea atmosfe
rei internaționale. Or, în această 
Privință nimic nu ar avea o mai 

îare eficiență decît. declanșarea 
unui proces de dezarmare. începînd 
cu înghețarea și apoi reducerea 
cheltuielilor militare. Din simplul 
motiv că prin operarea de reduceri 
în bugetele militare se frînează im
plicit proliferarea armamentelor și 
se favorizează atmosfera de destin
dere. ceea ce înlesnește trecerea la 
alte măsuri.

Totodată. România sprijină orice 
inițiativă menită să ducă la realiza
rea de pași concreți în direcția în
ghețării cheltuielilor militare, a re
ducerii acestora, la încetarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a celor 
nucleare.

Nu încape îndoială că asemenea 
măsuri ar întări încrederea intre 
state, ar contribui la reducerea ten
siunii internaționale, favorizînd o 
abordare constructivă a ansamblului 
problematicii dezarmării, pe lingă 
faptul că materializarea măsurilor 
în cauză ar însemna o ușurare eco
nomică imediată pentru toate statele, 
prin eliberarea unor mari resurse 
pentru dezvoltare, necesare fiecărei 
țări și mai ales celor, sărace.

In acest sens, reafirmarea propu
nerilor românești privind înghețarea 
și reducerea bugetelor militare do- 
bindește semnificația unui îndemn 
la mai multă voință politică din 
partea factorilor de răspundere ăi 
statelor si guvernelor, la intensifi
carea acțiunilor in vederea unor 
măsuri efective de oprire a cursei 
înarmărilor de trecere la dezarma
re. ca singura cale de a salvgarda 
pacea și securitatea internațională, 
destinele înseși ale omenirii.

Vasile OROS
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