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Zile decisive, de maximă concentrare a forțelor pentru

încheierea insăminiărilor, stringerea si depozitarea 
întregii recolte, efectuarea arăturilor adinei de toamnă

Am intrat în a doua jumătate a lunii octom
brie, timpul este foarte înaintat și sub nici un 
motiv nu se mai poate admite nici o întîrziere 
în efectuarea lucrărilor agricole de toamnă. 
Tocmai de aceea, răminerile în urmă existente 
trebuie recuperate grabnic, printr-o mobilizare 
generală a tuturor forțelor umane de la sate, 
a tuturor mijloacelor. Care sînt acum urgențele 

. în agricultură ?

Semânatul griului — încheiat pînă 
cel tîniu luni în toate județele I Cu 
deosebire trebuie să se acționeze în acest sens 
în județele Călărași, Giurgiu, Timiș, Mehedinți, 
Prahova, Gorj, Botoșani și Mureș, unde sînt 
localizate cele mai mari rămineri în urmă. Ho- 
tărîtoare pentru terminarea grabnică a însă- 
mînțărilor sînt eliberarea imediată a terenuri
lor de resturi vegetale și organizarea în două 
schimburi a executării arăturilor și pregătiri 
terenului, spre a se crea mecanizatorilor un 
front larg de lucru la semănat, din zori și pînă 
se întunecă.

Terminarea recoltării porumbului
și a altor culturi, simbătă dîmmeața, po-

Muncă bine organizată, deplină angajare și răspundere pentru

planului la toți indi- 
luate de conducerea 
creșterea retribuției 
generalizarea acordu-

în această perioadă, cînd pînă la încheierea 
anului au mai rămas doar 77 de zile, în întreaga 
economie, în fiecare unitate și la fiecare loc de 
muncă se impun o amplă mobilizare a tuturor 
forțelor, un efort și mai susținut în vederea 
îndeplinirii exemplare a 
catorii. Recentele măsuri 
partidului cu privire la 
personalului muncitor și 
lui global pun în evidență faptul că de munca 
noastră, a tuturor depind asigurarea resurselor 
necesare pentru progresul multilateral al pa
triei și creșterea nivelului de trai al întregului 
popor.

Care sînt sarcinile prioritare în economie în 
această perioadă 1

Producția fizică — realizata ritmic 
și integral, la toate sortimentele I Iatâ 
unul din obiectivele de cea mai mare impor
tantă și actualitate pentru organele si organi
zațiile de partid, pentru toți oamenii muncii 
din întreprinderi, centrale industriale și minis
tere. Datele statistice relevă că în multe uni
tăți și județe planul a fost îndeplinit și chiar 
depășit la o serie de produse absolut necesare

Se adunau din Țările Române 
Părinți ți frați spre-acelați ideal 
Știind că adevărul nu rămine 
Decît purtat prin soare, triumfal.

N-au fost furtuni în stare să-i clintească I 
Eroii țârii vin din vremi de lupte.

Venind dintr-un adine de neam viteaz 
Și-naintînd cu flacăra dreptății 
Eroii se-ntrupară-n cuget treaz 
Innobilînd Cimpia Libertății.

SUPREMUL IDEAL

Măreața adunare națională de la Blaj, 3—5 mai 1848
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rumbul mai era de strîns de pe 5 la sută din 
suprafața cultivată. Suprafețe importante mai 
sînt de cules îndeosebi în județele Satu Mare, 
Prahova, Caraș-Severin, Cluj, Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Covasna și Harghita. Oriunde mai sînt 
de recoltat porumb, soia, sfeclă de zahăr, stru
guri, fructe, legume, este absolut necesar să fie 
mobilizați la cules toți țăranii cooperatori, toti 
locuitorii satelor, pentru ca stringerea recoltei 
să se încheie într-o zi-două.

Urgentarea transportului produse
lor din CÎmp toate județele und<J există 
încă pe cîmp, in grămezi, produse culese, în
deosebi porumb, trebuie acționat energic pen- 
tru_ intensificarea la maximum a transportului, 
folosindu-se în acest scop toate mijloacele, 
clusiv atelajele unităților agricole și cele 
gospodăriilor populației.

in- 
ale

Livrarea produselor la fondul de 
Stat — mult intensificată I Concomitent 
cu măsurile pentru grăbirea transportului re
coltei din cîmp, o deosebită răspundere trebuie 
să se acorde livrării tuturor cantităților de po-

înțeles însă că, 
rînduri tovară- 
mari ar fi pro- 
într-o unitate

economiei naționale. Trebuie 
asa cum a subliniat î.n repetate 
șui Nicolae Ceaușescu. oricît de 
ducțiile suplimentare obținute 
sau alta, ele nu pot să compenseze .nerealiză- 
rile. restanțele la alte sortimente și produse.

Planul la export — îndeplinit exem
plar și cu o lună în avans I Aceasta es,d 
o sarcină patriotică majoră pentru fiecare co
lectiv de muncă. în toate unitățile, producția 
trebuie astfel organizată îneît în primul rind 
să se realizeze planul la export, la un nivel 
calitativ cit mai ridicat. Prin măsurile care se 
iau in aceste zile este necesar să se asigure 
fabricarea în avans, pînă Ia începutul lunii de
cembrie. a întregii producții prevăzute a fi li
vrate la export în acest an. astfel incit în luna 
decembrie să se lucreze in contul contractelor 
din luna ianuarie a anului viitor.

Toate investițiile stabilite — neîn- 
tîrziat puse în funcțiune I Ac’Jm- sarcina 
majoră a tuturor constructorilor de pe șantie-

Și-n tot ce-i astăzi Țara Românească 
Sînt fapte de eroi, neîntrerupte.

Nimic n-a fost de dor neapârat 
Și orice gînd ce sta să infloreascâ 
Prin jertfă ți prin luptă ți-a aflat 
Izbînda în Unirea românească.

In steaua demnității dacă-i țara 
Și suverană-n fiecare fruct 
E pentru că prin griul vieții vara 
Un drum de implinire-i ne-ntrerupt.

Pavel PEREȘ
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat unui grup de ziariști mexicani, reprezentanți 

ai Clubului de presă „Primara Plana1*
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 5 octombrie, pe publiciștii mexicani Carlos 
Estrada Lang, redactor-șef al ziarului „Ovaciones", Rafael Mora'es 
Magana, trimis al ziarului „El Universal", și Jose Eugenio Lopez Ar
teaga, reprezentant al ziarului „El Sol de Mexico", fâcind parte din 
Clubul de presă „Primera Plana", cărora Ie-a acordat următorul 
interviu :

rumb, sfeclă de zahăr, soia, fructe și alte pro
duse contractate la fondul de stat, astfel ca 
această acțiune să se încheie în toate județele, 
de către toate unitățile, pină la 24—25 octom
brie.

In Zootehnie concolnitent cu menținerea 
la pășunat a animalelor cit timpul mai este 
bun, este necesar să se acționeze cu toate for
țele pentru stringerea mai grabnică a tuturor 
resurselor de furaje, însilozarea și depozitarea 
lor corespunzătoare, pentru modernizarea adă
posturilor și asigurarea alimentării cu apă a 
grajdurilor, pentru crearea tuturor condițiilor 
necesare bunei iernări a animalelor, realizării 
efectivelor și a producției de carne, lapte 
ouă prevăzute.

Și

în
Iu-

Arăturile adinei de toamnă — 
ritm SUStinut I Penlru încheierea acestei 
crări pînă la 1 noiembrie, pretutindeni este 
nevoie ca toate terenurile să fie eliberate- ope
rativ de resturile vegetale și arate grabnic, prin 
organizarea lucrului in două schimburi și in 
schimburi prelungite pentru un număr cit mai 
mare de tractoare.

rele de investiții din industrie și agricultură, de 
construcții de locuințe este să folosească din 
plin timpul bun de lucru, să intensifice cit mai 
mult ritmul lucrărilor. Este imperios necesar 
ca atît ministerele, cit și comitetele județene de 
partid și consiliile populare să urmărească zil
nic cum se realizează fiecare lucrare in parte 
și cum se asigură punerea în funcțiune a tu
turor capacităților prevăzute să producă in 
acest an, darea în folosință a tuturor locuin
țelor stabilite.

Activitatea productivă a anului vii
tor — pregătită temeinic I ln Perioada 
următoare se vor desfășura adunările generale 
ale oamenilor muncii consacrate dezbaterii ci
frelor de plan pe anul viitor și stabilirii mă
surilor ce se impun în vederea realizării în 
cele mai bune condiții a platoului pe 1934. Pre
tutindeni, în pregătirea acestor adunări trebuie 
să se acționeze energic pentru încheierea neîn- 
tîrziată a contractelor de aprovizionare și des
facere, pentru asigurarea tuturor condițiilor 
tehnico-organizatorice necesare pentru buna 
desfășurare a producției' în anul viitor, în strinsă 
concordanță cu cerințele economiei naționale.

Succese 
ale energeticienilor

Puternicul colectiv de oameni 
ai muncii care lucrează in ca
di ul întreprinderii Electroeen- 
trale „Porțile de Fier" a realizat 
peste plan, de la inceputul anu
lui, 250 milioane kWh energie 
electrică. Succesul se datoreș- 
te acțiunilor inițiate pentru 
valorificarea cit mai bună a 
potențialului Dunării și lacurilor 
de acumulare ale sistemului hi
droenergetic, precum și execu
tării integrale a programului de 
revizii și reparații și intrării in 
funcțiune mai devreme a primu
lui agregat de 53 MW la hidro
centrala Tismana.

Colectivele de muncă din ca
drul întreprinderii Electrocen- 
trale Deva — termocentralele 
de la Mintia și Paroșeni — au 
livrat beneficiarilor în perioa
da scursă din acest' an. pes
te prevederile de plan la zi. 
aproape 50 milioane kWh ener
gie electrică și importante 
cantități de energie termică. La 
baza acestui succes se află 
depășirea graficului de putere 
efectiv utilizabilă cu aproape 
26 MW, reducerea duratei a- 
fectate reparațiilor capitale și 
curente, întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate schimburile și 
locurile de muncă.

Realizări deosebite a înregis
trat în acest an colectivul între
prinderii Electrocentrale Cluj, 
care a produs, peste sarcinile 
de plan la zi, peste 12 milioane 
kWh. Este de remarcat faptul 
că succesul a fost obținut in 
condițiile diminuării consumului 
tehnologic propriu cu peste 
160 000 kWh. Numai pe seama 
scurtării timpului afectat repa
rațiilor planificate în centralele 
hidroelectrice de pe Someș și 
Sebeș, energeticienii clujeni au 
pus la dispoziția economiei na
ționale 4,3 milioane kWh. (A- 
gerpres).

Universitățile lumii au 
rechemat in amfiteatre
le lor noi serii de 
studenți și ne putem 
imagina fervoarea unui 
tineret pentru care toam
nele sint anotimpu
rile unor dialoguri reîn
noite cu valorile științei, 
cu paginile cărților, cu 
tulburătoare semne ale 
vieții. In ultimă analiză, 
universitățile lumii sint 
amfiteatre deschise ale 
vieții. Mă gindeam la 
școală ascultindu-l pe to
varășul Nicola- Ceaușescu 
vorbind la Cluj-Napoca 
despre polivalența invăță- 
mintului românesc, despre 
perspectivele și obligații
le supreme ale acestuia. 
Cit de exact și cit de pa
tetic se asociază demer
sul cunoașterii, definito
riu pentru învățămîntul 
nostru, cu acela al păcii, 
al încrederii in drepturi
le inalienabile- ale științei 
de a trăi experiențele mi
raculoase ale cunoașterii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, v-am ruga să ne pre
zentați poziția și inițiativele 
României in legătură cu proble
mele dezarmării in Europa, și 
in primul rind ale dezarmării 
nucleare. Ce șanse de succes a- 
cordați negocierilor de la Gene
va dintre S.U.A. și Uniunea So
vietică și cum pot fi acestea in
fluențate de țările europene in
teresate in problema controlului 
armamentului nuclear ?

RĂSPUNS : Pornind de la situația 
internațională deosebit de gravă, 
determinată de accentuarea cursei 
înarmărilor, și în primul rind a 
înarmărilor nucleare, de alte acțiuni 
care au dus la agravarea încordării 
mondiale. România se pronunță 
ferm pentru dezvoltarea unor relații 
între state bazate pe încredere, pe 
o colaborare care să asigure soluțio
narea tuturor problemelor mondiale 
numai prin tratative.

în acest scop, acordăm o atenție 
deosebită situației din Europa, avînd 
în vedere că pe acest continent sînt 
acumulate aproape totalitatea ar
mamentelor nucleare și urmează să 
fie amplasate noi rachete cu rază 
medie de acțiune — ceea ce va spori 
in mod considerabil pericolul răz
boiului nuclear, care ar duce la dis
trugerea civilizației, a însăși vieții 
în Europa și pe planeta noastră. 
Este deci necesar ca. nu numai în 
Europa, dar și pe plan mondial, să 
facem totul pentru a determina o- 
prirea cursei înarmărilor, și in pri
mul rind a înarmărilor nucleare, 
pentru trecerea la dezarmare, pen
tru a se pune capăt cu desăvîrșire 
înarmărilor nucleare.

în ce privește problema rachete
lor cu rază medie de acțiune, noi 
considerăm că există posibilitatea să 
se ajungă la un acord corespunză
tor între Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii. să nu se 
treacă la amplasarea rachetelor cu 
rază’ medie de acțiune ale - Statelor 
Unite ale Americii și. totodată, să 
se treacă la retragerea și distruge
rea rachetelor existente de către 
Uniunea Sovietică.

Desigur, avem în vedere reali
zarea unui echilibru al forțelor, dar 
considerăm că acest echilibru între 
cele două părți trebuie să se reali
zeze nu prin noi armamente nuclea
re sau de alt fel. ci prin reducerea 
la nivelul cel mai scăzut a celor 
existente, ca un prim pas pentru

eliminarea totală a armelor nuclea
re din Europa și din întreaga lume.

Avînd în vedere că rachetele cu 
rază medie de acțiune privesc în 
primul rind țările europene, noi con
siderăm că aceste țări pot si trebuie 
să fie foarte active în vederea de
terminării Statelor Unite ale Ame
ricii și Uniunii Sovietice să realizeze 
un acord corespunzător. Dealtfel, aș 
menționa. în acest sens, mișcările 
uriașe pentru pace. împotriva rache
telor cu rază medie de acțiune, care 
au loc în Europa. •

România a făcut o serie de pro
puneri în această direcție, printre 
care aceea cu privire la participa
rea țărilor europene la tratative, la 
organizarea eventuală a unei întâl
niri directe intre țările din N.A.T.O. 
și cele din Tratatul de la Varșovia 
pentru a discuta aceste probleme și 
a acționa în direcția. realizării unei 
înțelegeri în această privință.

Avem încă speranța și conside
răm că este posibil să se realizeze 
o înțelegere și. să se oprească am
plasarea noilor rachete, să se treacă 
la distrugerea celor existente.

ÎNTREBARE : Excelentă, sin- 
teți cunoscut in lume ca una 
din marile personalități politice 
care militează constant pentru 
prioritatea tratativelor. Vă ru
găm să ne spuneți care este opi
nia dumneavoastră in legătură 
cu conflictele din Orientul Mij
lociu și America Centrală și 
care sînt căile de urmat pentru 
soluționarea acestor conflicte pe 
calea negocierilor ?

RĂSPUNS: România s-a pronun
țat si se pronunță cu toată fermita
tea pentru renunțarea la calea mi
litară, a forței și a amenințării cu 
forte în soluționarea diferitelor pro
bleme dîhtre state, pentru rezol
varea tuturor problemelor dintre 
state numai și numai prin tratative. 
Dealtfel, evenimentele din ultimii 
ani demonstrează, cu putere că con
flictele care au izbucnit — unele cu 
foarte mare ușurință — au provocat 
popoarelor mari pierderi umane și 
materiale, au dus la agravarea con
siderabilă a situației internaționale, 
însăși viața demonstrează că nu 
există o altă cale de soluționare a 
problemelor decît aceea a tratative
lor. în acest sens privim noi și pro
blemele din Orientul Mijlociu, din 
America Centrală, cit și din alte 
zone ale lumii.

în ce privește Orientul Mijlociu,

în momentul de față considerăm că 
este necesar să se facă totul pentru 
realizarea unei reconcilieri in Liban, 
pentru retragerea trupelor israelie- 
ne din această tară și pentru asigu
rarea deplină a independentei și su
veranității. Libanului — ca un fac
tor important pentru soluționarea 
celorlalte probleme din această re
giune.

în al doilea rind, acordăm o mare 
însemnătate și considerăm că este 
esențial să se facă totul pentru so
luționarea problemei palestiniene, 
pe baza recunoașterii dreptului po
porului palestinian la autodetermi
nare, inclusiv la realizarea unui 
stat palestinian independent. în ace
lași timp, considerăm că trebuie să 
se ajungă la relații normale intre 
Israel și statul palestinian, precum 
și cu celelalte țări arabe, la asigu
rarea independenței și integrității 
tuturor statelor din această regiune. 
Așa cum am afirmat și în alte îm
prejurări, in această zonă este loc 
și pentru statul Israel, și pentru sta
tul palestinian independent.

Ne pronunțăm ferm pentru trece
rea la negocieri în vederea unei so
luții globale, eventual pentru reali
zarea unei conferințe internaționale, 
sub egida Organizației Națiunilor 
Unite, la care să participe toate sta
tele interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

în ce privește America Centrală, 
desigur, problemele sînt de a’tă na
tură. Noi considerăm că trebuie res
pectat dreptul popoarelor din Ame
rica Centrală — ca din orice parte a 
lumii — la dezvoltarea economico- 
socială independentă, dreptul de a-și 
alege calea dezvoltării pe care o do
resc, fără nici un amestec din afară. 
Avînd în vedere încordarea existen
tă din această regiune, noi conside
răm că eforturile care se fac de 
grupul țărilor Americii Centrale — 
între care și Mexicul — pentru o so
luționare a problemelor pe calea 
politică, a tratativelor, trebuie spri
jinite ; ele reprezintă o acțiune 
foarte importantă care trebuie să 
ducă la evitarea oricărui amestec în 
treburile țărilor Americii Centrale, 
ale Americii Latine în general, și să 
permită acestor țări să-și asigure — 
subliniez încă o dată — dezvoltarea 
economico-socială independentă pe 
care o doresc, fără nici un amestec 
din afară.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. România, ca multe alte 
țări ale lumii, resimte efectele 
crizei economice si ale politicii 
imperialiste de creștere a ratei 
dobînzilor la datoriile externe. 
Ce măsuri au fost luate și se 
iau de către România pentru 
soluționarea acestei probleme ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, criza eco
nomică mondială a dus la o agra-
(Continuare în pag. a IH-a)

VIBRANT ECOU Al MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, AL APELULUI

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE

Ieri, la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală Foto: S. Cristian

Publicăm în pagina a lll-a relatări de la adunările oamenilor muncii 
de la întreprinderea de mașini agricole „Semănătoarea" din București, din 
comuna Mehadia, județul Caraș-Severin, și de la institutul de învățămînt su
perior din Pitești.

Amfiteatrele vieții
In concepția președinte

lui României, pacea este 
principiul vital, premisa 
esențială și fundamentală 
a vieții, a dreptului la 
cultură. Echilibrul științe
lor, echilibrul vieții sint 
termeni ce se asociază. 
De aceea, generos prin 

Prof. univ. dr. Ion VLAD,
rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

natura sa, programul pre
zidat de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu este un pro
gram pus sub semnul a- 
celuiași raport: „Oamenii 
de știință și pacea". Com
ponentele se condiționea
ză reciproc aidoma unor 
sisteme angajate intr-un 
proces cu ineluctabile ar
gumente puse in serviciul 
rațiunii, al lucidității și al 
răspunderii pentru desti
nul umanității.

Cit de impresionant

este spectacolul unei 
lumi in care argumentele 
in favoarea păcii, a de
zamorsării armelor nu
cleare, a unei Europe eli
berate de coșmarul lor 
sînt răspicat afirmate. 
Dialogul amfiteatrelor și 
al științelor il asociază

și pe acela al artei. Li
teratura poate servi nu
meroase și grave avertis
mente. Evocarea unor 
epoci tulburi și insinge- 
rate in marile creații 
epice consacrate primului 
război mondial ; poemele 
sfișiate de neliniști ale 
Spaniei republicane ; che
marea dramatică a scri
itorilor neliniștiți de a- 
menințările nazismului ; 
holocaustul produs de 
cel de-al doilea război 
mondial și îndoliate cu

noștințe invitind la ra
țiune, la înțelegere, la 
luciditate se reunesc in 
marile manifestări pentru 
pace.

Oameni de profesii 
diferite, oameni care con
tinuă să creadă cu tărie 
în demnitatea umană și 
in forța cuvintului se 
întilnesc in aceste zile 
reajlrmlnd principiile 
pentru care pledează is
toria noastră, mărturiile 
ccejic.a. Manifestările 
pentru pace care au loc 
în țara noastră dau pu
ternică expresie voinței 
poporului român de a 
trăi sub un cer senin, 
fără amenințarea arma
mentului nuclear, pen
tru a-'și implini marile 
obiective ale construcției 
sale pașnice la care nă
zuiesc să-și aducă o sub
stanțială contribuție noile 
generații, tineretul stu
dios din amfiteatrele și 
laboratoarele României 
socialiste.
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ÎN AGRICULTURĂ

Alte județe raportează încheierea lucrărilor de toamnă
Oamenii muncii de pe ogoarele arădene au incheiat recoltatul 

porumbului pentru consum in ogor propriu pe intreaga suprafață 
cultivată. Totodată, actionind cu fermitate pentru organizarea muncii 
în flux, s-a reușit să se încheie și semănatul griului pe suprafața 
planificată. De asemenea, in județ s-a finalizat culesul strugurilor 
si fructelor din vii si livezi.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Arad al P.C.R., se arată, 
între altele :

Preocupați să încheiem în cele mai bune condiții toate lucrările 
agricole de toamnă o atenție deosebită acordăm eliberării terenului 
de resturile secundare. în vederea creării unui front de lucru tractoa
relor, astfel încît în cel mai scurt timp să finalizăm efectuarea ară
turilor adinei de toamnă. In același timp acționăm cu hotărîre pentru 
asigurarea întregii cantități de furaje necesare hranei animalelor pe 
timpul iernii, pentru transportul și depozitarea tuturor roadelor aces
tei toamne, pentru livrarea unor cantități cit mai mari de produse 
agroalimentare către fondul de stat.

Lucrătorii ogoarelor din județul Bacău au incheiat culesul porum
bului, precum și semănatul griului, secarei, orzului pentru boabe și 
culturilor furajere pe cele 71470 hectare planificate. In județ, s-a 
incheiat, totodată, recoltarea și depozitarea cartofilor și strugurilor.

în telegrama adresată cu această ocazie C.C. al P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Bacău 
al P.C.R. se spune, între altele :

Ferm hetărîți să transpunem în viață sarcinile ce ne revin, în pre
zent sîntem mobilizați și acționăm cu toate forțele pentru realizarea 
în ritm tot mai susținut a celorlalte lucrări care se execută în această 
perioadă — recoltarea sfeclei de zahăr, fructelor, legumelor rădăci- 
noase, livrarea la fondul de stat a tuturor cantităților de porumb 
planificate, eliberarea terenurilor de resturile vegetale în vederea 
executării arăturilor adinei de toamnă.

In județul Galați s-a incheiat recoltarea porumbului pentru boabe 
pe intreaga suprafață de 78 594 hectare cultivate. Lucrătorii ogoarelor 
județului au finalizat, totodată, culesul strugurilor, precum și recol
tarea cartofilor ,și soiei de pe toate terenurile ocupate cu aceste culturi.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean 
Galați al P.C.R., se arată, între altele :

Menținînd un ritm ridicat de lucru, vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general că, în cursul zilei de 16 octombrie, 
vom încheia și însămințatul griului pe cele 82 800 hectare planificate, 
în aceste zile acționăm cu toate forțele pentru transportarea din 
cîmp a întregii cantități de porumb și încheierea în cel mai scurt 
timp a livrărilor la fondul de stat, recoltarea și livrarea, conform gra
ficelor, a producției de sfeclă de zahăr, precum și pentru strîngerea 
și depozitarea furajelor și a legumelor tîrzii. Totodată, acționăm cu 
energie pentru eliberarea grabnică de resturile vegetale a tuturor su
prafețelor, executarea de calitate a arăturilor adinei de toamnă, pen
tru a pune, astfel, o puternică temelie recoltelor anului viitor.

Oamenii muncii din agricultura județului Vrancea au incheiat 
recoltarea porumbului de consum și a soiei, culesul strugurilor de pe 
cele 26 000 hectare de vie pe rod, precum și strîngerea întregii pro
ducții de cartofi, de legume și fructe. Totodată, lucrătorii ogoarelor 
din această parte a țării au incheiat semănatul culturilor de toamnă 
pe întreaga suprafață planificată.

Raportînd aceste succese, în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul jude
țean Vrancea al P.C.R., se spune, între altele :

Organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele 
județene și conducerile unităților agricole acționează acum pentru 
transportul întregii recolte de porumb și de furaje, pentru livrarea 
sfeclei de zahăr conform graficelor stabilite, continuînd, totodată, 
efectuarea arăturilor de toamnă. Am întreprins o serie de măsuri 
pentru realizarea sarcinjlor la fondul de stat, pentru încheierea pre
gătirilor de iarnă în zootehnie și asigurarea unor producții sporite 
de carne și lapte, pentru înfăptuirea prevederilor din programul de 
autoaprovizionare în profil teritorial.
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CULESUL PORUMBULUI
caraș-severin : Culesul trebuie intensificat îndeosebi

in întreprinderile agricole de stat
în județul Caraș-Severin, unde 

însămînțările de toamnă, inclusiv a 
griului, au fost terminate. forțele 
sînt concentrate în întregime la re
coltarea si transportul porumbului. 
Ca urmare, pînă vineri seara, po
rumbul a fost strîns de pe 83 ia 
sută din suprafața cultivată în 
cooperativele agricole, iar prin or
ganizarea mai bună a transportului 
sarcinile privind livrările la fondul 
de stat sînt îndeplinite si depășite. 
Există numeroase exemple de orga
nizare foarte bună a muncii. La 
Cooperativa agricolă din comuna 
Constantin Daicoviciu. primarul co
munei. Ștefan Isac. ne relevă -cî^va, 
aspecte : „In primul rîfld. 'deo-* 
sebire de ceilalți ani. acum ații tte- 
cut la mobilizarea la cules, ■ie" lai 
mic la mare, a tuturor locuitorilor 

comunei. în vederea grăbirii recol
tării s-au împărțit suprafețe pe 
membri de familie și lucrătorii in
stituțiilor din comună, iar pentru a 
economisi combustibilul și a grăbi 
transportul din cîmp la baza de re
cepție s-au folosit din plin și ate
lajele".

Asemenea acțiuni energice, dovezi 
de organizare bună a muncii la re
coltare și transport, ne oferă și alte 
unități. în consiliile agroindustriale 
Moldova Nouă, Berliște și Bocșa, 
recoltarea a avansat deosebit de 
mu't, urmînd să se încheie in cursul 
zilei de azi.

Cu totul altfel stau lucrurile în 
alte unități, care, .desi. au condiții si- 
milar.’ ■"•1 cele fruntașe, șe orpeint.ă 
cu rezultate mult sub posibilitățile 
reale. Și aceasta din cauză că nu

SEMĂNATUL GRÎULUI
timiș: Prin buna folosire a utilajelor se recuperează

intirzierile la semănat
Vineri seara, în unitățile agricole de 

stat și cooperatiste din județul Timiș 
mai erau de însămînțat 18 680 hectare 
cu griu, reprezentînd 12 la sută din 
suprafața destinată acestei culturi. 
Cum se explică această mare rămî- 
nere în urmă la semănat și ce se în
treprinde pentru încheierea grabnică 
a acestei lucrări ? Ne răspunde in
ginerul Aurel Lăzureanu, director la 
direcția agricolă județeană : „La în
ceputul săptămînii a plouat, ceea ce 
a stînjenit în oarecare măsură des
fășurarea lucrărilor. De asemenea, 
nu a existat nici suficient teren eli
berat de resturi vegetale. Acum, 
odată cu mobilizarea de forte spori
te la strîngerea și transnortul din 
cîmp, al resturilor vegetale, s-a mă
rit frontul de lucru la pregătirea so
lului și la semănat, tractoarele și 
semănătorile fiind utilizate acum 
mult mai eficient. întrucît solul șe 

s-au mobilizat intens forțele de la 
sate în vederea grăbirii culesului. 
Bunăoară, chiar la cooperativa agri
colă din vecinătatea celei amintite 
mai sus. la Sacu. mai este de adu
nat porumbul de pe aproape 300 
hectare. De asemenea, a întîrziat 
recoltarea porumbului în unele uni
tăți agricole de stat : Răcăjdia. unde 
această lucrare a fost executată în 
proporție de 63 la sută. Berzovia — 
71 la sută și Măureni — 73 la sută 
în toate aceste unități este necesa:' 
să sporească ritmul la recoltat, să 
se identifice zilnic solele despre 
care S3 spune că n-au ajuns -încă 
la maturitate.. centru ca imediat să 
se .tțeacă cules..

Nicolae CATAN A
corespondentul „Scînteii'' 

lucrează mult mai ușor, ca urmare a 
ploilor care au umezit pămîntul, a 
fost luată măsura ca mecanizatorii 
să lucreze pînă seara tîrziu la semă
nat, iar numărul tractoarelor pe care 
s-a organizat schimbul II la pregă
tirea patului germinativ a ajuns la 
2 000. Drept urmare, în ultimele 
trei zile am reușit să însămîntăm cu 
grîu peste 36 500 hectare, realizînd 
și chiar depășind viteza de lucru pla
nificată".

într-adevăr, un calcul arată că în- 
cepînd din ziua de 13 octombrie, vi
teza de lucru realizată zilnic de fie
care semănătoare s-a situat între 12 
și 14 hectare. Măsurile aminti
te. la care se adaugă și întraju
torarea între unități cu utilaje, s-au 
aplicat cu prioritate în consiliile 
agroindustriale în care'lucrările sînt 
rămase în’ urmă — Lovrin, Cenei, 
Periam, Jebel și altele.

mureș: Eliberarea terenului condiționează 
acum punerea rapidă a seminței sub brazdă

Pînă în seara zilei de 14 octom
brie, în unitățile agricole din jude
țul Mureș griul a fost însămînțat pe 
49 270 hectare, din cele 56 100 hec
tare prevăzute în plan. Practic, au 
mai rămas de semănat doar 6 830 
hectare, o suprafață destul de mare 
dacă avem în vedere că nu se reali
zează vitezele zilnice stabilite la se
mănat. Deși epoca optimă pentru 
însămințări a expirat, în multe uni
tăți agricole ritmul de lucru este 
necorespunzător. Ca urmare, în ulti
mele zile, vitezele au fost inferioa
re celor stabilite. Bunăoară, dacă în 
ziua de 11 octombrie au fost însă- 
mînțate 3 765 hectare, la 13 octom
brie viteza a scăzut la 2 835 hectare, 
iar în cursul zilei de 14 octombrie 
sămînța a fost încorporată în sol pe 
numai 1 820 hectare.

O atare situație se datorează fap
tului că nu a existat teren eliberat 
de resturi vegetale, ceea ce creează 

“dificultăți lă pregătirea terenului. 
Pentru ca semănătorile să poată, fi 

4 folosite, cu ,un. randament sporit, la 
indicația comandamentului agricol,

Grăbirea semănatului este însoți
tă de preocuparea pentru executarea 
unor lucrări de bună calitate. Pes
te tot, în aceste zile, alături de me
canizatori se află în cîmp inginerii 
șefi și șefii de fermă din unități, 
împreună cu specialiștii de la di
recția agricolă județeană, care asigu
ră respectarea cu strictețe a norme
lor de calitate. In cooperativele 
agricole Șandra, Gottlob, Ciacova, 
Iecea Mare, la -I.A.S. Giarmata, ca 
să dăm numai cîteva exemple, 
munca era bine organizată, calitatea 
lucrărilor de pregătire a patului ger
minativ și de semănat întrunea ca
lificativul „foarte bine". Există 
condiții ca în cursul zilei de azi. 
duminică, agricultorii din jude
țul Timiș să pună sămînța de griu 
sub brazdă pe ultimele suprafețe.

Cezar IOANA
carespondentul „Scînteii"

organizațiile de partid de la sate și 
conducerile unităților agricole au 
mobilizat un mare număr de oameni 
la eliberarea de coceni a terenuri
lor. De asemenea, la transportul din 
cîmp al produselor, ca și al resturi
lor vegetale, alături de mijloacele 
mecanice se folosesc toate atelajele 
unităților agricole și ale cooperato
rilor.

Că există reale posibilități ca se
mănatul să se încheie la termenul 
stabilit o dovedesc rezultatele obți
nute în unitățile din consiliile agro
industriale Reghin, Sărmașu, Luduș, 
Iemut si Morăreni, în care vitezele 
de lucru au fost superioare mediei 
pe județ. Este absolut necesar ca și 
în consiliile agroindustriale Sovata, 
Fărăgău. Band și Miercurea Niraju- 
lui, unde lucrările sînt rămase în 
urmă, să se acționeze cu toată fer
mitatea si răspunderea pentru ca 
semănatul griului să se încheie neîn- 
tîrziat.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

LProducția fizică - realizată ritmic și integral, la fiecare sortiment!
0 MOBILIZATOARE CHEMARE ADRESATĂ PETROLIȘTILOR: 

, Jării, cil mai malt titei I"
Petroliștilor le revin în acest an și cincinal darcini decoebit de mari 

și complexe in extracția unor cantități mai mari de țiței și gaze, ne
cesare asigurării bazei de materii prime și energetice a tării. Așa turn 
a subliniat în repetate rinduri tovarășul Niooiae Coaușesoj. indeplinj.ea 
programelor pentru sporirea producției de țiței și gaze peste preve
derile inițiale tale cincinalului prezintă o mare însemnătate pentru pro
gresul in ritm susținut *.l economiei naționale.

Măsurile stabilite in prima parte a acestui an, vizînd reorganizarea 
unităților din cv.drul Ministerului Petrolului, programul de doiare teh
nică a industriei extractive de țiței și gaze, cit și trecerea de la 1 sep
tembrie la majorarea tetribuțiiior 'oamenilor muncii din sectorul de 
extracție și foraj asigură un cadru superior de organizare si stimu
lare a activității din această ramură, care trebuie să se reflecte 
în ridicarea mai rapidă a producției de țiței. O serie de rezul
tate pozitive obținute pe ansamblul ramurii, între cij.re se remarcă spo
rirea producției zilnice de titei. de la începutul anului, cu 1 200 tone, 
punerea in exploatare *i peste 800 sonde noi, aplicarea »i numeroase mă
suri geologo-tehnologice pentru sporirea (randamentelor de extracție din 
zăcăminte dovedesc hotărîrea petroliștilor de a răspunde prin fapte grijii 
permanente a partidului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor lor 
de muncă și viată.

Așa cum s-au angajat recent, în telegrama adireszZă tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu prilejul „Zilei petrolistului", oamenii muncii din 
această ramură acționează cu forte sporite pentru îndeplinirea sarcini
lor de mare răspundere cc le revin in acest an si cincinal, în vederea 
sporirii mai rapide a producției de țiței. Trebuie reținut faptul că 
oamenii muncii dintr-o serie de unități cu o mare pondere în producția 
totală de țiței a țării realizează planul zilnic de extracție și depun în 
continuare eforturi, alături de celelalte schele de producție, pentru rea
lizarea planului pe 1983 și recuperarea restanțelor.

In rindurile de mai jos prezentăm acțiunile ce se întreprind de 
colectivele a două schele de producție petrolieră — de la Brăila si Vi
dele — in vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin in acest an.

Randament sporit în exploatarea zăcămintelor

Nivel mai ridicat al extracției prin buna 
organizare a muncii și valorificarea 
superioară a tehnologiilor moderne

Colectivul Schelei de producție 
petrolieră din Brăila a acumulat în 
prima parte a anului o serioasă res
tanță la extracția de țiței. Situația 
necorespunzătoare a îndeplinirii pla
nului a constituit subiectul a nume
roase analize în urma cărora s-a con
turat un plan de acțiuni care vizea
ză soluționarea unor probleme de 
fond, de care depinde nemijlocit 
creșterea producției de țiței la nive
lul sarcinilor de plan. Desigur, exis
tența unor asemenea planuri de mă
suri nu constituie decit un prim pas 
pe calea redresării producției Esen
țiale sînt eforturile stăruitoare ale 
petroliștilor schelei, pune-ea in va
loare a întregii forțe tehnice și a ca
pacității profesionale a colectivului 
pentru traducerea în viață a pro
priilor hotărîri. Așadar, cum se ac
ționează concret în vederea sporirii 
mai rauide a producției de țiței, știut 
fiind faDtul că economia națională 
ace nevoie de această materie primă 
de bază.

Pe nrimul -'lan al nre-'cunărilo- lor 
petroliștii brăileni au situat punerea 
în producție a Sondelor neproductive 
și creșterea debitelor la sondele cu 

productivități mici. După ce au fost 
depistate toate sondele inactive cu 
posibilități de producție, s-a trecut 
la repararea și punerea lor in func
țiune. Astfel, pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie au fost reactivate 45 de 
sonde cu un aport de țiței de 31 000

La Schela de producție petrolieră Brăila

tone. O atenție deqsebită este acor
dată și exploatării cu eficiență spo
rită a zăcămintelor. „Prin eforturile 
susținute ale oamenilor muncii din 
cele 12 brigăzi complexe de produc
ție petrolieră — ne spune ing. State 
Botez, directorul schelei — am reu
șit ca la 83 la sută din totalul son
delor să aplicăm 900 de măsuri geo- 
logo-tehnologice, în urma cărora 
producția a crescut simțitor, obținind 
un plus de peste 50 000 de tone de 
țiței".

Pentru cine cunoaște de mai mult 
timp întreprinderea și parcurge acum 
teritoriul Schelei de producție petro

lieră Brăila apare ușor în evidență 
faptul că munca este cu mult mai 
bine organizată. Tot mai multe bri
găzi, ateliere și formații de lucru se 
înscriu între fruntașii unității, evi- 
dențiindu-se intre aceștia atelierul 
de gaze compresoare, brigăzile nr. 4

Oprișenești și numărul 10 Stăncuța. 
formațiile conduse de maiștrii Vasile 
Crăciun. Constantin Cenușă și Ni
colae Tribea. Brigada nr. 4 Oprișe
nești, numită și brigada tineretului, 
condusă de ing. Dumitru Bălan, a 
reușit in ultimele 5 luni să obțină de 
la cele 61 de sonde un plus de pro
ducție de peste 4 000 tone de țiței 
față de luna martie.

Un capitol distinct în acțiunile în
treprinse in cadrul schelei il consti
tuie cel privitor la creșterea mai ac
centuată a productivității muncii. 
Pentru realizarea acestui obiectiv se 
află permanent în atenție măsurile 

care vizează folosirea mai eficientă 
a forței de muncă, recondiționa- 
rea și refolosirea utilajelor, sub- 
ansamblelor și pieselor de schimb. 
Astfel, s-a reușit în ultimele șase luni 
o creștere a productivității muncii cu 
12 103 lei pe fiecare om al muncii.

Situînd pe primul plan al preocupă
rilor realizarea producției fizice pla
nificate, petroliștii schelei ău obținut 
o serie de rezultate notabile. Astfel, 
planul pe 9 luni la producția de gaze 
utilizabile a fost depășit cu 21,3 mi
lioane. metri cu'oi, iar la gazolină s-a 
obținut un spor de 44 tone. Aceste 
succese trebuie să-i stimuleze pe pe
troliștii brăileni să obțină o sporire 
mai substanțială a producției de țiței. 
Faptul că producția medie zilnică de 
țiței a crescut in octombrie cu 240 
tone față de luna ianuarie trebuie so
cotit doar un prim pas pe cama re
dresării producției. Iată de ce planul 
cuprinzător de măsuri stabilit in urmă 
cu o jumătate de an iși păstrează 
pe deplin valabilitatea.

Comeliu IFRIM
corespondentul „Scînteii"

în urmă cu o lună Si jumătate, 
prezentam în „Scînteia" eforturile 
întreprinse de oamenii muncii de 
la Schela de producție petrolieră Vi
dele în vederea recuperării restan
telor la extracția de țiței. Amr re
venit in mijlocul acestui colectiv cu 
dorința de a consemna rezultatele 
înregistrate în ultima vreme, mo
dul, cum se acționează în continua
re pentru creșterea mai rapidă a 
producției de petrol.

De la bun început trebuie spus 
că realizările din luna septembrie și 
din primele două săptămîni ale lui 
octombrie au cunoscut în continua
re o curbă ascendentă, dimtaujn- 
du-se astfel restanțele înregistrate la 
extracția de țiței. Practic, plusul de 
producție față de sarcinile de plan 
pe luna septembrie a atins 1 550 tone 
de titei. iar in perioada ce s-a scurs 
din octombrie, zilnic s-au extras suc 
plimentar circa 80 tone.

— în zilele și săptămînile ce au 
mai rămas pînă la sfîrșitul anului 
— ne spune președintele consiliului 
oamenilor muncii al schelei, tova
rășul Radu A'.ecu — sîntem anga
jați cu toate forțele pentru a da 
tării mai mult țiței, așa cum 
ne-a îndemnat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Bizuindu-ne pe rezulta
tele din ultimele luni, cind a. avut 
loc o sensibilă redresare a produc
ției. întregul nostru colectiv este 
hotărit să acționeze cu toată ener
gia pentru a realiza exemplar sar
cinile ce ne revin in acest an.

— Ce se întreprinde concret în 
acest sens ?

— în primul rînd ne-am intensifi
cat preocupările pentru utilizarea 
mai bună a fondului de sonde, in 
principal, prin îmbunătățirea activi
tății de intervenție. Daoarece succe
sul acestei acțiuni depinde direct de 
recrutarea forței de muncă necesa
re formării și întăririi brigăzilor de 
intervenții, am primit sprijinul co
mitetului județean de partid. In ul
tima perioadă au fost detașați în 
schela noastră, din alte unități e- 
conomice teleormănene. peste 200 de 
muncitori care au întărit formațiile 
de intervenții, știindu-se că lor le 
revine rolul principal in depistarea 
promptă a defecțiunilor și avariilor 
la sonde. în efectuarea unor repa
rații rapide și de bună calitate. Tot
odată. am acordat o atentie spori
tă asistentei tehnice de calitate su
perioară in toate cele trei schim
buri. Am pus în continuare accent 
pe ordine și disciplină, pentru că. 

să fim sinceri, nu numărul oame
nilor trebuie avut în vedere înain
te de toate, ci pregătirea lor pro
fesională. conștiinciozitatea în mun
că și măsura în care sînt deprinși 
cu lucrul bine făcut. In acest con
text as adăuga faptul că s-a trecut 
la o abordare calitativ superioară a 
problemei perfecționării pregătirii 
profesionale. în scopul cunoașterii și 
aprofundării celor mai noi metode 
de extracție, de urmărire și exploa
tare a sondelor, de folosire a com
plexelor utilaje și instalații din do
tarea brigăzilor de producție petro
lieră. Conduse de cadre tehnice cu 
o bună pregătire profesională.

La Schela 
de producție 

petrolieră Videle

cursurile de perfecționare sînt or
ganizate pe fiecare brigadă în parte.

Am discutat cu mai multi oameni 
ai muncii din schelă in legătură cu 
factorii care au un rol determinant 
în redresarea activității productive. 
Directorul tehnic, inginerul Marin 
Călin, s-a referit la procedeele mo
derne care au dus la identificarea 
si punerea in valoare a noi ză
căminte. la sporirea factorului final 
de recuperare a țițeiului din cele 
aflate in exploatare. Numeroasele 
măsuri de ordin geologic si tehnic 
întreprinse — aproape 800 de la în
ceputul anului — se referă la aci- 
dizări. fisurări, tratamente tensioac- 
tive, reperforări. montări de unități 
de pompare cu cursă lungă, comba
terea viiturilor de nisip. S-a asigu
rat astfel creșterea debitelor de ți
ței la sonde. Numai în primele 10 
zile din luna octombrie, prin apli
carea a 67 de asemenea operații s-a 
obținut un plus de 32 tone de țiței 
pe zi. Dintre brigăzile de producție 
se remarcă în mod deosebit, prin 
contribuția adusă la rezultatele a- 
mintite, cele conduse de subingine- 
rii Gheorghe Cotoi și Dumitru Băr- 
bulescu. precum și cea condusă de 
inginerul Gheorghe Olteanu, frun
tașe dealtfel și în cadrul întrecerii 
desfășurate sub deviza „în brigada 
noastră, nici o lucrare repetată".

Demn de relevat este faptul că un 
aport substanțial la sporirea produc

ției de țiței au și sondele noi. prin 
măsurile stabilite urmărindu-se 
scurtarea perioadei de efectuare a 
forajelor și a probelor. Da pildă, 
cele trei sonde puse în funcțiune în. 
prima parte a lunii octombrie aduc, 
zilnic, un plus de 30 tone de țiței. 
In același timp, au fost extinse 
forajele de cercetare și în alte zone 
ale județului, trecindu-se la explo
rarea straturilor la mare adincime. 
Programul pe acest an prevede in
trarea în producție a noi sonde care, 
desigur vor contribui la ridicarea 
nivelului actual al extracției de ti
tei.

Ceea ce au realizat petroliștii din 
Videle in ultima perioadă constituie, 
desigur, succese meritorii. Ele se cer 
însă consolidate și amplificate. In 
aceste zile muncitorii și specialiștii 
de aici continuă aplicarea unor mă
suri care vizează asigurarea tuturor 
condițiilor pentru ca și in perioada 
sezonului rece întregul parc de son
de să funcționeze la potențial ma
xim. La flecare loc de muncă se în
treprind acțiuni de revizuire a in
stalațiilor electrice și mecanice, de 
refacere a drumurilor și căilor de 
acces la sonde, se izolează și în
groapă conductele, se curăță rezer
voarele de țiței, se pregătesc centra
lele termice. Pentru recuperarea 
restantelor în cel mai scurt timp po
sibil, decisivă rămîne mobilizarea 
puternică a petroliștilor schelei, care 
au demonstrat că au capacitatea pro
fesională și tehnică de a-și înde
plini propriile hotărîri. Tot atît de 
adevărat insă este că eforturile lor 
trebuie susținute și de furnizorii de 
piese de schimb pentru pompele de 
fund, de conducte magistrale și de 
amestec, de alte materiale a căror 
calitate nu este întotdeauna la co
tele cele mai înalte. După cum, un 
sprijin mai accentuat se impune și 
din partea unităților industriei chi
mice. prin asimilarea rapidă în fa
bricație a substanțelor necesare o- 
perațiilor de creștere a factorului fi
nal de recuperare.

înalta răspundere muncitorească 
cu care se acționează, cadrul supe
rior de organizare și stimulare a 
muncii petroliștilor constituie o 
chezășie sigură că acest colectiv va 
ridica ștacheta realizărilor zilnice, 
pentru a-și spori contribuția la 
dezvoltarea bazei de materii prime 
și energetice a tării.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"
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acordat unui grup de ziariști mexicani, reprezentanți 
ai Clubului de presă „Primera Plana"

(Urmare din pag. I)
vare deosebită a situației țărilor în 
curs de’ dezvoltare, a creat greutăți 
mari, practic, tuturor statelor, și, 
desigur, că și României. La aceasta 
trebuie adăugate politica imperialis
tă a dobînzilor excesiv de mari, 
precum și alte acțiuni care au lovit 
îndeosebi în țările în curs de dez
voltare.

în ce privește România, ea a ac
ționat pentru diminuarea acestor in
fluențe, punînd un accent deosebit 
pe mobilizarea forțelor proprii și pe 
soluționarea unor probleme privind 
sursele de energie și de materii pri
me pe baza utilizării într-o măsură 
tot mai mare a resurselor interne, 
în același timp, țara noastră a ac
ționat în direcția dezvoltării largi a 
colaborării cu alte state, cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, precum și cu țările capita
liste dezvoltate, considerînd că cel 
mai bun răspuns și cea mai bună 
acțiune pentru diminuarea influen
țelor crizei este intensificarea acti
vității economice, de producție.

Aș putea să menționez că, în acest 
an. România realizează o dezvoltare 
importantă a producției industriale 
— de circa 5 la sută — ceea ce îi 
permite să depășească o serie de 
greutăți provocate de criza economi
că mondială.

Desigur, rămîn problemele de fond, 
care nu depind însă de România — 
aceea a dobînzilor mari, a politicii 
de prețuri, îndeosebi scăderea se
rioasă a prețurilor la materiile pri
me, care lovesc în mod deosebit ță
rile în curs de dezvoltare, a necesi
tății ca țările dezvoltate, bogate, să 
ajute mai mult țările în curs de dez
voltare pentru a putea depăși greu
tățile create de criza economică.

Poresc să subliniez însă că. după 
părerea României, esențial este ca 
fiecare țară să apeleze mai mult la 
resursele proprii, să fie întărite co
laborarea și solidaritatea țărilor in 
curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE: Excelentă, după 
opinia dumneavoastră, impun 
oare cuantumul datoriilor exter- 
ne ale țărilor in curs de dezvol
tare si situația critică datorată 
crizei economice mondiale in
staurarea unei noi ordini «co- 
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că politica economică și criza eco
nomică mondială au lovit în mod 
deosebit țările în curs de dezvoltare. 
Tratativele care s-au desfășurat 
pînă acum — denumite generic 
Nord-Sud — s-au încheiat toate fără 
nici un rezultat ; inclusiv reuniunea 
U.N.C.T.A.D. de la Belgrad nu a duș 
la nici un rezultat, datorită poziției 
adoptate de țările dezvoltate, și în 
primul rînd de Statele .Unite ale 
Americii. Aceasta determină o ana
liză mai temeinică de către țările în 
curs de dezvoltare a problemelor ac
tuale. pentru a stabili cum să acțio
neze în direcția depășirii actualelor 
greutăți economice.

Rămîne, desigur, problema trata
tivelor între țările dezvoltate și ță
rile în curs de dezvoltare. Aici însă 
sint necesare acțiuni hotărîte pentru 
a determina țările bogate să-și 
schimbe atitudinea de pînă acum și 
să adopte o poziție constructivă.

România a prezentat o serie de 
propuneri. Acestea s-ar referi în 
primul rînd la o rezolvare într-un 
spirit revoluționar a problemelor da
toriilor pentru țările în curs de dez
voltare. Noi avem în vedere anula
rea acestor datorii pentru țările cu 
venituri pînă la 500—800 dolari pe 
locuitor, o reducere a datoriilor pen
tru un alt grup de țări, o diminuare 
substanțială a dobînzilor. care să nu 
depășească 5—6 la sută, și o anulare 
a acelei părți din datorii care este 
rezultatul dobînzilor excesiv de mari. 
Este evident că acestea nu se pot 
realiza fără o acțiune foarte hotări- 
tă și solidară a țărilor în curs de 
dezvoltare — dar cred că nu exis
tă o altă cale. Chiar în zilele aces
tea, la Fondul Monetar Internațional 
s-a apreciat că, în anul 2000, datoria 
țarilor. în curs de dezvoltare va ajun
ge la 2 000 de miliarde de dolari. 
Ește greu de presupus că o aseme
nea situație poate fi suportată de 
cineva, inclusiv de economia mon
dială. De aceea, trebuie să se gă
sească soluții radicale pentru rezol
varea problemelor datoriei țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru realizarea 
unui nou sistem financiar mondial 
în care țările în curs de dezvoltare 
să aibă un cuvînt mai important de 
spus, precum și pentru un sprijin 
mai puternic din partea țărilor bo
gate pentru țările in curs de dezvol
tare, in vederea dezvoltării forțelor 
de producție din aceste țări. Repet 
insă, avem în vedere ca înseși țările 
în curs de dezvoltare să facă un 
efort mai mare în vederea dezvoltă
ri^ lor economice-sociale, să îmbine 
sprijinul din partea țărilor dezvoltate 
cii eforturile proprii în această di
recție.

Sint multe problemele care trebuie 
soluționate in domeniul economiei 
mondiale. Toate acestea sint înscri
se sau sint avute în vedere în ca
drul realizării unor relații noi, de 
egalitate, de avantaj reciproc, care 
sint denumite „noua ordine econo
mică internațională". Noi considerăm 
că realizarea acestui obiectiv consti
tuie o necesitate vitală pentru eco
nomia mondială, atit pentru țările 
în curs de dezvoltare, cît și pentru 
țările dezvoltate, pentru că. fără a 
se ajunge la realizarea unei noi con
cepții și a unor noi relații, de ega

litate, îi) viața mondială — care să 
pună capăt inegalităților din trecut 
— nu se vor putea asigura o dezvol
tare echilibrată și o stabilitate în 
economia internațională. Avem con
vingerea că o asemenea ordine eco
nomică nouă este posibilă și trebuie 
să fie realizată !

Noi ne pronunțăm ferm pentru 
tratative între țările bogate și țările 
sărace, dar este evident că dacă ță
rile dezvoltate nu vor trage conclu
ziile necesare, se va ajunge la o con
fruntare cu repercusiuni grave în 
viața internațională.

Doresc'să subliniez încă o dată ne
cesitatea întăririi colaborării și soli
darității țărilor în curs de dezvol
tare, atît pentru a putea duce tra
tativele cu țările dezvoltate, cît si 
pentru a asigura o dezvoltare econo- 
mico-socială bazată pe forțele pro
prii. In acest sens, noi ne gîndim că 
ar fi necesar ca țările în curs 
de dezvoltare să se întilnăască la ni
velul cel mai înalt, pentru a elabora 
o linie generală sau o strategie co
mună în vederea soluționării aces
tor probleme, care sint hotărîtoare 
pentru viitorul lor, pentru viitorul 
întregii lumi.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România este recunos
cută pe plan international pen
tru politica sa independentă, in
clusiv in relațiile cu țările so
cialiste. Care sint avantajele, 
precum si dezavantajele unei 
asemenea poziții pentru progre
sul și dezvoltarea României ?

RĂSPUNS : România a cunoscut 
multă vreme dominația străină. Ea 
și-a cucerit independența națională 
prin lupte grele. De fapt, aș putea 
6pune că numai odată cu revoluția 
de eliberare socială și națională, în
făptuită în urmă cu aproape 40 de 
ani. România și-a asigurat deplina 
independență națională. De aceea, 
țara noastră a acționat și acționează 
cu toată fermitatea pentru o politică 
de deplină independentă economică 
și politică. Considerăm că aceasta 
constituie un factor esențial pentru 
făurirea societății socialiste.

Privim, desigur, problema politicii 
independente nu în mod abstract, nu 
ca o tendință de izqlare, ci. dimpo
trivă, .de dezvoltare largă a colabo
rării internaționale cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială. O izolare ar fi una din cele 
mai mari greșeli — și nici o țară nu 
poate să adopte o poziție de izolare 
pe plan international. Doresc, deci, 
să subliniez că politica de indepen
dență nu urmărește izolarea, ci, dim
potrivă, dezvoltarea largă a colabo
rării internaționale. Ceea ce avem 
însă în vedere este ca aceste relații 
să se bazeze pe principiile egalității 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

în acest sens, dezvoltăm larg rela
țiile cu toate țările socialiste — și 
doresc să menționez că aceste relații 
ocupă un loc important in politica 
generală a României. De asemenea, 
extindem continuu relațiile cu țările 
în curs de dezvoltare ; totodată, 
avem relații largi cu țările capitalis
te dezvoltate, în spiritul și pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

Vă pot declara că această politică 
a făcut ca România să întrețină as
tăzi relații internaționale, practic, 
cu toate statele Organizației Națiu
nilor Unite, să participe activ la 
viața economică și politică interna
țională, la soluționarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane în 
interesul fiecărei națiuni, al cauzei 
păcii, colaborării și independenței 
naționale.

Dacă am face bilanțul acestei po
litici, am putea spune că, pe ansam
blu, acesta este foarte pozitiv, că 
numai această politică a asigurat 
dezvoltarea puternică a României, 
făurirea cu succes a socialismului, 
ridicarea nivelului de trai, material 
și spiritual, ai poporului.

Fără indoială că în decursul ani
lor au apărut și anumite greutăți ; 
însă ele au fost determinate mai 
mult de neînțelegerea, citeodată, de 
către unele state, a politicii și activi
tății internaționale a României. Pe 
ansamblu insă pot spune că această 
politică s-a dovedit pe deplin justă, 
că ea corespunde nu numai interese
lor României, ci și intereselor fiecă
rei națiuni care dorește să se dez
volte independent, să trăiască liberă.

ÎNTREBARE : V-am fi recu
noscători, domnule președinte, 
dacă ne-afi înfățișa stadiul 
relațiilor României cu Mexicul. 
In ce domenii economice si so
ciale s-a avansat si in ce sec
toare mai este incâ nevoie de 
acționat pentru a se progresa in 
continuare ?

RĂSPUNS : Relațiile dintre Româ
nia și Mexic au cunoscut o dezvol
tare importantă în ultimii ani. Din 
punct de vedere politic, în aborda
rea problemelor internaționale, po
zițiile României și Mexicului sint, 
în multe probleme, identice, iar in 
altele, foarte apropiate. S-a reali
zat o colaborare bună în organis
mele internaționale, reprezentanții 
noștri conlucrind activ în soluțio
narea diferitelor probleme.

Și relațiile economice au cunoscut 
o anumită dezvoltare. Dar, deși ele 
s-au dezvoltat într-o anumită mă
sură, trebuie să vă spun deschis că 
schimburile comerciale, colaborarea 
economică sint cu mult in urmă față 
de relațiile generale dintre țările 
noastre.

Ținînd seama atît de dezvoltarea 
României, cît și a Mexicului, consi
der că sînt toate condițiile pentru a 
asigura o creștere mult mai puter
nică a colaborării economice, a 

schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. Aceasta corespunde, după 
părerea mea, intereselor ambelor 
țări și popoare — și are, totodată, 
o mare importanță pentru afirmarea 
în lume a unor relații noi, de egali
tate, între toate statele.

ÎNTREBARE : Excelentă, pro
blema asigurării dezvoltării de
mocratice a societății este o pre
ocupare de importanță deosebi
tă. Ca unul din oamenii politici 
care aveți o mare experiență in 
conducerea statului, in elabora
rea unor concepte larg cunoscute 
pe plan international despre li
bertate si democrație, v-am 
ruga să ne înfățișați caracteris
ticile dezvoltării democrației so
cialiste in România, căile și mij
loacele de înfăptuire.

RĂSPUNS : Într-adevăr, dezvol
tarea democratică a societății uma
ne reprezintă un factor de impor
tanță deosebită în actualele împre
jurări internaționale. România, tre- 
cînd la edificarea orînduirii socia
liste, a avut totdeauna în vedere să 
acționeze cu toată fermitatea în di
recția creării celor mai bune condi
ții pentru participarea largă a ma
selor populare, a poporului, la solu
ționarea tuturor problemelor dezvol
tării economico-sociale. Principiile 
societății noastre socialiste, ale so
cialismului în general, se oglindesc 
ferm în Constituția țării, care asi
gură manifestarea deplină a perso
nalității umane, participarea la via
ță politică a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, a 
tuturor categoriilor sociale.

Avem organe reprezentative alese 
prin vot universal — Marea Adunare 
Națională, consiliile populare jude
țene, orășenești și comunale — în 
care sînt reprezentați muncitori, ță
rani, intelectuali, toate categoriile 
sociale. In același timp, am creat 
noi organisme democratice care să 
asigure participarea la conducerea 
activității economico-sociale a tutu
ror oamenilor muncii, a maselor 
populare. Avem consilii ale oame
nilor muncii în toate unitățile, în 
care muncitorii direct productivi re
prezintă cel puțin 30 la sută. Avem 
asemenea organisme și pe plan ju
dețean. Avem Consiliul Național al 
oamenilor muncii din industrie, con
strucții și alte ramuri ; avem Con
siliul Național al Agriculturii și al
tele. La fiecare 5 ani are loc Con
gresul oamenilor muncii, la care par
ticipă 11 000 de oameni, precum și 
Congresul național al agriculturii, la 
care participă, de asemenea, 11000 
de oameni. Avem un Congres al cul
turii și educației socialiste, la care 
participă circa 6 000 de oameni. De 
asemenea, avem un Congres al con
siliilor populare, al organelor locale 
ale puterii de stat, care se întru
nește o dată la 5 ani pentru a 
dezbate toate problemele adminis
trației locale și pentru a alege o 
Cameră, un parlament al consiliilor 
populare.

Am creat, deci, alături de organe
le de stat, un sistem larg, democra
tic, de organisme naționale, terito
riale și în unități, care asigură par
ticiparea întregului popor la luarea 
deciziilor, în toate domeniile. Toate 
planurile de dezvoltare economico- 
socială se dezbat în aceste organis
me înainte de a fi discutate și adop
tate de Marea Adunare Națională. 
Adunările generale ale oamenilor 
muncii din toate întreprinderile dis
cută și hotărăsc planul de dezvol
tare economico-socială.

Consider că prin toate aceste mă
suri, prin organismele pe care le-a 
creat, România a realizat un larg 
sistem democratic, unic în felul său, 
și care este superior față de oricare 
alt sistem democratic din țările ca
pitaliste.

Dorim să dezvoltăm în continuare 
sistemul democrației noastre. Noi 
pornim de la faptul că socialismul 
nu se poate înfăptui decît împreună 
cu poporul și pentru popor, că orîn- 
duirea socialistă trebuie să asigure 
cea mai largă democrație și cea mai 
largă participare a poporului la con
ducerea societății.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte — si 
România — v-ați manifestat 
totdeauna poziția anticolonialis
tă. Care este părerea dumnea
voastră despre luptele de elibe
rare națională ce au loc in di
verse regiuni ale lumii ? Consi
derați că imperialismul va mai 
domina mult timp ?

RĂSPUNS : Într-adevăr, România 
a acordat întotdeauna sprijin activ 
luptei de eliberare națională. Țara 
noastră a sprijinit și sprijină toate 
popoarele care luptă pentru lichida
rea dominației colonialiste și impe
rialiste.

Aș putea spune că în momentul de 
față s-a ajuns la un stadiu în care 
trebuie lichidate ultimele rămășițe 
ale dominației colonialiste — am în
deosebi în vedere realizarea inde
pendenței Namibiei, care, se poate 
spune, reprezintă ultima țară și ulti
mul popor care se mai află sub do
minația colonialistă. România acordă 
un sprijin activ S.W.A.P.O., poporu
lui namibian pentru cucerirea depli
nei independențe naționale.

Desigur, lupta pentru lichidarea 
dominației coloniale nu trebuie însă 
considerată incheiată odată cu pro
clamarea independenței politice. 
Pentru multe țări care s-au aflat sub 
dominația colonială și și-au cucerit 
independența, este necesară, în con
tinuare, o luptă susținută pentru asi
gurarea independenței depline — în 
primul rînd prin dezvoltarea unei 
economii proprii, puternice — o 
luptă hotărită împotriva formelor 
noi de colonialism, a neocolonialis- 

mului. Considerăm că politica de do
minație colonială este spre sfirșite, 
că ea va putea fi lichidată intr-un 
timp relativ scurt.

în ce privește politica imperialistă
— aceasta nu se limitează însă nu
mai la dominația colonială, ci tre
buie avute în vedere diferitele for
me — economice, financiare, bancare
— de manifestare a imperialismului. 
Deci trebuie să privim lupta împo
triva politicii imperialiste nu numai 
legată de lichidarea dominației colo
niale, ci de înlăturarea tuturor for
melor și practicilor de dominație im
perialistă. Pentru aceasta consider 
că sînt necesare o luptă îndelungată, 
întărirea solidarității și colaborării 
tuturor popoarelor care se pronunță 
pentru o politică de deplină egali
tate, pentru lichidarea oricăror for
me de manifestare a politicii de do
minație, de amestec în treburile al
tor state.

Perspectiva aparține, desigur, unei 
lumi în care să fie lichidate cu de
săvârșire inegalitatea, asuprirea, in 
care popoarele să se dezvolte libere, 
corespunzător dorințelor lor. Noi 
avem încredere și sîntem convinși că 
această lume se va realiza ; dar ea 
necesită luptă, activitatea susținută 
a tuturor oamenilor, a tuturor po
poarelor care doresc să trăiască li
bere și independente.

ÎNTREBARE : Dbmnule pre
ședinte, ați afirmat recent, in
tr-unui din discursurile dumnea
voastră, că pot avea loc acciden
te și acțiuni iresponsabile, care 
ar putea duce la declanșarea 
unui război nuclear distrugător. 
Ce considerați că trebuie făcut 
pentru evitarea unor asemenea 
situatii-limită ? Credeți că in lu
mea de astăzi există suficiente

• forte capabile de a evita o nouă 
conflagrație mondială ?

RĂSPUNS : Am menționat încă de 
la început că în viața internațională 
s-a ajuns’ la o încordare deosebit de 
gravă. S-au acumulat multă neîncre
dere, multe armamente, inclusiv ar
mamente nucleare, ceea ce a dus la 
creșterea uriașă a pericolului de 
război. Aceasta necesită luarea tutu
ror măsurilor pentru a se pune ca
păt cursei înarmărilor, pentru a di
minua neîncrederea și pentru trece
rea la măsuri concrete de dezarmare, 
în primul rînd la dezarmare nu
cleară.

Există pericolul ca un calcul gre- 
, șit — și aceasta o recunosc astăzi 
toți — să ducă la declanșarea unui 
război mondial, cu consecințe incal
culabile. De aceea, este necesar să 
se ajungă la stabilirea unor măsuri 
care să evite o asemenea situație. în 
primul rînd, este vorba de a se rea
liza o înțelegere mai bună intre cele 
două părți, îndeosebi între Statele 
Unite ale Americii și Pniunea Sovie
tică, pentru că — să vorbim clar — 
pericolul cel mai mare îl reprezintă 
o confruntare intre aceste doua 
părți. Noi considerăm că este nece
sar ca, și de o parte, și de cealaltă, 
să se facă totul ■ pentru a se pune 
capăt încordării, pentru a se stabili 
măsurile necesare care să înlăture 
posibilitatea unui accident ce ar pu
tea duce la declanșarea unui război 
nuclear. Chiar recent am văzut că 
Uniunea Sovietică a propus la 
O.N.U. două rezoluții — una in le
gătură cu condamnarea, ca inadmisi
bil, a războiului nuclear, și alta pri
vind trecerea la înghețarea arma
mentelor nucleare, în primul rînd de 
către Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii. Consider însă că 
toate statele lumii trebuie să acțio
neze, să depună eforturi pentru a 
determina adoptarea unor măsuri 
reale de încredere, de control, care 
să evite o asemenea situație. Dar cea 
mai bună garanție este aceea a tre
cerii la reducerea armamentelor, a 
armelor nucleare, la lichidarea, pînă 
la urmă, a armamentului nuclear. 
Cît timp vor exista armamente nu
cleare, arme de distrugere în masă, 
nu poate exista garanție pentru pace, 
pentru asigurarea vieții oamenilor I

Deci problema fundamentală este 
aceea de a intensifica lupta tuturor 
popoarelor in vederea renunțării la 
înarmările nucleare, a înghețării lor, 
a reducerii treptate pinâ la elimina
rea lor totală. Numai in asemenea 
condiții se va înlătura pericolul dis
trugerii vieții, a civilizației umane.

Avînd în vedere marile mișcări 
pentru dezarmare și pace existente 
în toată lumea, consider că po
poarele dispun de o uriașă forță și 
că este necesar ca oamenii politici, 
guvernele, care răspund — și trebuie 
să răspundă — de viața propriilor 
popoare, să-și unească eforturile și 
să acționeze cu mai multă energie 
decît pînă acum pentru a pune ca
păt acestei situații foarte încordate, 
pentru a asigura trecerea la dezar
mare, pentru a asigura pacea, drep
tul vital al popoarelor la existență, 
la independență, la viață.

ÎNTREBARE : Ce mesaj ați 
dori, Excelență, să transmiteți 
pentru opinia publică din Me
xic si pentru țările iubitoare de 
pace din intreaga lume ?

RĂSPUNS: Aș dori să adresez 
poporului mexican prieten cele mai 
bune urări de prosperitate, de dez
voltare economico-socială indepen
dentă, precum și urarea de întărire 
tot mai puternică a prieteniei și co
laborării dintre poporul român și po
porul mexican.

Doresc să adresez, încă o dată, tu
turor țărilor și popoarelor iubitoare 
de pace chemarea de a întări co
laborarea și solidaritatea pentru o 
lume a păcii și colaborării, în care 
fiecare popor să se poată dezvolta 
corespunzător voinței sale, să trăias
că în libertate și pace I

VIBRANT ECOU BL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI 
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, AL APELULUI 

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE 
In apărarea păcii, in apărarea 

vieții - bunurile cele mai de preț 

ale omenirii

ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

„Voinfa noastră hotărită: Nu, rachetelor 

nucleare!"
O vibrantă adunare în cadrul 

căreia participanții și-au manifes
tat adeziunea față de prestigioa
sele inițiative ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru înlătu
rarea primejdiei nucleare și opri
rea amplasării pe teritoriul Eu
ropei a noi rachete cu rază medie 
de acțiune, pentru trecerea la 
retragerea și distrugerea celor 
existente, a avut loc, simbătă, la 
întreprinderea de mașini agri
cole „Semănătoarea" din Bucu
rești.

„în împrejurările internaționale 
deosebit de grave, cauzate de 
acumulările de arme fără prece
dent în istoria omenirii, a eviden
țiat în cuvîntul de deschidere 
Petre Apostolache, secretar al 
Consiliului F.D.U.S. al sectorului 
6, adunarea reprezentanților ce
lor peste 7 000 de oameni ai muncii 
din întreprinderea de mașini agri
cole „Semănătoarea" își exprimă 
deplina adeziune la noua iniția
tivă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la ideile pline de înalt

„Să facem

Peste 1 000 de locuitori din 
comuna Mehadia, județul Caraș- 
Severin, au participat la o însu
flețită adunare dedicată dezar
mării și păcii, colaborării și înțe
legerii între popoare.

„Pentru noi, cei care trăim și 
muncim în această străveche co
mună din Banat, a spus țăranul 
Constantin Rădoi, pacea înseamnă 
mai multe roade smulse pămîntu- 
lui, înseamnă încredere și speranța 
in mai bine a tuturor fiilor pa
triei. Iată de ce, împreună cu 
toți consătenii mei, fie că sînt 
țărani, mineri, silvicultori, das
căli, bătrîni sau tineri, ne alătu
răm din toată inima la inflăcă- 
ratele chemări, inițiative și propu
neri de pace ale președintelui 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Fie ca glasul 
nostru să ajungă pînă la acei 
oameni de stat din întreaga lume 
care, prin răspunderea lor pentru

„Să reacționăm ferm, energic, acum,

pînă nu este prea tîrziu!"
Studenți și cadre didactice de la 

Institutul de invățămint superior 
din Pitești s-au întrunit într-o vi
brantă adunare consacrată dezar
mării și păcii.

Adunarea a fost deschisă de to
varășa Niculina Pițigoi, membră a 
Biroului Consiliului municipal Pi
tești al F.D.U.S., care a înfățișat 
puternicul ecou, pe plan național 
și internațional, al inițiativelor de 
pace ale tovarășului Nicrlae 
Ceaușescu.

în numele nobilei misiuni ce re
vine învățămîntului, aceea de a 
forma și educa viitoarele genera
ții de constructori ai socialismului 
și comunismului, conferențiar uni
versitar dr. Mihail Diaconescu a 
declarat: „Fiecare dintre noi tine 
să-și facă datoria față de sine în
suși. de familie, de țară și de uma
nitate, cerînd energic, laolaltă cu 
toți oamenii lucizi de pe continent 
și de pe întreaga planetă, să se 
treacă imediat la dezarmare, să se 
acționeze ferm pentru pace, acum, 
pînă nu este prea tîrziu".

„în împrejurările actuale Inter
naționale, cînd întreaga viață a 
planetei este amenințată cu distru
gerea totală, ne alăturăm și noi, 
studenții, glasul ferm la chemările 

umanism ale Apelului pentru 
dezarmare și pace al F.D.U.S., se 
pronunță cu toată energia împo
triva politicii de continuare a înar
mărilor, pentru pace și colaborare 
între toate popoarele lumii". In 
numele tinerilor din întreprindere, 
Anca Constantinescu, secretar ad
junct al comitetului U.T.C., a ară
tat : „Fiind primii interesați de 
felul în care se configurează vi
itorul, nu putem accepta falsul 
Argument potrivit căruia pacea și 
securitatea pot fi asigurate doar 
prin creșterea neîngrădită a mij
loacelor de distrugere, din ce în 
ce mai sofisticate, prin instalarea 
în Europa a rachetelor cu rază 
medie de acțiune".

Exprimindu-ne deplina adeziune la vasta și nobila activitate pe 
care o desfășurați în interesul prosperității poporului român, al apă
rării păcii, vă asigurăm că vom munci cu înaltă răspundere revo
luționară și patriotică pentru a ne aduce deplina contribuție la 
înfăptuirea hotărîrilor partidului, acționind neobosit pentru dotarea 
agriculturii noastre cu noi mașini, pentru sporirea continuă a rod
niciei eforturilor noastre.

totul pentru a bara calea 

războiului!"
soarta popoarelor lor, pot opri 
cursa înarmărilor nucleare, pot 
schimba violența prin tratative, 
spre binele tuturor".

în numele celei mai tinere ge
nerații din comună, a vorbit pio
niera Veronica Puiu. în cuvinte 
emoționante, ea a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu recu
noștința fierbinte a tinerei gene
rații pentru activitatea neobosită 
pusă în slujba fericirii poporului 
român, a apărării păcii și vieții 
pe pămint.

„De aici, de la această adunare, 
a spus, în cuvîntul său, Viorel 

Noi, locuitorii comunei Mehadia, ne exprimăm întreaga 
noastră adeziune Ia vibrantele dumneavoastră chemări la pace, de
zarmare nucleară, colaborare, înțelegere și prietenie cu toate po
poarele și ne angajăm să facem totul pentru a se bara calea războ
iului, pentru promovarea ideilor umanitare de apărare a păcii și 
vieții, de înfăptuire a politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru.

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru ca peste tot să domnească 
pacea aducătoare de viață și de ci
vilizație" — a arătat, la rîndul său, 
studenta Tamara Petre, vicepre
ședintă a Consiliului U.A.S.C, din 
institut.

în cuvinte emoționante au dat 
glas hotărîrii lor neabătute de a se 
opune sporirii arsenalelor militare, 
de a milita consecvent pentru in

Vom răspunde din toată inima, mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Apelul F.D.U.S., apel al speranțelor în viitorul 
pașnic al omenirii, spunind un NU hotărit înarmărilor nucleare, pla
nurilor nesăbuite de a arunca omenirea in prăpastia războiului. In 
același timp, ne angajăm să muncim, cu și mai multă dăruire și 
abnegație, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor care ne revin 
in pregătirea cadrelor cu studii superioare, să contribuim la progresul 
economic al patriei, exprimindu-ne, totodată, voința nestrămutată de 
a conlucra in pace și prietenie cu toate popoarele lumii.

Participanții la adunări st 
mitinguri au trimis scrisori 
ambasadelor U.R.S.S, si S.U.A. 
la București, ambasadelor tu
turor statelor europene, pre
cum si mesaje către Organiza
ția Națiunilor Unite, in care se

în cuvîntul lor, Virgil îlie, pre
ședintele comitetului sindicatului, 
Elena Sosiu, președinta comisiei 
de femei, și Nicolae Cîrciumărescu, 
președintele Comitetului O.D.U.S., 
au relevat că apărarea păcii este 
cerința supremă a zilelor pe care 
le trăim. Vom face totul — au 
subliniat vorbitorii — ca prin 
munca noastră, prin acțiunile pe 
care le desfășurăm, să sprijinim 
ferm inițiativele și propunerile 
președintelui României, pentru 
oprirea cursei înarmărilor șl trece
rea la înfăotuirea de măsuri con
crete de dezarmare.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
nare au adoptat o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, printre altele :

Petruța, directorul minei Meha
dia, ne alăturăm glasul la vibran
tele chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Apelul 
F.D.U.S., la propunerile României 
socialiste dedicate dezarmării și 
păcii. Lupta noastră pentru pace 
o întărim prin noi fapte de muncă 
spornică, dind țării cît mai mult 
cărbune extras din cea mai tinără 
exploatare minieră din Caraș- 
Severin".

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

staurarea păcii trainice în lume, 
lector univ. Ion Ciurea, secretar 
adjunct al Comitetului P.C.R, din 
institut, lector univ. Constanța 
Ciucurel, președinta Comitetului 
sindicatului, Ion Vlăduțu, pre
ședintele Comitetului O.D.U.S.

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

adresează chemarea de a 
se întreprinde acțiuni pentru 
curmarea cursei înarmărilor, 
in primul rînd a celor nuclea
re, pentru înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii.
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Valorificarea patrimoniului dramaturgiei originale 

- îndatorire de onoare a fiecărui teatru
Ideea valorificării 

prioritare a patrimo
niului național de dra
maturgie, ca o dimen
siune dominantă a re- 
pertoriilor teatrale, se 
desprinde tutelară 
pentru noi din docu
mentul fundamental al 
Consfătuirii pe proble
mele muncii organiza
torice și politico-edu
cative din august, de 
la Mangalia — ma
gistrala cuvîntare a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului.

In aceste zile, nu 
la multă vreme de la 
începutul unei noi 
.stagiuni, fiecare colec
tiv teatral este dator 
să-și analizeze. cu 
profundă exigentă, 
potențialul de gindire 
politică și artistică, 
pentru a putea răs
punde dezideratelor și 
imperativelor actuali
tății în ceea ce priveș
te munca și funcția e- 
ducativă, de formare 
și afirmare în masa 
largă a oamenilor 
muncit a idealurilor 
societății noastre co
muniste. Conținutul 
ideologic și estetic al 
repertoriilor trebuie 
să reflecte într-un 
grad cît mai înalt con
ținutul nou al însăși 
existenței noastre li
bere și suverane, de 
oameni angajați poli
tic plenar în marea 
operă de făurire a u- 
nei societăți socialis-, 
te multilateral dezvol
tate. De aceea, se im
pune cu prioritate nu 
numai necesitatea u- 
nor modificări în 
structura efectivă a

repertoriului, orientat 
ferm spre dramaturgia 
românească clasică, 
interbelică și. evident, 
actuală, ci și schimba
rea mentalității însăși, 
a atitudinii, lipsită de 
criterii ferme, ce mai 
persistă încă la unii 
dintre cei ce sint im
plicați, într-un fel sau 
altul, in mișcarea 
noastră teatrală.

Trebuie să promo
văm și să programăm 
cu deosebire lucrări 
ale scriitorilor români 
de azi. care Ilustrează 
cu limpezime proble
matica majoră a evo
luției noastre pe scara 
dezvoltării . sociale . si 
umane, succesele obți
nute în toate planurile 
activității. dialectica 
înfruntării dintre nou 
și vechi. în care cîști- 
gul de cauză — ne-o 
probează la fiecare pas 
viata însăși — este, 
fără drept de apel, al 
celui dinții : opere 
care să aibă în centrul 
lor figuri luminoase 
de comuniști, de oa
meni hotărîti a în
frunta orice greutăți 
pentru afirmarea înal
telor idealuri ale co
munismului. Spectato
rul de azi. care nu 
mai este cel din urmă 
cu două sau trei dece
nii. vrea să vadă pe 
6cehă. esentializate. 
înseși gîndurile și ac
țiunile sale, ca într-o 
veritabilă oglindă a 
propriei conștiințe re
voluționare.

Preocupările în a- 
ceastă direcție, pe care 
le-a avut in ultimii 
ani Teatrul Național 
din Cluj-Napoca, vor

căpăta acum o nouă 
dimensiune, o nouă 
direcție de evaluare 
superioară a patrimo
niului dramaturgiei 
naționale. în ultimele 
două stagiuni, de fapt, 
acelea în care teatrul 
și-a recîștigat publicul 
au fost programate cu 
precădere piese din 
dramaturgia autohto
nă. clasică și mai ales 
actuală, mergînd ast

cuții pentru planurile 
noastre de perspectivă 
altele, ale unor scrii
tori mai tineri ca Mir
cea Vaida. Constantin 
Zâmescu. Sigmond 
Istvăn ș.a.

Pentru stagiunea ne 
care am inaugurat-o 
de curînd cu un spec- 
tacoi-dezbatere reali
zat pe scena clubului 
întreprinderii Carbo- 
chim. ne-am reeva

Constantin CUBLEȘAN
directorul Teatrului Național din Cluj-Napoca

fel în întîmpinarea 
nevoilor și setei de 
cultură a unui public 
tîriăr. a unui public 
format în majoritate 
din muncitorii noilor 
fabrici și combinate ce 
s-au înălțat aici în 
anii construcției socia
liste.

Pe lingă operele u- 
nor dramaturgi cunos- 
cuti, ca Aurel Baran- 
ga, Horia Lovinescu, 
Paul Everac. Ecateri- 
na Oproiu etc. ne-am 
făcut un titlu de onoa
re. o datorie de suflet 
și conștiință de a a- 
vea în fiecare stagiu
ne pe afiș și cel puțin 
cite un autor clujean, 
cu piese de actualita
te, ce s-au bucurat de 
bune aprecieri atît din 
partea publicului, cit 
și a criticii de specia
litate. Așa am montat 
lucrări de D.R. Popes
cu. Vasile Rebreanu. 
Al. Căprariu. Radu 
Bădilâ. avînd în dis

luat posibilitățile si o- 
bligatiile fată de pu
blicul nostru, căutind 
a aduce in actualitate, 
cu un ochi critic con
structiv. și opere din 
patrimoniul dramatur
gie clasic și interbelic, 
cu un conținut de idei 
înaintat, ce slujesc e- 
fectiv formării con
științei omului socie
tății de azi prin de
mascarea acută a ra
cilelor lumii burghe
ze, cum a fost și 
cea a României de di
naintea războiului. 
Astfel, pe lingă marea 
satiră politică a vre
murilor trecute, care 
este „O scrisoare pier
dută" de I. L. Cara- 
giale. ne-am propus 
să aducem pe scenă, 
acum pentru întîia 
dată, un text deosebit 
de valoros datorat lui 
Barbu Stefănescu-De- 
lavrancea. Este vorba 
de piesa A doua con
știință, o critică as

cuțită a moravuri
lor și corupției bur
gheze de la începu
tul veacului nostru, 
o subtilă demascare
a viciilor unei so
cietăți lipsite de mora
lă și copleșite de in
teresul ascendentei ca
pitaliste cu orice preț. 
Lucrarea, scrisă în 
1913, a fost publicată 
abia in 1923 și apoi a 
ieșit din atenția tea
trelor pînă azi. deși ea 
figurează în seria ce
lor zece volume de o- 
pere ale lui Delavran- 
cea. tipărită de editu
ra ..Minerva" sub în
grijirea Emiliei St. 
Milicescu. Aducerea 
ei in actualitate nu 
este numai un act de 
dreptate ce i se face 
uneia dintre lucrările 
dramatice de primă 
importantă ale auto
rului. ci și un verita
bil act politic, prin în
săși critica vehementă 
pe care o face siste
mului dezumanizant 
al societății burgheze 
în general și a socie
tății burgheze româ
nești. în special. Este 
de datoria noastră să 
aducem în fata publi
cului de azi asemenea 
pagini valoroase ale 
literelor românești de 
odinioară, răspunzînd 
astfel spiritului tezelor 
Consfătuirii de la 
Mangalia cu privire la 
valorificarea creatoare 
a patrimoniului natio
nal. Pentru planurile 
de perspectivă am pu
tea aduce la lumina 
rampei texte semna
te de B.P. Hasdeu. G. 
M. Vlâdescu. Victor

Papilian, G. Călines- 
cu. Liviu Rebreanu 
etc. Există încă și alte 
posibilități de înnoire 
a afișului nostru tea
tral cu opere literare 
românești încă neadu
se niciodată la rampă!

în stagiunea aceas
ta. 1983—84. vom cinsti 
prin piese originale, 
comandate special au
torilor, două eveni
mente de importantă 
excepțională in isto
ria patriei — patru 
decenii de la marele 
act revoluționar de la 
23 August 1944, cu 
piesa Soranei Coroa- 
mă-Stanca. . Anotimpul, 
fără nume, și două 
sute de ani de la zgu
duitoarea răscoală a 
lui Horea. Cloșca și 
Crișan, prin piesa 
Execuția se repetă 
(Horia) de Mircea 
Vaida. Alături de a- 
cestea pregătim și alte 
două piese din reper
toriul interbelic, sem
nate de Lucian Blaga 
și Mihail Sebastian.

Redimensionat ast
fel. repertoriul sta
giunii curente la Națio
nalul clu’ean ne obli
gă înzecit, dar sîntem 
siguri că numai astfel 
putem, și trebuie să 
putem răspunde sarci
nilor de activiști ai 
partidului pe tărîmul 
artelor și culturii, că 
numai astfel vom sluji 
cu adevărat cauza 
mode’ării spirituale, a 
educării multilatera
le a publicului româ
nesc de azi. setea lui 
de adevăr, de frumos, 
de cunoaștere revolu
ționară de sine.

Noutăți in combaterea reumatismului
La București s-a încheiat, sîmbătă, cel de-al IV-lea Congres na

țional de reumatologie, prestigioasă manifestare organizată de Societatea 
de reumatologie a Uniunii societăților de științe medicale. Au partici
pat numeroși oameni de știință, clinicieni, cadre didactice universitare 
din învățămîntul medico-farmaceutic și cercetători din întreaga țară. 
Au luat parte prof. dr. Jacques Villaumey, președintele Ligii interna
ționale de reumatologie, precum și reputați specialiști din Cehoslovacia, 
Franța, R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. Interesul spe
cialiștilor din diferite țări pentru acest domeniu se justifică prin faptul că în 
prezent, in lume.' bolile reumatismale cunosc o largă răspindire și că ele 
afectează atît vîrstnicii, cit și tinerii și chiar copiii, fiind totodată una din 
cauzele im,portante ale incapacității temporare de muncă. Cei peste 300 
specialiști participanți la congres au abordat în lucrările prezentate — 
200 comunicări și rapoarte — și în dezbaterile care au avut loc probleme 
de cea mai mare actualitate în reumatologie, cu importanță atît teoretică, 
cît și practică — un exemplu de integrare a cercetării cu practica medi
cală. Precizări în acest sens am solicitat prof. univ. dr. VICTOR CIO- 
BANU, președintele comitetului de organizare.

— Vă propunem, stimate tovarășe 
profesor, să începem cu colagenoze- 
le, acest grup de boli cu numeroase 
manifestări patologice care interesea
ză aproape toate specialitățile medi
cale.

— Una dintre cele patru mari teme 
«le actualei reuniuni vizează colage- 
nozele la copii și tineri. O categorie 
de boli mai recent cunoscută, abia 
după 1940. ceea ce este foarte puțin 
în comparație cu îndelungata istorie 
a medicinei. Congresul a prilejuit 
dezbaterea, pentru prima dată de că
tre medicii pediatri, interniști și reu
matologi a tot ceea ce s-a acumulat 
în domeniul cunoașterii colagenoze- 
lor. aceste afecțiuni comune atît co
pilăriei. cît și vîrstei adulte. Colage- 
noza nu este o boală, ci o categorie 
de boli, cum sint. de pildă, poliartrita 
reumatoidă. boala lup'că. polimiozi- 
ta. sclerodermia. vasculite’e 6istemice 
(boli ale vaselor sanguine) etc., toate 
avînd comun, ca origine, o pertur
bare imunologică. Colagenozele apar 
datorită răspunsului inadecvat al or
ganismului față de anumiți factori 
de mediu (care pot fi de natură vi- 
rotică, microbiană. toxică etc.). în 
esență este o denaturare a răspun
sului imun (de apărare) al organis
mului. răspuns excesiv și aberant 
care duce la tulburări mai mult sau 
mai puțin grave. Aceste tulburări 
lmunologice pot fi tratate, dar la une
le mijloace terapeutice foarte active 
există riscul apariției unor fenomene 
secundare (adverse) nedorite, de a- 
ceea ele trebuie să fie bine cunoscu
te de cei care mînuiesc aceste mij
loace noi de tratament.

— Cea de-a doua temă a congresu
lui ie referă la aspectele moderne 
de patologie a imunității; ce pot face 
in prezent specialiștii pentru h crește 
puterea de apărare imunitară a orga
nismului față de diferita factori no
civi ?

— în diferite țări și la noi se fac 
cercetări care vizează cunoașterea 
unor probleme complexe, ale meca
nismelor patogenice (de producere a 
bolii). în esență este o perturbare a

sistemului de apărare imunologică a 
organismului — limfocitele avînd un 
rol special — și apariția unor efecte 
dăunătoare a produșilor de secreție 
(imunoglobulinele) ai acestor celule, 
substanțe capabile 6ă producă per
turbări și leziuni în structurile și
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funcția vaselor micî sanguine din 
toate organele. Si nu numai a vase
lor. Această problematică reprezintă 
un front foarte avansat al cercetării 
internaționale și de la noi. Specia
liștii se străduiesc să deslușească 
intimitatea mecanismelor de produ
cere a bolii nu numai la nivel celular, 
dar și molecular. Rapoartele prezen
tate au adus date noi în legătură cu 
aceste perturbări, iar rezultatele ob
ținute constituie stimulente pentru 
noi cercetări în acest domeniu atît 
de actual și de promițător. Specia
liștii sint unanim de acord că o viată 
igienică echilibrată, cumpătată este 
de natură să confere organismului o 
rezistentă mai bună fată de factorii 
nocivi.

— Ce noutăți au fost prezentate in 
legătură cu tratamentul medicamen
tos al bolilor reumatismale ?

— Categoria de medicamente cea 
mai larg recomandată de medic și 
folosită de pacient o constituie ariti- 
inflamatoarele. în acest domeniu, des
coperirile din ultimele două decenii 
au dus la o adevărată explozie de 
medicamente, atit ca număr și efica
citate, cît mai ales al modalității 
mai comode de administrare. Astfel, 
au fost realizate substanțe medica
mentoase cu o viată biologică mai 
lungă în organism. Există deci posi
bilitatea de a administra mai rar 
dozele necesare pentru obținerea 
efectului antiinflamator și antalgic 
(antidureros). Ambiția care în urmă

cu cîțiva ani părea utopică, și anume 
de a administra o doză la 24 de ore, 
a devenit astăzi o realitate; în conti
nuare se depun eforturi pentru obți
nerea unor produse cu o mare efica
citate și cu minimum posibil de 
efecte secundare, nedorite. în acest 
cadru, specialiștii români au prezen
tat o serie de mijloace terapeutice 
realizate în tară și care continuă o 
veche tradiție a noastră de folosire 
a unor produse naturale și prin ur
mare eficace, fără a fi dăunătoare.

— Ce loc ocupă factorii naturali 
terapeutici in schemele de tratament 
complex sau de recuperare 7

— Valoarea factorilor'naturali te
rapeutici a fost confirmată prin nu
meroase lucrări care «-au referit la 
metodele complexe ortopedico-chi- 
rurgicaile și balneofizioterapice de 
tratament și mai ales de recuperare. 
Este un domeniu în plină dezvoltare 
și de o importantă 6ocială considera
bilă.

Specialiști din diferite domenii : 
ortopedie, reumatologie, balneofizio- 
terapie. kinetoterapie. psihologie au 
propus metodologii complexe și au 
căzut de acord asupra necesității a- 
bordării multidieciplinare. în echipă, 
a unor cazuri pentru rezolvarea pro
blemelor grele de recuperare și re
ducere a infirmității produse de une
le boli reumatismale. Se poate spune 
că actualul congres de reumatologie 
a marcat evoluția realizată în ultimii 
ani in acest domeniu : de la practica 
individuală a diagnosticului și trată
rii bolnavului la progresul abordării 
în echipă a cazurilor dificile pentru 
rezolvarea lor în cede mai bune con
diții.

Noutățile comunicate în cadrul lu
crărilor acestei reuniuni — Ia care 
colegi iluștri din țări europene au 
participat cu experiența lor persona
lă și a tării lor. cu teme din toată 
problematica congresului — vor con
tribui fără îndoială la o cunoaștere 
mai profundă a bolilor reumatismaîe 
și prin aceasta la combaterea lor mai 
eficace.

Nutrim speranța că noutățile pre
zentate vor fi utile și colegilor de 
alte specialități — medicină internă 
si generală mai ales — cei care au 
primul contact cu bolnavul reumatic 
și prin aceasta au un rol foarte impor
tant în depistarea precoce a bolii si 
în «electionarea cazurilor dificile, 
necesar a fi trimise la specialist, la 
medicul reumatolog.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

Odihnă reconfortantă 
la Poiana-Brașov

Stațiune deschisă permanent, 
situată la peste 1 000 metri alti
tudine, la poalele munților Pos
tăvarii, beneficiind de un climat 
subalpin, Poiana-Brașov este 
supranumită și „Poiana Soare
lui". Ea dispune de o bază ma
terială modernă, compusă din 
case de odihnă și hoteluri, prin
tre care și-au cîștigat un bun 
renume Alpin, Teleferic, Pia
tra Mare. Ciucaș, Șoimul, Ca- 
raiman. Bradul. Oaspeții sta
țiunii au posibilități .multiple 
de agrement și distracție. Exis
tă aici terenuri de sport, piftii 
de schi, piscine acoperite, dis
coteci, cinematograf. într-un 
cadru natural de o rară fru
musețe, se pot petrece un 
concediu de odihnă sau citeva 
zile reconfortante.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 16 

octombrie, ora 20 — 19 octombrie, ora 
20. în țară î Vremea va deveni treptat 
instabilă în Oltenia, Banat, Crișana, 
Maramureș, Transilvania și nordul Mol
dovei, regiuni în care cerul se va 
înnora șl, local, va ploua. în celelalte 
regiuni, vremea se va menține in ge

neral frumoasă cu cerul variabil și ploi 
izolate. Maximele vor fi cuprinse ziua 
între 12 și 22 de grade, mai ridicate 
chiar la începutul intervalului în sud- 
estul țării, iar minimele vor oscila 
noaptea între 4 și 14 grade, mai cobo- 
rîte în depresiunile intramontane. în 
București : Vremea se va menține în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Maximele vor urca ziua între 18 și 22 
de grade, iar minimele, noaptea, între 
4 și 7 grade. Tendință de ploaie spre 
sfîrșitul intervalului. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).-

cinema
• Pe malul sting al Dunării albas
tre î SCALA (11 03 72) — 9; 11.15:
13,30; 15.45; 18: 20.15, FAVORIT
(45 31 70) —.9: 11,30: 15; 17.30; ?0.
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15: 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
• Misterele Bucureștilor : FLOREAS- 
CA 33 29 71) — 9: 11 : 13: 15.30: 17.43: 
20. AURORA (35 04 66) — 9: 11.15; 13.30; 
15,45: 18 : 20, TOMIS (21 49 46) — 9: 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. la grădină 
— 19.
• Nea Mărtn miliardar î 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 Rvnn — 9: 11; 13: 
15 : Trandafirul galben — 17; 19,15 : 
DOINA (16 35 38).

• întoarcerea din lad : GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 11,15: 13.30: 15.45; 18: 20.
• Aventuri la Marea Neagră : LIRA 
«317171) — 15,30: 19. la grădină — 19.
• Baloane de curcubeu î VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11,16: 13.30; 15.45: 18: 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30: 13,45: 18: 20,15.
• Brigada diverse In alertă : VIITO
RUL <1.1 48 03) - 15,30: 17,30: 19.30.
• Profetul, aurul și ardelenii : POPU
LAR (35 15 17) - 15: 17.15: 19,30.
• Un suris tn plină vară : PROGRE
SUL (23 94 10) - 16: 18: 20.
• Fiul Măriei : CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20.
• Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11.15: 13.30;
15.45; 18; 20.
• Vraciul ; FEROVIAR (50 51 40) —
8,45: 11.30; 14.15: 17; 19,45, la grădină
— 19.
• Un cuib de nobili : UNION
(13 49 04) — 9.30; 11,30; 13,30; 15.45;
18: 20.

tv
Programul 1
8,00 Dialog cu elevul de la seral
8.30 Almanahul familiei
9.00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii (color)

10,00 Viața satului (parțial color)
11,45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical (parțial color) 

Din cuprins : Telex, muzică ușoa
ră șl populară, umor, balet, dese- • 
ne animate, filme documentare, 
reportaje, Telesport

17,35 Micul ecran pentru cel mici
18,00 Film serial : „Fram" (color) — Ul

timul episod : „Fiarei 1 se face 
dor"

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)

• Actualitatea in agricultură
19,30 Clntarea României — De pe ma

rea scenă a țării pe micul ecran
20.10 Teleclnemateca (color) — Ciclu! 

„Dosarele ecranului" : „Soledad" I 
Premieră pe țară

21.45 Varietăți muzicale
22,20 Telejurnal (parțial color)

• Sport
• Avanpremieră TV

Programul 2
10,00 Matineu simfonic
11,40 Muzică ușoară
12,00 Instantanee — O filă din memo

ria planetei Pămînt
12,15 Melodii populare
12.45 Carnet cultural
13,05 Farmecul muzicii
14.10 Clubul tineretului

• Roberto Carlos și diamantul roz 
— 15,30: 17,30; Visind la Zambezi — 
19,30 : DRUMUL SĂRII (31 28 13).
• S-a Intimplat lingă Rostov : CO- 
TROCENI (49 48 48) - 13; 17.15: 19.30.
• Șatra : FLACÂRA (20 33 40) — 13.30; 
15.30: 17.30; 19.30.
• Drumul spre victorie : 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 ; VICTORIA
(16 28 79) - 9: 11.15: 13,30: 15.45: 18: 
20.13. PACEA 60 30 85) — 15.30: 17.30: 
19,30. FERENTARI (80 49 85) — 15,30;
17.30; 19.30.
• Iubire fără soare : BUZFȘTI 
(50 43 58) - 9; 11,45: 14.30: 17.15: 10 45. 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 18.

• Omul păianjen se Întoarce : DA
CIA (50 35 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) — 9;
11,15: 13.30: 15.45; 18: 20. FLAMURA 
(85 77 12) — 9: 11: 13,15; 15.30: 17,45: 20.
• Hercule cucerește Atlantida : GLO
RIA (47 46 75) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,13.
• Camionul de cursă lungă : MUN
CA (21 50 97) — 10.30: 15; 17.15: 19.30.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Hagi Tudose
— 15; Examenul — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui loviță — 10,30; Ido

Foto : S. Cristian

Destine tinere pe șantierul 
Canalului Dunăre - Marea Neagră

După veteranul Tra
ian Coșovei. căruia îi 
seamănă nu doar prin 
subiecte, ci și prin cu
riozitate si neistovire. 
Ion Andreiță pare a 
fi unul din putinii 
reporteri fideli iubi
rii dinții. In cele 
două decenii de cînd 
semnătura lui tatuea
ză pagina ziarelor 
sub calde scrisori din 
realitatea imediată, 
congenerii cu care a 
pornit la drum au de
venit dacă nu roman
cieri. măcar nuveliști. 
cind nu s-au pierdut 
pur și simplu obosiți 
de saltul peste pro
pria umbră. Andreiță 
însă, căruia, cum zice 
Fănuș Neagu. ..i-a ră
sărit var în păr tot 
bătind drumurile tă
rii". s-a grăbit încet, 
adunînd experiențe, 
iscodind firi si. mai 
ales, resorturi sufle
tești. motivații lăun
trice ale unor fapte 
de. excepție. Poate pă
rea vorbă mare, dar 
el este, la urma ur
mei. un psiholog, un 
căutător al mișcărilor 
conștiinței. De aceea, 
nu dă. la drept vor
bind, portrete, ci ade
văruri omenești, iar 
reportajul care-1 re
prezintă nu apelea
ză la date, cifre, in
formații statistice în 
trombă (adică toată 
acea armătură ce nu 
suplinește absența 
vieții) sau dacă o face 
totuși atunci acestea 
constituie un prag 
minim, un punct obli
gat de trecere spre 
semnificații.

Foarte bine se ob
servă toată această 
dialectică în noua 
carte a reporterului. 
Natură vie cu baracă. 
Evident. Ion Andreiță 
nu este un ..naturist", 
n-are adică simțul 
geologicului, acel sen
timent de solidaritate 
cu regnurile atît de 
propriu lui Geo Bogza. 
după cum n-are plă
cerea ..pastelului", 
deși mai cade în cap
cana cuvintelor lus
truite. în cazul său, 
..natură" înseamnă i- 
postază a condiției u- 
mane. evocare și in
tuire a unei existente 
in alegerea căreia a- 
rată un instinct socio
logic remarcabil. De
loc numeroase. ..eșan- 
tioanele" nu sint ale
se la întîmplare și. 
mai cu seamă, nu sînt 
izolate, necomunican
te între ele. Din cîte-

va zeci de mii de 
constructori ai Cana
lului Dunăre—Marea 
Neagră, din acea fas
cinantă mulțime care, 
scrie înflorat Ion An- 
dreită. ..se zbuciumă 
și trudește in aspira
ția de-a uni bobul de 
apă dulce al Dunării 
cu lacrima sărată a 
Mării", el alege doar 
15. Dar^putinătatea e 
compensată prin e- 
xemplaritate. Biogra
fiile „narate" sînt su
ficiente pentru a oferi 
sinteza unei lumi e- 
roice sau. mai bine 
spus, un posibil por
tret în mișcare a ceea 
ce numim și este

NOTE DE 
LECTURĂ

*) Ion Andreiță : 
Natură vie cu baracă, 
colecția România azi, 
Editura „Eminescu" 
1983.

omul nou. Fiecare 
erou al lui Ion An
dreiță îl încarnează 
cu prisosință, cu un 
refuz al vorbelor mari 
și o tenacitate a fap
tei tulburătoare. Ero
ismul acestor con
structori este, se va 
vedea la lectură, o 
stare de existentă ac
ceptată firesc, admi
rabilă tocmai pentru 
că se înscrie premedi
tat în limitele norma- 
litătii. Inginerul Ște
fan Cruceru. un obiș
nuit al marilor șan
tiere, își definește sen
sul vieții sale (și tot
odată al generației 
lui) în aceste cuvinte 
grele de înțelesuri : 
„Noi n-avem simțul 
datoriei, noi avem bu
nul simt al datoriei". 
Ion Bălulescu, excava- 
toristul „milionar", 
suferă la rîndu-i de 
modestie. Sărbătorit 
pentru recordul său 
unic în țară (un mi
lion de metri cubi de 
pămînt excavați), o- 
mul leagă trudnic cî- 
teva vorbe dună care 
se întoarce grăbit la 
manetele excavatoru
lui. Dar limba i se 
dezleagă cînd. in per
fectă singurătate. își 
mărturisește bucuria 
succesului intr-o scri
soare- adresată „prie
tenilor" dintr-o casă 
de copii.

„Scrisoarea" — la 
propriu, nu la figu
rat — este unul din 
laitmotivele cărții lui 
Andreiță. Autenticist, 
reporterul culege mos
tre epistolare cu va
loare de document 
sufletesc și face din 
ele cheia da boltă a 
evocării unui om. U- 
nele sînt simple, scur

te. stîngace. Altele 
sint lungi, patetice, 
înflăcărate. Une'e 
(vezi Marca 00 001) 
sint reale, transcrise 
iute, emoționant, la 
lumina unei inimi so
lidare. Altele (pre
cum Educația contea
ză in primul rînd), 
evident „inventate", 
sint totuși posibile și. 
în fond, nu mai puțin 
adevărate. Reporterul 
nu face aici decît ofi
ciul de translator, de 
om care prinde în cu
vinte rostul unei vieți, 
un „zbucium in cău
tarea fericirii".

Două lucruri sînt de 
reținut în primul rînd 
în aceste . scrisori". 
Unul este simțul dra
matic. știința de a de
cupa precis secvența 
esențială dintr-o bio
grafie. Atenția lui An
dreiță se concentrează 
întreagă asupra mo
mentelor de criză, de 
rupere ori de răscruce 
dintr-o viață. Atins in 
demnitate, eroul din 
Pe șoseaua Urziceni 
renunță subit la o me
serie ușoară si lucra
tivă pentru a deveni 
șofer de elită la Ca
nal. Constantin Popa, 
personajul din Lectra 
Haul, triumfă asupra 
propriei infirmități. 
Celui respins ani de-a 
rîndul la examenele 
medicale i se încre
dințează la Canal un 
mastodont de 65 de 
tone, pe care-1 con
duce cu deplină sigu
ranță. spre via admi
rație a reprezentantu
lui firmei ce a livrat 
uriașul camion. Foar
te concentrată, epo
peea de aici este, are 
dreptate autorul, „o 
poveste desnre vis si 
realitate, despre voin
ță și curaj". Al doilea 
atu al autorului este 
curajul de a nu ocoli 
drama, „durerile înă
bușite". într-un cuvînt 
acele lumini, mai pu
ternice ori mai stinse 
din Constelația Sin
cerității. „Persona
jele" reporterului con
ving și pentru că știu 
că viața presupune și 
dureri, și suferințe, pe 
care 1-e accents însă 
bărbătește. cu o seni
nătate care este întot
deauna dovada carac
terului. a tăriei sufle
tești. ce anticipează 
izbînda.

Epice și. mal ales, 
adevărate, reportajele 
lui Ion Andreiță sînt 
expresive mesate din- 
tr-o Dobroge de aur, 
de biografii și destine 
tinere de pe un mare 
șantier al construcției 
socialiste.

Ioan ADAM
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DIVERS
Lecții la muzeu

De cele mai multe ori, profe
sorul Ion Ivănescu de la Liceul 
industrial din Jibou (Sălaj), ține 
lecțiile cu elevii săi la... muzeul 
de istorie al liceului. Muzeu 
amenajat de profesorul Ivăneș- 
cu împreună cu elevii săi, 
membri ai cercului de istorie 
„Simion Bărnuțiu". Aici sint a- 
dunate și păstrate cu grijă ves
tigii daco-romane, descoperite 
în zona castrului de la Porolis- 
sum, colecții numismatice (unele 
monezi datînd dinaintea împăra
tului Traian), colecții de meda
lii, între care unele din timpul 
războiului de independentă din 
1877, documente de epocă refe
ritoare la Marea Unire din 1918. 
Multe dintre acestea au fost 
„descoperite" de inimoșii elevi 
in lăzile bunicilor și străbuni
cilor.

■<?-
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Primul inginer 
silvic a fost...
inginera

In comuna Oituz, județul 
cău, s-a născut, a trăit și a 
muncit mulți ani prima femeie 
inginer silvic din țara noastră. 
Și, după aprecierile specialiști
lor, ea este prima femeie ingi
ner silvic nu numai din țara 
noastră.

Se numește Aurora Grwescu. 
Opțiunea ei pentru Facultatea 
de silvicultură a izvorît din dra
gostea pentru pădurile care au 
înconjurat și înconjoară satul 
natal. Muncind cu pasiune și 
dăruire în profesia aleasă, in
ginera Aurora Gruiescu s-a 
bucurat de aprecieri elogioase.

tn prezent, octogenară, mereu 
neobosită, ea poate fi intîlnită 
la reuniuni științifice și simpo
zioane de profil, împărtășind 
din vasta-l experiență tinerilor.

Ba-

O scrisoare 
inedită

ln fondul „Astra" al Arhive
lor Statului din Sibiu a fost des
coperită o scrisoare semnată de 
Nicolae Iorga și adresată, la 28 
martie 1921, secretarului „y\s- 
trei“ din acea vreme. Prin con
ținutul ei, care se referă la or
ganizarea manifestărilor prile
juite de împlinirea unui secol 
de la Revoluția din 1821. con
dusă de Tudor Vladimirescu, 
scrisoarea constituie un docu
ment valoros pentru studiul 
luptei înaintașilor împotriva 
abuzurilor și ignoranței clase
lor dominante, pentru cunoaște
rea strânselor legături ale „As- 
trei“ cu „Liga Culturală" con
dusă pe atunci de Nicolae Ior
ga, ca și pentru completarea bi
bliografiei marelui istoric pa
triot. Tn scrisoare se spune, 
printre altele: „Sărbătoarea se 
va face la începutul lunii iunie 
— cred că pe 7 sau 8, la Tirgu- 
Jiului, unde vom chema țărani 
adevărați și nu boieri, care să 
facă pe țăranii și 
altă boierime. Și 
trecut vremea 
pentru spectacole 
nimic in sufletele 
deșarte".

Răsplata 
hărniciei
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să se bucure 
eu cred că a 

spectacolelor 
care nu lasă 
noastre și așa
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Deși „bate“ spre 80 de ani, lui 
Matei Bici din comuna Bulzești, 
județul Dolj, i s-a dus vestea 
despre pasiunea și priceperea 
sa in creșterea animalelor și 
păsărilor in propria gospodărie. 
Citu-i ziulica de mare, îl vezi 
hărnicind pentru a hrăni, adăpa 
și ingriji cele 6 vaci cu lapte, 6 
juninci și tăurași și 6 viței. A- 
ceeași grijă le-o poartă și ce
lor 16 oi, purceilor și păsărilor 
— care se numără cu zecile. De 
pe contractele încheiate cu 
tul. ciștigă bani frumoși.

Gind curat
din gind curat,

sta-
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14,55 Teatru TV : „Autobiografie" de 
Horia Lovinescu

18,35 Desene animate : sindbad mari
narul

17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal

• Actualitatea in agricultură
19,30 Telerama
20,00 Caleidoscop muzical
20.50 Din marea carte a patriei
21,15 Jaz in nocturnă
22,20 Telejurnal

• Sport

LUNI, 17 OCTOMBRIE
Programul 1
15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară 

(parțial color)
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)

• Pentru dezarmare, pentru pace

20,25 ‘Actualitatea în economie
20.40 Orizont tehnico-științific
21,10 Tezaur folcloric
21.40 Dublura (color) — Ultimul episod
22,20 Frumuseții tale, Românie — mu

zică ușoară
22,30 Telejurnal (parțial color)

Programul 2
15,00 Telex
15,05 Tinere talente
15,35 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal

• Pentru dezarmare, pentru pace
20.25 Moștenire pentru viitor
21,15 Refrene lirice, serenade, canțo

nete
21.25 De pretutindeni
22,00 Seară de muzică de cameră româ

nească
22,30 Telejurnal
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triei din Tg. Jiu a „rodit" o 
frumoasă inițiativă : elevii gor- 
jeni și-au adunat cele mai 
izbutite lucrări de pictură și 
grafică intr-o tot atit de fru
moasă expoziție — „Pentru pa
cea lumii". Temele și titlurile 
tablourilor sint deosebit de su
gestive : „Flori — oamenilor 
de pe întreg Pământul", „Pace, 
libertate, prietenie", „Zburați 
porumbel ai păcii" și altele.

Un gingaș și emoționant 
mesaj adresat de copiii dintr-un 
colț de țară românească oame
nilor mari de pe planeta Pă
mânt.

Izvodită
Casa pionierilor și șoimilor 

.rodit1
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lul și Ion Anapoda — 15,30; Act ve- 
nețian — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Inimă de 
copil* — operă In premieră — 11; Re
cital de orgă : Nicolae Licareț. își 
dă concursul orchestra „Quodlibet 
musicum-. Dirijor : Aurelian Octav 
Popa — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18. *
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Bă
iatul și palele fermecate — 10,30; Vîn- 
zătorul de păsări — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 10; Mobilă 
și durere — 15; Gustul parvenirii — 
19; (sala Grădina Icoanei. 12 44 16) : 
Rezervația de pelicani — 10.30; O zi 
de odihnă — 19; Liniște, ne privim 
In ochi — 15.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 10, Un pahar cu sifon — 15; 
Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Poli

tica — 10; Miriiala — 15; Stop pe au
tostradă — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 10; Preșul — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mic’l infern — 19,30; (sala 
Studio) : Acești îngeri triști — 10,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 10;
Anunț ia mica publicitate — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C, Tănase- 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vacanță la 
București — 11; 16; Belmondo al II-lea 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu14 (12 27 45) : 
Take, Ianke și Cadîr — 16: 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cintărețul tristeții sale — 11: Se cau
tă o stea — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) ; 
Noul nostru vecin — 10; 12.
• Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 10:
16: 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia 
are cuvîntul — 19,30.
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A ajuns la timp
Din cauza unui „scurtcircuit" 

pe jluxul informațional, ca să 
zicem așa, Vasile Țintoacă de 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Pitești a fost 
anunțat numai în ajun să se 
prezinte la finala pe țară a 
concursului „Cel mai bun tim- 
plar" de la Drobeta-Turnu Se
verin. A prins trenul in ulti
mul moment, a ajuns la ora 5 
dimineața, iar la 8 s-a pre
zentat la prima și cea mai grea 
probă din concurs — executarea 
unei lucrări de mare finețe șl 
complexitate. Emoții mari avea 
Țintoacă mai ales cînd a aflat 
că la concurs participă și cei 
doi ciștigători din edițiile pre
cedente, reprezentanții Timi
șoarei și Sucevei. După prima 
probă, piteșteanul a ocupat pri
mul loc. A doua zi s-a prezen
tat la celelalte probe. Și n-a mai 
cedat primul loc. Ceea ce în
seamnă : cel mai bun 
mai buni tlmplari ai

dintre cei 
țării.

deRubrică realizată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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„Ziua energeticianului“

Sărbătorim în a- 
ceastă duminică de 
octombrie „Ziua ener- 
g eticianului", zi in 
care întregul nostru 
popor omagiază munca 
plină de dăruire și 
răspundere a celor 
care dau forță și lu
mină țării. Detașa
ment de frunte al 
clasei noastre • mun
citoare, energeticienii 
contribuie prin acti
vitatea lor de zi cu zi 
la înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea Și 
Conferinței Naționale 
ale partidului, la pro
gresul neîncetat, mul
tilateral al economiei 
naționale.

Angajați plenar, ală
turi de întregul po
por, pentru îndeplini
rea exemplară a pla
nului pe cel de-al 
treilea an al cincina
lului, oamenii muncii 
din unitățile de pro- ■ 
ducere, transport și 
distribuție a energiei 
electrice sînt prezenți 
ca de obicei la dato
rie, intîmpinind săr
bătoarea lor cu reali
zări de seamă. In cele 
nouă luni care au tre
cut din acest an, in 
termocentrale s-a pro
dus cu 7,9 la sută 
mai multă energie e- 
lectrică decît' în ace
eași perioadă a anului 
trecut, printre frun
tașe numărlndu-se co

lectivele de la termo
centralele pe cărbune 
de la Oradea, Paro- 
șeni, Deva, Ișalnița. 
Succese importante au 
obținut și oamenii 
muncii de la între
prinderile electrocen- 
trale „Porțile de Fier 
1“, Curtea de Argeș și 
Rimnicu Vilcea. Tot
odată, de la începutul 
anului au fost puse in 
funcțiune 10 noi ca
pacități de producție, 
printre care hidro
centralele Someșul 
Cald, Golești, Tisma- 
na, grupul nr. 5 de 
330 MW de la Tur- 
ceni, un grup de 50 
MW la termocentrala 
pe resurse secundare 
de la Năvodari, pri
mul grup de 12 MW 
de la termocentrala 
Zalău.

Ca dovadă a grijii 
pe care conducerea 
partidului o acordă 
oamenilor muncii din 
industria energiei e- 
lectrice, aceștia au 
beneficiat, după cum 
se știe, începînd de la 
1 septembrie, de noua 
majorare a retribuției. 
In vederea îmbunătă
țirii condițiilor de 
muncă și viață ale 
energeticienilor, numai 
în perioada care a tre 
cut din acest an au 
fost date în folosin
ță pentru personalul 
muncitor din acest 
sector 212 apartamente

și 60 garsoniere la 
Turceni, Bistra-Poiana 
Mărului, Giurgiu ș.a.

Acționind în spiritul 
sarcinilor și exigențe
lor sporite formulate 
de conducerea partidu
lui, . oamenii muncii 
din această ramură 
sînt chemați să desfă
șoare o activitate sus
ținută, plină de răs
pundere pentru folosi
rea cit mai judicioasă 
și în deplină siguranță 
a capacităților energe
tice existente, pentru 
darea în funcțiune a 
tuturor obiectivelor de 
investiții stabilite pen
tru acest an, pentru 
reducerea mai accen
tuată a consumurilor 
tehnologice în centra
lele electrice și a pier
derilor de energie in 
rețelele de transport, 
pentru întărirea ordi
nii și disciplinei în 
producție, pentru ali
mentarea continuă cu 
energie electrică a 
unităților productive și 
a celorlalți consuma
tori de la orașe și sate.

Felicitîndu-i călduros 
de ziua lor, întregul 
popor urează energeti
cienilor noi și impor
tante succese in mun
ca lor consacrată dez
voltării bazei energeti
ce a țării în actualul 
cincinal, înfloririi ne
contenite a patriei 
noastre socialiste !

PLECAREA PREȘEDINTELUI ORGANIZAȚIEI POPORULUI 
DIN AFRICA DE SUD-VESÎ - S.WAP.O., SAM NUIONA

Simbătă dimineața a părăsit Ca
pitala Sam Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest — S.W.A.P.O. — Namibia, 
care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Olimpia Solomonescu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Bernard Kam- 
wi, reprezentantul permanent al 
S.W.A.P.O. la București, (Agerpres)

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Simbătă. 15 octombrie a.c., tovară

șii Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-au întîlnit cu delegația 
Partidului Revoluționar (Chama Cha 
Mapinduzi) din Tanzania, formată 
din Seif Sharif Hamad, membru al 
Comitetului Executiv National, se
cretar al C.C. al partidului, Nico
demus Banduka. membru al Comi
tetului Executiv Național, si J. Chi- 
ligatin. adjunct de șef de secție la 
C.C. al partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. a efectuat o vizită 
în tara noastră.

Cu acest prilej a fost semnat un 
acord de cooperare și un protocol 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Revoluționar (Chama Cha 
Mapinduzi) din Tanzania. Docu
mentele. elaborate în spiritul înțe
legerilor convenite cu prilejul întîl-

nirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Julius Nyerere. președintele Parti
dului Revoluționar (C.C.M.) din 
Tanzania. președintele Republicii 
Unite Tanzania, prevăd acțiuni me
nite să ducă la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, la întărirea soli
darității și unității lor cu toate for
țele progresiste, revoluționare și de
mocratice în lupta pentru libertate 
si dreptate socială. împotriva impe
rialismului. colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului, pentru 
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea unei noi ordini economice inter
naționale. pentru asigurarea drep
tului fiecărui ponor la dezvoltare 
liberă șl independentă, pentru dezar
mare. pace și colaborare în întreaga 
lume.

Plecarea delegației militare sovietice
Simbătă dimineața, delegația mili

tară sovietică condusă de generalul 
de armată Alexei Alexeevici Eoișev, 
șeful Direcției principale politice a 
Armatei și Flotei maritime militare 
sovietice, care. în perioada 10—15 
octombrie, a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență la Consiliul 
politic superior al Armatei Republi
cii Socialiste România, a părăsit 
Capitala.

Pe timpul vizitei, delegația mili
tară sovietică a fost primită de to
varășul general-colonel Constantin 
Olteanu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a avut

convorbiri la Consiliul politic supe
rior al armatei și Comitetul jude
țean Cluj al P.C.R. Oaspeții militari 
sovietici au vizitat unități militare, 
instituții de ctiltură și artă, obiective 
economice, istorice și turistice.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de genera- 
lul-locotenent Ilie Ceaușescu. adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului politic supe
rior, de generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Evgheni Mihailo- 
vici Tiajelnikov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, căpitanul 
de rangul I Dmitri Mihailovici Te
rentiev, atașatul militar, aero și na
val al Uniunii Sovietice în țara 
noastră, membri ai ambasadei.

O nouă sală de sport la Satu Mare
La Satu Mare a fost inaugurată o 

nouă sală de sport, aparținind Clu
bului sportiv școlar Satu Mare. A- 
ceastă construcție este în momentul 
de față cea mai măre și modernă de 
acest fel din județ. Avînd o supra
față de 1 160 metri pătrați (29X49 
metri), tabelă electronică de afișaj.

tribune pentru peste 600 de specta
tori, 4 vestiare pentru sportivi și 
două pentru oficiali, plus alte utili
tăți — noua sală va găzdui în con
diții optime întreceri de baschet, 
volei, gimnastică și alte discipline 
sportive. (Octav Grumeza, corespon
dentul „Șcînteii").

Cronica zilei
Delegația Uniunii Democratice a 

Poporului Finlandez, condusă de 
președintele partidului. Kalevi Ki- 
visto. care ne vizitează tara la in
vitația Consiliului Național al fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. a fost primită simbătă Ia Con
siliul Național al F.D.U.S.. unde a 
avut o convorbire cu tovarășa Ta
mara Maria Dobrin, președinte exe
cutiv. . .

A fost efectuat un schimb de ve
deri cu privire la activitățile și pre
ocupările actuale ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste și, 
respectiv, ale Uniunii Democratice 
a Poporului Finlandez, la contribu
ția pe care ele o aduc Ia dezvol
tarea social-economică a celor două 
țări.

Au fost, de asemenea, abordate 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale.

In acest context a fost expri
mată dorința lărgirii informării re
ciproce și a conlucrării pentru dez
voltarea si diversificarea relațiilor 
de colaborare și de prietenie dintre 
România și Finlanda.

în aceeași zi. Consiliul Național 
al F.D.U.S. a oferit un dejun în 
onoarea delegației Uniunii Demo
cratice a Poporului Finlandez.

★
Membrii delegației parlamentare 

indoneziene, condusă de Hardjantho 
Sumodisastro, vicepreședintele Ca
merei Reprezentanților a Republicii 
Indonezia, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, se află într-o vi
zită în țara noastră, au fost, sîmbă- 
tă, oaspeți ai județului Arad.

Parlamentarii indonezieni au avut 
o întrevedere cu membri ai comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean și au vizitat, de ase
menea. întreprinderea de vagoane, 
combinatul de prelucrare a lemnului, 
cooperativa agricolă de producție 
Fîntînele, precum și unele obiective 
social-culturale din municipiu. Con
siliul popular județean a oferit un 
dejun în onoarea parlamentarilor 
indonezieni.

★
Simbătă seara s-a semnat, la 

București, protocolul privind schim
burile de bunuri de consum între
Ministerul Comerțului Interior 
Republicii Socialiste România 
Ministerul Comerțului Interior 
Republicii Cuba, pe anul 1984.

al 
Și 
al

Documentul a fost semnat de mi
niștrii comerțului interior din cele
două țări, Ana Mureșan și Manuel 
Vila Sosa.

A fost de față Rodney Lopez Cle
mente, ambasadorul Republicii Cuba 
la București.

(Agerpres)
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Etapa a Vlll-a din Divizia „A" de fotbal:

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

U.R.S.S.:
Magistrala feroviară Baikal-Amur 

în etapa finală de construcție
Unul din importantele obiective 

ale constructorilor sovietici, pre
văzute a fi realizate in acest cin
cinal, este magistrala feroviară 
Baikal — Amur, in lungime de 
3 200 km. Pe o distanță de peste 
2 000 km circulația trenurilor se 
desfășoară normal încă de mat 
multe luni. In prezent, după ce 
constructorii, porniți din direcții 
opuse, s-au întîlnit, se desfășoară 
lucrările finale. După montarea 
liniilor și traverselor pe ultimii 
kilometri, urmează să se desăvir- 
șească și altă lucrare la fel de 
importantă : construirea, pe dis
tanța rămasă, de stații și depouri.

O preocupare deosebită o re
prezintă calificarea personalului

necesar, tn multe cazuri, perso
nalul este asigurat chiar din rlndut 
constructorilor care doresc să 
rămină pe locurile unde au lucrat. 
Pentru personalul de deservire al 
noii magistrale feroviare au fost 
construite locuințe confortabile in 
locuri ce vor deveni, nu peste 
mult timp, centre urbane. In 
paralel s-au asigurat condițiile de 
perfecționare a pregătirii profe
sionale. Mulți tineri constructori 
sînt studenți ai Universității din 
Habarovsk și urmează cursurile 
cu ajutorul unui sistem de televi
ziune cu circuit închis, iar la 
Ugral funcționează o filială a 
școlii tehnice de transport feroviar.

R. P. CHINEZĂ:
Industria textilă își sporește zestrea

Industria textilă a R. P. Chineze s-a dezvoltat în ultimii ani intr-un 
ritm accelerat. Producția de țesături, de pildă, a înregistrat un spor mediu 
anual de peste 18 la sută. Unitățile textile nou construite, dotate cu ma
șini de inalt randament, au contribuit, alături de fabricile mai vechi, 
la creșterea cantităților de produse textile pe piața internă, la asigurarea 
unei calități mai înalte și a unor sortimente mai variate. Pînă în 1985 se 
prevede introducerea in producție a noi și noi articole textile, creșterea 
mei rapidă a ponderii produselor din fire și fibre sintetice.

In fotografie : una din secțiile noii întreprinderi de fibre sintetice din 
Beijing.

R. P. UNGARA:

în absența derbiului
Etapa a VIII-a. jucată ieri, a avut 

numai opt meciuri. Al nouălea — 
de fapt, derbiul etapei și al toamnei 
fotbalistice'— a fost amîrțpt : Dina
mo București — Universitatea Cra
iova. Și în lipsa derbiului, această 
simbătă fotbalistică a fost interesan
tă, bucurindu-se de succes din partea 
spectatorilor, telespectatorilor și ra- 
dioascultătorilor. Vreo cîteva parti
de au avut desfășurări neprevăzute, 
iar mai toate au oferit finaluri aprig 
disputate. Iată diagrama etapei :

Rapid București — C.S. Tîrgoviște 
3—9 (1—0). în sfîrșit, răsfățații giu- 
leștenilor și ai altor mii de ama
tori de fotbal din Capitală au reușit 
și ei scorul etapei. Primul gol a fost 
înscris în min. 35 de Rada (așteptat 
să marcheze și el un gol încă din pe
rioada de pregătire a campionatului, 
cînd reușea aceasta meci de meci) : 
au majorat scorul Manea (min. 86 
din penalti) și Petrul (min. 90). Tîr- 
goviștenii au încercat și ei de citeva 
ori poarta rapidistă. dar n-au putut 
înscrie fiindcă — vorba galeriei giu- 
leștenilor — „Mânu e mai bun ca 
Râducanu" !

Corvinul Hunedoara — Steaua 
București 1—2 (1—0). Hunedorenii 
au apărut cu Văetuș vîrf de atac — 
post pe care se consacrase acest ju
cător care s-a simțit bine și acum, 
înscriind primul gol (min. 21) și tri- 
mițînd apoi mingea în bară. Dar Pi- 
țurcă a egalat în min. 51. Gazdele 
forțează din nou golul, însă portarul 
Iordache intervine inspirat și sal
vator de cîteva ori. așa cum a mai 
făcut-o și în alte partide recente, 
în min. 85 steliștii înscriu al doilea 
gol prin Lăcătuș după un corner la... 
poarta echipei sale (a urmat, se în
țelege, un contraatac rapid și neier
tător). Steaua confirmă ascensiunea, 
Corvinul confirmă degringolada în 
care a intrat odată cu acest cam
pionat.

Dunărea C.S.U. Galați — F.C. Bi
hor 0—2 (0—0). După o repriză 
„albă", în care gazdele s-au jucat 
cu ocaziile de gol. orădenii deschid 
scorul prin Ile (min. 53). Romilă și 
gălățenii lui se năpustesc spre ega- 
lare și... 0—2 (a profitat mereu pe
riculosul Grosu).

Petrolul Ploiești — F.C. Olt 1—1 
(0—0). Experimentatul Marica a rea

părut în formația petrolistă „sem- 
nînd“ un gol spectaculos (min. 48) 
direct din corner. Dar Iordache 
(care se integrează din ce în ce mai 
bine în atacul noii sale echipe) ega
lează în min. 87. Spectatorii ploieș- 
teni au plecat din nou nemulțumiți 
de la stadion.

CLASAMENTUL
1 Sportul stud. 8 6 1 1 16- 4 13
2 Steaua 8 5 1 2 19- 7 11
3 F. C. Bihor 8 4 3 1 13- 8 11
4 Dinamo 7 4 2 1 12- 3 10

5-6 F.C. Olt 8341 8- 5 10
Polit. lăți 8341 8- 5 10

7 A.S.A. 8 3 Î2 9-10 9
8 Jiul 8413 8-10 9
9 S. C. Bacău 8413 7-12 9

10 Univ. Craiova 7 3 1 3 10- 7 7
11 Rapid 8 2 3 3 8- 8 7
12 Chimia 8 2 3 3 6- 9 7
13 F. C. Argeș 8305 10-10 6
14 F.C. Baia Mare 8224 7-16 6
15 C.S. Tîrgoviște 8134 5-11 5
16 Dunărea C.S.U. 8 1 3 4 2- 8 5
17 Corvinul 8 1 2 5 8-13 4
18 Petrolul 8116 8-18 3

ETAPA a IX-a
(22/23 octombrie)

Steaua — Dinamo : Sportul — Ra
pid ; Chimia — S. C. Bacău ; Jiul — 
Universitatea Craiova ; Petrolul — 
Dunărea C.S.U. ; C. S. Tirgoviște — 
Politehnica Iași ; F. C. Baia Mare — 
A.S.A. ; F. C. Bihor — F. C. Argeș ; 
F. C. Olt — Corvinul. -

A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. 
Vilcea 1—1 (0—0). Portarul vîlcean 
Pavel a apărat incredibil o dată, de 
două ori. de trei ori. de cinci ori. 
numai în minutul 69 n-a putut opri 
voleul lui Boloni lăsat nemarcat în 
careu ; tabela de marcaj arăta 1—1 
fiindcă numai cu un minut-două 
înainte Carabageac înscrisese pen
tru oaspeți. Partida a fost mediocră, 
confuză, astfel că — așa cum apre
cia și crainicul radio — transmite
rea ei la televiziune nu a făcut o 
bună propagandă fotbalului.

S.C. Bacău — F.C. Baia Mare 2—0 
(1—0). Costel Solomon (min. 40) și 
Mihuț (min. 72) au consfințit o su
perioritate evidentă. încheiată cu o 
victorie logică și meritată.

F.C, Argeș — Jiul Petroșani 2—0 
(1—0). Tinărul Margelatu a înscris 
primul gol al etapei (min. 1). aju- 
tîndu-1 desigur pe antrenorul său 
Dobrin să privească meciul mai calm 
și fără prea multe griji. Totuși, fot
baliștii piteșteni s-au jucat pînă la 
urmă cu inima lui Dobrin. risipind 
ocazie după ocazie. Abia în min. 83 
au reușit să se desprindă, prin Nica.

Politehnica Iași — Sportul studen
țesc I—0 (0—0). în lipsa meciului 
Dinamo — Universitatea Craiova, a- 
cesta a fost considerat derbitil eta
pei. Care derbi și-a onorat această 
calitate de circumstanță. S-a jucat 
ofensiv, ambițios, ambele echipe tre- 
cînd de cîteva ori pe lingă gol. în 
ultimele 20 de minute ieșenii și-au 
intensificat considerabil atacurile, 
asediul lor la poarta bucureștenilor 
soldîndu-se cu mult așteptatul gol : 
Florean în min 85.

Sinteza etapei. Din opt meciuri — 
patru au revenit gazdelor, două s-au 
încheiat la egalitate, iar în alte două 
victoria a revenit oaspeților. Pînă la 
pauză se înscriseseră în total numai 
4 goluri ; pînă în final însă numă
rul acestora a ajuns la 17 (11 pentru 
gazde. 6 pentru oaspeți). Media go
lurilor pe un meci : 2,12. Singura
echipă care era neînvinsă (Sportul 
studențesc) a gustat și ea din cupa 
înfrîngerii. în clasament. Sportul 
studențesc, F.C. Olt, Corvinul și Pe
trolul și-au păstrat locurile ; Rapid 
și F.C. Argeș au urcat cîte 3 locuri, 
Politehnica Iași 2 locuri. Steaua și 
F.C. Bihor cîte 1 loc ; Jiul. F.C. Baia 
Mare și C.S. Tirgoviște au coborît 
cîte două locuri, la fel ca Dinamo 
(care însă n-a jucat).

Etapa a noua este programată la 
sfîrșituL săptămînii următoare. Pînă 
atunci. însă, miercuri seara vom fi 
cu toții alături de echipa Dinamo în 
confruntarea sa cu S.V. Hamburg, 
deținătoarea Cupei Campionilor Eu
ropeni. Curaj, Dinamo ! Și succes, 
Dinamo !

Gheorqhe MITROI

ÎN CÎTEVA
TIR

• Tradiționalul concurs interna
țional do tir „Cupa țărilor latine și 
Greciei", desfășurat la Atena, a fost 
dominat la actuala ediție de echipa 
României, clasată pe primul loc cu 
14 victorii. Pe locul secund s-a si
tuat formația Franței, cu 7 victorii. 
La întreceri au participat sportivi și 
sportive din zece țări.

TENIS
• în sferturile de finală ale pro

bei de dublu din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Basel, 
cuplul Florin Segărceanu (Româ
nia) — Stefan Edberg (Suedia) a în
vins cu 5—7, 6—1, 6—3 perechea el
vețiană Claudio Mezzardi — Ivan 
Dupasquier.
• Federația internațională de te

nis a hotărit ca finala „Cupei Davis" 
dintre echipele Australiei și Suediei 
să se dispute în perioada 26—28 de
cembrie, la Melbourne, așa cum a 
propus federația australiană.
• în sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Sydney, jucătorul francez Henri Le- 
conte a furnizat o mare surpriză, 
eliminîndu-1 cu 6—3, 3—6, 7—5 pe 
unul dintre principalii favoriți ai 
concursului, cehoslovacul Ivan Lendl. 
Alte rezultate : John McEnroe 
(S.U.A.) — John Fitzgerald (Aus
tralia) 6—2, 6—2 ; Chip Hooper
(S.U.A.) — John Alexander (Austra
lia) 6—4, 6—3 ; Paul McNamee (Aus
tralia) — Peter Rennert (S.U.A.) 
6—1, 6—2.
• Rezultate înregistrate în turneul 

internațional feminin de tenis de la 
Tampa (S.U.A.) : Martina Navrati
lova — Wendy White 6—3, 6—2 ; 
Zina Garrison — Kim Sands 7—5, 
6—3 ; Kathy Rinaldi — Phyllis 
Blackwell 6—0, 6—1 ; Bonnie Gadu- 
sek — Pam Casale 7—5, 6—2.

FOTBAL
• Ieri, In grupa a V-a a prelimi

nariilor campionatului european de 
fotbal, la Napoli, în prezența a peste 
70 000 de spectatori, reprezentativa 
Suediei a obținut o surprinzătoare 
victorie in fața echipei Italiei cu 
scorul de 3—0 (2—0). Golurile au
fost marcate de Stromberg (min. 20 
și 27) și Sunesson (min. 71).

Pe primul loc în grupa a V-a se 
menține Suedia cu 11 puncte (toate 
jocurile disputate), urmată de Româ
nia — 9 puncte (din șase jocuri),

RÎNDURI
Cehoslovacia — 7 puncte (din șase 
partide), Italia — 3 puncte (tot din 
șase meciuri disputate) și Cipru — 
2 puncte (șase partide disputate).

Următorul joc din grupă va avea 
loc la 12 noiembrie și se va disputa 
între reprezentativele Ciprului și 
României.

• In perioada 18—25 noiembrie, în
orașul Guangzhou, din R. P. Chine
ză, se va disputa al patrulea turneu 
international de fotbal feminin, la 
care vor participa reprezentativele 
Japoniei. Singaporelui, Thailandei, 
precum și cinci echipe de club din 
țara gazdă. '

• O vie polemică a apărut în Ita
lia în urma unor critici făcute de 
fotbalistul brazilian Zico, în prezent 
la Udinese, care a acuzat duritatea 
fundașilor din campionatul italian, 
în special adversarul său direct din 
meciul Avellino—Udinese — despre 
care Zico a declarat că i-a aplicat 
„un tratament de șoc". „Nu vreau să 
împărtășesc soarta lui Maradona", a 
adăugat jucătorul brazilian.

ȘAH
• Turneul internațional de șah 

de la Tilburg (Olanda) a continuat 
cu runda a treia, in care Van der 
Wiel a cîștigat la Liubojevici, iar 
partidele Seirawan — Spasski, An
dersson — Hubner, Polugaevski — 
Portisch și Sosonko — Karpov s-au 
terminat remiză.

în clasament conduc Polugaevski 
(U.R.S.S.) și Van der Wiel (Olanda), 
cu cîte 1,5 puncte (1).

HOCHEI PE IARBA
• Echipa feminină de hochei pe 

Iarbă a Indiei a efectuat un turneu 
în Uniunea Sovietică susținind trei 
partide la Tașkent. Formația indiană 
a obținut, în compania unor selec
ționate locale, două victorii (cu 2—0 
și 5—2) și un meci egal : 1—1.

• într-un meci amical de hochei 
pe iarbă discutat la Rotterdam, se
lecționata feminină a Olandei, deți
nătoarea titlului mondial, a întrecut 
cu scorul de 4—1 (1—1) formația 
Australiei.

★
• în perioada 18—22 octombrie se 

va desfășura la Budapesta a 7-a edi
ție a Festivalului internațional al 
filmului cu tematică sportivă, la care 
au fost înscrise 140 de pelicule re- 
prezentînd 24 de țări.

Noi cartiere
In perioada de după eliberare, 

în Ungaria au fost construite 
aproape două milioane de locuințe, 
iar din acestea peste un milion șt 
jumătate au fost realizate in ulti
mele două decenii. Aceasta înseam
nă că cel puțin șase milioane de 
oameni din cele zece milioane și 
jumătate cit este populația țării 
s-au mutat in locuințe noi.

Construcția de locuințe se desfă
șoară pe un front larg in întreaga 
țară. In cursul actualului cincinal 
se vor adăuga alte 370—390 mii 
apartamente. In anii din urmă, o 
pondere tot mai importantă au, 
alături de locuințele proprietate de 
stat, cele proprietate personală. 
Cartierele noi și-au făcut apariția 
nu numai la Budapesta, ci și ia 
Seghedin, Debrețin, Szolnok, Mis
kolc, Gybr, Pecs, Kecskemet, Nyi- 
regyhăza etc., practic în toate ora
șele țării. La Budapesta, construc
torii au trecut la înălțarea cartie
rului Kăposztăsmegyer, care va fi

de locuințe
cel mai mare dintre cele noi. Aici 
urmează să fie date in folosință 
20 000 de apartamente, in care vor 
locui o sută de mii de persoane. 
Noul cartier se va întinde pe o su
prafață de 77 de hectare. Pentru a 
evita monotonia, clădirile vOr avea 
înălțimi diferite, începînd cu două 
și pînă la f5 etaje. Arhitecții au ur
mărit să obțină o ambianță urbană 
de o factură nouă, asigurind un 
aspect variat al străzilor. Bogatul 
fond silvic al zonei va fi conservat, 
el urmind să îndeplinească rolul 
unei păduri-parc, cu terenuri spor
tive și alei. Suprafața locativă me
die a apartamentelor va fi ceva mal 
mare decît media pe capitală, șl 
anume, de 55,21 metri pătrați. Pre
ocupări similare există pe toate 
șantierele de construcții de locuințe 
din intreaga țară. Alături de blocu
rile de locuințe se construiesc și 
unități comerciale și de servire a 

'populației.

R. S, CEHOSLOVACĂ:
Mașini agricole de înalt randament
Cehoslovacia produ- 

ice 850 tipuri diferite 
de mașini agricole. 
După ce a fost asi
gurată mecanizarea in 
proporție de 70 la 
sută a lucrărilor de 
cultivare a plantelor 
și din zootehnie, ac
centul se pune pe spo
rirea producției de 
tractoare destinate te
renurilor in pantă.

încă în acest an, uni
tățile agricole vor 
primi primele trac
toare marca „Zetor- 
Goral", care pot efec
tua arături și alte lu
crări pe pante vină la 
16 grade. Tot in acest 
an începe si producția 
de serie a unor noi se
mănători cu o distanță 
de cuprindere de 6 
metri. O mare atenție 
se acordă perfecționă

rii mașinilor pentru 
întreținerea și recolta
rea sfeclei de zahăr, 
una dintre cele mai 
importante culturi a- 
gricole ale țării. Tot
odată, specialiștii ce
hoslovaci elaborează 
în prezent proiectele 
unor mașini și utilaje 
destinate automatiză
rii lucrărilor in zo
otehnic.

DE LA
Unul din cele mai solicitate in

strumente de economisire la C.E.C. 
sînt obligațiunile C.E.C. cu cîști
guri. Această solicitare este deter
minată de faptul că pentru depu
nerea • economiilor pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri nu este necesa
ră nici o formalitate de îndeplinit 
și se pot procura în număr neli
mitat. la cererea depunătorului. 
Totodată, toate obligațiunile C.E.C. 
existente la populație participă cu 
șanse egale de cîștig la fiecare tra
gere la sorti lunară.

Casa de Economii-și Consemna- 
țfuni informează depunătorii că în 
tot cursul lunii octombrie în ca
drul căreia se organizează „Săotă- 
mina economiei", obligațiunile 
C.E.C. cu cîștiguri se vînd la va-

C.E.C.
loarea lor nominală. Acestea se pot 
procura de la oricare unitate C.E.C. 
sau poștală atit din mediul urban, 
cît si din cel rural.

Cu prilejul manifestărilor legate 
de sărbătorirea ..Săptămînii econo
miei" între 25—31 octombrie a.c., 
pe lîngă tragerea la sorti lunară 
obișnuită. Casa de Economii și 
Consemnațiuni organizează și o 
tragere la sorți suplimentară ța 
care se vor atribui numeroase cîș
tiguri în valori cuprinse între 
50 000 de lei și 800 de lei.

Unitățile C.E.C. și poștale din 
întreaga țară vă stau permanent la 
dispoziție pentru efectuarea depu
nerilor pe obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri.

• CUM SE „SUDEA
ZĂ" ȚESUTURILE NER
VOASE Ce'11161® nervoase iși 
dovedesc calitățile lor superioa
re nu ca celule izolate, ci in le
gătură cu sistemul nervos. 
Complexul proces de creștere și 
de interconectare al „rețelei de 
nervi" de la diferite niveluri ale 
organismului constituie obiec
tul unei investigații efectuate 
de cercetătorii de la laboratorul 
„Friedrich Mischer" din Tubin
gen (R.F.G.). Un studiu făcut 
asupra celulelor hipocampului a 
dus la descoperirea unui factor 
trofic care stimulează dezvolta
rea celulelor sistemului nervos 
central. Producerea substanței 
pure, care va necesita compli
cate serii de experiențe, va 
crea cîmp liber precedeelor me

dicale pentru regenerarea sis
temului nervos central, inclusiv 
în cazurile de paralizie.

• LASERUL IN TRA
TAREA ARSURILOR. ° 
echipă de cercetători bulgari de 
la Institutul de medicină din 
Plovdiv au utilizat la trata
rea arsurilor un laser de putere 
mică, timp de 12 zile. La majo
ritatea pacienților. încă după a 
patra zi de iradiere intensitatea 
durerii a scăzut, s-a ameliorat 
somnul, a crescut pofta de min- 
care. Polnavii. ale căror răni nu 
s-au închis total în urma primei 
□erioade de tratament, l-au re- 
oetat după o pauză de două 
săptămîni.

• VULCANII AFRICII.
Pe continentul african există 

9 000 de vulcani, mulți dintre ei 
prezentînd caracteristici deose
bit de interesante. Astfel, cei 
din Camerun, Zair, Algeria și 
Madagascar au cratere care pot 
atinge un diametru de 30 km 
la bază, iar lava lor este multi
coloră, ceea ce atrage turiști 
din lumea întreagă. Vulcanii 
africani sint relativ tineri : au 
numai 20 pînă la 30 milioane 
de ani, ceea ce înseamnă că, 
fără a fi în Activitate perma
nentă. ei sînt susceptibili de a 
erupe. Tocmai această „tinere
țe" face ca ei să constituie o 
sursă considerabilă de energie. 
La 70 km sub scoarța Pămîn- 
tului, radioactivitatea naturală 
produce o temperatură de circa 
2 000 de grade Celsius, care to
pește rocile. S-a calculat că, 
dacă »-ar fora pentru a canali

za căldura, ea ar putea fi trans
formată in sursă de energie 
electrică și ar putea furniza 
anual 100 miliarde kilowați oră.

• MATERIAL PLASTIC 
DOTAT CU „SIMȚ TAC
TIL". La laboratorul „Laas“ 
din Toulouse (Franța) a fost 
realizată o piele artificială do
tată cu „simț tactil". Este vorba 
de o placă dintr-un material 
plastic special care are proprie
tatea de a transforma presiuni
le locale în semnale electrice. 
Cercetătorii francezi sînt de 

părere că invenția lor va avea 
numeroase aplicații practice : 
măsurarea presiunilor exercita
te de talpa piciorului, claviaturi 
de orgă, mîini artificiale pentru 
roboți etc.

• FRUCTELE Șl PRE
SIUNEA ARTERIALĂ. B°‘- 
navii de hipertensiune arterială 
ar putea să nu mai aibă nevoie 
de un tratament medicamentos 
dacă ar minca mai multe fruc
te și legume, care constituie 
surse bogate in potasiu. Deși, in 
general, se consideră că un 
consum ridicat de sare obișnui

tă este un factor care produce 
creșterea presiunii arteriale, 
cercetări recente întreprinse la 
spitalul London Charing Cross 
au demonstrat, pentru prima 
dată, efectul pozitiv asupra pre
siunii arteriale al unul regim 
alimentar bogat in săruri de 
potasiu. Experiențele efectuate 
timp de două luni de zile pe 23 
de pacienti cu forme de hiper
tensiune moderată sau ușoară 
au arătat că, în general, s-a în
registrat o scădere cu 4 la sută 
a presiunii arteriale în cazul 
celor cărora li s-a administrat 
în plus potasiu.

• CAMPANIE ÎMPO
TRIVA TUTUNULUI. Sub 
deviza „Nu-mi trebuie tutun !“, 
a fost lansată în Beigia, la 
începutul săptămînii curente, o 

campanie împotriva fumatului, 
in cadrul căreia vor fi folosite 
toate mijloacele de comunicare 
în masă pentru a arăta tineri
lor cît este tutunul de dăunător 
sănătății. Pe lîngă pericolele 
pe care le prezintă pentru să
nătate, fumatul — se arată in 
materialele difuzate cu această 
ocazie — mai are și un alt dez
avantaj : este foarte costisitor.

• ARTĂ PRECOLUM- 
BIANĂ ÎN PERU. Un grup 
de picturi murale, datînd dina
inte de sosirea lui Columb în 
America, au fost descoperite în 
valea Zana, din regiunea pe- 
rjjană Lambayeque. Apreciate a 
reprezenta cea mai importantă 
descoperire arheologică din ul
timii ani, picturile datează, 

după cum s-a stabilit, din seco
lele VIII—XII. Studiul inițial 
al scenelor pictate, ce reprezin
tă indieni participînd la cere
monii rituale, a permis specia
liștilor să presupună că locul 
în care au fost descoperite con
stituie o parte a unui palat sau 
a unui edificiu religios.

• UN NOU MATERI
AL DE CONSTRUCȚIE. 
In laboratoarele firmei olan
deze „Norgips" au fost create 
plăci de ghips, care au rezis
tența betonului și a marmorei. 
După doi ani de cercetări s-a 
produs astfel un nou tin de 'ma
terial pentru cele mai diverse 
utilizări în domeniul construc
țiilor.
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hanoi. Scliimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceausescu

Intensa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, dedicată progre
sului patriei noastre, promovării idealurilor nobile ale păcii, securității și 
colaborării intre popoare, iși găsește în continuare o bogată reflectare în 
presa din străinătate. Sînt relevate multiplele sale întîlniri și convorbiri 
cu conducători de partid și de stat din țările socialiste, din cele în curs 
de dezvoltare, din toate țările lumii, importantele acorduri și înțelegeri 
convenite cu aceste prilejuri, pozițiile constructive evidențiate în cursul 
dialogului la cel mai înalt nivel. Totodată, sînt puse în lumină aprecierile 
secretarului general al partidului, președintele Republicii, în legătură cu 
problemele fundamentale ale lumii contemporane, concepția sa clarvăză
toare asupra căilor concrete de înfăptuire a dezideratelor vitale ale po
porului român, ale tuturor popoarelor.

Evidențiind înalta răspundere pentru destinele umanității a președin
telui Nicolae Ceaușescu, mijloacele de informare în masă de pe diferite 
meridiane subliniază, în materialele consacrate României, legătura indiso
lubilă dintre politica internă și cea externă a țării noastre. In acest sens 
sint prezentate pe larg rezultatele obținute de țara noastră în toate do
meniile vieții economice și sociale, exprimîndu-se unanima stimă și apre
ciere de care se bucură în întreaga lume România socialistă, președintele 
ei, personalitate proeminentă a epocii contemporane.

Dialogul la nivel înalt româno- 
bulgar. prilejuit de vizita de prie
tenie în România, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. a to
varășului Todor Jivkov. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria — moment nou, 
deschizător de largi perspective în 
bogata cronică a raporturilor mul
tilaterale dintre partidele, țările si 
popoarele noastre — a continuat să 
se afle în prim-planul mijloacelor 
de informare în masă din țara 
vecină si prietenă.

Intr-un comentariu intitulat 
„Dia’og in numele păcii", ziarul 
„RABOTNICESKO DELO", organ 
al C.C. al P.C.B.. subliniază că a- 
ceastă vizită reprezintă „o nouă 
confirmare a rolului deosebit pe 
care îl au întîlnirile la cel mai 
înalt nivel în dezvoltarea relațiilor 
bulgaro-române. Devenite tradițio
nale, aceste întîlniri au intrat 
în istoria relațiilor bilaterale și dau 
un impuls puternic colaboră
rii pe plan politic, economic, 
cultural si în celelalte domenii 
ale vieții". în continuare, ziarul 
subliniază că „în centrul atenției au 
stat problemele cele mai im
portante ale colaborării bilaterale, 
înțelegerile menționate în Comu
nicatul privind vizita de prietenie 
întăresc convingerea că acest dia
log la cel mai înalt nivel dă un 
puternic imnuls amplificării cola
borării bilaterale si va avea o 
importanță deosebită pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
româno-bulgare".

Referindu-se la schimbul de ve
deri care, a avut loc în proble
mele europene, cotidianul bulgar 
evidențiază : „Conducătorii de
partid și de stat ai Bulgariei și 
României au subliniat că acordă o 
importanță deosebită ho.țăfîrii. pri
vind convocarea conferinței pri
vind măsurile de încredere și de
zarmare în Europa. Ei s-au pro
nunțat în sprijinul propunerilor 
privind crearea de zone denuclea- 
rizate în Europa și si-au afirmat 
hotărîrea de a acționa pentru 
transfemorea .Balcanilor ’ntr-o 
zonă liberă de arme nucleare".

în încheiere, „Rabotnjcesko Delo" 
arată că „Ponorul bulgar îsi ma
nifestă întreaga adeziune față de 
rezultatele convorbirilor ce au 
avut 10" și este convins că acestea 
vor servi cauza socialismului și 
păcii".

Sub titlul „Contribuție prețioasă 
la cronica relațiilor frătesti", zia
rul „OTECESTVEN FRONT" pu
blică la rîndul său un amnlu 
comentariu. în care subliniază, 
între altele, că „una dintre tră
săturile cararteristice a'e relatiiloț 
de bună vecinătate existente între 
Bulgaria și România o constituie 
întîln’rile frecvente dintre condu
cătorii de partid și de stat ai 
celor . două țări. tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu".

Ocunîndu-se de nrob'emele in
ternaționale abordate in cadrul 
dialogului la nivel înalt, cotidia
nul bulgar apreciază că, în cadrul 
convorbirilor, „cele două, părți au 
exprimat părerea unanimă că 
trebuie depuse toate eforturile 
pentru a se ajunge, fără amintire, 
la o înțelegere în cadrul tratati
velor sovieto-americane de la Ge
neva, pentru a nu fi instalate noile 
rachete americane cu rază medie 
de acțiune în Europa si centrii a se 
realiza eliberarea totală a conti
nentului nostru de armele nu
cleare".

Sub titlul „Dezvoltarea ascen
dentă a prieteniei", ziarul „TRUD" 
subliniază, la rîndul său, că „vi
zita de prietenie a tovarășului 
Todor Jivkov în România. întîlni
rile si convorbirile sale cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu au decurs 
într-un spirit de înțelegere de
plină, în-redere si respert reci
proc. Prim’rea caldă rezervată 
oaspeților bulgari este expresia 
s'mnatiei, a relațiilor tradiționale 
de prietenie, colaborare si bună 
vecinătate dintre cele două po
poare frățești".

Despre dialogul la nivel înalt ro- 
mâno-bulgar au informat pe larg 
agenții de presă și ziare și din 
alte țări.

Ziarul „RUDE PRAVO", din 
R. S. Cehoslovacă, a subliniat că 
în cadrul noilor convorbiri la nivel 
înalt româno-bulgare au fost ana
lizate problemele actuale ale co
laborării dintre cele două țări și 
s-a exprimat voința de adîncire si 
întărire a lor în continuare.

Agenția CHINA NOUA eviden
țiază falitul că. în cursul convor
birilor la nivel înalt. România și 
Bulgaria și-au reafirmat sprijinul 
în favoarea propunerii de trans
formare a Balcanilor într-o zonă a 
năcii. lipsită de arme nucleare, și 
hotărîrea de a conlucra în vederea 
realizării acestui obiectiv.

Au mai relatat, pe larg, despre 
dialogul la nivel înalt românn-bul- 
gar si agențiil“ TANUTG, ANSA, 
REUTER. ASSOCIATED PRESS'. 
UNITED PRESS INTERNA
TIONAL și FRANCE PRESSE.

Consemnînd bogata activitate a 
președintelui României socialiste în 
planul contactelor diplomatice, pre
sa de peste hotare a informat pe 

larg despre primirea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a unor 
oameni politici și de stat care 
ne-au vizitat țara în această pe
rioadă.

Agenția REUTER a informat 
despre primirea la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a secretarului 
pentru comerț al S.U.A., Malcolm 
Baldrige, și a unui grup de oa
meni de afaceri americani, membri 
ai Comisiei economice mixte și ai 
Consiliului economic româno-ame- 
rican, care au participat la lucră
rile celei de-a 9-a sesiuni a comi
siei sau au fost prezenți la Tîrgul 
internațional București. Se sub
liniază că. în cadrul convorbirilor, 
au fost abordate aspecte privind 
dezvoltarea actuală și de perspec
tivă a relațiilor româno-americane, 
și în primul rind a colaborării 
economice dintre cele două țări, 
apreciindu-se că există cele mai

Ample relatări și comen
tarii ale presei de peste 
hotare consacrate politicii 
externe dinamice și con
structive a României so
cialiste, inițiativelor de 
pace ale președintelui
său, realizărilor țării
noastre în edificarea noii 

orînduiri

bune condiții pentru diversificarea 
schimburilor comerclaie, pentru 
extinderea conlucrării în diferite 
aomenii de activitate.

Relațiile dintre Republica Socia
listă România și Regatul Hașemit 
al Iordaniei, care în ultimii ani au 
cunoscut o continuă dezvoltare, 
fiind întărite și impulsionate de 
întîlnirile și convorbirile dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein Ibn Talal, au con
stituit tema principală a amplelor 
relatări publicate în presa iorda
niană cu prilejul vizitei oficiale 
întreprinse în Iordania de tovară
șul Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al guvernului. Presa ior
daniană de limbă arabă, respectiv 
cotidianele „AL RAY", „AL-DUS- 
TUR", „SAU.T AS-SAAB", ziarul 
de limbă engleză „JORDAN 
TIMES", televiziunea și posturile 
de radio au apreciat că această vi
zită — expresie a cursului ascen
dent al relațiilor româno-iordanie- 
ne — se înscrie ca un nou pas în 
cronica raporturilor bilaterale, 'ca 
urmare a înțelegerilor convenite Ia 
cel mai înalt nivel.

Scoțînd în evidență identitatea 
sau apropierea punctelor de vede
re româno-iordaniene într-o serie 
de probleme internaționale de 
stringență actualitate, presa iorda
niană elogiază preocuparea Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu față de situația din 
Orientul Mijlociu, pentru' soluțio
narea pe caie politică a probleme
lor din această zonă. în primul 
rind rezolvarea justă, durabilă a 
problemelor poporului palestinian.

Sub titlul „O politică care se 
bucură de înaltă apreciere", coti
dianul „ĂL-DUSTUR" aduce un 
omagiu „eforturilor consecvente ale 
președintelui României în vederea 
găsirii unei soluții conflictului din 
Orientul Mijlociu", care să ducă 
la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate și afirmarea 
drepturilor- legitime ale poporului 
palestinian. In continuare se re
levă că „poziția României se bucu
ră de o înaltă apreciere din partea 
Iordaniei și a celorlalte state ara
be, îndeosebi datorită consecvenței 
și justeții sale manifestate de-a 
lungul anilor".

Cotidianul „AL-RAY" pune în 
lumină „poziția principială a Româ
niei față de evenimentele din. Liban, 
apelul acesteia la retragerea necon
diționată a trupelor israeliene.'la 
respectarea suveranității, inde
pendenței și integrității Libanului". 
Relevînd la rîndul său apropierea 
pozițiilor României și Iordaniei 
într-o serie de nrobleme. ziarul 
apreciază că „relațiile româno-ior
daniene, ca și rezultatele fructuoase 
ale contactelor bilaterale la diverse 
niveluri sint de natură să contri
buie la edificarea unei lumi a în
crederii reciproce, în care nu-și. mai 
pot găsi loc amenințările cu forța 
și demonstrațiile de forță".

Sub titlul „Poporul român în pri
ma linie a luptei pentru pace și 
dezarmare", ziarul cipriot „TA 
NEA", organ al Partidului Socialist 
— „EDEK", inserează un articol de
dicat acțiunilor de pace, concep iei 
președintelui României privind 
securitatea în Europa și neeesitate-i 
dezarmării, în primul rînd a de'ar
mării nucleare, scoțînd în evidență 
faptul’ că „președintele Nicolae 
Ceaușescu a luat inițiative deosebit 
de importante pe linia prevenirii 
instalării de rachete cu rază med’e 
de acțiune în Europa". în continua-

*  

re, după ce se fac referiri la mesa
jele adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conducătorilor S.U.A. și 
U.R.S.S., se spune : „Această iniția
tivă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — foarte cunoscut pz 
plan mondial ca un campion al 
păcii și progresului popoarelor — 
constituie expresia sentimentelor 
întregului popor român, care, la 
rîndul său, acționează în mod con
cret, prin acțiuni de masă, în spri
jinul păcii". „Propunînd o diploma
ție deschisă și sinceră, exprimin- 
du-și voința de apărare a interese
lor poporului român și ale celor
lalte popoare, România, președintele 
său demonstrează, încă o dată, 
hotărîrea cu care acționează pentru 
dezarmare, pentru reducerea perico
lului nuclear, pentru instaurarea, 
unui climat de încredere și coopera
re între popoare", se spune în arti
col.

Relațiile de prietenie româno-ci- 
priote s-au situat, de asemenea, în 
centrul atenției mijloacelor de in
formare în masă din Cipru. Ast'el, 
ziarul „ELEFTEROTYPIA" a relatat 
despre marcarea în România a 
sărbătorii naționale a Ciprului, 
apreciind că aceasta constituie do
vada „relațiilor strînse, de prietenie 
dintre România și Cinru". Totodată, 
POSTURILE DE RADIO CIPRIOTE 
au evocat pe larg realizările țării 
noastre în domeniul educației și 
culturii.

„între România și Costa Rica 
s-au stabilit de-a lurțgul anilor re
lații de prietenie, de respect re
ciproc, de cooperare în domeniul 
economic și de colaborare în orga
nismele internaționale pentru o lume 
mai bună", subliniază cotidianul 
costarican „LA PRENSA LIBRE", 
într-un articol dedicat marilor 
realizări obținute de țara noastră 
pe.plan intern și extern.

Contribuția hotărîtoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la făurirea 
destinelor patriei noastre, persona
litatea conducătorului partidului și 
statului nostru, rolul său în solu
ționarea marilor probleme cu care 
este confruntată omenirea au fost 
pe. larg prezentate, în Peru, de 
posturile de radio „LIMA" și 
„SANTA ROSA" într-un ciclu de 
emisiuni, dedicate țării noastre.

O atenție deosebită este acordată 
în articolul „România : .știință și 
tehnică", publicat de ziarul marocan 
„AL BAYANE", politicii de dezvol
tare a energeticii țării noastre. Zia
rul prezintă pe larg experiența pe
troliștilor români, subliniind că ea a 
atras atenția specialiștilor din alte 
țări și că interesul deosebit al 
acestora s-a concretizat prin în
cheierea unor acorduri de cooperare.

Despre rfiăsurile luate în țara 
noastră in vederea c-e$terii extrac
ției de petrol publică o informație 
și ziarul sovietic „PRAVDTț,", care 
relevă că asigurarea dezvoltării di
namice a .extracției presupune re
zolvarea uneia din principalele 
sarcini în consolidarea bazei ener
getice a României socialisto. în 
același timp, presa sovietică rela
tează, în continuare, despre diferite 
aspecte ale construcției socialiste în 
patria noastră. într-un reportaj 
fotografic, inserat la rubrica ,-,Pn 
meridianele socialismului", ziarul 
„IZVESTIA" selecționează imagini 
ale muncii cotidiene la unele obiec
tive economice de importanță na
țională din țara noastră.

Presa din R. D. Germană publică 
materiale sugestive înfățișînd reali
zările oamenilor muncii din' patria 
noastră în diferite domenii de ac- 
tivitate. „Construcțiile din Centru" 
este titlul reportajului publicat de 
revista „FREIE WELT", în care se 
face o amplă prezentare a capitalei 
României socialiste. „URANIA", o 
altă revistă din R.D.G., relatează, in 
articolul „De la Dunăre la Marei 
Neagră — o nouă magistrală pentru 
transporturi", despre construcția și 
caracteristicile tehnice ale Canalului 
Dunăre-Marea Neagră. (Agerpres).

Venind dinspre nord, după ce ai 
străbătut întinderile monotone ale 
deșertului Nubiei, unde doar firul 
înviorător al Nilului întreține spe
ranța vieții, capitala Republicii 
Democratice Sudan — orașul Khar
tum — îți apare ca o veritabilă 
oază. înconjurată de palmieri, por
tocali,. curmali, lămîi. Ceva mai la 
sud, în zona cuprinsă între Nilul 
Alb și Nilul Albastru, vaste terito
rii altădată aride sint transformate 
în ogoare fertile/ în cadrul unui 
program menit să asigure Sudanu
lui soluționarea unqr importante 
probleme economice.

Această țară, cea mâi întinsă din 
Africa (1 505 813 kmnl, prezintă o 
mare varietate de climă, sol și ve
getație — de la cea ecuatorială mu- 
sonică la clima tropicală deșertică. 
de la căldurile toride și nisipurile 
sahariene din nord (la Wadi 
Haifa este unul din polii cu cele 
mai rid!cate temneraturi, unde, 
aproape nu cade nici o picătură de 
ploaie) la precipitațiile abundente 
și pădurile ecuatoriale din sud, de 
la vulcanul stins Jebel Marra, cu 
o înălțime de 3 500 de m. la întin
sele platouri și savane. în contex
tul sudanez, elementul fizico-g«>- 
grafic dominant, în măsură să 
transforme — prin efortul și inte
ligenta omului — chiar și cele mai 
neprielnice condiții climatice, este 
Nilul, Din podișul Etiopiei își 
trage obîrșia Nilul Albastru, iar 
din Uganda Nilul Alb. în ciuda 
evaporărilor intense și a folosirii 
sale în tot mai mare măsură pentru 
irigații, fluviul poate să străbată 

y deșertul arid pe o distanță de pes-
____________________________

O concluzie majoră la încheierea dezbaterilor

generale ale sesiunii O.N.U.:_________________________

Soluționarea problemelor fundamentale 
ale lumii tontemporune impune 

contribuția activă a tuturor statelor
> *

și popoarelor
NAȚIUNILE UNITE 15. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 

In plenara Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile de poli
tica generală, în cadrul cărora au luat cuvîntul 149 .de, reprezentanți ai 
statelor membre ale organizației mondiale, intre care 26 de șefi de stat 
?i de guvern.

Președintele R. F. Germania, Karl 
Carstens, care s-a numărat printre 
ultimii vorbitori, a stăruit, în cuvîn
tul său, asupra necesității urgente 
de a se întreprinde o serie de mă
suri concrete care să conducă la re
ducerea cursei înarmărilor și la pro
gresul pe calea dezarmării, declarînd 
că „dezarmarea și controlul arma
mentelor, prin care să se ajungă la 
un echilibru militar bazat pe un ni
vel cit mai scăzut al armamentelor, 
rămîn unul din obiectivele prioritare 
ale politicii externe vest-germane“. 
El a apreciat, în context,-că viitoa
rea conferință pentru măsuri de 
încredere și securitate -și pentru 
dezarmare în Europa, a cărei con
vocare este prevăzută de docu
mentul final al reuniunii de la 
Madrid a . statelor participate la 
C/S.C.E., trebuie să marcheze un pas 
important în cadrul eforturilor pen
tru promovarea unei dezarmări reale.

Șeful statului vest-german a ac
centuat importanța pe care o are 
respectarea de către toate statele a 
normelor dreptului și justiției. Pre
ședintele R.F.G. a pledat pentru aco
modarea prin dialog și negocieri a 
pozițiilor divergente și pentru rezol
varea pe cale pașnică a disputelor și 
diferendelor, în interesul reducerii 
încordării, al promovării cooperării 
și consolidării păcii, pentru respectul 
față de identitatea istorică și cultu
rală a fiecărui popor și fată de in
teresele sale politice, economice și 
sociale.

Ministrul de externe ai Voltei Su
perioare, Hama Arba Diallo, s-a re
ferit la pericolele mari acumulate în 
viața internațională actuală, în spe
cial din cauza recurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța, a escaladă
rii permanente a cursei înarmărilor. 
El a apreciat că, pentru depășirea în
cordării din climatul politic interna
țional și pentru salvgardarea păcii 
mondiale, de importanță esențială 
este respectarea de către toate sta
tele a principiilor de drept înscrise 
în Carta O.N.U. Relevînd. că este mai 
important decît oricînd ca normele 
generale de. conduită internațională 
să fie aplicate cu strictețe, el a ac
centuat că '„fiecare omor a-e d-eptul 
sacru de a-și decide propria sa 
soartă".

Șeful delegației Mozambicului, Ma
nuel Dos Santos, a declarat că. în 
concepția țării sale, edificarea unei 
păci trainice în lume „reclamă în- 
țppțuireș dezarmării, dezamorsarea 
prin negocieri a tensiunilor existen
te și,,.coexistența pașnică a națiuni
lor". „Pacea, a continuat el, nu se 
poate împăca cu existența colonia
lismului, a neocolonialismului, rasis
mului, apartheidului și a altor for- 
țvo de a?/jn-:"n si A^minație", 
Vorbitorul a subliniat, totodată, ur
gența cu care trebuie să se ac
ționeze pentru înfăptuirea unor mă
suri practice de dezarmare în scorni! 
eliminării pericolului de război nu
clee-, al eliberării nmo’relo? de Po
vara tot mai apăsătoare a cursei 
înarmărilor, menținerii și consolidă
rii păcii mondiale.

Michel Somare, primul ministru 
al statului Papua-Noua Guinee, a 
pus un accent deosebit în cuvîntul 
său pe necesitatea întăririi legali
tății internaționale, a respectului 
față de normele dreptului interna
țional, ca o condiție de bază a pro
gresului fiecărui ponor și a asigură
rii păcii și stabilității generale.

Martin Bongo, ministru de stat 
pentru ăfaceri externe și cooperare 
al Gabonului, a identificat, între 
cauzele principale care au dus la ac
tuala deteriorare a situației inter
naționale, recurgerea tot mai frec
ventă la forță, lupta pentru zone de 
influență și accelerarea cursei înar
mărilor. De asemenea, el a relevat

te 1 500 km, datorită volumului 
mare al apeior sale.

In vasta operă de lichidare a 
stării de subdezvoltare, la care fu
sese condamnată economia țării în 
trecut, poporul sudanez — în spe
cial după victoria revoluției din 
25 mai 1969 — a pus pe primul plan 
valorificarea uriașelor sale întin
deri de pămînt și a bogaitelor re
surse. naturale.

Era și firesc ca, într-o țară . în 
care patru cincimi din cei aproape

REPUBLICA DEMOCRATICĂ SUDAN

Coordonatele modernizării în țara 
de la confluența celor două Niluri

26 milioane sudanezi sînt angajați 
în agricultură, să se acorde o aten
ție deosebită acestei ramuri hotă- 
rîtoare a economiei, ce realizează 
două cincimi din produsul național 
brut și 90 la sută din totalul ex
porturilor. Aceste opțiuni funda
mentale sînt elocvent ilustrate în 
planul mediu de dezvoltare 
(1977—1983) și în planurile de per
spectivă, care au înscris ca obiec
tive prioritare problema satisface
rii din resurșe proprii a necesaru
lui de produse de bază, extinderea 
și diversificarea producției agrico
le, dezvoltarea industriei prelucră
toare, ridicarea standardului de 
viață al nopulației.

Potențialul agricol al celei mai 
întinse țări din Africa, al cărei te
ritoriu aproape egalează pe al în
tregii Europe occidentale, este cu 
adevărat uriaș — circa 84 milioane 
hectare teren cultivabil.

în prezent insă, suprafața cul
tivată este doar de 7 milioane hec- 

gradul mare de periculozitate al stă
rilor conflictuale din Africa austra
lă, Orientul Mijlociu și din alte 
părți ale globului, subliniind că sînt 
necesare eforturi perseverente pen
tru reglementarea politică a acestor 
focare de criză.

Despre imperativul instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să amelioreze situația gravă în 
care se află pe plan economic și so
cial țările în curs de . dezvoltare, a 
vorbit pe larg în intervenția sa in ple
nară și vicepremierul Malayeziei, 
Musa Hitam. Problemele complexe 
din economia mondială, a subliniat 
el, reclamă o restructurare radicală 
a actualului sistem economic inter
național.

Necesitatea instaurării noii ordini 
economice .internaționale a constituit 
o temă centrală a intervenției din 
plenara Adunării Generale a O.N.U. a 
ministrului de externe al Republicii 
Costa Rica, Volio Jimenez Fernando. 
Criza economică mondială, a decla
rat el, afectează în mod deosebit ță
rile în curs de dezvoltare. Economia 
mondială nu mai poate funcționa în 
condițiile politicilor restrictive ale 
statelor industrializate. S-au creat 
dezechilibre foarte mari, care nu mai 
pot fi soluționate prin formulele 
tradiționale. Comunitatea internațio
nală, in ansamblul ei. trebuie să în
ceapă negocierile globale in vederea 
instaurării noii ordini economice. 
Nordul și Sudul trebuie să intre în 
negocieri de fond pentru a elabora 
un nou model de re'ații economice 
internaționale, a subliniat el.

Felix Tonye Mbog, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Unite 
Camerun, a declarat că, în concep
ția țării sale, principala problemă ce 
confruntă omenirea în etapa actuală 
o constituie eliminarea pericolului 
de război și salvgardarea bunului celui 
mai de preț al tuturor popoarelor, al 
tuturor oamenilor de pe Pămint : 
pacea. El a subliniat că Organizația 
Națiunilor Unite ppate și trebuie să 
acționeze pentru întărirea păcii mon
diale pe diferite căi, între care a 
menționat repudierea hotărîtă a po
liticii de forță, imixtiune și domina
ție, încetarea cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării, lichidarea 
stării de subdezvoltare.

Ministrul afacerilor externe și al 
cooperării internaționale al statului 
Mali, Alioune Blondin Beye, a apre
ciat in cuvîntul său că fenomenele 
de încordare survenite in ultima 
perioadă în viața internațională și 
pericolul unui cataclism nuclear fa; 
din menținerea păcii și din' stăvilirea 
cursei înarmărilor, în special in do
meniul nuclear, obiective prioritare 
ale O.N.U. și ale întregii comunități 
internaționale. El a arătat... in conti
nuare, că un alt obiectiv presant il 
constituie ajutorarea mai eficientă'a 
țărilor în curs de dezvoltare și îna
intarea spre instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, care să 
ducă la eliminarea marilor dispari
tăți din economia mondială.

Ultimul orator- din cadrul dezbate
rilor generale ale actualei sasiuni a 
fost ministrul afacerilor externe al 
Republicii Botswana, Archie 
Mogwe, care s-a referit, în princi
pal, la situația periculoasă care per
sistă în Africa australă ca urmare 
a politicii agresive expansioniste a 
Republțcii Sud-Africane. El a subli
niat că O.N.U. și toate statele mem
bre ale marelui forum mondial au 
datoria de a face tot ceea ce este 
necesar pentru respectarea rezoluții
lor Națiunilor Unite privind elimi
narea apartheidului și dopindirea 
independenței de către poporul na- 
mibian și pentru a determina regi
mul sud-african să renunțe la poli
tica sa agresivă față de țările afri
cane vecine.

tare ; prin amenajările în curs de 
realizare se va putea ajunge la 
30 milioane hectare. Pentru pune
rea în. valoare a întregului poten
țial agricol se cer mari eforturi în 
vederea stăvilirii deșertului. Ală
turi de Trenumita zonă Gezira — 
principala regiune agricolă a țării, 
— considerabil extinsă față de tre
cut, au apărut alte mari exploatări, 
ca de exemplu Kha.sm El Girba și 
Rahad, sau sisteme de hidroame
liorații, ca cel de la Gongoli. Omul

s-a dovedit mai puternic, făcînd 
pustiul să bată in retragere și 
creind grădini roditoare în zone 
altădată lipsite de orice vegetație. 
Acum, pe întinse cîmpii domină 
albul bumbacului — Sudanul reali- 
zînd 30 la sută din producția mon
dială ; se cultivă, de asemenea, 
grîu, arahide, sorg, manioc, mei, 
susan, orez, pomi fructiferi, legu
me, trestie de zahăr, porumb etc. 
In economia țării un loc important 
revine exportului de gumă arabică, 
care reprezintă 85 la sută din pro- 
.ducția mondială.

Programul general de luptă îm
potriva deșertului, pus în aplicare, 
urmărește nu numai stoparea îna
intării nisipurilor și extinderea su
prafețelor cultivate, dar și lucrări 
de îmbunătățire a metodelor de 
cultură și creștere a vitelor, de 
conservare a solului și a resurse
lor de ană, de reîmpădurire a unor 
vaste suprafețe de teren, de fixare

și tovarășul
HANOI 15 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
Romania, au fost transmise tovară
șului Truong Chinh, președintele 
Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, 
un salut și cele mai bune urări, iar 
poporului vietnamez prieten — urări 
de noi succese în construcția socia
listă, de bunăstare și fericire.

Mulțumind călduros, tovarășul 
Truong Chinh a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un

BUDAPESTA

Documente adoptate de plenara C.C. al P. N. S. II.
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, la Budapesta 
a avut loc o plenară a C.C. al 
P.M.S.U.

Examinind probleme internaționa
le actuale și activitatea de politică 
externă a partidului și statului, Co
mitetul Central — transmite agenția 
M.T.I. — a subliniat că Ungaria, po
porul ungar sînt interesate în reali
zarea unui acord reciproc accepta
bil la negocierile sovieto-americane 
cu privire la limitarea armamentelor, 
îndeosebi cu privire la mijloacele 
racheto-nucleare cu rază medie de 
acțiune.

Plenara a adoptat documentul re
feritor la perfecționarea activității 
sindicale și principiile politicii parti
dului față de sindicate.

Comitetul Central al P.M.S.U. a 
examinat și adoptat propunerea cu 
privire la desființarea raioanelor și 
a stabilit poziția în legătură cu pro
blemele dezvoltării continue a con-

KOLN

Deschiderea tîrgului international „Anuga — 1983“
BONN 15 (Agerpres). — La Koln 

s-a deschis simbătă tîrgul interna
țional „Anuga — 1933“, la care par
ticipă finme din peste 80 de țări. 
Standul țării noastre a fost vizitat de 
Graf Otto Lambsdorff. ministrul e- 
conomiei, Ignaz Kiechle. ministrul 
agriculturii. N. Burger, primarul o- 
rașului Koln, de alte oficialități 
veșt-germane. Oaspeții au apreciat 
în mod deosebit modul de prezen
tare și calitatea produselor expuse

IN R. F. G

Puternice manifestații împotriva instalării 
pe teritoriul țării a noilor rachete nucleare

BONN 15 (Agerpres). — In R.F.G. 
au continuat simbătă, pentru, a tre
ia zi consecutiv, acțiunile de blo
care a. unor baze militare america
ne în semn de protest față de pro
iectele NATO privind instalarea a 
noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune pe teritoriul țării. 
Tot simbătă au avut loc primele 
mari manifestații din cadrul „Săp- 
tăminii'de acțiuni pentru pace“, 
pentru dezarmare, împotriva stațio
nării de rachete nucleare în Europa.

La Bremerhaven, in nordul 
R.F.G., circa 20 000 de persoane 
s-au reunit în fața sălii de festivi
tăți a orașului-port, aroorlnd stea
guri și lozinci ce chemau la in
tensificarea luptei împotriva cursei 
înarmărilor. Demonstranții și-au ex
primat în cursul unui miting vo
ința „de a nu fi prima generație 
care să trăiască în coșmarul de a 
putea fi și ultima de pe Pamînt". 
La încheierea mitingului, despârțiți 
în două mari grupuri, manifestan
tă s-au îndreptat, spre cazarma 
„Cari Schurz", aflată in apropie
re de zona portului Bremerhaven, 
unde au continuat demonstrația 
pentru dezarmare și pace. Aceas
tă manifestație a fost precedată, 
timp de trei zile, de blocarea ăe 
cățre mil.tanții pentru pace a ca
zărmii „Cari Schurz", a zonei por
tului Bremerhaven și a portului

a dunelor și protejare a faunei săl
batice.

Preocuparea guvernului de la 
Khartum pentru continua dezvol
tare a economiei naționale este 
evidentă și in programele pe ter
men lung, care au în vedere reali
zarea în următorii 25 de ani a pes
te 100 de proiecte industriale, ex
tinderea și modernizarea unor 
capacități existente. Punind in 
valoare însemnatele resurse de ma
terii prime — minereu de fier, 

mangan, magnezit, cupru, petrol, 
aur, sare etc., Sudanul a creat o 
industrie extractivă și este în curs 
să-și dezvolte industria prelucră
toare, dintre care cea textilă și 
agroalimentară au cunoscut o pu
ternică dezvoltare ; in curs de ex
tindere sînt industria chimică, a 
confecțiilor și încălțămintei, ener
getică, a materialelor de construc
ții etc.

Toate aceste realizări de seamă 
ale ponorului sudanez se reflectă 
concludent în ridicarea standardu
lui de viață material și spiritual.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie și solidaritate față de po
poarele Africii, față de toate po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu interes și sim
patie realizările obținute de uo- 
porul sudanez. Intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democratică Sudan s-au statornicit 
și se dezvoltă relații de prietenie

Truong Chinh
salut și cele mai bune urări, iar po
porului român prieten — urări de 
noi și strălucite succese în construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de prosperitate și feri- 
dire.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Truong Chinh a ambasadorului 
României în R.S, Vietnam, Constan
tin Potângă.

Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

ducerii de partid, de stat și obștești 
pe plan local. O mare parte din îm
puternicirile organelor administrati
ve raionale vor fi asumate de con
siliile agricole, iar din punct de ve
dere administrativ, consiliile să
tești, întocmai ca și orașele, vor ține 
nemijlocit de regiuni. Totodată, C.C. 
al P.M.S.U. a adoptat hotărîrea ca, 
odată cu dezvoltarea conducerii și 
administrației locale de stat, să des
ființeze și comitetele raionale de 
partid, ale căror funcții și împuter
niciri vor fi asumate de comitetele 
orășenești și de cqle sătești desem
nate în acest scop.

In legătură cu rezultatele princi
pale ale activității economice în 
primele trei trimestre, C.C. al 
P.M.S.U., ținînd seama de rămîne- 
rile în urmă și dificultățile existen
te in unele domenii, a subliniat că 
este necesar să se depună și mai 
multe eforturi pentru îndeplinirea 
planului pe anul în curs.

în cadrul tirgului de întreprinderile 
românești de comerț exterior „Prod- 
ex,oort“ și „Fructsxport".

Oaspeții au fost întîtnoinați de 
Marin Capișizu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, șeful Depar
tamentului industriei alimentare, de 
ambasadorul țării noastre la Bonn, 
Ion Rămbu, și de reprezentanți ai 
întreprinderilor de comerț exterior 
prezenți la tirg.

militar Nordenham, situat pe. ma
lul sting al fluviului Weser.

La Ramstein, in vestul R.F.G., 
adversarii înarmărilor atomice au 
blocat accesul la baza aeriană a- 
mericană din localitate. La Heidel
berg, sute de persoane au încercu
it cartierul general al forțelor ar
mate americane staționate in R.F.G.

Pe o distanță de mai mulți kilo
metri, la Bonn, circa 4 000 de mili- 
tanți pentru pace au format un 
„lanț uman", pronunțîndu-se îm
potriva amplasării rachetelor „Per
shing 2" in R.F.G., pentru o Euro
pă lipsită, de arme nucleare.

Alte acțiuni ale militanților pen
tru pace continuă să se desfășoa
re pe întreg teritoriul R.F.G.

BONN. — Bundestagul a primit 
peste 20 000 de petiții din partea 
unor cetățeni ai R.F.G., care iși ex
primă îngrijorarea față de planu
rile de amplasare a unor rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul țării. Petiționarii, oa
meni de cele mai diferite profe
siuni și convingeri politice, cheamă 
deputății Bundestagului să se îm- 
pbtrivească acestor proiecte, apre
ciind că amplasarea de rachete 
„Pershing 2“ și „Cruise" pe teri
toriul R.F.G. nu ar face decît să 
crească pericolul de război.

și colaborare, care cunosc un curs 
mereu ascendent. Momente . de cea 
mai mare însemnătate in evoluția 
relațiilor româno-sudaneze le-au 
reprezentat întîlnirile și convorbi
rile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed 
Nimeiri, care, de fiecare dată, prin 
înțelegerile realizate, au impulsio
nat puternic conlucrarea priete
nească dintre' cele două țări.
' Pentru vizitatorul român con
stituie un motiv de mîndrie patrio
tică sâ constate nenumărate dovezi 
ale înaltului respect de care se 
bucură România, președintele 
Nicolae Ceaușescu, a cărui activi
tate este cunoscută și prețuită în 
Sudan, ca și în toate țările din 
Africa și de pe alte continente.

Referindu-se la întîlnirile și 
convorbirile cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri arăta : „De 
cind l-am cunoscut — și această 
cunoaștere s-a realizat în timpul 
vizitei pe care a făcut-o în țara 
noastră în 1972 — a apărut în fața 
noastră ca un conducător încercat, 
un luptător intransigent, ca un 
prieten și frate drag, eare-și ține 
întotdeauna cuvîntul și nu dă îna
poi de la afirmațiile sa!e at'-nci cînd 
crede în acestea. Am învățat de la 
el și de la țara sa foarte multe lu
cruri ; am luat de la dînsul simbo
lurile experienței țării sale. Iată de 
ce credem că prietenia dintre cele 
două țări ale noastre, ca și priete
nia, dintre cele două popoare — 
român și sudanez — constituie un 
ciștig deosebit de prețios".

Fără îndoială că apropiata vizită 
a nreșed'ntelui- Nico’an Ceaus^scu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Sudări — înscriin- 
du-se în cursul ascendent al rela
țiilor dintre țările noastre — va 
marca un nou și important mo
ment în dezvoltarea colaborării 
prietenești, reciproc avantajoase, 
contribuind totodată la afirmarea 
năzuințelor de pace și progres care 
animă cele două popoare.

Nicolae PLOPEANU
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