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f MESAJUL A

tovarășului Nicolae Ceausescu 
adresat țărănimii cooperatiste, lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, 
mecanizatorilor și specialiștilor, tuturor oamenilor muncii din agricultură, 

cu prilejul „ZILEI RECOLTEI»
Dragi tovarăși,

Cu prilejul tradiționalei sărbători a „Zilei re
coltei", adresez țărănimii cooperatiste, lucrători
lor din întreprinderile agricole de stat, mecani
zatorilor și specialiștilor, tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, cele mai calde felicitări din 
partea Comitetului Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernului, precum și din 
partea mea, împreună cu urarea de noi și tot 
mal mari succese în activitatea viitoare.

„Ziua recoltei" — pe care o sărbătorim prin 
intensificarea eforturilor pentru încheierea cit 
mai grabnică a tuturor lucrărilor agricole de 
toamnă — constituie pentru oamenii muncii din 
agricultură, pentru organele agricole, precum și 
pentru organele și organizațiile de partid, și de 
stat un prilej de a trece in revistă și a analiza 
felul cum s-a muncit în acest an și rezultatele 
obținute, de a trage concluziile necesare și a 
stabili pe această bază măsurile ce se Impun 
in vederea realizării in anul viitor a unor pro
ducții agricole ridicate în toate sectoarele agri
culturii.

Deși condițiile climatice din acest an nu ou 
fost dintre cele mai favorabile, seceta prelungi
tă afectind însemnate suprafețe, am obținut, to
tuși, o serie de rezultate pozitive, atît la cultu
rile de vară, la cerealele păioase, cit și la cul
turile de toamnă. Un număr important de uni
tăți agricole au realizat și In acest an recolte 
bune șl foarte bune la majoritatea culturilor. La 
grîu, in acest an, 57 de întreprinderi agricole de 
stat și 190 cooperative agricole de producție au 
obținut o producție medie de peste 4 000 kg la 
hectar, iar 856 unități de stat și cooperatiste — 
peste 3 000 kg la hectar. La porumb, unele uni
tăți din județele Olt, Timiș, Giurgiu, Călărași, 
Arad și altele au realizat, pe întreaga suprafață 
sau pe sute de hectare, producții în jur de 20 
de tone la hectar și chiar mai mult.

O serie de rezultate pozitive S-au obținut, de 
asemenea, în zootehnie, atît în ceea ce priveș
te creșterea efectivelor, cît și a producției de 
carne, lapte și alte produse animaliere.

Remarc în mod deosebit rezultatele bune ob
ținute în acest an de județele Arad, Timiș, Olt, 
precum și de sectorul agricol Ilfov, care se si
tuează pe locuri fruntașe în întrecerea pentru 
producții agricole cît mai mari. Realizările aces
tor județe, ale tuturor unităților fruntașe demon
strează marile posibilități ale agriculturii 
noastre socialiste de a obține ■ recolte bo
gate, chiar în condiții de climă mai puțin fa
vorabile. Ele arată, încă o dată, că acolo unde 
se respectă cu strictețe tehnologiile, unde se 
folosește eficient baza tehnico-materială, unde 
se muncește organizat, cu spirit de răspundere, 
de disciplină, se obțin producții mari în orice 
condiții de climă. Pe baza rezultatelor obținute 
pe ansamblul agriculturii, putem spune că pro
ducția agricolă din acest an asigură aprovizio
narea corespunzătoare a populației, precum ' și 
a industriei cu materii prime necesare.

Cu prilejul „Zilei recoltei" și pentru rezultatele 
obținute în agricultură în acest an, adresez cal
de felicitări harnicei noastre țărănimi coopera
tiste, lucrătorilor întreprinderilor agricole de stat, 
mecanizatorilor și specialiștilor, tuturor oameni
lor muncii de la sate, precum șl urarea de noi 
succese în înfăptuirea importantelor obiective 
stabilite de Congresul al Xll-lea și Conferința 
Națională ale partidului în domeniul agriculturii.

In acest an s-au obținut, de asemenea^rezul- 
tate importante in industrie — sectorul de bază 
al economiei noastre — care contribuie în mod 
hotăritor la creșterea avuției naționale și a veni
tului național. Pentru toate aceste realizări, pre
cum și pentru contribuția adusă la asigurarea 
mijloacelor necesare dezvoltării șl modernizării

bazei tehnico-materiale a agriculturii, adresez, 
de asemenea, din toată inima, calde felicitări 
clasei muncitoare — clasă conducătoare în so
cietatea noastră - muncitorilor, tehnicienilor șl 
specialiștilor din industrie. Le adresez noi și tot 
mai mari succese în realizarea planului pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Adresez, totodată, cu prilejul „Zilei recoltei", 
felicitări pionierilor, uteciștiîor, tuturor tinerilor 
de la orașe șl sate, precum și militarilor forțelor 
noastre armate care și în acest an au participat 
și participă activ - animați de spirit revoluțio
nar, patriotic — la muncile agricole, la strînge- 
rea și depozitarea în bune condiții a recolte'.

Apreciind rezultatele obținute în agricultură 
în 1983, trebuie să spunem însă că ele puteau 
fi mai bune dacă pretutindeni s-ar fi muncit cum 
trebuie, cu spirit de răspundere, dacă nu s-ar 
fi manifestat o serie de lipsuri și neajunsuri în 
activitatea unităților agricole de stat și coope
ratiste, a consiliilor unice agroindustriale, a or
ganelor agricole și consiliilor populare, a or
ganelor și organizațiilor de partid, a Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimentare. Și în 
acest an sînt unități agricole unde nu au fost 
valorificate din plin marile resurse și posibilități 
de care dispune agricultura noastră socialistă, 
nu s-au asigurat buna folosire a fondului fun
ciar, aplicarea corespunzătoare a tehnologiilor 
stabilite, îngrijirea și furajarea rațională a ani
malelor — condiții esențiale pentru obținerea 
unor producții superioare.

Pornind atît de la experiența unităților frun
tașe, cît și de lă neajunsurile care s-au mani
festat în acest an, trebuie să desprindem toate 
învățămintele care se impun, să stabilim măsuri 
concrete in vederea lichidării lipsurilor și a îm
bunătățirii organizării muncii în agricultură, la 
toate nivelurile, începînd de la minister pînă la 
fermă și brigadă.

Dispunem de tot ceea ce este necesar șî 
avem toate condițiile pentru ca agricultura 
noastră socialistă să înfăptuiască cu succes sar
cinile importante stabilite de partid, să-și spo
rească aportul la dezvoltarea generală a econo
miei naționale, la creșterea venitului național șl 
ridicarea nivelului de trai al poporului.

Trebuie să punem pe 'primul plan înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xll-lea și Conferința Națională privind des
fășurarea noii revoluții agrare in România, rea
lizarea exemplară a tuturor prevederilor din 
programele prioritare de dezvoltare a agricul
turii și de autoaprovizionare teritorială.

In acest scop, trebuie să concentrăm toate 
forțele și mijloacele pentru strîngerea și depozi
tarea în cel mai scurt timp și fără pierderi a 
producției agricole din acest an, pentru termi
narea grabnică a tuturor lucrărilor privind buna 
pregătire a recoltei anului viitor.

Trebuie folosite cu randament maxim tractoa
rele și mașinile agricole, organizlnd munca in 
două schimburi și in schimburi prelungite. In 
mod deosebit este necesar să se asigure, în 
aceste zile, intensificarea arăturilor adinei de 
toamnă, astfel incit această lucrare de bază 
pentru recoltele viitoare să se încheie pînă la 
10 noiembrie I

In zootehnie trebuie acționat cu toată hotă- 
rîrea pentru realizarea efectivelor de animale și 
producțiilor stabilite. In acest scop este necesar 
să se asigure strîngerea și însilozarea tuturor 
resurselor furajere, să se efectueze in fiecare 
unitate de producție, în fiecare fermă - toate 
lucrările stabilite privind modernizarea adăpos
turilor I

O atenție deosebită trebuie acordată realiză
rii integrale a fondului de stat, atît la produsele

vegetale, cît și la came, lapte, ouă și alte pro
duse, pentru a se asigura, astfel, buna aprovi
zionare a populației cu produse agroalimentare, 
precum și a industriei cu materiile prime nece
sare.

Am stabilit și adoptat în acest an un vast pro
gram pentru asigurarea unor producții agricole 
sigure și stabile prin creșterea potențialului pro
ductiv al pămintului, mai buna organizare și fo
losire a întregii suprafețe agricole a țării, reali
zarea lucrărilor de irigații, desecări și comba
terea eroziunii solului. Se impune să fie luate 
toate măsurile și intensificate acțiunile in vede
rea înfăptuirii în cele mal bune condiții a obiec
tivelor stabilite în acest program, asigurind pu
nerea deplină in valoare a tuturor terenurilor 
afectate de secetă, exces de umiditate, eroziune 
și alți factori care influențează negativ pro
ducția I

Urmărind folosirea cu randament maxim a 
fiecărei suprafețe agricole, trebuie să acordăm 
o atenție sporită extinderii culturilor duble. Ex
periența din acest an a demonstrat că avem 
posibilitatea ca la cele mai multe culturi să rea
lizăm două recolte pe an, sporind astfel în mod 
substanțial producția agricolă a țării.

Să facem totul pentru ca în anul 1984 - anul 
celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă - să obținem o recoltă agricolă 
record, in toate domeniile, prin efectuarea Ia 
timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor, 
prin respectarea întocmai a normelor și reguli
lor agrotehnice stabilite.

Comitetele județene de partid, organele și 
organizațiile de partid, consiliile populare, orga
nele agricole' să acționeze cu toată fermitatea 
pentru mobilizarea largă a țărănimii, a tuturor 
forțelor de la sate, in vederea organizării și des
fășurării în cele mai bune condiții a lucrări
lor din campania agricolă de toamnă, a bunei 
pregătiri a recoltei anului viitor.

Luînd toate măsurile pentru îndeplinirea 
neabătută a hotărîrilor și sarcinilor stabilite de 
partid și de stat în domeniul agriculturii, acțlo- 
nînd cu cea mai mare hotărîre pentru realizarea 
prevederilor de plan în toate ramurile economiei 
naționale, să ne aducem întreaga contribuție la 
dezvoltarea generală a patriei, la politica de 
pace și colaborare a României socialiste I Să 
facem in așa fel Incît sărbătoarea „Zilei recol
tei" să constituie o puternică afirmare a hotărîrii 
întregului popor de a asigura înaintarea neabă
tută a patriei pe calea progresului și bunăstării 
și, totodată, o nouă și viguroasă manifestare a 
voinței sale de a-și uni eforturile și a acționa, 
împreună cu celelalte popoare, pentru pace și 
colaborare, pentru dezarmare și pentru oprirea 
amplasării noilor rachete, retragerea șl distru
gerea celor existente, pentru făurirea unei Eu
rope unite, fără arme și fără războaie, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Imi exprim convingerea'( că, împreună cu în
tregul popor, oamenii muncii de la sate, toți 
lucrătorii de pe ogoarele patriei vor face totul 
pentru înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului, a hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea șl ale Conferinței Naționale, pentru rea
lizarea neabătută în viață a Programului parti
dului de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și Înaintare a României spre co
munism.

Urez, încă o dată, întregii noastre țărănimi, 
tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, 
întregului popor, noi realizări în toate domeniile 
de activitate, în munca și lupta consacrate pro
gresului și înfloririi patriei socialiste, multă să
nătate și multă fericire l

NICOLAE CEAUȘESCU

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis, 
va efectua o vizită oficială in tara noastră

La invitația tovarășului Nicolae Karamanlis, președintele Republicii Republica Socialistă România, ta 
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, Constantin Elene, va efectua o vizită oficială in prima decadă a lunii noiembrie 1981

(ÎNCEPÎND DE LA 1 NOIEMBRIE

Noi categorii de oameni ai muncii 
beneficiază de majorarea retribuțiilor 

In industria construcțiilor de mașini și în industria de mașini-unelte,

electrotehnică și electronică
Potrivit prevederilor Decretului 

Consiliului de Stat nr. 325/1983, în- 
cepind de la data de 1 noiembrie 
a.c.. alte două detașamente munci
torești — oamenii muncii din in
dustria construcțiilor de mașini și 
din industria de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică — be
neficiază de majorarea retribuții
lor.

Situarea oamenilor muncii din 
cele două ramuri industriale pe un 
loc de frunte in privința eșalonă
rii datei de trecere la majorarea 
retribuțiilor constituie o dovadă in 
plus a prețuirii de care se bucură 
făuritorii de mașini, utilaje, insta
lații și echipamente electrotehnice

și electronice din partea conduce
rii partidului și statului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu personal.

Astăzi, aceste două ramuri de 
bază ale industriei românești, dez
voltate puternic îndeosebi in anii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, dispun de ca
pacități productive modeme, am
plasate in aproape toate județele 
țării, capabile să contribuie intr-o 
măsură hotăritoare la dotarea 
economiei naționale cu mașini, uti
laje și echipamente perfecționate, 
la promovarea largă a progresului 
tehnic, să asigure creșterea conti
nuă a volumului Exportului.

Important este ca. odată cu ma
jorarea retribuțiilor, colectivele

din aceste ramuri industriale să-și 
amplifice eforturile, așa cum a 
subliniat in repetate rinduri tor 
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea continuă a calității șl ni
velului tehnic al producției, creș
terea mai puternică a productivi
tății muncii, reducerea și mai ac
centuată a consumurilor materiale 
și energetice, pentru livrarea la 
export a unei game de produse cît 
mai diverse, de înaltă competitivi
tate și eficiență.

Amănunte și precizări In legă
tură cu modul de aplicare a ma
jorării retribuțiilor in industria' con
strucțiilor de mașini — in pagina 
a n-a a ziarului.

! Vibrant ecou al mobilizatoarelor chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

al Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste

! APĂRAREA PĂCII, A VIEȚII - SUPREMA ÎNDATORIRE 
| A POPOARELOR LUMII

Adunări ale oamenilor muncii

Întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală. Se lucrează Intens la montarea unui nou lot de compresoare în vederea 
livrării lor beneficiarilor interni șl partenerilor externi Foto : Eugen Dichiseana

LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI“ DIN CAPITALĂ

Organizarea superioară a muncii—suportul sigur

DE „ZIUA RECOLTEI ----
PREZENTAM ÎN PAGINA A III-A EXPERIENȚA Șl REZULTATELE 

UNOR UNITĂTI AGRICOLE FRUNTAȘE

al depășirii
Nu au trecut nici trei ani de zile 

— în fond, o perioadă relativ scurtă 
în viața unui colectiv de muncă — 
de cind întreprinderea „Timpuri noi“ 
din Capitală se confrunta cu multe 
probleme în desfășurarea producției 
și îndeplinirea indicatorilor de plan. 
Dintr-un motiv sau altul, pentru că 
motive se găsesc întotdeauna, se acu
mulau restanțe mari la producția fi
zică, iar nivelul cheltuielilor mate
riale, al productivității muncii, al 
celorlalți indicatori de eficiență eco
nomică evidențiau deficiențe serioase 
în aproape toate compartimentele și 
sectoarele de activitate ale unității. 
Multe din contractele încheiate, nu 
erau onorate la termenele stabilite și 
beneficiarii băteau zi de zi la poarta 
uzinei, intrebind cind vor primi pro
dusele prevăzute. Se ajunsese la o 
situație cu totul nesatisfăcătoare și a 
fost necesară chiar intervenția comi
tetului municipal de partid și a mi
nisterului de resort pentru a se așeza 
lucrurile pe făgașul lor normal.

De atunci, multe s-au schimbat in 
activitatea întreprinderii. După re
zultatele obținute, am putea crede că 
acum ne referim la un cu totul alt 
colectiv de muncă. în nouă luni 
din acest an, planul producției 
fizice a fost realizat Integral la 
toate sortimentele șl chiar eu 
importante depășiri la motoare si 
compresoare. piese de schimb, piese 
turnate din fontă și neferoase, piese 
forjate ș.a. Mat precis, producția rea
lizată peste plan in această perioadă 
însumează 4,7 milioane lei. Totodată, 
planul la producția-marfă vîndută și 
încasată a fost depășit cu 55 milioane 
lei, iar la export s-au livrat supli
mentar produse în valoare de circa 
8 milioane lei. Toate acestea. în con
dițiile în care cheltuielile materiale 
s-au redus cu 10,7 lei la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă, economisindu-se, prin
tre altele, 34 tone metal, 532 MWh 
energie electrică, 134 tone combusti
bil convențional.

Simpla prezentare a rezultatelor 
obținute, oricît de bune ar fl ele. nu 
poate explica însă și mecanismul, 
felul în care s-a acționat pentru 
atingerea lor. în mod firesc, se pune

planului la producția fizică
Întrebarea : ce schimbări au Inter
venit, ce măsuri s-au luat pentru ca 
de la o unitate „ou probleme" să se 
ajungă la una fruntașă? A beneficiat, 
între timp. întreprinderea de unele 
dotări speciale, ceea ce, fără să con
stituie propriu-zis o excepție in ca
drul procesului general de moderni
zare a economiei noastre socialiste, 
ar explica totuși, intr-un anumit fel. 
revirimentul petrecut?

Desigur, întreprinderea a dispus în 
ultimii ani de importante fonduri de

Investiții pentru modernizarea proce
sului de producție. Chiar și în aceste 
zile, unele hale de fabricație arată 
ca niște adevărate șantiere, în care 
lntr-o parte se instalează un nou uti
laj sau se amplasează altele, iar din
colo continuă fluxul normal al 
producției. Ar fi greșit să se creadă 
însă că dotarea materială a unității 
a suferit schimbări cu totul specta
culoase și că aceasta ar fi explicația 
rezultatelor obținute. Din cele 238 
de mașini-unelte care funcționează 
în prezent în secția de prelucrări 
mecanice, de exemplu, numai 9 sînt 
cu comandă numerică, deci cu ade
vărat noi și moderne din punct de 
vedere al tehnicității ; celelalte sînt 
mașini-unelte universale, iar majori
tatea dintre ele cu un timp de folo
sință destul de îndelungat. Insistăm 
asupra acestui aspect al problemei, 
deoarece adeseori. în nu puține uni
tăți, se invocă nivelul dotării, greută
țile întîmpinate In asigurarea bazei 
materiale pentru a se încerca să se 
motiveze nivelul nesatisfăcător al

unor rezultate. Și totuși, ce a apărut 
nou în activitatea acestui colectiv da 
muncă ?

— Nou este modul de organizare a 
producției și a muncii, ne precizează 
Ionel Radu, secretar adjunct al co
mitetului de partid pe întreprindere. 
Toate măsurile luate au urmărit și 
urmăresc în continuare întărirea răs
punderii conducătorilor locurilor de 
muncă — maiștrii, șefi de echipă, 
șefii de secții — antrenarea întregu
lui colectiv la efortul făcut pentru 
îndeplinirea la timp și in condiții de 
calitate superioară a planului pro
ducției fizice, pentru creșterea efi
cienței economice.

Organizarea producției și a muncî! 
este o noțiune care poate spune mul
te, dar care nu arată și ce s-a făcut 
concret in acest domeniu. Deci, să 
precizăm. Una din primele probleme 
pe care și le-a pus conducerea între
prinderii încă de anul trecut, și care 
explică in bună parte rezultatele din 
acest an, se referă la asigurarea unei 
perfecte corelări intre nivelul planu- 
lui la producția fizică pe întreprln- 
derc și posibilitățile secțiilor, ale for
mațiilor de lucru de a îndeplini aces
te sarcini. Nu ne vom mai referi la 
acțiunile practice Întreprinse in anul 
1982. pentru că experiența ciștigată 
atunci este continuată și în acest an. 
Astfel, chiar in aceste zile se calcu
lează gradul de Încărcare al mașini
lor și utilajelor, necesarul de ore-om 
pentru realizarea producției fizice, al 
fiecărui sortiment în parto prevăzut 
In planul pe anul viitor.

Oarecum previzibil, pentru că șl 
anul trecut întreprinderea a fost 
confruntată cu aceeași situație, din 
calculele făcute a rezultat un anu
mit deficit la forța de muncă. în 
aceste condiții — acum, la fel ca și 
anul trecut — s-a făcut pasul urmă
tor, adică s-a solicitat sectorului de 
proiectare tehnologică, maiștrilor, 
șefilor de ateliere și de secții, tutu
ror oamenilor muncii să caute și să

Ion TEODOR
(Continuare in pag. a II-a)
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DE LA 1 NOIEMBRIE

Noi categorii de oameni ai muncii 
beneficiază de majorarea retribuțiilor 
Azî, despre creșterea veniturilor In industria construcțiilor de*  mașini

In legătură cu modul de aplicare In industria construcțiilor de ma
șini a prevederilor Decretului Consiliului de Stat pentru majorarea 
retribuției personalului muncitor, am solicitat amănunte tovarășului 
Ion CAPAȚÎNA, director in Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.
IN CE MĂSURĂ CRESC 

RETRIBUȚIILE TARIFARE 
ALE CONSTRUCTORILOR 

DE MAȘINI t
De la Început se cuvine să 

menționez că de noile majorări de 
retribuții beneficiază toți cei aproa
pe 550 000 de oameni ai muncii care 
lucrează în unitățile industriale 
subordonate ministerului nostru, 
inclusiv personalul din unitățile de 
asistentă tehnică și service.
_________________________________________________________ —in Iei —

Categoria de personal Plafoanele retribuțiilor tarifare •)
(muncitori calificați) Pînă ja j nojembrle De la 1 noiembrie

— constructori de aeronave și 
motoare de aeronave

— muncitori retribuiți pe re
țeaua construcții mașini Ao 
acord

— muncitori retribuiți pe re
țeaua construcții mașini A 
acord și similarele

— muncitori retribuiți pe re
țeaua construcții mașini B 
acord și similarele

—- muncitori retribuiți pe re
țeaua construcții mașini B 
regie și similarele

*) Retribuțiile tarifare tint diferențiate pe categorii și trepte de în
cadrare.

In legătură cu retribuțiile pre
zentate se cuvine precizat faptul că 
muncitorii din alte meserii care lu
crează la construirea de aeronave 
și motoare de aeronave, precum și 
personalul Centrului național al in
dustriei aeronautice române și al 
unităților subordonate sau din alte 
unități care participă efectiv la rea
lizarea, controlul și urmărirea fa
bricației tehnicii de aviație și la 
repararea acesteia vor continua să 
beneficieze, pe lingă retribuția ta
rifară corespunzătoare meseriei sau 
funcției respective, de un spor de 
pină la 14 la sută, care face parte 
din retribuția tarifară.

In mod distinct. Decretul Consi
liului de Stat pentru majorarea 
retribuției personalului muncitor 
prevede un procent superipr de

•) Plafoanele cuprind retribuțiile tarifare minime și maxime ale fie
cărei categorii de personal, diferențiate pe gradații și subramuri de acti
vitate (construcții de mașini Ao, A și B).

Categoria de personal Plafoanele retribuțiilor tarifare •)
Pînă la 1 noiembrie De la 1 noiembrie

Maiștri 2 470—3 350 2 590—3 520
Maiștri principali 2 560—3 500 2 690—3 680
Subingineri 2 470—3 350 2 590—3 520
Sublngineri principali 2 670—3 670 2 800—3 850
Economiști 2 560—3 500 2 690—3 680
Economiști principali 2 780—4 020 2 920—4 230
Ingineri 2 670—3 670 2 800—3 850
Ingineri principali 2 910—4 230 3 060—4 440

Ca șl muncitorii, maiștrii si per
sonalul tehnic de execuție care lu
crează la construcția bloc-secțiilor 
de nave și la construcția ori repa
rarea navelor, pe cală sau la dană, 
in Întreprinderi de construcții na
vale de grad special, I și II, bene
ficiază de la 1 noiembrie de un

Cîteva exemple privind creșterea veniturilor oamenilor muncii 
din industria construcțiilor de mașini

STRUNGAR
categoria 6, treapta I, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 

20 de ani
— In lei -

In cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor In cazul nerealizării sarcinilor 
a sarcinilor de plan de plan cu 20 la sută de plan cu 20 la sută

venituri *
pină la 1 
noiembrie

de la 1 
noiembrie

pină la 1 
noiembrie

de la 1 
noiembrie

pină la 1 
noiembrie

de la 1 
noiembrie

Retribuția 
tarifară 
Sporul 
de vechime

2 764 2 913 2 764 2913 2 764 2 913

276 (10%) 437 (15%) 276 <37 276 437
Adaosul 
de acord sau di
minuarea de re
tribuție W +552 +582 -552 -582

TOTAL 3 040 3 350 3592 3 932 2 488 2 768

SCULER 
specialist, nivel bază, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 

20 de ani

Venituri -
In cazul realizării integrale 

a sarcinilor de plan
In cazul depășirii sarcinilor 

de plan cu 20 la sută
In cazul nerealizării sarcinilor 

de p.lan cu 20 la sută

pină la 1 
noiembrie

de la 1 
noiembrie

pină la 1 
noiembrie

de la 1 
noiembrie

pînă la 1 
noiembrie

de la 1 
noiembrie

Retribuția 
tarifară 
Sporul 
de vechime

3 284 3 470 3284 3 470 3284 3 470

328 (10%) 521 (15%) 328 521 328 521
Adaosul 
de acord sau di
minuarea de re
tribuție +656 +694 -656 -694

TOTAL 3 612 3 991 4 268 4 685 2 956 3 297

CAZANGIU
categoria 6, treapta îl, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 

20 de ani
- In lei -

In cazul realizări) Integrale In cazul depășirii sarcinilor In cazul nerealizării sarcinilor 
a sarcinilor de plan de plan cu 20 la sută de plan cu 20 la sută

Venituri - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pînă la 1 de la 1 pînă la 1 de Io 1 pînă la 1 de Io 1

noiembrie noiembrie noiembrie noiembrie noiembrie noiembrie

Retribuția 
tarifară 
Sporul 
de vechime 
Adaosul 
de acord sau di
minuarea de re
tribuție
TOTAL 3142 3 463 3 713 4 063 2 571 2 861

Exemplele de mai sus privesc rețeaua tarifară construcții mașini A acord fi similarele.
Grupaj realizat de Mihai IONESCU

In privința modului de aplicare a 
majorării, aceasta se efectuează di
ferențiat, in procente distincte pen
tru muncitori și pentru personalul 
operativ, tehnic-productiv și de ad
ministrație. Astfel, retribuțiile tari
fare ale muncitorilor se majorează, 
In medie, eu 5,5 la sută, acestea 
fiind diferențiate in funcție de re
țeaua tarifară de încadrare, după 
cum urmează :

2 081—4 009 2 199—4 223

1887—3 845 ' 1 984-4 047

1 826—3 509 1 926—3 705

1 795—3 358 1 887—3 539

1 734—3 152 1828—3 323

creștere a veniturilor pentru mun
citorii care lucrează la construcția 
bloc-secțiilor de nave și la con
strucția ori repararea navelor, pe 
cală sau la dană, in întreprinderile 
de construcții navale de grad spe
cial, I și II. De la 1 noiembrie a- 
cești muncitori vor fi retribuiți pe 
nivelul Ao al rețelei tarifare con
strucții de mașini, în loc de nivelul 
A, asigurindu-se astfel o creștere 
totală a retribuției tarifare de circa 
9 la sută.

Cît privește personalul operativ, 
tehnlco-produciiv șl de administra
ție din industria construcțiilor de 
mașini, retribuit pe clase de retri
buire, retribuțiile tarifare se ma
jorează, in medie, cu 5 Ia sută, 
după cum urmează : 

nivel a! majorării retribuției tarifa
re superior mediei pe economie, 
aceste categorii de personal urmind 
să aibă o retribuție cu o clasă mat 
mare față de retribuțiile prevăzute 
de lege pentru ramura construcții 
de mașini A®.

2 856 3 011 2 856

286 (10%) 452 <15%) 286

«■» + 571

3011 2 856 3011

452 286 452

+602 -571 -602

DE CE ALTE MAJORĂRI 
DE VENITURI VA BENEFICIA 

PERSONALUL MUNCITOR 
DIN ACEASTA RAMURA t
De la 1 noiembrie se majorează 

— odată cu retribuția tarifară — 
și cotele sporului de vechime pen
tru activitate neîntreruptă in ace
eași unitate. De la vechile plafoa
ne cuprinse intre 3—10 la sută, 
sporul de vechime se majorează la 
noile cote cuprinse între 3—15 la 
sută, sporul începînd să se acorde 
de la 1 noiembrie constructorilor 
de mașini fncă de la vechimea 
minimă de 3 ani, față de cinci am 
cum se proceda pină acum.

Dar iată care vor fi pentru con
structorii de mașini noile tranșe de 
vechime și cotele sporului de ve
chime pentru activitate neîntrerup
tă în aceeași unitate :

Cotele sporului 
de vechime

Tranșe 
de vechime Pină la 

1 noiem
brie

De la
1 noiem

brie
3— 5 ani —e 3%
5—10 ani 3% 6%

10—15 ani 5% 9%
15—20 ani 7% 12%
peste 20 ani 10% 15%

Veniturile constructorilor de ma
șini sporesc și prin generalizarea 
de la 1 octombrie a acordului glo
bal. Intrucît adaosul de acord se 
atribuie procentual la retribuția 
tarifară, în funcție de gradul de 
îndeplinire a sarcinilor de plan, 
sumele cuvenite personalului mun
citor sub această formă vor fi mult 
mai mari decît pînă acum, dată 
fiind baza de calcul majorată.

O altă componentă a părții va
riabile din retribuția nominală a 
constructorilor de mașini, care s-a 
majorat încă de la 1 septembrie, o 
constituie veniturile ce se obțin 
din fondurile de participare la 
realizarea producției, a beneficiilor 
și la împărțirea beneficiilor. In 
cadrul majorării medii a acestor 
fonduri — de la 2 la sută la 4 la 
sută (raportat la fondul de retri
buire planificat) — în unitățile 
care realizează producție pentru 
export, precum și în unitățile care 
livrează subansamble, piese de 
schimb și alte produse de bază, ce 
se Înglobează in producția pentru 
export, se asigură un fond de par
ticipare mai mare, diferențiat in 
raport cu ponderea producției pen
tru export în totalul producției. 
Tot de la 1 septembrie s-a majo
rat și pentru constructorii de ma
șini cota de constituire a fondului 
de premiere pentru realizări deo
sebite in muncă — de la 1 la sută 
la 2 la sută din fondul de retribui
re planificat Totodată, constructorii 
de mașini vor beneficia și de alte 
drepturi bănești sub formă de pre
mii pentru economii de materii 
prime, materiale și energie, stimu
lente pentru depășirea sarcinilor 
de export, sporuri pentru munca 
de noapte și condiții deosebite de 
lucru, precum și alte categorii de 
venituri.

CLIMATUL DE RISPODISABJUTATE COMUNISTĂ-
ÎNSEMNĂRI DESPRE O FAMILIE MUNCITOREASCA FORMATA LA FLACĂRA VIE 

A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
„Trebuie să relevăm unele lipsuri, 

manifestări de automulțumire, un 
nivel scăzut de combativitate"... „Nu 
se acordă suficientă atenție respectă
rii principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar"... „Se constată că 
in întreprindere se desfășoară o slabă 
muncă de combatere și lichidare a 
indisciplinei"... „Nu toate cadrele au 
ințeles bine relația dintre a fi un 
bun organizator și tehnician și un 
bun educator"...

Sînt cîteva spicuiri din interven
țiile făcute la plenara comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
reparații tractoare și mașini grele 
din Cîmpina, consacrată analizării 
activității organizatorice și politico- 
educative în lumina cuvîntării secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la Consfă
tuirea de la Mangalia.

Și acum un scurt tablou al rezul
tatelor economice : depășirea pînă în 
prezent a planului de producție cu 
peste 7 milioane lei, productivitatea 
muncii șl beneficiile superioare pre
vederilor planificate ; însemnate re
duceri la capitolele cheltuieli de pro
ducție și consumuri de materiale.

Punind față în față rezultatele eco
nomice și cele afirmate la plenară 
s-ar putea ridica pe bună dreptate 
întrebarea dacă nu avem de-a face 
cu o contrazicere. Da, în aparență. 
Lucrurile trebuie privite însă din
colo de asemenea aparențe. Fiindcă 
tocmai acest mod de abordare a pro
blemelor explică în fond succesele 
obținute de colectivul cimpinean. S-a 
amintit astfel de indisciplină, de lip
să de combativitate, de slaba atenție 
acordată noului mecanism economi- 
co-financiar. în realitate, în între
prindere domnește un înalt grad de 
ordine și disciplină, combativitatea 
este o atitudine firească, principiile 
autoconducerii muncitorești sint so
lid înrădăcinate. Numai că pe toate 
acestea organizația de partid le pri
vește in perspectiva dialectică a per
fectibilității, pornind de la măsura 
propriilor posibilități.

I.R.T.M.G. este o unitate industria
lă de tradiție, care a luat ființă încă 
de la începutul acestui secol. Nu are 
hale strălucitoare și nici linii de pro
ducție sofisticate. încorsetată intre o 
coastă de deal și apele învolburate 
ale Prahovei, întreprinderea n-a pu
tut să se extindă prea mult. Bunul 
ei cel mai de preț îl reprezintă un 
colectiv muncitoresc unit, o organi
zație de partid cu activitate model. 
Fluctuația forței de muncă este 
aproape zero. Se pot întîlni'aici fa
milii muncitorești din trei generații : 
părinți, fii și nepoți. Pentru organi
zațiile de partid din unitățile 
industriale de pe Valea Prahovei 
I.R.T.M.G. a devenit sinonim cu un 
virtual centru metodologic al activi
tății politico-organizatorice. unde au 
loc cu regularitate schimburi de ex
periență pe cele mai diverse teme. 
Așa se face că de-a lungul timpului 
multe ministere și-au disputat aceas
tă întreprindere modestă ca înfăți
șare, dar cu meseriași de clasă.

Cea mal importantă cucerire a or
ganizației de partid, care explică 
toate celelalte realizări, este stator-

ORGANIZAREA SUPERIOARĂ 
A MUNCII

(Urmare din pag. I)

ofere soluții pentru eliminarea „locu
rilor înguste" de pe fluxul tehnolo
gic, pentru creșterea productivității 
muncii. Iar propunerile și. de aici, 
măsurile concrete nu au întîrzlat să 
apară. In secția de turnătorie, de 
exemplu, după cum ne-a spus șeful 
de atelier Alexandru Bădina, s-au 
executat o serie de SDV-uri care 
au permis să se toarne mai multe 
piese pe o singură placă. La o serie 
de alte repere, cum ar fi volantul și 
semicupla de la compresoare, s-a 
trecut de la formârea manuală la 
formarea mecanică pe conveier.

Nu insistăm asupra prea multor 
exemple, deoarece mai important ni 
se pare să subliniem avantajele de 
principiu ale cunoașterii și defalcării 
din timp a indicatorilor de plan pe 
secții, ateliere și chiar locuri de 
muncă. în felul acesta se asigură o 
cunoaștere precisă, anticipată a ne
voilor producției, ceea ce permite să 
se ia măsuri temeinice pentru rezol
varea fiecărei probleme in parte. 
Ținindu-se deci seama de aceste ce
rințe, chiar de curînd au fost intro
duse sau extinse trei noi tehnologii 
cu efecte economice notabile in tri
mestrul IV al acestui an. dar și în 
anul viitor. Prin generalizarea siste
mului de asamblare a motoarelor și 
compresoarelor folosind nipluri în
șurubate cu inele tăietoare, de pildă, 
în acest ultim trimestru al anului se 
va realiza o economie de 2 900 ore- 
om, 3,5 tone laminate finite pline și 
3 MWh energie electrică.

Pe baze cît mai precise, științifice 
este organizată și activitatea propriu- 
zisă de producție. Sistemul adoptat 
este destul de simplu, dar permite 
programarea și urmărirea riguroasă 
a producției. Astfel, pornindu-se de 
la planul pe întreprindere, la nivelul 
secției de prelucrări mecanice — ade
vărată inimă a uzinei, de activitatea 
căreia depinde întregul mers al pro
ducției — s-au întocmit grafice de 
fabricație cu termene precise pentru 
flecare produs în parte. Apoi, pe 
baza acestor programe, pentru fie
care din cele 12 linii tehnologice ale 
secției s-au elaborat grafice de lucru 
pe repere. „Altfel cred că nici nu 
am putea să ne descurcăm, ne spune 
Marin Constantin, șef de secție pe 
schimb. La un motor D-120 executăm 
peste 450 de repere. Or, toate aceste 
piese, care au perioade de prelucrare 
diferite, trebuie să fie gata la o anu
mită dată, toate odată, pentru a 
putea forma seturi complete la mon
taj. Este necesar deci ca munca la 
fiecare mașină și utilaj să fie perfect 
organizată, să se știe precis cînd în
cepe și cînd se termină prelucrarea 
oricărei piese. In această privință, 
generalizarea acordului global, retri
buirea personalului muncitor îndeo
sebi pe baza producției fizice reali
zate reprezintă măsuri de un real 
sprijin în activitatea noastră".

Angajamentul oamenilor muncii din 
Întreprindere este ca pînă la sfirșitul 
anului să realizeze o producție fizică 
suplimentară in valoare de 14 mili
oane lei. în fiecare lună din ulti
mul trimestru al anului urmează să 
se obțină deci o producție suplimen
tară de cel puțin trei milioane lei. 
Va putea fi îndeplinită această sar
cină pe care colectivul din în
treprindere și-a asumat-o ? Răspun
sul este categoric afirmativ, dacă 
avem în vedere cum se muncește în 
aceste zile în fiecare secție si atelier 
de producție. 

nicirea unui climat de muncă de 
înaltă ținută, avînd ca punct de spri
jin împlinirile pe plan profesional, 
principalul izvor al sentimentului 
demnității umane, nobilă nevoie su
fletească de a te face util, ca ființă 
rațională și cu discernămînt, senti
ment care l-a făcut pe muncitorul 
Bozan din nuvela „Uzina vie" a lui 
Alexandru Sahia să plîngă de dra
gul unei locomotive în împrejurările 
unor vremuri năpăstuite. Cu atît mai 
viu este astăzi acest sentiment, cu 
atît mai împlinită este satisfacția efor
tului creator, cu cît muncitorii nu 
sînt numai producători de bunuri, ci și 
proprietarii uneltelor pe care le mînu- 
iesc și beneficiarii strădaniilor lor.

Hotărî tor în formarea unui climat 
de exigență și responsabilitate a fost 
și este creditul de încredere acordat 
tinerilor. Comuniștii vîrstnici îi 
sprijină cu grijă și dragoste să-și 
perfecționeze calificarea, le încredin

țează lucrări din ce în ce mai com
plexe, îi îndeamnă spre studiu, spre 
treptele înalte ale măiestriei, iar cei 
mal buni tineri devin apoi cadre de 
nădejde, cu răspunderi în conduce
rea întreprinderii.

într-o unitate industrială de repa
rații a mașinilor, comuniștii de aici 
au învățat delicata artă a recuperă
rii factorului uman. Pilduitor în acest 
sens este și cazul unui muncitor de 
peste 50 de ani, transferat de la altă 
Întreprindere pentru abateri repetate 
din pricina băuturii. Tentativele to
varășilor săi de muncă de a-1 aduce 
pe calea cea bună au eșuat. Sfatu
rile mai rău 11 stimeau. Atunci or
ganizația de partid a încredințat 
frezorului Nicolae Focșăneanu sar
cina să se ocupe cu discreție de 
recuperarea acestui om. Lăudîndu-i 
calitățile de meseriaș priceput, apoi 
bucurindu-se împreună de lucrările 
reușite, a izbutit să-i descopere plă
cerea lucrului bine făcut, să-i redea 
satisfacția pierdută a împlinirii pro
fesionale. Și ceea ce puțini mai 
credeau, s-a tntîmplat. Muncitorul 
s-a lăsat definitiv de băutură. De 
atunci au trecut mai bine de doi 
ani. Ba, mai mult, el ii ia acum în 
răspăr pe cei care se lasă pe 
tînjeală.

Despre activitatea organizației de 
partid s-ar putea spune multe lu
cruri. Primirile în partid, stimula
rea criticii și autocriticii, antrenarea 
activului de partid, îndrumarea or
ganizațiilor de masă și obștești,

Medicina omului sănătos 
-un concept modern și umanist

Recent, s-au încheiat la București 
lucrările celui de-al V-lea Congres 
național de igienă, medicina muncii 
și medicină socială, a cărui tematică 
a inclus discipline medicale profilac
tice, care vizează promovarea stării 
de sănătate prin depistarea afecțiu
nilor încă din faza incipientă, rever
sibilă. Cele peste 350 lucrări și refe
rate științifice prezentate în cadrul 
a șase secțiuni au constituit un 
bilanț, o sinteză a rezultatelor activi
tății de cercetare științifică și prac
tică medicală profilactică obținute in 
ultimii 5 ani. Foarte multe din cer
cetările prezentate au aprofundat le
gătura strinsă dintre starea de sănă
tate a omului și diferiți factori din 
mediul înconjurător.

— Specialiști din diferite unități de 
cercetare — a ținut să ne spună prof, 
dr. docent Petru MÂNU, președinte
le acestei ample manifestări științi
fice — au studiat atît factorii din 
mediul de viață, cit și pe cei legați 
de o activitate profesională fie ea in
dustrială, agricolă, școlară etc., fac
tori care pot influența starea de să
nătate. Cercetătorii, specialiștii din 
domeniul medici
ne! muncii au pus 
accent pe noile 
metode de depis
tare a unor afec
țiuni în mediul 
industriei — deci 
a unor boli profe
sionale — cu 
scopul de a îm-

?
iiedica apariția sau evoluția lor. 
n ce privește bolile profesiona
le, studiile și cercetările specia
liștilor au arătat că, în prezent, 
la noi In țară este cea mai bună si

tuație din toată istoria României, în 
sensul celui mai scăzut procent de 
îmbolnăviri datorită condițiilor asi
gurate și măsurilor luate. Este cu atît 
mai semnificativ acest lucru cu cît 
In multe țări aceste afecțiuni sînt 
incă foarte frecvente. Bolile profesio
nale au apărut de foarte mult timp 
in lume — chiar și în scrierile anti
cilor se intîlnesc unele referiri. în 
prima carte despre boli profesionale 
— scrisă la 1700 de dr. Bernardino 
Ramazzini, profesor la Padova, carte 
celebră tradusă in multe limbi — sînt 
descrise afecțiuni legate de peste 50 
de profesii. In mod firesc, paralel cu 
dezvoltarea și diversificarea preocu
părilor omului, s-au înmulțit și riscu
rile de îmbolnăvire, dar în același 
timp s-au perfecționat și metodele 
de depistare precoce a bolilor, în faza 
lor reversibilă, clnd pot fi deci îm
piedicate să evolueze.

— în ce privește factorii de risc (de 
îmbolnăvire) din mediul de viată, 
sublinia prof. dr. Sergiu MANESCU, 
vicepreședinte al Comitetului de or
ganizare a congresului, sînt de men
ționat preocupările specialiștilor pen
tru prevenirea bolilor cronice. Dacă 
In prezent bolile infecțioase sînt In 
cea mai mare parte rezolvate (unele, 
ca difteria, malaria ș.a. fiind eradi
cate), In schimb, bolile cronice fac 
cele mai multe victime, iar cauzele 
lor se află adesea în factorii de me
diu. Astfel, 80—90 la sută din cauzele 
de cancer la om, indiferent de loca
lizare, au ca factor etiologic (cauzal), 
factori din mediul extern și în spe
cial de natură chimică — este con
cluzia specialiștilor de la Institutul 
internațional de cercetare a canceru
lui (I.A.R.C.) din Lyon. Este și mo
tivul pentru care In multe țări și la 
noi se fac cercetări pentru detectarea 
acestor factori de îmbolnăvire, exis- 
tenți în mediul de viață ori în cel de 
muncă.

în afara celor șase secțiuni de lu
cru, în cadrul cărora peste 400 de 
specialiști din tara noastră si din 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.S. Iugosla

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

funcționarea organismelor democra
ției muncitorești, controlul îndepli
nirii hotărîrilor, învățămintul politi
co-ideologic, propaganda vizuală și 
altele sînt tot atîtea laturi ale mun
cii politico-organizatorice cărora li 
se dă importanța cuvenită. „Toate 
acestea — ne spunea tovanășul 
GHEORGHE GHIMBAȘ, secretarul 
comitetului de partid — nu se des
fășoară ca un scop in sine, ci pentru 
ca producția, tehnologia avansată, 
eficiența, formarea omului nou să 
fie gindite ca un act de deplină an
gajare politică a tuturor comuniș
tilor". Intr-adevăr, definitoriu pen
tru munca organizației de partid de 
la I.R.T.M.G. este conceperea ei ca' 
un tot unitar, in care laturile orga
nizatorice, economice și educative se 
întrepătrund în mod organic, ceea ce 
conferă activității de partid dina
mism, flexibilitate în aplicarea for
melor și metodelor de muncă, rapi
ditate în repartizarea forțelor dispo
nibile în funcție de situațiile nou 
ivite. De pildă, întreprinderea a 
fost solicitată să asimileze un contor 
de măsurare a țițeiului din parcu
rile de rezervoare din schele. Deci 
o problemă de producție. Latura or
ganizatorică a constat apoj în re
partizarea răspunderii de către co
mitetul de partid inginerului 
Constantin Ene și electromecanicu
lui Constantin Papalnog de a forma 
un colectiv din cei mai buni munci
tori din întreprindere. Pentru cei 10 
lucrători din diferite secții, realiza
rea contorului a devenit o sarcină 
cu valențe educative consolidind 
sentimentul apartenenței lor la 
marea familie muncitorească de la 
I.R.T.M.G. Așa s-a întîmplat și în 
cazul recuperării carburatoarelor 
pentru motorașele de pornire care 
a necesitat multă inventivitate, 
multe căutări, dar care a adus în
treprinderii economii substanțiale și 
oamenilor depline satisfacții profe
sionale.

Cit de puternic s-a cimentat 
coeziunea sufletească a acestui co
lectiv este ilustrat și de faptul că 
cei ieșiți la pensie nu-și uită locul 
de muncă, iar mulți comuniști iși 
continuă activitatea în organizația 
din întreprindere. Și nu se sfiesc 
să-i dojenească pe cei neglijent!, așa 
cum o face loan Oprea : „Nu-mi 
place, să știți, că mai văd oameni 
fără rost plimbîndu-se prin uzină".

Vechea întreprindere cîmpineană 
de pe malul Prahovei este în cel 
mai deplin înțeles al cuvintului o 
familie muncitorească formată la 
flacăra vie a spiritului revoluționar.

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

via, R.P. Ungară, R.P. Polonă. R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană. R.F. 
Germania și Franța au dezbătut pro
bleme de igienă, medicina muncii, 
medicină socială, igiena radiațiilor, 
igiena alimentației, igiena copilului 
și a tinerilor, în ultima zi a lucrări
lor a avut loc o masă rotundă cu 
tema „Medicina omului sănătos"

— Fără îndoială că în acest do
meniu — preciza prof. univ. Cr. 
Dan ENACHESCU, paralel cu efor
tul pe care îl fac statul nostru, 
societatea, pentru asigurarea tu
turor condițiilor necesare Păstrării 
sănătății, fiecare om poatj face 
mai mult pentru propria sănătate. 
Așa cum a reieșit și din discuțiile 
specialiștilor, păstrarea sănătății este 
o problemă de răspundere perso
nală în primul rînd, la care se 
asociază măsurile largi ado-'rite 
de stat pentru prevenirea facturi
lor de risc (care duc la îmbolnă
vire). între măsurile generale luate 
amintim elaborarea de către Minis
terul Sănătății a unor programe 
speciale, pe termen lung, pentru 
prevenirea și combaterea bolilor car

diovasculare, can
cerului, a bolilor 
psihice etc.

Ca să ne refe
rim numai la una 
din problemele 
majore de sănă
tate publică, vom 
aminti de boli
le cardiovascula

re care sînt cauza a 56 la sută din de
cese. în prezent, datorită numeroase
lor studii efectuate in multe țări și la 
noi, se cunosc mai bine factorii de risc, 
de îmbolnăvire, dar, ca și în cazul 
altor maladii, prevenirea acestei boli 
depinde mult și de felul în care 
fiecare om vrea să colaboreze cu 
medicii. Acest concept modern al 
medicinei omului sănătos vizează 
depistarea bolii încă înainte de 
a se manifesta, pentru a fi oprită 
evoluția ei din timp.

Medicina omului sănătos, con
cept fundamental prioritar în poli
tica partidului și statului nostru în 
domeniul sănătății, este un concept 
nu numai științific, dar și umanist, 
prin măsurile active de depistare a 
bolilor. Medicul nu mai așteaptă 
pacientul în cabinet, ci merge în 
colectivități, întreprinderi, școli etc. 
pentru a descoperi cît mai curînd 
starea de boală și pentru a lua 
măsuri cît mai urgent. Multe boli 
evoluează fără ca omul să fie con
știent de acest lucru și adesea se 
prezintă la medic în momentul cînd 
boala este deja evoluată. Or, me
dicina omului sănătos vizează tocmai 
depistarea primelor semne ale bolii, 
înaintea declanșării ei manifeste.

în cadrul dezbaterilor congresului, 
specialiștii au făcut o serie de 
propuneri pentru prevenirea apari
ției diferitelor boli și a evoluției 
lor, propuneri privind perspectivele 
de dezvoltare a medicinei pre
ventive, pînă în anul 2000. Cele 
mal multe din măsurile propuse 
vizează ocrotirea sănătății copiilor, 
adolescenților, tinerilor, adică a 
grupei de vîrstă in plină creștere 
și dezvoltare, căreia trebuie să i se 
acorde toată atenția.

Lucrările congresului au constituit 
atît un prilej de bilanț al rezulta
telor obținute In domeniul igienei 
și sănătății publice, cît și de stabi
lire a noi activități care să contri
buie la păstrarea stării de sănătate 
a populației, la creșterea natalității, 
la dezvoltarea armonioasă a viitoa
rei generații.

Elena MANTE’
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...Govora. Brazi, Borzești. Va
lea Bistriței. Bicaz. Argeș. Lo
tru. Porțile de Fier. Brădișor.

Sînt cîteva din termo și hidro
centralele electrice la temelia 
cărora și-a pus semnătura, de-a 
lungul unui sfert de veac, și 
maistrul Stelian Jlanu.

L-am reintilnit acum. în ini
mă de munte, la hidrocentrala 
Tismana — Gorj, in timp ce 
pregătea „punerea in sarcină", 
cum se zice in termeni de spe
cialitate. a unui nou grup ener
getic.

Oamenii din fur ii spun „Meș
terul Turbină".

Si nu intimplător.
Pentru ci el. meșterul Jlanu, 

și-a ciștigat. prin dăruire și 
competență, faima de neîntrecut 
specialist care dă viață turbine
lor.

A împlinit 45 de ani și este 
așteptat pe noi șantiere. Pentru 
a da viată unor noi turbine dă
tătoare de lumină.
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La o amplă manifestare fol
clorică a locuitorilor satelor, așa 
numita „Zona codrului" din Ju
dețul Satu Mare, o impresie cu 
totul deosebită au produs costu
mele populare purtate de pio
nierii de la școala generală din 
satul Homorodu de Mijloc. Cu 
deosebire in vestimentația lor 
au atras atenția cheptarul, jol- 
tuțul (batista), centura si uite 
componente cu denumiri pe cit 
de pitorești, pe atit de pline de 
farmecul portului popular din 
partea locului. Costume de mare 
frumusețe și originalitate, pe 
care pionierii respectivi le aveau 
de la părinții lor. La rindu-le, 
părinții le moșteniseră de la bu
nici, iar aceștia de la înaintașii 
lor. O tradiție a cărei ștafetă se 
află acum în mlinîle tscusite ale 
fetelor din Homorod, care cos și 
țes noi costume populare pentru 
generațiile viitoare.

De trei ori 
mai mult

Tinăra ingineră Elena ........
este abia in al doilea an de cînd 
lucrează la ferma legumicolă a 
întreprinderii agricole de stat 
Vedea, județul Giurgiu. Cînd a 
fost numită, chiar de la început, 
șefă de fermă, unii și-au dat cu 
părerea : „e cam tinerică", „nu 
are experiență", „o să mai ve
dem noi".

Și au văzut și ei, au văzut și 
alții că tinăra ingineră, 
nă cu oamenii fermei de 
răspunde, a realizat ._____
recorduri la semințele de legu
me. Mai intli, a predat o cantita
te de arpagic de trei ori mai 
mare decît se prevăzuse in plan. 
Tot de trei o-ri a suplimentat 
planul și la sămința de pepeni. 
Și. pentru ca să fie „pe linie", a 
predat sămința de ardei șl vine
te tot de trei ori mai mult, 
ceea ce a făcut ca beneficiul 
fermei si salte peste un milion 
de lei.

Din nou primul
Gheorghe Preoteasa face par

te „m noua generație de petro
liști argeșeni. Născut in comu
na Vngheni-Argeș, el a absolvit 
școala profesională de petrol din 
Pitești, apoi liceul la seral. De 
mic copil l-au atras turlele son
delor și pasiunea lui și-a găsit 
și iși găsește împlinire la Sche
la de producție petrolieră Bas- 
cov. Cu trei ani in urmă, la con
cursul pe tară, a obținut „Tro
feul sondorului". A doua oară, 
concursul a fost și mai puternic, 
dar tot el. Gheorghe Preoteasa, 
a obținut din nou „Trofeul son
dorului". De curînd a partici
pat din nou la tradiționala în
trecere cu cei mai buni sondori 
din tară. Trebuia să-și apere din 
nou locul intii. Probele teoretice 
și practice au fost extrem de 
dificile, dar argeșeanul s-a do
vedit din nou la înălțime, cuce
rind pentru a treia oară conse
cutiv trofeul de cel mai bun 
sondor al țării.

A mers strună
Colectivul de muncă al între

prinderii de țesături extralate 
„Textila"-Năsăud a fost solicitat 
să livreze la export un prim lot 
de citeva mii de seturi de len
jerie de pat. Toate operațiile de 
țesut, croit și cusut s-au desfă
șurat strună. Ba chiar s-a ciști
gat și un avans de timp. Dar 
pentru călcatul fețelor de pernă, 
de plapumă și al cearceafurilor 
era nevoie de forță de muncă in 
plus. De unde ? Soluția au gă
sit-o femeile de la TESA, cele 
de la laboratoare și CTC. Timp 
de zece zile, ele au lăsat deo
parte creioanele si eprubetele și 
au folosit la capacitatea maxi
mă... fiarele de călcat.

Noaptea, 
pe munte

Cîțiva elevi din Azuga au ple
cat cu un profesor in Bucegi. 
Nu pe drumuri și cărări umbla
te, ci pe altele, cu urcușuri ane
voioase. Așa se face că i-a apu
cat noaptea pe munte și n-au 
mai putut să se întoarcă acasă.

Nefiind anunțați, părinții co
piilor au intrat în alertă și au 
anunțat „Salvamontul" din Si
naia. Imediat, opt temerari alni- 
niști, conduși de Mihai Sirbu, 
au răscolit toată noaptea munte
le pe o ceață deasă de o tăiai cu 
cuțitul. Echipa lui Decebal Me- 
hedințu a fost mai norocoasă : 
pe la orele patru dimineața i-a 
găsit pe copii dormind buștean 
intr-o cabană. Dar părinții tot 
n-au putut fi anunțați imediat, 
pentru că centrala telefonică a 
oficiului județean de turism nu 
funcționează și noaptea.

Deși ar trebui să funcționeze 
și noaptea.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
eu sprijinul corespondenților 
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de „ziea recoltf? AGRICULTURA FAȚĂ IN FAȚĂ CU EXPERIENȚA 
la ora bilanțului acestui an | FRUNTAȘILOR CU MARILE El POSIBILITĂȚI

„Dispunem de tot ceea ce este necesar și avem toate condițiile 
pentru ca agricultura noastrâ socialistă să înfăptuiască cu succes 
sarcinile importante stabilite de partid, să-și sporească aportul 
la dezvoltarea generală a economiei naționale, la creșterea venitului 
național și ridicarea nivelului de trai al poporului."

NICOLAE CEAUȘESCU

structura solului de la noi, adică de o par
te fosfor, o parte azot și 0,8 părți potasiu.

PLANTAREA CARTOFILOR a început 
pe 20 martie. Aceasta pentru că, din expe
riența anilor anteriori, am învățat că una 
din condițiile necesare dezvoltării cores
punzătoare a culturii este plantarea foarte 
de timpuriu.

MATERIALUL SEMINCER FOLOSIT a 
fost numai din verigi biologice superioare 
— elită, superelită și înmulțirea întîi. Aces
ta a fost calibrat pe trei dimensiuni pentru 
a asigura densitatea de 72 000 tuberculi la 
hectar.

ÎNTREȚINEREA CULTURII. Au fost 
efectuate două rebilonări, la prima dintre 
acestea aplicîndu-se și erbicidele. Apoi, 
s-au executat două prașile mecanice și. 
cind plantele erau mai mari, buruienile au 
fost plivite manual. Au mai fost făcute și 

șase tratamente pentru combaterea bolilor 
și dăunătorilor.

RECOLTAREA. La această lucrare au 
fost mobilizați toți locuitorii satului, ceea 
ce a permis să Încheiem culesul cartofilor 
în două săptămîni, evitînd orice pierderi".

Așa au reușit cooperatorii din comuna 
Bosanci să obțină în 1983 cea mai mare 
producție de cartofi la hectar pe județ. Din 
experiența acestui an, ei au mai învățat 
ceva. Și anume, au constatat că pe cele 
140 hectare unde au aplicat îngrășăminte 
naturale, producția obținută a fost mai 
mare decit producția medie realizată in an
samblu. De aceea, în această toamnă ei 
fertilizează 200 hectare teren pentru car
tofi, cu 14 000 tone gunoi de grajd.

Sava BEJINARIU

Peste 20000 kg porumb la hectar - 
o experiență care poate fi larg 

răspindită și generalizată
C.A.P. T0P0L0VĂȚU MARE ~ TIMIȘ : • Factorul determinant 
— adaptarea elementelor de tehnologie la condițiile locale 
concrete • Semănatul la timpul potrivit și asigurarea densi*  

tații optime au influențat substanțial nivelul recoltei

Țăranii cooperatori și mecanizatorii de la 
C.A.P. Topolovățu Mare, județul Timiș, 
s-au dovedit a fi în ultimii ani adevărați 
artizani ai recoltelor mari. Și în anul 1983, 
deși condițiile climatice n-au fost dintre 
cele mai favorabile, această cooperativă a 
obținut producții vegetale și animale re
cord. în mod deosebit insă, se poate spune 
că această unitate a devenit o adevărată 
uzină de producere a porumbului.

— Cea mai mare satisfacție pentru noi — 
ne-a spus tovarășul Ioan JOSU, președintele 
cooperativei — o constituie realizarea unei 
producții medii de porumb de 20 1S0 kg 
știuleți la hectar, ceea ce corespunde anga
jamentului pe care ni l-am asumat in fața 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Începutul 
acestui an, de a obține cite 20 tone știuleți 
la hectar, de pe întreaga suprafață de 900 
hectare cultivată cu porumb. La baza aces
tui succes a stat, firește, experiența acumu
lată de noi în cultivarea porumbului, știut 
fiind că în ultimul deceniu am obținut con
stant peste 10 000 kg boabe la hectar. Și 
aceasta cu toate că avem soluri grele, mai 
puțin fertile, formate din aluviuni, lăcoviști 
și podsoluri, o bună parte din ele fiind 
situate in pantă. Pentru a atinge o aseme
nea producție de porumb, am aplicat cea 
mai adecvată tehnologie. In concordanță 
cu condițiile concrete de la noi. '

Concret. In ce constau elementele din 
această tehnologie care au avut un rol h<ț> 
tăritor tn obținerea producției mari din 
acest an ?

ASOLAMENTUL RESPECTAT CU STRIC
TEȚE. Aceasta a permis asigurarea celor 
mai bune plante premergătoare. Astfel. In 
anul 1983, porumbul a fost cultivat după 
grîu pe 300 hectare, după orz — pe 130 ha, 
după soia — pe 150 ha și după lucernă — 
pe 100 ha. Terenul, eliberat operativ de 
resturile vegetale, a fost arat din vară și 
toamnă la adincimea de 32—36 cm, cu braz
de întoarse uniform. într-un cuvînt. au fost 
făcute lucrări de foarte bună calitate. Ca 
urmare. In condițiile acestui an secetos, 
arătura adincă a adus un plus Însemnat de 
recoltă.

Aproape șapte tone de grîu la hectar 
- dovadă convingătoare a marilor 

rezerve existente
C.A.P. „AVINTUL" PECICA - ARAD: • Rezultatele de pe 
loturile demonstrative — la baza stabilirii celei mai bune 
tehnologii © Semințe de înaltâ calitate — în teren bine pre- 

gâtit • Obiectivul pentru anul viitor — 8 000 kg de grîu 
la hectar

Cooperativa agricolă „Avîntul" din Pe- 
cica. județul Arad, a obținut in ultimii 
șapte ani producții medii de grîu la hectar 
de peste 6 500 kg. Ca urmare, patru ani la 
rind. această unita ta s-a situat pe locul I 
pe țară la cultura griului. Nici in acest an 
cooperatorii de aici nu s-au dezmințit : au 
realizat o producție medie de 6 958 kg grîu 
la hectar. Președintele cooperativei agrico
le, tovarășul Anton KOMIVES, Erou al 
Muncii Socialiste, ne-a vorbit despre „se
cretul" acestor recolte mari.

— De 20 de ani organizăm permanent lo
turi demonstrative la cultura griului, unde 
verificăm toate soiurile noi ce apar si ele
mentele de tehnologie. în diferite variante. 
De fact, aici se plămădesc producțiile ani
lor viitori. Dar mai bine să mă refer la 
citeva elemente din tehnologia griului, sta
bilite pentru condițiile noastre pe baza re
zultatelor obținute pe loturile demonstra
tive.

SAMÎNȚA folosită a fost din categoriile 
biologice elită. înmulțirea I si II. Este de

FERTILIZAREA TERENULUI. 250 hec
tare au fost fertilizate cu îngrășăminte na
turale, administrîndu-se 40 tone de gunoi 
la hectar. La acestea s-au adăugat alte 250 
hectare pe care gunoiul de grajd a fost 
incorporat In anul anterior. în primăvară, 
înainte de semănat, au fost administrate 
cite 500 kg îngrășăminte chimice complexe 
la hectar. Pe terenurile mai puțin fertile 
și pe 230 ha după grîu au fost aplicate fer
tilizări faziale, cu cite 300 kg azotat de 
amoniu la hectar.

SEMĂNATUL s-a efectuat In perioada 
optimă, la 50 cm Intre rlnduri, asigurîndu-se 
65 000—70 000 plante recoltabile la hectar, in 
condițiile unei erbicidări totale. în timpul 
vegetației au fost executate lucrări da 
completare a golurilor și pentru combaterea 
buruienilor pe acele suprafețe unde efectul 
erbicldelor a fost scăzut.

CÎRNITUL ȘI DEPANUȘATUL ȘTIULE- 
ȚILOR în faza de coacere lapte-ceară. Spe
cific pentru această unitate este executarea 
cîrnitulul și apoi a depănușatului știuleți- 
lor In ultima fază de vegetație, metode care 
se aplică de mai multi ani pe Întreaga su
prafață. Prin aceasta se asigură grăbirea 
maturizării plantelor cu aproximativ 21 zile 
și se reduce umiditatea boabelor de la 43 
la sută, pină la 16 la sută pe ultimele su
prafețe recoltate.

CULESUt s-a dfecfuat.' ea de obicei.’Ru
inai manual,’ prin ateaăla ‘ ClirhinîitdU-se 
orice pierderi de producție, Întreaga supra
față eu porumb fiind lucrată in acord 
global.

„Recolta din 1983 a fost bună, dar ea nu 
ne mulțumește — ne-a spus în Încheiere 
președintele cooperativei. Slntem hotărîți 
să obținem In anul viitor o producție șl mai 
mare. Trăgind învățăminte șl din expe
riența acestui an, in 1984 vom cultiva nu
mai hibridul de porumb HS 420, care Ia noi 
s-a dovedit cel mai productiv, fiind rezis
tent la cădere și pretlndu-se la densități și 
mai mari".

Cezar IOANA

reținut că sămînța am tratat-o la timp si 
numai la noi în unitate. Nu dăm sămînța 
pe mina altora. Vrem-s-o vedem zilnic, să 
știm cum este tratată, pregătită și depozi
tată.

AMPLASAREA CULTURII este o pro
blemă gingașă. Trebuie să cunoști bine pă- 
mintul. să știi care e cel mai indicat pentru 
griu. La noi. înt>r-o parte solul este mai 
cald. într-alta. mai rece. Ne-am convins că 
acolo unde pământul e mai cald merge bine 
griul, iar acolo unde e mai rece este indi
cat 6ă cultivăm porumb. Structura culturi
lor pe care o avem nu ne permite să ne 
încadrăm într-un asolament ideal. De aceea 
60 la sută din suprafața cu grîu are ca 
plante premergătoare porumbul, mazărea, 
soia ș.a., iar 40 la sută — griul, dar nu
mai în anul întîi. Subliniez însă că ..griu 
după griu" cultivăm doar acolo unde 3—4 
ani la rînd am avut soia,'mazăre sau po
rumb.

PERIOADA OPTIMA DE SEMANAT 
trebuie respectată cu strictețe în condițiile 

zonei noastre. Ea este cuprinsă intre 15 și 
20 octombrie.

DENSITATEA DE PLANTE LA HEC
TAR. Noi nu concepem să semănăm mai pu
țin de 600 boabe germinabile pe metrul pă
trat. Experiența ultimilor ani ne-a demon
strat că. numai respectind această normă 
de sămintă la hectar, creăm condiții ca să 
obținem recolte bogate.

M-am referit doar la cîteva elemente de 
tehnologie care. în condițiile noastre, in
fluențează direct nivelul producției de griu. 
Aceasta nu Înseamnă că celelalte elemente 
sînt mai puțin importante și că s-ar 
admite unele abateri de la normele sta
bilite. Se încearcă in ultimul timp ex
tinderea semănatului direct în miriște. 
Eu cred Insă că discuirile repetate nu 
sînt prea bune, și pină la urmă, tot a- 
rătura este lucrul cel mal indicat, atunci

Priceperea de a lucra bine pămintul 
hotărăște nivelul recoltelor

C.A.P. DRĂGĂNEȘTI VLAȘCA - TELEORMAN : • Tn acest an : 
50 tone de sfeclâ de zahăr, în medie, la hectar pe întreaga 
suprafață cultivată © Normele agrotehnice sînt la îndemîna 

tuturor, esențială este aplicarea lor cu strictețe

Cooperativa agricolă din Drăgăneștl 
Vlașca, județul Teleorman, a acumulat o 
bună experiență în ce privește cultura 
sfeclei de zahăr, care în acest an a ocupat 
150 hectare. Acest lucru este dovedit de 
faptul că în 1983, în condiții climatice nu 
tocmai favorabile, recolta medie la hectar 
este de 60 de tone, față de 40 tone plani
ficate. „Din experiența ultimilor ani, cind 
am realizat în mod constant între 45—55 
tone de sfeclă de zahăr la hectar — ne 
spurte președintele cooperativei. Radu 
R1CIU — ne-am convins că pentru a ob
ține Mcolta mari, esențial este să respecți 
lntodmai fiecare ' .element al tehnologiei. 
Normfele agrotennice lie Cunoaștem și stau 
la îndemîna tuturor. Aplicarea lor corectă 
este însă o chestiune de conștiință, de răs
pundere a oamenilor. Pe această latură am 
pus noi accentul".

Am reținut în continuare cîțiva din fac
torii care au determinat în acest an obți
nerea unei recolte bune de sfeclă do 
zahăr.

AMPLASAREA CULTURII. Sfacla de 
zahăr este cultivată numai după cereals 
păioase, care eliberează repede terenul. Ss 
procedează astfel, întrucît in această zonă 
sint soluri grele, care trebuie să fie afi
nate pină la adincimea de 50 de centi
metri.

FERTILIZAREA. în fiecare an este fer
tilizată cu îngrășăminte organice o treime 
din suprafața planificată cu sfeclă de 
zahăr. Practic, se administrează circa 50 
tone de gunoi pe hectar. îngrășărnintele 
chimice, in doze determinate științific pe

Nu-i vorba de „secrete", ci de 
aplicarea corectă a agrotehnicii

C.A.P. BOSANCI - SUCEAVA : © Producția din acest an : 
31 041 kg de cartofi, în medie, la hectar, de pe 440 hectare 
cultivate © Un factor hotărîtor — folosirea materialului 

semincer numai din categorii biologice superioare

Anul trecut, cooperatorii din Bosanci, 
județul Suceava, au realizat peste 30 tone 
cartofi la hectar, iar anul acesta sînt din 
nou pe primul loc pe județ, obținind. în 
medie, 31 041 kg la hectar de pe 440 hec
tare aflate in cultură. Evident, și veniturile 
au sporit pe măsură. Datorită faptului că 
a depășit producția planificată cu 1 491 kg 
la hectar și că a valorificat cantități mai 
mari de cartofi de sămînță din verigi bio
logice superioare — superelită și elită — 
cooperativa a obținut venituri suplimen
tare in valoare de 4 milioane lei.

Cum au reușit cooperatorii de aici să 
realizeze asemenea producții mari 7 Răs
punsul ni-1 dă inginerul Constantin COR- 
DUȘ, președintele cooperativei : „Simplu. 
Aplicînd întocmai tehnologia culturii. Și 
iată ce înseamnă pentru noi acest lucru.

ASOLAMENTUL a fost astfel stabilit in
cit cartoful să nu revină pe aceeași solă 

clnd se face așa cum trebuie. Și Încă 
un lucru deosebit de important. Din a- 
numite motive se încearcă renunțarea la 
tăvălugii. Or. mai ales în condițiile acestei 
toamne lipsită de precipitații, dacă nu faci 
o tăvălugire după semănat, nu vei avea 
griu. Și aceasta deoarece plantele nu vor 
răsări și nu se vor coace uniform.

Avem o bună experiență la cultura griu
lui, pe care ne străduim s-o îmbogățim de 
la un an la altul. In această toamnă, pu- 
nînd bazele producției din anul viitor, am 
ținut seama de toate învățămintele desprin
se în acest an. S-ar putea ca la vară să 
vorbim la „Avîntul" de peste 8 000 kg griu 
la hectar. Este un obiectiv la care năzuim 
de multă vreme si riu ne vom lăsa pină 
nu-1 vom realiza.

Aurel PAPADIUC

baza cartării agrochimice, se aplică îna
inte de arat.

PREGĂTIREA TERENULUI se execută 
încă din toamnă. în aceste condiții, pri
măvara, înainte de semănat, se efectuează 
1—2 lucrări cu combinatorul, asigurindu-se 
astfel păstrarea apei In sol și un bun pat 
germinativ.

SEMĂNATUL se face în 3—4 zile, la 
mijlocul lunii martie. Sint folosite numai 
semănători SPC 9, urmărindu-se asigura
rea unei densități de 90 000—100 000 da 
plante la hectar.

ÎNTREȚINEREA CULTURII. întrucît 
s-a cultivat sămință monogermă' — soiul 
Mbnorom — nu a mal fost nevoie de rărit. 
Au fost executate, în schimb, trei prașile 
mecanice și 4—5 prașile manuale, cultura 
nefiind ierbicidată in acest an.

„Am greși dacă am crede că nu mai 
avem ce învăța în ce privește tehnologia 
sfeclei de zahăr" — a ținut să ne spună 
Vasile Ganea, inginerul-șef al coopera
tivei. între echipe și chiar între ferme 
au existat diferențe mari, de 10 000—12 000 
kg la hectar, deși pămintul este același. 
Au fost echipe care au obținut chiar peste 
70 tone da sfeclă de zahăr la hectar. De 
fapt, acesta este potențialul real al pămin- 
tului nostru. Trăgind învățăminte din 
neajunsurile ce s-au mai făcut simțite în 
acest an, pregătim încă de acum recolta 
anului viitor. Pentru a obține producții st 
mai mari, avem însă nevoie să ni se asigu
re integral atît îngrășărnintele chimice re
partizate. cit șl funcționarea neîntreruptă 
a sistemului de irigații".

Stan ȘTEFAN

decit o dată la cel puțin patru ani. Acest 
lucru este de mare importanță pentru a 
preintîmpina apariția bolilor și atacul dău
nătorilor.

FERTILIZAREA TERENULUL încă din 
toamna lui 1982, înainte de executarea ară
turilor, am aplicat, pe 140 hectare, cite 
70 tone gunoi de grajd la hectar, iar pe 
restul suprafeței de 300 hectare, cite 150 kg 
fosfor și 100 kg potasiu la hectar în sub
stanță activă. Toate aceste îngrășăminte au 
fost. incorporate sub brazdă odată cu ară
tura, care s-a efectuat la o adîncime de 
minimum 31 cm. în primăvara acestui an. 
odată cu pregătirea terenului s-a încorpo
rat în sol și o doză de azotat de amoniu. 
Concomitent cu plantarea, am aplicat și 
cite 300 kg îngrășăminte complexe la hec
tar, iar in perioada de vegetație, am corec
tat doza de azot, realizing raportul optim 
între elementele fertilizante stabilit pentru

Selecție riguroasă, furajare rațională 
și - neapărat- oameni cu înaltă 

calificare
I.A.S. URZICENI - IALOMIȚA : • Două mii hectolitri de lapte 
peste plan • 0 tonă de fîn de lucernă șl 10 tone furaje 

suculente pentru fiecare vacă

De mai multi ani. I.A.S. Urziceni se nu
mără printre unitățile agricole de stat frun
tașe in zootehnie. în acest an. cantitatea de 
lapte livrată statului depășește 22 500 hl. 
din care aproape două mii hectolitri peste 
plan. Producția medie de lapte pe vacă fu
rajată va depăși 4 100 litri, cu aproape patru 
sute litri mai mult decit s-a realizat anul 
trecut.

„Vrem să reedităm propriile performante 
— ne-a spus directorul unității. Ioan VER- 
MEȘAN. Vacile selecționate de care dispu
nem au un potential productiv de peste 
5 000 litri, nivel ne care l-au atins și depă
șit in anii trecuți. Ne-am pregătit să con
tinuăm curau! ascendent din acest an și să 
sporim producția medie cu încă patru sute 
litri lapte în 1984".

FURAJAREA RAȚIONALA a vacilor este 
principalul mijloc utilizat pentru creșterea 
producției de lapte. în acest an s-au pro
dus mai multe furaje bogate In proteină. în 
primul rind cite o tonă de fîn de lucernă 
de fiecare vacă. De asemenea, au fost de
pozitate zece mil tone de furaje suculente, 
cite zece tone de fiecare vacă.

CREȘTEREA RECOLTEI DE NUTRE
ȚURI este factorul cu cea mai mare in
fluență asupra producției de lapte. Suprafa
ța de 400 hectare cultivată cu plante de 
nutreț pentru 1300 taurine nu este prea 
mare. De aceea, calea urmată este cea fi
rească : mărirea producției la hectar. A- 
proape două treimi din suprafață — 275
hectare — este cultivată cu lucernă. această 
plantă de nutreț asigurind cel puțin 50 tone 
de masă verde la hectar; La sfecla furaje
ră, chiar si în condițiile nefavorabile din1 
acest an s-au obținut 120 tone la hectar. 
Cit privește floarea-soarelui în cultură du
blă. aceasta a dat 20 tone de masă verde

Competența profesională, 
responsabilitatea au învins greutățile 
I.A.S. STĂNCUȚA - BRĂILA : • Producția din acest an : 
4 000 kg orez la hectar pe 5 250 hectare cultivate • Această 
unitate asigură un sfert din producția de orez a țării • Obiec

tivul pentru anul viitor — peste 5 000 kg de orez la hectar

întreprinderea agricolă de stat Stăncuța. 
județul Brăila, a obținut în acest an o pro
ducție medie de 4 000 kg orez la hectar, de 
pe o suprafață de 5 250 hectare. Practic, in 
această unitate se realizează un sfert din 
producția de orez a țării. După încheierea 
recoltării, o analiză a modului în care s-a 
lucrat a evidențiat atit principalele ele
mente ale tehnologiei care au determinat 
producția bună din acest an, pît și rezer
vele de creștere in continuare a produc
țiilor. Desore ce este vorba ?

ROTAȚIA CULTURILOR este unul din 
factorii care favorizează creșterea produc
țiilor. în acest an, din motive impuse de 
necesitățile economiei naționale de a se in- 
sămirtta suprafețe suplimentare, proporția 
de cultivare cu orez a suprafeței amenajate 
a fost de 93 la sută, față de 67 la sută cit 
a fost prevăzut. Ca urmare, atenția a tre
buit să fie concentrată pe parcelele culti
vate cu orez mai mulți ani la rind, pentru 
prevenirea apariției buruienilor și comba
terea acestora. Datorită extinderii culturii 
orezului și în alte zone, există condiții ca 
în anul următor să se realizeze asolamen- 
tul optim.

SAMÎNȚA FOLOSITA este produsă în 
totalitate în unitate. 75 la sută din supra
față este cultivată cu soiul „Polizești 28", 
creat în zonă, care are o productivitate 
mare, este rezistent la boli și cădere și 
poate fi recoltat mecanic fără pierderi. De 
menționat că sămînța elită pentru toate 
unitățile cultivatoare de orez din țară este 
produsă la I.A.S. Stăncuța.

LUCRĂRILE SOLULUI. De mai multi 
ani, arăturile adinei s-au efectuat întot
deauna toamna pe întreaga suprafață. Ia 
adincimea de 31 cm, ceea ce permite în
corporarea tuturor resturilor vegetale. în 
legătură cu arăturile notăm o problemă 

lnsilozabilă la hectar, cu un conținut pro
teic superior porumbului.

AMELIORAREA EFECTIVELOR DE 
ANIMALE ȘI SELECȚIA RIGUROASA, pe 
baze științifice, asigură progresul genetic și 
implicit, obținerea de animale cu potențial 
productiv ridicat. în acest scop a fost or
ganizat un amplu și eficient proces de se
lecție, care implică cunoașterea performan
țelor fiecărui animal. Pe această bază, in 
acest an 200 de vaci selecționate vor depăși 
5 000 litri 'de lapte fiecare.

ORGANIZAREA TEMEINICA A REPRO
DUCȚIEI, cunoașterea permanentă a stării 
fiziologice a fiecărei vaci și juninci permi
te realizarea indicelui de natalitate prevă
zut, însâmințările artificiale, cu material 
seminal de la tauri ameliorator!, au asigu
rat obținerea unor viței de înaltă valoare. 
Procentul de natalitate atinge 85 la sută, 
iar pierderile sint practic inexistente.

PERMANENTIZAREA ȘI CALIFICA
REA MUNCITORILOR este esențială in 
creșterea performanțelor. îngrijitorii Maria 
si Nicolae Munteanu. de exemplu, se dis
ting prin hărnicie, bună calificare și dra
goste de meserie; „Putem rrfai piuit. o de
monstrează fruntașii noștri" — spun înșiși 
îngrijitorii. Intr-adevăr, mulgătorii Con
stantin Mi.troi. soții Georgeta șî Ilte Eiuță, 
Alexandru Ștefan, oameni calificați și per
manentizați de mai mult timp în același loc 
de muncă, obțin in acest an cite 4 700—4 800 
litri lapte pe vacă furajată.

Da. se poate mai mult — aceasta este 
convingerea muncitorilor și specialiștilor 
din această unitate; care fac toț ceea ce de- 
pfride de ei pentru a valorifica ne deplin 
posibilitățile de creștere a producției de 
lapte.

C. BORDEIANU

ridicată de specialiștii unității. Din cauză 
că se lucrează întotdeauna pe teren moale, 
se folosesc două tractoare la un plug, con
sumul de motorină fiind dublu. Aceasta 
deoarece n-au fost livrate incă tractoarele 
SM 800 speciale pentru orezarii.

SEMĂNATUL. Patul germinativ a fost 
pregătit așa cum cere tehnologia, iar semă- 
nătorile au fost reglate pentru a se asigura 
densitatea stabilită. Dar aceste condiții n-au 
putut fi fructificate la maximum pe toate 
suprafețele, deoarece erbicidele au sosit cu 
întârziere. Drept urmare, au apărut dife
rențe de producție între fermele care s-au 
încadrat și cele care nu s-au încadrat în 
perioada optimă de semănat.

Ce-i drept, lucrătorii din această unitate 
nu au avut întotdeauna la dispoziție tot ce 
le trebuie. Dar dragostea de meserie, com
petenta profesională, spiritul de abnegație și 
responsabilitate, eforturile de a găsi solu
ții pentru a micșora efectele livrării cu în- 
tîrziere a unor produse sau ale altor cauze 
au dus la rezultatele de care aminteam.

— După densitatea pe care am avut-o, 
ne puteam aștepta la 5 000—5 500 kg orez la 
hectar, dar pe lingă unele cauze obiective 
au existat și unele neajunsuri in munca 
noastră — ne-a spus tovarășul Viorel IO- 
NESCU, directorul întreprinderii. Fac 
această precizare mai ales pentru fantul 
că au fost ani in care am obținut produc
ții șl mai mari. De aceea, trăgind învăță
minte din experiența acestui an, acționăm 
încă de pe acum pentru eliminarea cau
zelor care au diminuat recolta, astfel incit 
anul viitor sâ realizăm peste 5 000 kg de 
orez la hectar".

Este o hotărfre care-i onorează pe lucră
torii de la I.A.S. Stăncuța.

Lucian C1UBOTARU
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colocviile Scinteii
> Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

OPȚIUNI MAJORE ALE PROZEI CONTEMPORANE:

Momentele fundamentale ale istoriei patriei, 
realitățile vieții, luptei și muncii poporului
O privire atentă asupra peisajului prozei 

noastre actuale e suficientă pentru a constata
— contrar unor scepticisme mai vechi sau mai 
noi ce invocă circumstanțele unui secol grăbit
— vitalitatea frescei epice. Natural, fascinația 
construcției monumentale se exprimă diferit, 
cum diferite strat și personalitățile artistice ale 
autorilor. Pe de altă parte, și perioadele, epo
cile, mediile evocate in asemenea scrieri sint 
deosebite. Paul Anghel reconstituie, de pildă, in 
ciclul Zăpezile de acum un veac epopeea Răz
boiului de independență, in timp ce Marin 
Preda aduce, in trilogia Cel mai iubit dintre 
păminteni, lumea literaturii pină in pragul cli
pei prezente. Unii autori — Ion Lăncrănjan, 
Ion Brad, Francisc Păcurariu, Gheorghe Suciu
— fac din romanul de amploare, ciclic adesea, 
documentul unui mediu omogen, examinat cu 
insistență in articulațiile lui. Alții — Eugen 
Barbu, D. R. Popescu, Șt. Bănulescu, Dinu 
Săram, Dumitru Popescu, Augustin Buzura — 
il concep ca o prismă ce reflectă cosmosul so
cial. Există, in fine, cicluri structurate in jurul 
unor individualități accentuate, după cum sint

altele care urmăresc in linia tradițională meta
morfozele, contemporane ale familiei.

Foarte apreciate și căutate de marele public 
— care dezminte astfel, la rindu-i, prejudecata 
potrivit căreia cititorul actual ar fi omul lec
turilor scurte, fugitive —, toate aceste opere 
sint insă, dincolo de fireștile deosebiri dintre 
ele, indicii ale conștiinței de sine a unei so
cietăți, ale seriozității cu care scriitorii con
temporani scrutează diverse momente ale des
tinului colectiv. Faptul că ele tind să aducă 
imaginarul „la zi", să anuleze granița dintre 
„timpul trăirii" și „timpul mărturisirii" este 
iarăși incărcat de semnificații. Prozatorii de
monstrează astfel că avem o lume „așezată", 
cristalizată în structurile ei esențiale. In chip 
natural această realitate face tot mai nejustifi
cată vechea precauție a „distanțării".

Inspirația din actualitatea socialistă, tn repe
tate rinduri recomandată creatorilor de secreta
rul general al partidului, se arată a fi astfel un 
fertil comandament de conștiință și totodată 
unul artistic. Marile cărți ale prezentului sint 
tot atitea argumente pentru constatarea că 
trăim un timp ce merită cu prisosință să fie

Imortalizat tn operă, că eroii vieții — surprinși 
in adevărul și frumusețea existenței lor — se 
reclamă firesc și ca eroi ai literaturii. Pe bună 
dreptate sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Cuvintarea rostită la Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizatorice și politico- 
educative : „Desigur, nu este nevoie să înfru
musețăm, deoarece societatea noastră a obținut 
asemenea rezultate mărețe incit nu este nevoie 
decit să fie redate așa cum sint. Să redăm rea
litatea, dar să găsim nu neghina, nu putregaiul 
din pădure, ci să găsim copacii tineri, să găsim 
tot ceea ce este bun și demn în societatea noas
tră, in munca și viata constructorilor socialis
mului. Poporul — tn care tineretul are un rol 
de seamă — oamenii muncii sint cei care au 
realizat tot ceea ce am obținut in dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre. Ei sint eroii care 
trebuie să-și aibă locul in film, in teatru, in 
poezie, in artă, in literatură, in pictură, in toate 
domeniile creației artistice !“.

Despre felul in care se întrupează in opere 
acest imperativ, despre vitalitatea și actualita
tea frescei epice, iși spun părerea și scriitorii ce 
participă la COLOCVIILE «SCINTEII».

....Ion BRAD : == 

„O literatură pe măsura noii 
condiții umane a eroilor"

Nu este pentru prima oară 
că se discută în presă des
pre o x chestiune preponde
rent teoretică, dar cu im

plicații certe în practica scrisului 
literar. Dar, din momentul în care 
atît cititorii de literatură, cît și 
criticii de specialitate se întreabă 
asupra destinului frescei, este fi
resc și este bine să se încerce un 
răspuns. Dacă se poate, chiar unul 
convingător. Și, pentru a fi așa, 
acest răspuns n-ar putea să aibă 
decit un caracter personal, cum 
foarte personală este și problema 
modalităților și genurilor de crea
ție pe care și le alege scriitorul. 
Firește că această alegere este de
terminată, la rîndul ei, nu numai 
de natura talentului sau, hai să-i 
zicem, a înzestrării artistice, dar și 
de experiența de viață a scriito
rului, de capacitatea lui de 'a în
registra, sensibil, evenimentele, 
care iau în vîrtejul lor oamenii, 
chiar de a se implica in orientarea 
curentelor sociale, politice și irfo-'l 
rale, ce-și pun pecetea pe o peri
oadă istorică și pe destinele indi
vizilor ce o traversează. Nu este 
vorba, deci, cind se invocă viabili
tatea romanului, și incă a roma
nului ciclic, de o simplă preferință, 
de o ambiție sau chiar de capriciu. 
Cum adică ? Să te chinui să scrii 
In mai multe cărți ceea ce ai putea 
concentra în una singură, sau chiar 
într-o nuvelă sau schiță ? ! Nici 
geniul lui Caragiale nu a reușit, 
însă, performanța de a-și exprima 
epoca — fie și numai pentru „lu
mea miticilor" — printr-un simplu 
„moment" sau schiță. A scris nu
vele, a scris comedii, a scris o 
dramă și, printre toate acestea, ca 
un liant, „momentele". Dar, dacă 
am judeca-o în ansamblu, opera 
lui Caragiale ne apare ca o unică 
epopee tragi-comică, pluridimen
sională, scînteietoare de adevăruri, 
devenite aforistice. Pentru ceea ce 
semnifica strigătul de durere al lui 
I. L. Caragiale din 1907, într-un 
pamflet răsunător pînă azi, alt 
mare scriitor român, Liviu Re- 
breanu, iși alegea romanul de fac
tură epică, narația evenimentelor, 
analiza personajelor implicate în 
ele. Nici un cititor, cred, oricît de 
ocupat și de grăbit ar fi. oricît de 
mare admirator al genului scurt și 
al geniului caragialesc s-ar dovedi 
el, nu s-ar putea mulțumi, dacă 
vrea să înțeleagă și să retrăiască 
tragicele evenimente din 1907, doar 
cu pamfletul lut Caragiale, renun- 
țind la lectura Răscoalei iui Re- 
breanu.

Chiar in cadrul operei aceluiași 
scriitor, alegerea între „genul 
scurt" și roman se face — cum este 
cazul lui Marin Preda — in modul 
cel mai firesc, odată cu aplecarea 
sa asupra marilor evenimente ce 
dominau familia țăranului român, 
înainte și după cel de-al doilea 
război mondial, personajele „mo- 
romețiene" fiind, într-un fel sau 
altul, prezente aproape în toate ce
lelalte cărți ale sale, dincolo de ho
tarele problematicii de familie. 
Această „extindere" s-a observat

===== Aurel MARTIN : =========

„Vastă panoramă a lumii 
pe care o construim"

Invitat să mă pronunț dacă 
fresca, în contextul unui 
secol grăbit, al unui timp 
care nu mai are răbdare, 

e „demodată", am rămas mo
mentan fără replică. Adică, mă 
întreb la rîndu-mi, tentativa de 
a surprinde dialectica istoriei, 
a contradicțiilor și contraziceri
lor contemporane, intenția de a 
cuprinde în mari panouri proble
matica unei epoci, în datele ei 
fundamentale și semnificative, de a 
privi adevărurile in încrengătura 
lor corelativă, de a gindl panora- 
matic ar fi o eroare de perspectivă 
din unghiul „modern" 7

Numai că tradiția, și nu doar cea 
românească, demonstrează că Im
portante opere, epice și dramatice, 
și-au articulat vocile intr-un con
cert deopotrivă polifonic și solistic, 
tinzlnd să reliefeze o geografie 
socială policromă tipologic. Seduc
ția monumentalului e. dealtfel, fi
rească. G. Călinescu a și teoreti
zat-o. sub varii aspecte. Expe
riența ultimelor decenii o pro
bează. cel puțin la noi. Și nu prin 

pe măsură ce Marin Preda și-a 
propus înfățișarea și analiza unor 
evenimente ample și complicate, 
mai ales a celor ivite odată cu răz
boiul, și apoi cu revoluția socialistă 
în România.

Aș putea extinde aceste exem
ple și la alți scriitori, români sau 
străini, inclusiv la colegii mei, mai 
în virstă sau mai tineri decit mine. 
Toate, cred, concludente. Toate 
Indicînd faptul că „proza modernă" 
nu poate exclude, in nici un caz, 
romanul amplu. Toată problema 
rămîne calitatea lui, adevărul lui, 
fidelitatea și înțelegerea lui față 
de această lume, a construcției cu
tezătoare în care trăim, gindim. 
scriem și muncim, față de oamenii 
acestui timp.

îii ce mă privește, am explicat 
In postfața la ediția a doua a ro
manului Ultimul drum rațiunile 
pentru care am „îndrăznit" să trec 
de la poezie și la proză, chiar 
direct la român. Nu m-âș putea 
plînge deloc că prima mea carte 
de proză. Descoperirea familiei, 
apărută in 1964 (de atunci s-au mai 
publicat trei ediții revăzute și 
adăugite), nu s-ar fi bucurat de 
atenție și din partea cititorilor și 
a criticii. Probabil că, încurajat de 
acest succes, am „îndrăznit" și mai 
mult : am scris cartea a doua (Ul
timul drum), cartea a treia (Raiul 
răspopiților) și cartea a patra, și 
ultima (Leagănul mării, recent 
apărută) din ciclul acesta în care 
evoc evoluțiile unei numeroase 
familii țărănești din Transilvania.

Am încercat să văd toate trans
formările social-politice ale satului 
de după război prin optica mai de
grabă etică a personajelor din 
această familie, de la străbunici la 
strănepoți. Nu m-am speriat, deci, 
de „genul tradițional", nici de sti
lul epic, narativ, cind mi-a cerut-o 
materia cărții, așa cum nu am fu
git nici de achizițiile „prozei mo
derne" în analiza și exprimarea 
diverselor psihologii ale acesto- 
oameni, „vechi" cît istoria noastră, 
și „noi" ca revoluția noastră, „mo
dele", dacă vreți, a ceea ce însem
nează bogăția inepuizabilă, in 
exemple, a vieții înseși. Sper că 
lectura, chiar separată, a acestor 
patru cărți de actualitate să nu în
semneze deloc, pentru cititor, o 
zăbavă fără rost în ambiția sau 
măi degrabă în patima unui poet 
de a-și dovedi Iui însuși că între 
genurile literare nu există granițe 
artificiale, cu condiția de a nu le 
confunda de la bun început. în ce 
privește, însă. ■ rezistența lucrării, 
mai amintesc încă o dată o vorbă 
pe care am auzit-o de la George 
Călinescu în toamna lui 1964, cînd 
se afla pe patul de suferință : „Nu
mai după 50 de ani se va vedea 
cine este și cine nu este scriitor...". 
Da. dar pină atunci noi avem de 
muncit imens. Viața și literatura 
nu pot aștepta fără neliniști, deci 
fără creație, sentințele obiective 
ale viitorului mai îndepărtat. Pen
tru marea selecție, trebuie propuse 
candidaturi serioase.

opere minore. Validînd o anume 
continuitate, dacă nu neapărat de 
metodă, oricum de ispită a ideii de 
ansamblu, de construcție, de re
flectare transfigurantă a spațiilor, 
implicațiilor, grupurilor, categorii
lor, claselor, într-o imagine diver
sificată dialectic, absorbind ele
mente caracteristice ale dinamicii 
naționale. Dinamică, prin ea însăși 
fascinantă. Pentru că îi pune scrii
torului o serie de Întrebări privind 
logica și legitatea evenimentelor și 
a structurilor, a armoniilor și 
dizarmoniilor naturii umane, în 
arie mai generală, dîndu-i satisfac
ții și de sociolog, și de istoric, 
și de psiholog, și de economist, 
și de politolog. Intr-o sinteză 
dirijată de ceea ce numim con
știință și sensibilitate artistică. 
De viziune. întemeiată și pe 
documentare și pe imaginație. Și 
Î>e faptul atestat și pe intuirea ce- 
ui verosimil.

Fresca însemnează orizonturi, 
capacitatea de a observa mutații și 
straturi definitorii, de a formula 
și explica dimensiuni ale unor fe

nomene de reală complexitate 
care, prin ființarea lor, se cer ana
lizate, înfățișate și interpretate. 
Ea creează, pe de altă parte, ex
celente condiții de împlinire a 
acelui deziderat artistic major 
subliniat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintarea rostită 
Ia Consfătuirea de lucru pe 
problemele muncii organizatorice 
și politico-educative, și anume, în
truparea amplă, prin personaje 
memorabile, a „modelului omului 
pe care trebuie să-l făurim", a 
acestei societăți pe care o con
struim.

Punctele de vedere, rezultatele 
estetice pot fi (si sint) natural dife
rite. Cărți precum cele semnate de 
Ion Lăncrănjan. Dumitru Popescu, 
D. R. Popescu, Dinu Săraru, Con
stantin Țoiu, Ion Brad, Augustin Bu
zura și de alții, contemporani cu 
anii evocați, stau mărturie. Compa
rabilă, ca suprafață încorporată în 
demers, cu aceea investigată pen
tru trecutul mai îndepărtat de 
M, Sadoveanu, Zaharia Stancu, 
Camil Petrescu, Paul Anghel sau 
Radu Theodoru. Și nu doar de ei. 
O practică, sub alte forme, bună
oară a romanului-anchetă socială, 
și Mihai Stoian, și H. Zincă. 
Atunci, dacă faptele îl învederea
ză și audiența și funcționalitatea.

;«■ Eugen URICARU : ==========

„A înțelege spiritul epocii"

Desigur, năzuința supremă 
a unui prozator, a unui 
artist în general, este aceea 
de a găsi prin opera sa 

spiritul epocii în care trăiește. Căi
le de a realiza acest ambițios dezi
derat sînt numeroase. Și de aceea, 
probabil, capcanele, potecile înșe
lătoare sînt și mai multe. Experi
mentele au un farmec aparte, cine 
nu visează să fie deschizător de 
drum 7 Iar îndrăzneala în a căuta 
căi noi aparține întotdeauna artiș
tilor adevărați, chiar dacă se în- 
timplă, și de cele mai multe ori 
se întimplă, ca experimentul artis
tic să nu rămînă decit printr-un 
manifest bine conceput ori printr-o 
manifestare păstrată in memoria 
faptelor, nu și în aceea a istoriei. 
Este limpede că experimentul este 
destinat descoperirii și luării în 
posesie a unor noi zone de realita
te, presupunîndu-se drept conse
cință lărgirea registrului de sensi
bilitate umană.

Formă proteică, romanul de as
tăzi îngăduie în împrejmuirile sale 
alcătuiri epice de la cele mai tra
diționale la cele mai neconformis- 
te. Cu o singură condiție — aceea 
ca romanul să se constituie intr-un 
dialog veritabil cu lumea care l-a 
produs. Dacă în epopee se dau 
răspunsuri fără a se pune între
bări, iar tragedia pune întrebări 
fără a primi răspuns, romanul se 
Individualizează prin caracterul 
său dialogat, dialectic, întrebările 
și răspunsurile cuprinse in sine 
însemnînd, în fapt, o reflectare a 
procesului continuu de desăvîrșire 
a lumii, proces posibil numai prin 
acest dialog, om-lume.

Cu cit Încercarea de cuprin
dere a lumii in roman este 
mai largă, cu atit posibili
tățile de stabilire a unui 

real și fructuos dialog intre om și 
lumea sa sint mai meritorii. Pe
rioada de înflorire a romanului 
cuprinde momente de reușită evi
dentă a ciclului romanesc, a ma
rilor fresce sociale, a epopeilor 
dedicate marilor evenimente care 
au schimbat fața lumii. Dacă ar 
fi să amintim doar Comedia uma
nă balzaciană, romanele lui Hugo 
ori Zola, monumentalul Război și 
pace, creația Iul Sienkiewicz ori 
Galdos, iar la noi ciclul Comăneș- 
tenilor, al lui Duiliu Zamfirescu. 
romanele Hortensiei Papadat-Ben- 
gescu, marea epopee națională sa- 
doveniană ori proiectata frescă so
cială a lui Cezar Petrescu, atitea 
și atitea opere din literatura uni
versală ori națională, ne vom con
vinge că ideea de ciclu, de amplă 
frescă a societății, de roman- 
epopee, a atras și a izbîndit in 
creația unor prozatori ce sînt con
siderați maeștrii genului roma
nesc.

întrebarea ce se pune în mod 
firesc este aceea prin care să se 
încerce o circumscriere a formulei 
romanești în chestiune, pentru a 
se explica, cît este cu putință, din 
ce cauză fresca socială, ciclul 
epic, toate aceste tentative de cu
prindere cît mai amplă a lumii 
exercită o asemenea putere de se
ducție asupra artistului, a scriito
rului 7 Răspunsul este, probabil, 
conținut in enunțul de la începu
tul articolului — dorința de a găsi 
și a Înțelege spiritul epocii sale. 
Prin forța lucrurilor, marile între
prinderi epice au șanse deosebite 

sentimentul demodării frescei maî 
e, oare, justificat ? De ce îl mai 
citim pe Stendhal sau pe cei doi 
Tolstoi 7 De ce îl admirăm pe 
I.L. Caragiale 7 Dacă prin roma
nele și pjesâle lor (aș putea da nu
meroase alte exemple) nu ne-ar 
oferi repere despre un univers 
desmărginit, în care să ne vedem 
pe noi "și pe alții, conlocuitori ai 
acelorași, cum ar spune L. Blaga, 
„zări și etape". La unii „zările" 
sint configurate și aparent epui
zate intr-o unică survolare cos
mică. Imaginară sau nu. La nu 
puțini intervin „etapele", studiile 
pe parcele, asolamentele, reunirile, 
revenirile, sondajele, optica altitu
dinilor și mai ales prismatica, în 
virtutea principiului reificării, dar 
și al celui al idealizării. Altfel 
spus, constituirea frescei, prin 
operă. Prin adițiune. N-ar fi ex
clus ca, prin sumar, schițe și nu
vele, deocamdată „variațiuni pe 
aceeași temă" sau simple încer
cări de a reține și alte impacte 
ori, prin romanesc, dislocînd teri
torii ale unei unice lumi, „momen
tele" caragialiene să devină sec
vențe ale unui film de acuratețea 
„luminilor și umbrelor" lui Titus 
Popovicl. Ideea demodării frescei 
este o prejudecată, tenace, dar si
gur falsă.

de a se apropia de adevăr, multi
tudinea de personaje, scene, situa
ții, gindirea globală a artistului, 
viziunea sa generalizatoare găsin- 
du-și în fresca amplă o „imagine 
artistică" adecvată. Acest fapt nu 
exclude, ci, dimpotrivă, pretinde o 
densitate aparte, sporită a frazei, 
o expresivitate deosebită a limbii, 
o încărcătură emoțională anume a 
cuvintului. Cantitatea nu poate 
substitui calitatea. In nici un do
meniu de activitate umană, șl cu 
atît mai puțin în literatură. Lipsa 
de talent, de măiestrie artistică, 
de gîndire profundă și angajare 
serioasă în dezbaterea filozofico- 
ideologică a temei ) se observă, 
dăunează în orice creație artistică, 
dar in cazul unei opere de mare 
anvergură, care se vrea a fi o 
oglindă și un judecător al epocii, 
aceste lipsuri sînt de neiertat pen
tru un adevărat scriitor. Audiența 
excepțională la public, receptivita
tea criticii față de astfel de scrieri 
(de la cele ale lui Marin Preda 
la cele ale Iui Dumitru Popescu, 
trecind prin mai toți prozatorii 
importanți de azi ; vom vedea că 
există o pasiune și un orgoliu în 
a alcătui o frescă socială de mari 
dimensiuni) obligă romancierii 
contemporani la o severă cîntărire 
a posibilităților de analiză și in
venție, la o profundă meditație 
asupra sensului și semnificațiilor 
ce le au prefacerile lumii româ
nești de la Congresul al IX-lea în 
continuare.

Necesitatea operelor ample, cu
prinzătoare, scrieri care să capete 
calitatea de martor al evoluției 
societății nu mai trebuie demon
strată ; ceea ce trebuie subliniat 
insă este rolul acestor opere în 
desăvîrșirea realității. O dată 
ajunsă la cunoștința publică, o 
astfel de operă gravă nu mai este 
doar o narațiune „desprinsă din 
realitate" ci chiar „implicată în 
realitate". Un roman scris cu sen
sibilitate și adîncă observație, cu 
maturitate artistică și de gîndire, 
participă la realitate, la cristali
zarea relației omului față de so
cietate, la maturizarea conștiinței 
sale intr-o măsură nebănuit de 
mare și de importantă. O țară și 
un popor nu înseamnă doar ceea 
ce este și are, ci și ceea ce dorește 
și imaginează. A dori și a imagina 
într-un fel propriu devine o ches
tiune de identitate națională și de 
înstăpînire a viitorului. O litera
tură profund preocupată de des
coperirea realității care este și pe 
care o avem, se constituie într-un 
mod de a dori și a imagina pe po
triva realelor noastre aspirații și 
posibilități de a ne făuri viitorul 
nostru, românesc și socialist. A- 
ceasta presupune un efort și mai 
susținut, desfășurat și prin inter
mediul literaturii, în direcția unet 
puternice dezvoltări a spiritului 
de dragoste față de țară și popor. 
Tocmai de aceea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia in memorabila 
cuvintare de la Mangalia : „Să 
impletim educarea generală cu edu
carea în spiritul patriotic al dra
gostei față de trecutul glorios de 
luptă al poporului nostru, care in 
cele mai grele timpuri a știut să 
infringă orice greutăți, să-și asigu
re existența, dezvoltarea economică 
și socială, formarea statului natio
nal, trecerea la făurirea socialis
mului și să Înainteze ferm spre co
munism".

George RADULESCU — Grupul statuar „Mihai Viteazul* din municipiul Sf. Gheorghe

Unitatea națională—idealul suprem 
al operei unui mare înaintaș patriot

într-o generație care a dat mai cu 
seamă nuveliști și poeți, Duiliu 
Zamfirescu reprezintă cu demnitate 
condiția romancierului. Chiar dacă a 
debutat cu poeme, fiind salutat in 
1880 de Macedonski drept deschiză
tor de „eră nouă", el dovedește o 
timpurie înțelegere a temelor sale 
esențiale. Deși în epocă stilurile 
și orientările se amestecă și se 
confruntă frenetic, tînărul Zam
firescu nu-și lasă inspirația să rătă
cească in îndelungate și îndepăr
tate peripluri romantice. Dimpotri
vă, educat la școala gazetăriei, o- 
chiul lui distinge repede virtualită- 
țile epice ale lumii românești. Foi
letonist plin de nerv și culoare la 
excelentul ziar România liberă (con
dus din umbră de Kogălniceanu). el 
scria încă din 1882 aceste rinduri cu 
valoarea unei profesiuni de credin
ță : „In țara românească, novela și 
romanul nu pot înflori decit fiind 
puse în țara românească și avînd o 
nuanță populară într-însele". în ceea 
ce-1 privește pe scriitor, ca plăs- 
muitor de universuri imaginare, ro
lul acestuia e definit la modul ex
ponențial. ca „gură de aur care ex
primă conștiința națională". E inte
resant de reținut că aceste propozi
ții nu rămîn axiome epice abstrac
te ; ele îl implică personal pe autor. 
Ii impun cu alte cuvinte un regim 
de creație și unul de viață datorită 
cărora ni-1 simțim contemporan. E 
în opera lui, cu deosebire in ciclul 
de romane, adînca vibrație a patrio
tului, mereu însoțită de calmul ros
tirii propriu moralistului. Consacrat, 
cum spunea el însuși într-o celebră 
scrisoare, unei „lucrări organice : 
studiul unei societăți întregi", ro
mancierul Comăneștenilor și-a în
chinat opera unui ideal colectiv 
njăjriurjșit cuo , simplitate, emoțio
nantă : unitatea națională. în 1914, 
în prefața Vieții la țară, Zamfi
rescu iși indica singur, cu o lucidi
tate care este întotdeauna - marca 
adevăratului creator, axul moral al 
epicii : „ ...am scris cinci romane, 
și anume : Viața la țară, Tănase 
Scatiu, tn război, îndreptări și Anna, 
care se pot ceti fiecare aparte, dar 
cari coboară, unele din altele, ca 
rudele aceluiași neam. Firul condu
cător al acestor cinci lucrări 'apare 
astăzi destul de limpede : voiam să 
întorc dragostea românilor către pă- 
mîntul lor din valea Dunării, șl, 
cu ei, să iau Ardealul. (...) Poporul 
românesc pare că vrea să scrie el 
însuși această pagină". în 1921, cind 
idealul său și al poporului căruia îi 
aparținea se împlinise, scriitorul își 
rezuma cu satisfacție existența, zicînd 
că „a avut marele noroc de a fi trăit 
o viată întreagă hrănind un dor, și 
de a se aprecia de sfîrșitul Vieții cu 
dorul împlinit".

Citită azi. opera zamfiresciană se 
explică cu claritate prin această 
continuă pendulare între real șl 
Ideal, prin patriotismul structural 
care o animă. Duiliu Zamfirescu a 
scris crezînd statornic că „a gîndi și 
a simți românește este, pentru un 
român, o disciplină estetică", litera
tura trebuind să fie „subiectiv și 
obiectiv națională". De aceea își 
voia romanele „o icoană a lumii 
noastre românești". Proza lui alcă
tuiește o vastă panoramă a mediilor, 
văzute de un moralist ce examinea- 

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
teșite ciștigătoare Ia tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul III 1983

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigulul

1. 865-1-1107 15 000
2. 803-1-659 10 000
3. 819-1-388 10 000
4. 815-1-986 10 000

4 clștigurl in valoare totală
de lei 45 000

Plata ciștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă- 
toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta, in condițiile Le
gii nr. 4/1973, prin unitățile unde își 
au locul de muncă, construitea de 
locuințe proprietate personală.

LISTĂ OFICIALĂ
• libretelor de economii eu ciștigurl 

in materiale de construcție
Ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul III 1983

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîștiguliH

1. 958-216-61 10 000
2. 904-417-46 5 000
3, 926-309-41 5 000
4. 905-263-28 5 000
5. 928-422-15 5 000

5 ciștiguri in valoare totală
de lei 30 000

Titularii libretelor de economii 
ieșite ciștigătoare trebuie să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a 11 se elibera 
adeverințele necesare procurării ma
terialelor de construcție. 

ză toate categoriile sociale. Deși a 
scris despre crepusculul boierimii de 
neam, perspectiva sa nu e nicio
dată aristocratică, ci se subordo
nează canoanelor unui realism in
tegral. Țăranul, ca reprezentant al 
unei clase dinamice, active, e privit 
întotdeauna cu înțelegere și fideli
tate. Frapează la acest autor (care 
și-a trăit anii cei mai fecunzi ai 
creației departe de patrie) acuitatea 
auzului, exactitatea observației, a- 
dîncimea reflecției sociale. Tezele 
autorului, preocupat precum Emi- 
nescu, Iorga. Vlahuță. Caragiale, Ga- 
laction de o ipotetică conciliere in
tre boierime și țărănime (ca poli 
esențiali al societății românești a 
timpului), nu impietează asupra rea
lismului structural al viziunii. Ță
ranii, văzuți ca la Rebreanu în

125 de ani 
de la nașterea 

lui Duiliu Zamfirescu

„mase colective", sînt In opera lui 
vii, colțoși, revoltați. în registrul se
ninătății ei rămîn de asemenea de
parte de idilismul sămănătorist, de 
convenționalismul care bintuia prin 
prozele vremii. „Stratul de deasu
pra", al cărui cronicar s-a vrut cu 
osebire Zamfirescu, nu se reduce în 
nici un caz la aristocrația afinată, 
dar vlăguită. El cuprinde mai ales o 
lume de mici slujbași, funcționari, 
intelectuali de o onestitate funciară, 
de un patriotism al faptelor și al 
simțirii ireductibil. în opoziție cu a- 
ceastă lume morală sînt înfățișați, 
după legile cohformării obiective la 
realitățile sociale ale timpului, 
ciocoi spoliatori și plini de vitali
tate ca Tănase Scatiu, boieri abu
zivi ca Maxențian, primari și sluj
bași veroși, unelte docile in mina 
stăpînirii. Succinte, dar exacte, por
tretele denotă o deosebită percep
ție a viului, o pătrunzătoare in
tuire a dinamicii sociale. Impresia 
este aproape pretutindeni de viață 
puternică, gilgîitoare. complexă, iar 
faptul acesta nu se datorează ha
zardului, vreunei revelații norocoa
se, ci consecventei față de un postu
lat epic fertil. Zamfirescu considera 
că menirea artei constă în a da „ilu
zia cea mai intensivă a realității" 
și de aceea conchidea : „Peste tot 
unde e viață, unde sînt mișcări su
fletești. romanul e gata".

Atunci cînd a căutat adevăratele 
„mișcări sufletești", romancierul a 
realizat performanțe de netăgăduit. 
Viața la (ară, Tănase Scatiu, parțial 
și tn război sint opere de echilibru

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism Ieșite ciștigătoare Ia tragerea 

la sorti pentru trimestrul III 1983

Nr. Nr. libretului Cîștigurile obținute Valoareacrt. de economii (in ordinea valorii) oiștigului

1. 402-1-610 U.R.S.S. 9 0002. 409-1-354 44 9 0003. 410-113-134 • 9 0004. 417-1-801 <U 9 0005. 427-204-67 09 9 0006. 436-202-208 Ufl 9 0007. 452-1-1032 9 0008. 431-111-617 9 000
9. 462-1-883 <M 9 00010. 463-1-96 09 9 000

11. 459-1-4931 9 000
12. 460-1-2894 9 000
13. 402-1-1018 R. P. Polonă 7 200
14. 409-1-1182 0 7 200
15. 410-120-157 M 7 200
16. 417-1-939 Ol 7 200
17. 422-201-34 « 7 200
18. , 404-417-10 <M 7 200
19. 452-1-1340 w 7 200
20. 437-113-13 Ol 7 200
21. 462-1-1252 w 7 200
22. 463-1-642 • 7 200
23. 459-1-5080 ac 7 200
24. 460-1-2983 09 7 200
25. 435-1-850 R. S. Cehoslovacă 6 600
26. 409-212-37 44 6 600
27. 418-1-138 6 600
28. 424-1-562 6 600
29. 453-1-212 O) 6 600
30. 443-1-905 dS 6 600
31. 452-226-20 6 600
32. 460-207-232 O) 6 600
33. 462-202-296 O) 6 600
34. 464-1-261 <0 6 600
35. 459-1-5754 6 600
36. 431-103-1706 6 600
37. 402-512-7 R.P. Bulgară «100
38. 424-104-542 M 6100
39. 411-102-280 « 6 100
40. 460-204-13 <D 6 100
41. 450-1-270 03 6100
42. 443-207-74 <33 6100
43. 453-1-197 « 6100
44. 461 205-180 <M 6100
45. 462-207-399 6 100
46. 464-203-277 6 100
47. 464-202-39 Ol 6 100
48. 464-1-199 • 6 100

TOTAL : 48 excursii tn valoare da lei 346 800

Clștigătorii au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și filia
lele C.E.C. pentru a li se elibera ade
verința necesară Îndeplinirii forma

clasic. Dispunerea romanelor, stu
diul metodic al mediilor vădesc un 
artist cu vocația frescei. în 1909, in 
vestitul discurs de recepție la Aca
demie, Poporanismul m literatură, 
între unele afirmații cutezătoare, vi
zionare. și altele pur și simplu ris
cate, scriitorul rostea și aceste cu
vinte care-i explică excelent crea
ția : „Toate clasele sociale pot fi 
puse la contribuție și studiate. Toate 
dau ochiului cercetător subiecte de 
dramă sau de comedie. [...] Țara 
noastră e țara contrastelor, prin ur
mare, pentru scriitori, pămintul 
făgăduinței. Ea cheamă pe roman
cieri".

Preocupat, din scrupul de mora
list, de romanul social ciclic. Duiliu 
Zamfirescu a tatonat concomitent și 
posibilitățile prozei analitice. Aven
tura interioară, geografia singură
tății, „mobilurile sufletești", tainele 
„adinei și nepătrunse" ale eulul 
l-au fascinat deopotrivă. Și lntr-o 
direcție, și în cealaltă, scriitorul 
este un adevărat pionier. Cu o parte 
a operei, el tale cale sigură prozei 
obiective de tip rebrenian. Cu 
alta, anticipează — prin interesul 
pentru imponderabilul psihologic, 
prin atenția pentru mecanismele ima
ginației — romanele „statice" ale Iul 
Anton Holban. Zamfirescu are. sub
liniam altădată, nostalgia totalității, 
atit de caracteristică romancierului 
modem. Și In alte domenii, el rămî
ne același „strălucit precursor" (G. 
Călinescu). Obsedat de relația creato
rului cu lumea, prozatorul acesta atît 
de deschis noului, experimentelor de 
tot felul, a încetățenit la noi. prin 
Lydda (1911), romanul coîocvial, 
eseul epic în care se înfruntă voci, ' 
sisteme, nu și existențe relaționale. ' 
Datorită acestor intuiții avangardis- , 
te pentru epoca sa, putem spune că , 
prin Duiliu Zamfirescu romanul nos
tru parcurge în doar două decenii 
etapele unei evoluții europene de un 
secol.

Oriunde am sonda astăzi opera sa, 
revelația modernității, impresia da 
actualitate sînt mereu posibile. In 
teatrul său, insuficient cercetat încă, 
fascinează jocul inefabil al sugestiei, 
acea fină interiorizare ce-1 prevesteș
te pe Mihail Sebastian. In poezie, 
ritualul măștilor, luciditatea cu care 
sînt provocate și studiate emoțiile 
ni-I arată ca pe un adevărat contem
poran. Memorialistica lui pătimașă, 
corosivă și colorată, veșnic con
dusă de voința de a demasca fal
șul și impostura păturii suprapuse, 
constituie un prețios document. Ro
mancier cu vocație, dramaturg, poet, 
memorialist, Ideolog literar, publi
cist și pamfletar. Duiliu Zamfirescu 
ni se înfățișează azi. cînd se împli
nesc 125 de ani de la nașterea sa, ca 
o simbolică figură a creatorului adina 
implicat in istoria poporului său.

Ioan ADAM

lităților in legătură eu efectuarea 
excursiei.

In cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, câștigu
rile se plătesc in numerar.
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VIBMHT ECflll fli MOBILIZflTBABELOR CHEMĂRI ME TOVflBASULUI NICOLflE CEAUSESCU. 
M APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 

Apărarea păcii, a vieții-suprema 
îndatorire a popoarelor lumii

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

Cronica zilei
La București au avut loc convor

biri între ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Ion Teșu, și 
ministrul agriculturii din Repu
blica Populară Mozambic, Joao Dos 
Santos Ferreira. Cei doi miniștri au 
semnat un Aide-mămoire privind 
măsurile de transpunere în prac
tică a celor convenite în timpul 
discuțiilor.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul mozambican a avut între
vederi cu reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, Ministerului Industria
lizării Lemnului și Materialelor de 
Construcții, Departamentului pen
tru construcții în străinătate. Oas
petele a vizitat, de asemenea, uni
tăți agricole de producție și de 
cercetare din județul Argeș.

(Agerpres)

Cu privire la rezultatele ședinței Consiliului Militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în perioada 26—29 octombrie 1983, 

în Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste (orașul Lvov), sub preșe
dinția comandantului-șef al Forțe
lor Armate Unite, mareșal al Uniu
nii Sovietice V, G. Kulikov, a avut 
loc ședința ordinară a Consiliului 
militar al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La lucrările Consiliului militar au 
luat parte membrii Consiliului mili
tar și delegațiile conduse de către 
aceștia din Armata populară bulgară. 
Armata populară cehoslovacă. Ar
mata populară națională a Republi

cii Democrate Germane. Armata po
loneză, Armata Republicii Socialista 
România, Armata populară ungară. 
Forțele armate ale Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Consiliul militar a analizat unele 
probleme ale activității curente ale 
Forțelor Armate Unite și a adoptat 
recomandări corespunzătoare pri
vind perfecționarea. în continuare, a 
capacității și pregătirii de luptă * * 
acestora.

PROGRAMUL 1
8,00 Dialog cu elevul de la seral
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Cintec drag pe-ntinsul țârii. Me

lodii populare
10,00 Viața satului (parțial color)
11.45 Lumea copiilor

• Telefilmoteca de ghiozdan: 
„Ivanhde". Episodul 8.

13,00 Album duminical (parțial color)
18,00 Film serial (color): „Cervantes". 

Episodul 2
18.50 Telesport. Campionatele mondiale 

de gimnastică
19.30 Telejurnal (parțial color)
19.45 STRĂLUCITĂ SOLIE DE PACE, 

PRIETENIE ȘI COLABORARE. 
Vizita tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, împreună cu tova
rășa ELENA CEAUȘESCU, în Re
publica Democratică Sudan și Re
publica Cipru (color).

20.30 Cintarea României. Laudă mîini- 
lor harnice. Program susținut de 
interpreți ș! formații artistice să
tești participante la Festivalul na
țional „Cintarea României"

20.50 Film artistic : „ștefan Luchian" 
(color). Premieră TV

22.30 Telejurnal (parțial color) • Sport

PROGRAMUL «
10,00 Matineu simfonia
12,05 Instantanee

Ședința s-a desfășurat într-o at-' 
mosferă de lucru, în spiritul priete- , 
niei și înțelegerii reciproce. 1

Aspect de la marea adunare a oamenilor muncii din sectorul 2 al Capitalei Foto : Euscn Dichiseanu

tv
12.20 Melodii populare
12.50 Carnet cultural
13,25 Farmecul muzicii
14.35 O viață pentru o idee. Constantin 

Ionescu-Mihăilești
15,00 Publicitate
15,05 Teatru TV: „Comoara din deal", 

de Corneliu Marcu Loneanu
16,33 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV. Integrala pie

selor pentru pian ale lui Beetho
ven (III)

19.30 Telejurnal
19,45 STRĂLUCITĂ SOLIE DE PACE, 

PRIETENIE ȘI COLABORARE. 
Vizita tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Împreună cu tova
rășa ELENA CEAUȘESCU, In Re- 

: publica Democratică Sudan și Re
publica Cipru

20.30 Dragu-mi-i să joc, să cint — me
lodii populare

20,40 Telerama
21,10 Caleidoscop muzical
21.35 Din marea carte a patriei
22,00 Jaz în nocturnă
22.30 Telejurnal • Sport

LUNI 31 OCTOMBRIE 1983
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune tn limba maghiară (par

țial color)
17.50 1001 de ser!
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color). • Pen

tru dezarmare, pentru pace
20.20 A patriei cinstire — emisiune de 

versuri (color)
20.30 Orizont tehnico-științlflc
20,53 Tezaur folcloric

21,25 Curier cetățenesc
21.35 Roman foileton : „Rebecca" (co

lor)
22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Gala tinerilor concertiștL Timi

șoara 1983 (II)
15.35 cenacluri ale tineretului
16.00 La Început de săptămină
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal <t Pentru dezarmare, 

pentru pace
20,20 Moștenire pentru viitor — Dulllu 

Zamflrescu
21,00 Publicitate
21,05 De pretutindeni — Ursul polar
21.35 Seară de balet.
22,30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 30 octombrie, ora 20 — 2 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi in general rece, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe locale, iar 
la munte și izolat în zonele deluroase 
precipitațiile vor fl șl sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări trecătoare, în
deosebi în sudul și estul țării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 4 șl 6 grade, izolat mal coborlte 
In depresiuni, iar cele maxime între 3 
și 13 grade. Ceață, mai ales dimineața.

„Inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu, 
înaltă expresie a responsabilității 
față de soarta civilizației umane"

Pests 75 OOO de oameni ai muncii 
din CRAIOVA — electrotehnicieni, 
chimiști, constructori de utilaj 
greu, de tractoare și autoturisme, 
textiliști, elevi și studenti, tineri și 
virstnicl — au participat ieri la o 
impresionantă adunare populară.

Deschizînd adunarea, tovarășa 
Elisabeta Trăistaru, secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
președintele Consiliului județean 
al F.D.U.S., a spus: „Marea adu
nare populară de astăzi se desfă
șoară in împrejurări internaționale 
grave, care reclamă o acțiune ho- 
tărîtă din partea tuturor oameni
lor muncii pentru salvgardarea 
păcii. RăspUrizîtid Inflăcăratelor 
chemări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale Apelului F.D.U.S., 
oamenii muncii doljeni au partici
pat la peste 100 de adunări popu
lare, mitinguri și simpozioane, cu 
prilejul cărora și-au exprimat 
voința lor fermă de a aplica în 
viată programul de pace al Româ
niei socialiste".

La rîndul său. Dumitru Bivolaru. 
veteran de război, arăta: „Ca par
ticipant la ultimul război mondial, 
îmi exprim, laolaltă cu toți fiii Ro
mâniei. îngrijorarea fată de situa
ția gravă ce s-a creat în viața in
ternațională, și mă alătur Întregu
lui popor, inițiativelor și demersu
rilor de pace ale mult iubitului 
nostru conducător, tovarășul NicoIae 
Ceaușescu. — înaltă expresie a 
responsabilității față de soarta ci
vilizației umane — și intr-un glas 
cu toți partizanii păcii cerem cu 
hotărire să se dea dovadă de ra
țiune, să se pună capăt pînă nu e 
prea tirziu cursei înarmărilor și 
conflictelor armate, care fac să pla

Noi, locuitorii unui important centru economic și spiritual, care 
se află intr-un amplu proces de dezvoltare și Înflorire, cu obiective 
economice si social-culturale prestigioase, al căror ctitor sinteti dum
neavoastră. mult stimate si iubite tovarășe secretar general. Cu tra
diții revoluționare remarcabile, ne alăturăm glasul milioanelor de 
locuitori din patria noastră dragă si din întreaga lume, care se ridică 
hotărit împotriva cursei fără precedent a înarmărilor si îndeosebi a 
celor nucleare.

„Să fie oprită, pină nu este prea tirziu, 
amplasarea noilor rachete nucleare!"

întruniți Intr-un impresionant 
miting, 40 000 de oameni ai mun
cii. tineri și virstnicl. bărbați si 
femei, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități din muni
cipiul SATU MARE, au dat glas ho- 
tăririi și voinței lor unanime de a 
apăra cauza sacră a păcii si dezar
mării.

Mitingul a fost deschis de tova
rășa Magdalena Papp, președintele 
Consiliului municipal al F.D.U.S., 
care a dat glas vibrantului atașa
ment al oamenilor muncii sătmă
reni. fără deosebire de naționali

Vaslui Ea Birlad a Început 
cea de-a 6-a ediție a „Colocviului 
regizorilor din teatrele dramatice". 
Organizată în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României", de 
către Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale — A.T.M., Comitetul jude
țean Vaslui Lde cultură și educație 
socialistă și teatrul „Victor Ion 
Popa", această primă și prestigioasă 
manifestare teatrologlcă din actuala 
stagiune artistică reunește regizori, 
dramaturgi, critici de teatru din 
întreaga tară.

Timp de 6 zile vor fi prezentate 
și puse în dezbaterea specialiștilor, 
a juriului prezidat de regizoarea 
Sanda Mânu, de la Teatrul Națio
nal din București, a publicului din 
orașele Bîrlad, Vaslui și Huși, mat 
multe spectacole reprezentative 
pentru arta regizorală actuală.

în spiritul cerințelor și exigențe
lor formulate la Consfătuirea pe 
problemele activității organizatorice 
și politico-educative de la Mangalia, 

neze azi, mai mult ca orlcind, pe
ricolul unei catastrofe atomice, din 
care nu pot fi nici învinși, nici în
vingători". La rîndul său; bobina- 
toarea Dumitra Antonie. Erou al 
Muncii Socialiste, a spus: „Ce este 
mai minunat și mai înălțător pen
tru noi declt să ne știm copiii cres- 
cînd în liniște. în fericire și bună
stare. apărați de spectrul morții? 
Ce este mai înălțător și mai minu
nat decît să ne construim o țară 
măreață, bogată și mai frumoasă, 
cum n-a fost ea niciodată? De cite 
ori răstim pace spunem în sufle-, 
tul și conștiința noastră Ceaușescu, 
Pe cite ori spunem; Ceaușescu știm' 
visele copiilor noștri liniștite". „In 
numele celor peste 12 000 studenți 
și al cadrelor didactice de la Univer
sitatea din Craiova, a spus studen
tul Mișu Jean Mânolescu, Îmi ex
prim deplina adeziune față de 
strălucitele inițiative și demersuri 
de pace ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, adresindu-se in 
nenumărate rînduri popoarelor lu
mii, a făcut apel la rațiune, pen
tru ca inteligența umană să fie 
pusă în slujba păcii și bunăstării, 
și nu a distrugerii umane. Ne ală
turăm eforturilor mărețe ale tine
retului din patria noastră, care, sub 
conducerea partidului, a iubitului 
său conducător, desfășoară o vastă 
activitate pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi de ci
vilizație și progres".

într-o atmosferă lnsuflețitoare, 
participant!! la marea adunare 
populară au adaptat textul unei 
telegrame, adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care, printre 
altele, se arată : 

tate. față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al 
poporului, față de strălucitele sale 
inițiative menite să ducă la in
staurarea in Europa, în lume a unui 
climat de securitate și destindere, 
din care să dispară pentru totdeau
na spectrul unui război nuclear 
pustiitor.

„Trăim sentimente de aleasă 
mindrie patriotică pentru tot ce a 
întreprins și întreprinde conducă
torul partidului și statului nostru 
pentru'pacea continentului, neutru 
pacea și securitatea lumii. Trebuie 

CARNET CULTURAL

tema colocviului din acest an 
.Aportul regiei românești la dez
voltarea conștiinței spectatorilor și 
la dezvoltarea gustului păntru tea
trul actual" (coordonatorul dezba
terii : prof. unfv. dr. Ion Toboșarul 
va da posibilitatea partlcipanțflor 
să facă un fertil schimb de opinii, 
să releve cele mai noi modalități de 
sporire a valențelor educativ-for- 
matlve ale spectacolului teatral, la 
baza căruia stă actul regizoral. Ma
nifestarea va fi întregită de vizite 
In Întreprinderi industriale. întîlniri 
cu spectatori și artiști amatori, 
lansări de cărți. (Petru Necula).

Suceava. Timp de <5ouă zile> 
la Suceava, s-a desfășurat festi
valul coral interjudețean „Clprian 
Porumbescu" organizat de Consi
liul Culturii și Educației Socialis
te, Comitetul județean de cultură 

să împiedicăm, dt nu este încă 
prea tirziu. prin forțele unite ale 
popoarelor, amplasarea noilor ra
chete nucleare .nimicitoare pe con
tinentul nostru" — spunea in cu- 
vintul său Mihai Pop. Erou al 
Muncii Socialiste, maistru la între
prinderea „Unio"

„Noi. femeile, mame și soții — a 
arătat în cuvîntul său Maria Ia- 
noși. președinta Comitetului muni
cipal al femeilor — nu vom avea 
liniște în suflete atita vreme cit 
asupra Europei planează primej
dia amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, care sporesc 
puterea distructivă și arsenalul 
morții. grăbesc apropierea unui 
nou război nimicitor. Iată de ce

Vă încredințăm din adîncul inimilor noastre, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că noi. cei peste 120 000 de locuitori ai municipiului 
Satn Mare, sîntem hotărîți să acționăm cu responsabilitate sporită 
pentru înfăptuirea politicii interne și externe înțelepte a Partidului 
Comunist Român, să vă urmăm in tot ce faceți zi de zi cu dăruire 
patriotică și abnegație revoluționară pentru continua înflorire și pros
peritate a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România, pen
tru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, in care să triumfe 
pacea.,colaborarea si înțelegerea intre toate popoarele planetei noastre.

„Ne exprimăm încrederea
In triumful

La marea adunare ce a avut loc 
in zona sălii sportive polivalente 
din municipiu! TG. MUREȘ, peste 
35 000 de oameni ai muncii — chi
miști, constructori de maslni-unel- 
te. textiliști, tineri si virstnicl» 
români, maghiari, germani — au 
participat după-amiază la un vi
brant miting consacrat păcii și de
zarmării.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Ironom Buda. prim-seoretar al 
Comitetului municipal Tg. Mureș 
al P.C.R.. primarul municipiului, a 
spus : „Ca fii ai României socia
liste. care înțeleg să se implice cu 
tenacitate în tot ce poate asigura 
pacea lumii, ne exprimăm încrede
rea în triumful rațiunii si binelui, 
în stoparea aberantei curse a înar
mărilor. în retragerea și distruge
rea arsenalelor nucleare existente 
pe continentul european. în evita
rea unei conflagrații nucleare, a 
oricăror altor războaie".

în cuvîntul său. Ion Toader, ingi
ner la întreprinderea „Electro- 
mureș". a arătat : „Noi. oamenii 
muncii din municipiul Tg. Mureș, 
care cu brațele și mintea noastră 
făurim valori necesare bunăstării 
și fericirii semenilor noștri, con-

Ne angajăm și în acest moment de adîncă trăire, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, să fim mereu în primele rinduri ale 
luptei pentru pace și progres, să fim mereu alături de efortul 
dumneavoastră pentru adincirea si diversificarea procesului început 
de Conferința de la Helsinki, pentru aplicarea Înțelegerilor convenite 
Ia Madrid, in vederea înfăptuirii unei Europe unite, fără arme nu
cleare, in care fiecare națiune să fie liberă și egală.

Cu prilejul adunărilor au 
fost trimise scrisori amba
sadelor U.R.S.S. si S.V. A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu
nilor Unite, in care se adresează

și educație socialistă și Centrul de 
îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă Suceava. 
La ediția din acest an, care a fost 
consacrată împlinirii a 130 de ani 
de la naștere și a 100 de ani de la 
moartea marelui compozitor pa
triot, au evoluat coruri din 9 ju
dețe ale țării și din municipiul 
București. Marele premiu „Clprian 
Porumbescu" a fost obținut de co
rala „Prietenii muzicii" a Casei 
municipale de cultură din Baia 
Mare. (Sava Bejlnarin).

ȚjmiS La Sinnicolau Mare a 
avut loc o gală de filme inspirate 
din viața și activitatea oamenilor 
de pe aceste meleaguri, realizate 
de cineclubul casei orășenești de 
cultură care a împlinit 25 de ani 
de activitate. Acest moment jubi
liar a fost marcat, de asemenea,

în numele tuturor femeilor sătmă
rene cerem să se oprească aberan
ta cursă a înarmărilor, să fie dis
truse armele de ucidere în masă".

Aceleași gînduri izvorîte din 
simțămintele de înaltă responsabi
litate pentru apărarea păcii pe 
planeta noastră au exprimat Grigo- 
re Rotaru, președintele Comitetului 
municipal al O.D.U.S., Maria Dă- 
nuța. secretar al comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Mondiala". 
Gheorghe Boț, președintele Consi
liului municipal al sindicatelor. 
Traian Pillca, preot. Alina Sabău, 
elevă la școala generală nr. 14.

în telegrama adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se spune, 
intre altele :

rațiunii"
damnăm orice Încercare de a um
bri visele si speranțele noastre de 
a munci nestingherit pentru pre
zentul nostru și viitorul copiilor 
noștri".

Exprimând voința fermă a medi
cilor. a tuturor oamenilor de știin
ță din municipiu, prof. dr. Lăszlo 
Ioan, rectorul Institutului de me
dicină si fairmacie. a spus că sarci
na miliardelor de oameni de pre
tutindeni o constituie lupta pentru 
preîntâmpinarea unui război nu
clear nimicitor. \

în numele acelorași sentimente 
înălțătoare, al dorinței fierbinți de 
a se instaura pe planeta noastră 
un climat de înțelegere si colabo
rare fructuoasă între popoare, au 
vorbit și Margareta Bîlcu, pre
ședinta Comitetului municipal al 
femeilor, Otilia Barna, președinta 
Comitetului municipal al O.D.U.S.. 
pioniera Antonela Sala. Bogdan 
Florea, președintele Consiliului 
municipal ai sindicatelor, actrița 
Farkas Ibolya si Szatmâri Ștefan, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal al U.T.C.

în încheiere a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in cere, 
între altele, se spune : 

chemarea de a se întreprinde 
aefiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea 
păcii.

de prezentarea altor pelicule reali
zate de cinecluburi din București, 
Arad, Craiova, Gura Humorului, 
Oradea, Oțelul Roșu, Pitești și Ti
mișoara, întîlnirea transformîn- 
du-se într-un veritabil colocviu al 
cineaștilor amatori din țara noas
tră. (Cezar Ioana).

Maramureș. Ca ,n fiecare 
an. sezonul castanelor este marcat 
în municipiul Baia Mare de Festi
valul cultural-artistic „Toamna 
bălmăreană". cea mai complexă 
manifestare spirituală anuală din 
centrul de județ, la care participă 
toate instituțiile de educație și cul
tură. Timp de o săptămină. băimă- 
renii sînt participanți și spectatori 
Ia expoziții de artă și de rarități 
arhivistice, spectacole de teatru si 
poezie, lansări de cărți și concerte 
corale, dezbateri pe teme de știin
ță și evocări istorice, manifestări 
sportive etc. Aflat la a XII-a edi
ție. Festivalul „Toamna băimărea- 
nă“ întregește cu momente semni
ficative viața culturală a orașului. 
(Gheorghe Susa).
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CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ

Ecaterina Szabo - medalie de bronz
Ia individual compus

BUDAPESTA 29 (De la trimisul 
Agerpres, Miron Moga) : Campiona
tele mondiale de gimnastică au con
tinuat la Budapesta cu al doilea con
curs de exerciții liber alese pentru 
desemnarea medaliatelor la indivi
dual compus feminin.

Titlul de campioană mondială și 
medalia de aur au revenit sportivei 
sovietice Natalia Iurcenko, cu 79,350 
puncte, urmată de coechipiera sa 
Olga Mostepanova — 79,000 puncte, 
iar pe locul trei s-a situat Ecaterina 
Szabo (România), care a cucerit me
dalia de bronz cu 78,979 puncte. In 
concursul final. Ecaterina Szabo a 
evoluat excelent, fiind notată de 
două ori cu „zece" la sol si la să

AZI, ÎN CAPITALA
România - Polonia în „Cupa F.I.R.A.’*

Pe stadionul „Parcul Copilului" 
din Capitală se va disputa astăzi 
meciul dintre selecționatele Româ
niei si Poloniei, eontind pentru noua 
ediție a campionatului european de 
rugbi — „Cupa F.I.R.A.". Partida va 
începe la ora 15,00 și va fi condu
să de arbitrul italian Natale Cada- 
muro.

FOTBAL — Etapa a X-a :

GAZDELE - 15 PUNCTE; OASPEȚII - 1 PUNCT
Universitatea Craiova — Petrolul 

Ploiești 3—# (0—0). De data aceasta, 
crâiovenil s-au putut prezenta pe te
ren cu o formație care să arate cît 
de cit mai apropiată de formația lor 
ideală. A jucat inclusiv Bălăci, în 
repriza secundă (atît de așteptat de 
echipa lui și de echipa naționa
lă), dar s-au accidentat Irimes- 
cu (o comoție după care și-a 
revenit numai pe patul spitalului, 
unde a fost transportat Imediat) și 
Negrilă (în ultimul minut de joc). 
Indiferent dacă la Universitatea Cra
iova mai sînt sau nu și alte proble
me interne, este limpede că starea 
de sănătate a jucătorilor este la ora 
aceasta principala problemă, cea mai 
nevralgică. Jocul a decurs multă vre
me sub însemnul lui 0—0, înaintașii 
studenți nereușind să creeze breșe 
in apărarea petrolistă. Ce n-au reușit 
înaintașii, au reușit fundașii : Tili- 
hoi, Ungureanu și Negrilă — autori 
ai unor goluri frumoase, aplaudate 
îndelung de galeria olteană.

A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Bihor 
4—1 (1—1). Cînd Georgescu marca 
un gol care deschidea scorul pe te
renul din Tg. Mureș, multi radloas- 
cultători (desigur, in primul rînd cei 
din Oradea) au început să creadă 
că F. C. Bihor va continua să rămî- 
nă singura echipă din divizia „A" 
neînvinsă In deplasare în acest se
zon. Dar Szabo a egalat rapid, apoi 
tot el a luat și conducerea, pentru 
ca Fanici și Munteanu să stabilească 
scorul final.

Corvinul Hunedoara — C.S. Tirgo- 
viște 3—1 (2—1). în sfîrșit, victorie 
la Hunedoara. Suporterii Corvlnului 
nu mai gustaseră această bucurie din 
24 septembrie. Confirmînd potenția
lul sporit pe care l-au etalat în 
etapa precedentă la Slatina (0—0 cu 
F.C. Olt), hunedorenii și-au fructifi
cat avantajul terenului. Autorii go
lurilor : Moldovan, Văetuș și Nicșa. 
De la tîrgovișteni (care n-au mai 
clștigat un meci de la 1 octombrie) 
a înscris Octavian Popescu — titu
lar în echipa națională de tineret — 
care egala : 1—1. Numai că apoi...

S.C. Bacău — Rapid București 
2—0 (1—0). Rapidiștii au rezistat — 
în acest meci televizat — pînă în 
minutul 24; cînd Avădanei a făcut 
ca tabela de marcaj să arate 1—0. 
După pauză a mai inserts și Șoșu ; 
elevii antrenorului Valentin Stănes- 
cu au încercat să forțeze spre final, 
dar s-au ales numai cu două curse 
spectaculoase (însă ineficiente) ale 
lui Manea. Deci, portarul Mânu n-a 
rezistat la Bacău, cum reușise la 
Rm. Vilcea și Petroșani.

Politehnica Iași — Chimia Rm. 

rituri. in timp ce la bîrnă a fost 
depunctată în mod nejustificat de că
tre brigada de arbitre condusă de L. 
Turișceva — ceea ce a privat-o pe 
sportiva noastră de medalia de ar
gint pe care ar fi meritat-o cu pri
sosință. Celelalte două gimnaste ro
mânce. Lavinia Agache (78,575 punc
te) și Laura Cutina (78,275 puncte) 
ȘrăU clasat, pe locurile sase șL res
pectiv, nouă.

Astăzi campionatele se Încheie o- 
dată cu desfășurarea concursului 
special pe aparate. Din echipa noas
tră participă Lavinia Agache. la toa
te cele patru aparate. Ecaterina 
Szabo. Ia sol și la paralele, și Mi- 
rela Barbălată, la sărituri.

Selecționata României va alinia ur
mătoarea forrțiatie probabilă : A. 
Dinu — Al. Marin, Capmare. Lun- 
gu. Aldea — Alexandru. Paraschiv — 
Murariu. Șt. Constantin, Rădulescu — 
Dumitru. Caragea — Pașcu. Mun- 
teanu. Bucan.

Vilcea 2—0 (0—0). Oblemenco și ai 
săi au rezistat în Dealul Copoului 
ceva mai puțin decît rezistase Spor
tul Studențesc in 15 octombrie : nu
mai 65 de minute, după care Cioacă 
a deschis scorul. Fiind încă vreme 
de un gol, ieșenii n-au pierdut pri
lejul și Burdujan a Înscris și el (din 
penalti).

Sportul Studențesc — F.C. Olt 2—1 
(1—1). A fost derbiul etapei. Care

CLASAMENTUL
1. Steaua 10 7 1 2 23— 7 15
2. Sportul atud. 10 7 1 2 19— 7 15
3. F.C. Bihor 10 5 3 2 17—12 13
4. Poli Iași 10 4 5 1 10— 5 13
5. F.C. Olt 10 3 5 2 9- 7 11
6. A.S.A. 10 4 3 3 13—13 11
7. S.C. Bacău 10 5 1 4 11—15 11
8. Univ. Craiova 9 4 2 3 14— 8 10
9. Dinamo 8 4 2 2 12 —6 10

10. Jiul w 4 2 4 9—12 10
11. Rapid 10 3 3 4 10—11 H
12. Chimia 10 3 3 4 9—13 9
13. F.C. Baia Mare 10 3 3 4 9—16 9
14. Corvinul 10 2 3 5 11—14 7
15. Dunărea C.S.U. 10 1 5 4 2— 8 7
16. F.C, Argeș 9 3 0 6 10—13 8
17. C.S. Tirgoviște 10 1 4 5 6—14 6
18. Petrolul 10 1 2 7 8—21 4

ETAPA A XI-A 
(Marți, 1 noiembrie)

Poli Iași — A.S.A. ; F.C. Baia Mare 
— Sportul Studențesc ; Rapid — Du
nărea ; Chimia — Univ. Craiova ; 
Petrolul — Jiul ; C.S. Tîrgoviște — 
F. C. Argeș ; F.C. Olt — S.C. Ba
cău ; F.' C. Bihor — Steaua.

Meciul Dinamo — Corvinul este 
«minat 

derbi și-a onorat această calitate. 
Abia începuse meciul, jucătorii încă 
își mai căutau locul pe teren iar 
spectatorii în tribune, că tînărul și 
incisivul Marian Popescu l-a și „exe
cutat" pe portarul bucureștean Spe- 
riatu : 1—0 pentru F.C. Olt în Re
gie 1 Gazdele au apăsat pe accele
rator și au început să asalteze poarta 
lui Ciurea, insă numai un șut — 
trimis de Ion Munteanu în minutul 
22 — a fost mai periculos ; în schimb, 
oaspeții au mal șutat de trei ori la 
poartă, iar în minutul 41 n-a fost 2—0 
pentru Olt numai fiindcă Pană a 
salvat în ultima zecime de secundă 
de pe linia porții. Totuși, Sportul a 
egalat tn minutul 43 prin Coraș (in
spirat și precis găsit de Hagi). 
Repriza a doua a fost, cum era de 
așteptat, incrîncenată. Arbitrul Ion 

în cîteva rînduii
• Campionatele balcanice de scri

mă au continuat la Plovdiv cu pro
bele individuale de floretă femei și 
spadă, în ambele victoria revenind 
sportivilor români. în asaltul decisiv 
al întrecerii floretistelor, Reka La- j 
zăr a învins-o cu 10—8 pe coechi- ( 
pieră sa Monica Veber, pe locul trei 
clasîndu-se o altă sorimeră ro- < 
mânca. Aurora Dan.

în finala probei de spadă, Rudolf ! 
Szabo a dispus cu 12—10 de Liviu 
Buzan.
• în etapa a 12-a a campiona

tului vest-german de fotbal, echipa | 
S.V. Hamburg, jucînd în deplasare.
a fost învinsă cu scorul de 4—0 de 
către formația Borussia Moenchen- ■ 
gladbach.' Alte rezultate : Werder 

. Bremen Bayer Leverkusen 3—0 ;, 
Bayern Mîlnchen — F. C. N Urn berg 
4—2 ; F.C. KOln — Eintracht ; 
Frankfurt pe Main 7—0 ; Fortuna , 
Diisseldorf — V.F.B. Stuttgart 3—0 ; ; 
V.F.L. Bochum — F.C. Kaiserslau- ; 
tern 4—1.

în clasament continuă să conducă , 
S.V. Hamburg — 18 puncte, urmată 
de Bayern Mtinchen — 16 puncte.
• La Wroclaw, în meci pentru ; 

preliminariile campionatului euro- ' 
pean de fotbal (grupa a 2-a). selec
ționata Portugaliei a întrecut cu sco- j 
ru! de 1—0 (1—0) formația Poloniei. ; 
Unicul gol al partidei a fost marcat, 
în minutul 31, de Carlos Manuel. |
• în orașul Delitzsch, din 

R. D. Germană, s-a desfășurat me
ciul de box dintre reprezentativei® 
de juniori ale țării gazdă și Româ
niei. Victoria a revenit pugiliștilor ; 
din R.D.G. cu scorul ds 14—8.

Velea din Craiova a avut ceva de 
furcă, dar s-a descurcat : a dat de
cizii juste (mal alos cele Importante), 
a dat și patru cartonașe (galbene — 
pentru Iorgulescu, Mihai Marian și 
Marian Popescu ; roșu — pentru 
Coraș). în minutul 60, cînd bucureș- 
tenil rămîneau în zece oameni (prin 
eliminarea lui Coraș pentru injurii) 
scorul era 1—1 și pe studenti li 
așteptau 30 de minute grele. Totuși, 
ei și-au strîns repede rîndurile și 
chiar peste două minute au reușit să 
se desprindă : 2—1 (autorul golului 
Mircea Sandu). în continuare, ocazi
ile au alternat de la o poartă la 
cealaltă, dar nu s-a mai marcat deși 
Boriceanu de la F.C. Olt a trimis 
mingea în bara transversală, iar 
Hagi a ratat o excelentă situație. Cei 
mai buni jucători în acest meci au 
fost Pană și Cazan, respectiv Iordâche 
și Cățoi. Suporterii „alb-negrilor" au 
plecat însă de la stadion nemulțumiți 
de jocul Sportului Studențesc — a 
echipă care, după cîte se pare și se 
vede, se antrenează și joacă sub va
loarea recunoscută a componenților 
săi.

Steaua — Jiul Petroșani 1—0 (0—0). 
Jucătorii din Petroșani, care știu să 
se apere dîrz și cu succes, au rezistat 
la București pînă cînd mai era un 
sfert de oră de joc ; atunci a deschis 
scorul Cîmpeanu (tot Cîmpeanu !). 
Despre steliști n-avem a spune decît 
că talentul lor și buna pregătire, pa 
care știm că o fac, au nevoie de timp- 
pentru afirmare deplină. Cum ar zice 
un scriitor microbist, e bine ca ei să 
nu se creadă prea repede cu sacii în 
căruță !

Dunărea C.S.U. Galați — F.C. Baia 
Mare 0—0. Un meci „alb" din toate 
punctele de vedere.

Sinteza etapei. S-au disputat 8 
meciuri în această etapă ; din cele 18 
puncte puse în joc, 15 au revenit 
gazdelor, oaspeții alegîndu-se numai 
cu unul. Au fost înscrise 20 de goluri 
(în medie 2,5 goluri pe meci), 17 de 
către gazde și 3 de către oaspeți. în 
clasament, primele trei echipe și-au 
păstrat locurile (chiar dacă F.C. 
Bihor a fost înfrîntă, ea rămîne pa 
locul 3, beneficiind de cele 13 puncte 
adunate anterior) ; de asemenea, 
și-au păstrat locurile F.C. Baia Maro 
Îi Petrolul ; A.S.A., S.C. Bacău și
Universitatea Craiova au urcat cîte 

patru locuri ; Jiul, Rapid, Chimia și 
Dinamo (care n-a jucat) au coborît 
cite 3 locuri. în clasamentul golgete- 
rilor continuă să conducă Lăcătuș, cu 
7 goluri ; il urmează Coraș, Cîmpea
nu II, Pițurcă și Grosu — cîte 8.

Gheorghe MITROI /



NOm MM AL TOTMASUIHI NIM CEflUSESCB, 
IMPBEUNft CI TOVflBASft ELENA CEAUȘESCU

O acțiune politică de amplu răsunet, o puternică 
expresie a înaltului prestigiu international 

al președintelui României socialiste

paris, Intilnire a reprezentantului P.C.R.

Noul Itinerar de pace, prietenie, solidaritate, 
colaborare și înțelegere internațională întreprins rie 
tovarășul Nicolee Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in Malta, Egipt. Sudan și Cipru îsi 
găsește, in continuare, o largă reflectare în coloanele 
presei de peste hotare, în relatările marilor agenții, 
în emisiunile posturilor de radio și televiziune de pe 
diverse meridiane. O atenție deosebită este acordată 
de presa de peste hotare luărilor de poziție ale con
ducătorului partidului și statului nostru in problemele 
cardinale ale contemporaneității, reliefindu-se că vi
zitele in cele patru țări vădesc din nou dorința fermă 
de pace a României socialiste, a președintelui său, 
pentru care problema fundamentală a zilelor noastre 
o constituie înfăptuirea dezarmării, în primul rind a 
celei nucleare. înlăturarea primejdiei catastrofei nu
cleare, apărarea dreptului suprem al popoarelor la 
viață, la existentă liberă și demnă.

Presa de peste hotare remarcă faptul că vizita a 
prilejuit manifestări de profundă stimă și considera
ție față de personalitatea politică proeminentă a pre
ședintelui Nlcolae Ceausescu, promotor neobosit al 
idealurilor păcii, libertății și progresului întregii uma
nități. Se subliniază că noua misiune de pace și

colaborare a inalților soli ai poporului român eviden
țiază consecvența exemplară, perseverența neabătută 
a eforturilor României socialiste, sub conducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndreptate spre întărirea prieteniei și înțe
legerii între toate statele, spre soluționarea marilor 
probleme ale lumii în concordanță cu interesele tu
turor popoarelor. Se remarcă evidențierea, in cursul 
convorbirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii țărilor vizitate, in documentele semnate, a 
necesității reglementării pașnice, prin tratative, a 
focarelor de conflict și tensiune, reafirmarea princi
piilor și normelor fundamentale care trebuie să gu
verneze relațiile dintre state, promovarea fermă și 
materializarea unor acțiuni de colaborare de tip nou, 
întemeiate pe egalitate și avantaj reciproc, In context, 
se relevă că toate cele patru state vizitate fac parte 
din categoria țărilor mici și mijlocii, în curs de dez
voltare, nealiniate, noul itinerar inscrilndu-se astfel 
și ca o materializare a poziției principiale a României 
socialiste privind creșterea rolului și contribuției 
acestei categorii de state la desfășurarea vieții inter
naționale.

anumită măsură arsenalul său. In 
același timp, statele europene, în 
special membrii N.A.T.O. și statele 
membre ale Tratatului de la Varșovia, 
ar trebui să-și aducă o contribuție 
proprie în direcția alungerii la un 
acord între U.R.S.S. și S.U.A.".

Ample extrase din interviul acor
dat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ziarului egiptean „Al Ahram" au fost 
publicate și de cotidianul iordanian 
„AL-RAI", care a redat în mod 
deosebit pasajele privind poziția 
principială a României față de gă
sirea unei soluții trainice și juste 
pentru conflictul din Orientul Mij
lociu. In același timp, sînt elogiate 
eforturile si propunerile constructive 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
vizind încetarea conflictului dintre 
Irak și Iran și solutionarea diferen
delor dintre cele două țări pe calea 
tratativelor.

„Fără retragerea prealabilă a tru
pelor israellene din sudul Libanului 
nu se poate vorbi de soluționarea 
crizei din această tară și nici despre 
o pace globală în Orientul Mijlociu. 
Aceasta este poziția președinților

Relatări și comentarii 
ale presei 

și posturilor de 
radioteleviziune 

din diferite țări ale Lumii

României si Egiptului, Nicolae 
Ceaușescu si Hosni Mubarak, care au 
examinat la Cairo cele mai actuale 
probleme privind Orientul Mijlociu" 
— relatează agenția iugoslavă 
TANIUG intr-unui din comenta
riile sale. privind vizita înalți
lor soli ai poporului român. 
„Ambii președinți s-au pronunțat 
pentru dreptul poporului palestinian 
la autodeterminare, precum si pen
tru crearea unui stat palestinian 
independent. Președintele Nicolae 
Ceausescu a reafirmat poziția Româ
niei cu privire la convocarea unei 
conferințe internaționale consacrate 
Orientului Mijlociu, la care să parti
cipe toate părțile interesate". în con
tinuare. agenția menționează că in 
cadrul convorbirilor oficiale româno- 
egiptene au fost abordate, totodată, 
aspecte ale cooperării economice 
dintre cele două tari.

Radioteleviziunea și diferite pu
blicații din IRAK au comentat am
plu vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Egipt și conținu
tul convorbirilor cu președintele 
Hosni Mubarak. A fost evidențiat in 
mod deosebit apelul celor doi șefi de 
stat pentru încetarea războiului 
irakiano-iranian. pentru oprirea ime
diată a ostilităților si reglementarea 
problemelor pe calea negocierilor. 
Presa irakiană a relevat pozițiile 
României și Egiptului în legătură cu 
problema palestiniană. Libanul, con
flictul arabo-israelian, precum șl cu 
negocierile privjnd actualitatea poli
tică africană — O.U.A., Namibia,
Africa de Sud.

Au fost, totodată, scoase In evi
dentă conținutul convorbirilor ro
mâno—egiptene privind dezarmarea 
și, în acest context, apelul lansat de 
cei doi președinți la intensificarea 
eforturilor pentru a se ajunge la un 
acord în cadrul negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva în legătură 
cu oprirea amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa, 
retragerea și distrugerea celor exis
tente.

Despre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au relatat și diverse 
publicații, radioul șl televiziunea 
din Zair. Sub titlul „Președintele 
Ceaușescu în Egipt", cel mai mare 
cotidian zairez — ELIMA — a pu
blicat un amplu comentariu în 
care, printre altele, se relevă că 
„această vizită, care se înscrie in 
cadrul legăturilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări, a 
suscitat un interes deosebit în cercu
rile diplomatice din Orientul Mijlo
ciu". „în cursul vizitei în Egipt, șeful 
statului român șl președintele Hosni 
Mubarak au abordat probleme deo
sebit de importante. începind desigur 
cu cele ale situației internaționale 
actuale si. în special, cu climatul 
care domnește în Liban — scrie zia
rul. Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hosni Mubarak au subliniat necesi
tatea de a se permite libanezilor 
sâ-si reglementeze singuri șl in mod 
pașnic problemele.

Șeful statului român a reafirmat 
propunerea privind organizarea unei 
conferințe internaționale cu nrivire 
la Orientul Mijlociu, conferință la 
care să participe si Uniunea Sovie
tică, și reprezentanții poporului pa
lestinian. în convorbirile lor. cei doi 
oameni de stat au abordat, totodată, 
probleme ale întăririi cooperării ro- 
mâno-egiptene. precum si ale încor
dării mereu crescînde care există in 
lume în legătură cu instalarea de 

noi rachete în Europa, pronunțîn- 
du-se în favoarea unor negocieri 
fructuoase de natură să conducă la 
încetarea cursei înarmărilor și la 
progrese în domeniul dezarmării, în 
primul rînd al celei nucleare, la 
oprirea instalării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, la 
reducerea numărului acestora și re
tragerea rachetelor existente.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
adresat, de asemenea, un apel țări
lor în curs de dezvoltare de a-si in
tensifica cooperarea și a pus accen
tul pe necesitatea instaurării unei 
noi Ordini economice mondiale" — 
se arată în încheiere.

Vizita președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. în Egipt s-a în
cheiat prin semnarea unei Declara
ții comune care reflectă punctele de 
convergentă dintre România si Egipt 
în ce privește analiza situației din 
Orientul Mijlociu — scrie agenția 
italiană A.N.S.A. In Declarația co
mună se cer retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate 
în 1967. recunoașterea dreptului la 
autodeterminare al poporului pales
tinian si a dreptului tuturor statelor 
din regiune de a trăi în interiorul 
unor frontiere sigure, recunoscute, și 
se afirmă necesitatea ca reprezen
tanții legitimi ai poporului palesti
nian să participe la toate tratativele 
consacrate instaurării unei păci 
globale, drepte și trainice în re
giune.

„în legătură cu Libanul — conti
nuă A.N.S.A. — România si Egiptul 
se pronunță pentru retragerea urgen
tă și necondiționată a trupelor is- 
raeliene din această țară, pentru 
crearea condițiilor ca poporul liba
nez să-și rezolve singur problemele 
interne, fără nici un amestec din 
exterior.

Un capitol din Declarația comună 
este dedicat problemelor dezarmării. 
Cei doi președinți se pronunță In 
special pentru înghețarea bugetelor 
militare si desființarea simultană a 
celor două blocuri militare opuse, 
subliniind necesitatea de a se ajun
ge la un acord în cadrul convorbi
rilor de la Geneva pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune și, în același timp, 
pentru retragerea și distrugerea 
celor existente" — arată agenția ita
liană în încheiere.

Intr-o suită de relatări, agenția 
egipteană de presă M.E.N. a prezen
tat momentele principale ale vizite: 
oficiale de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în Sudan, 
evidențiind în mod deosebit pozițiile 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu exprimate in Declarația comu
nă româno-sudaneză. „Președinții 
Nicolae Ceaușescu si Gaafar Moha
med Nimeiri și-au reafirmat convin
gerea că o reglementare globală, 
justă și durabilă a problemelor din 
Orientul Mijlociu poate fi asigurată 
pe baza retragerii trupelor israelie- 
ne din teritoriile arabe ocupate, a 
recunoașterii dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare și la 
crearea unui stat propriu, indepen
dent. a garantării securității tuturor 
statelor din regiune".

„Cei doi președinți — continuă a- 
genția M.E.N. — și-au exprimat 
profunda îngrijorare față de încorda
rea gravă existentă în lume și au 
chemat toate statele să acționeze 
pentru reglementarea diferendelor 
internaționale exclusiv pe cale pașni
că și să contribuie In mod efectiv la 
curmarea cursului spre confruntare, 
la dezarmare, în primul rind la 
dezarmare nucleară, la rezolvarea în 
interesul popoarelor a problemelor 
grave și complexe care confruntă 
astăzi omenirea".

Reliefînd aprecierile privind situa
ția din Africa, agenția egipteană re
levă faptul că „președinții României 
și Sudanului au subliniat rolul im
portant ce revine Organizației Uni
tății Africane în soluționarea proble
melor de pe continent, precum și ne
cesitatea asigurării accesului neîn- 
tirziat al Namibiei la independență".

A relatat pe larg despre vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Sudan, și presa din Kuweit. Coti
dianul de limbă engleză „ARAB 
TIMES" inserează ample extrase din 
Declarația comună româno-sudaneză, 
insistînd în mod deosebit asupra po
ziției țării noastre privind soluționa
rea crizei din Orientul Mijlociu, rea
lizarea reconcilierii naționale în Li
ban, încetarea războiului dintre Irak 
și Iran.

Ziarul „JORNAL DO ANGOLA", 
intr-un amplu articol, informează că 
șefii de stat ai României și Sudanu
lui și-au exprimat, in cursul convor
birilor. solidaritatea militantă cu 
lupta poporului din Namibia pentru 
independentă și libertate, sub condu
cerea S.W.A.P.O. Comentariul pre
zintă, totodată, pozițiile celor două 
țări în problemele internaționale ma
jore, tn special cele referitoare la si
tuația din Orientul Mijlociu.

(Agerpres)

Sub semnul apropiatei întîlniri la nivel 
înalt româno-iugoslave

Sesiunea Comisiei mixte de colaborare economică
ți tehnico-științifică

BELGRAD 29 (Agerpres). — La 
Belgrad s-a încheiat sesiunea a 14-a 
a Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică. Lucrările s-au desfășurat 
sub semnul apropiatei vizite oficiale 
de prietenie pe care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o va întreprinde 
în țara noastră tovarășul Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

La sesiune a fost analizat stadiul 
îndeplinirii hotărîrilor adoptate cu 
prilejul intîlnirilor tradiționale din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai României și Iugoslaviei pentru 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice bilaterale. Au fost 
relevate cu satisfacție rezultatele 
obținute. Totodată, au fost examina
te și convenite noi măsuri și acțiuni 
pentru asigurarea dezvoltării, în 
continuare, a relațiilor economice 
bilaterale. Au fost puse de acord 
modalitățile concrete de lucru pen
tru sporirea schimburilor de mărfuri 
pînă la sfîrșitul anului în curs, pen
tru pregătirea din timp și asigurarea 
creșterii acestora în cursul anului 
viitor. O atenție deosebită s-a acor
dat problemelor cooperării și specia
lizării, îndeosebi a celei bazate pe 
tehnologii moderne. De asemenea, 
au fost analizate resursele de care 
dispun cele două economii în con
strucțiile de mașini, electronică, 
electrotehnică, metalurgie, industria 
chimică și petrochimică și in alte 
domenii, ștabillndu-se noi direcții 
de dezvoltare a colaborării econo

Sesiunea Comisiei economice guvernamentale 
româno-braziliene

BRASILIA 29 (Agerpres). — La 
Brasilia s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei 
economice guvernamentale româno- 
braziliene.

Pornind de la înțelegerile la nivel 
înalt existente între cele două țări 
și pe baza acordurilor care regle
mentează raporturile economice ro
mâno-braziliene, protocolul semnat 
cu acest prilej de loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Joao Clemente Baena Soa
res, secretar general al relațiilor ex
terne, prevede acțiuni concrete de 
creștere și diversificare a schimbu

Încheierea unei noi runde 
a consultărilor 
chino-sovietice

BEIJING 29 (Agerpres) — La Bei
jing a avut loc cea de-a treia rundă 
a consultărilor chino-sovietice — a- 
nunță agențiile China Nouă ' și 
T.A.S.S. La consultări, delegațiile au 
fost conduse de Qian Qichen, repre
zentant special al guvernului chi
nez, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și respectiv de L. I. 
Illciov, reprezentant special al gu
vernului sovietic, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Consultările, care au prilejuit un 
schimb de opinii in problema pri
vind normalizarea relațiilor sovieto- 
chineze, au fost considerate utile de 
către ambele părți, arată agențiile 
T.A.S.S. și China Nouă.

Următoarea rundă de consultări va 
avea loc la Moscova în martie 1984.

■ AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U. a aprobat, cu 14 voturi pen- I 

tru și o abținere (S.U.A.), o rezoluție in care autoritățile sud-africane sînt • 
I condamnate pentru atitudinea lor in problema Namibiei. Rezoluția se 
I pronunță împotriva continuării ocupării ilegale a Namibiei de către regimul J 

rasist de la Pretoria și împiedicării, de către acesta, a înfăptuirii planului 1 
in etape privind acordarea independenței Namibiei.

CONGRESUL NAȚIONAL AL 
. SINDICATELOR DIN CHINA. La 

Beijing s-au încheiat sîmbătă lu
crările celui de-al X-lea Congres 
național al sindicatelor din China 

I — relatează agenția China Nouă. 
I Ca președinte al Federației Sindi

catelor din întreaga Chină a fost 
I reales Ni Zhifu.

În spiritul înțelegerii și colaborării prietenești româno-olandeze
Numeroase fapte și evenimente 

pun permanent în evidență consec
vența cu care România socialistă 
transpune în fapt orientările pro
gramatice stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., între care un rol 
important îl ocupă dezvoltarea, în 
spiritul coexistenței pașnice, a re
lațiilor cu toate statele lumii, indi
ferent de orînduirea lor socială. In 
sfera acestor preocupări se înscrie 
și evoluția ascendentă a relațiilor 
dintre România și Olanda, relații 
bazate pe principiile respectării su
veranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Așa cum se știe, un rol esențial, 
determinant în dezvoltarea legătu
rilor de colaborare prietenească ro
mâno-olandeze au avut întîlnirile 
șl convorbirile la cel mai înalt nivel 
cu prilejul vizitei efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu în Olanda, în 
1973 și al vizitei suveranei olandeze 
în România, în 1975, importantele 
documente adoptate în timpul aces
tor vizite creind un cadru fertil pen
tru amplificarea legăturilor pe mul
tiple planuri dintre cele două țări și 
popoare.

In acest context propice se situea
ză și vizita oficială pe care primul 
ministru al guvernului român, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a între
prins-o în cursul acestei săptămîni 
în Olanda. Schimbul de mesaje din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și regina Beatrix a- Regatului Ță
rilor de Jos, cu prilejul primirii de 

mice și tehnice In domeniul energe
ticii, materiilor prime și surselor de 
energie, în cercetarea geologică, ex
ploatarea de țiței și gaze, în alte 
ramuri. Au fost evidențiate noi căi 
de acțiune în vederea diversificării 
și intensificării colaborării tehnico- 
științifice și tehnologice in domenii 
de importanță hotărîtoare pentru 
economiile celor două țări și pentru 
aplicarea cît mai rapidă în produc
ție a rezultatelor cercetării. S-a con
venit asupra intensificării în conti
nuare a colaborării în domeniul 
transporturilor, între instituțiile fi- 
nanciar-bancare din cele două țări.

Acțiunile și măsurile convenite au 
fost înscrise în protocolul sesiunii, 
care a fost semnat de președinții 
celor două părți in comisie — 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale al României, și Milenko 
Boianici, secretar federal pentru co
merțul exterior al Iugoslaviei. Pen
tru realizarea acțiunilor convenite a 
fost adoptat un program comun de 
lucru.

★
Cu prilejul lucrărilor sesiunii, pre

ședintele părții române în comisie a 
avut convorbiri cu Branislav Ikonici, 
președintele Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste Ser
bia, și Jivan Mareli, președintele 
Consiliului Executiv al Adunării 
Provinciei Socialiste Autonome Voi- 
vodina, cu privire la dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri și cooperă
rii economice reciproce.

La lucrările sesiunii și la Întîlniri 
a participat Dumitru Popa, ambasa
dorul țării noastre la Belgrad.

rilor comerciale, precum și acțiuni 
de cooperare economică in domeniile 
minier, metalurgic, al construcțiilor 
de mașini, transporturilor, agricultu
rii și în alte domenii de interes re
ciproc, care asigură dezvoltarea pe 
termen lung a relațiilor economice 
dintre cele două tari. Documentul 
stabilește, de asemenea, direcțiile de 
creștere și diversificare în continua
re a schimburilor comerciale de in
teres reciproc, de conlucrare româ- 
no-braziliană în realizarea unor 
obiective economice în cele două 
tari, cit și pe terțe piețe.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

de colaborare în domeniul 
construcțiilor

BERLIN 29 (Agerpres). — La 
Potsdam s-au desfășurat ltictările 
ședinței a 56-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. de colaborare în do
meniul construcțiilor, la care au 
participat delegații ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., iar în Ca
litate de observatori reprezentanți ai 
R. D. P. Yemen. Delegația română 
a fost condusă de Ion Petre, minis
trul construcțiilor industriale.

Au fost examinate sarcinile ce re
vin comisiei din hotărirlle sesiunii 
Consiliului și Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. și adoptate propunerile 
pentru aplicarea experienței înain
tate în domeniul folosirii economi
coase și raționale a resurselor de 
combustibili, energie și materii pri
me în construcții, industria materia
lelor de construcții și in industria 
sticlei și ceramicii.

O SESIUNE A ADUNĂRII FE- | 
DERALE A R.S. CEHOSLOVACE a 
avut loc la Praga. Adunarea a dez- t 
bătut probleme privind dezvoltarea 
relațiilor economice externe ale ță- 
rii, în contextul perfecționării acti
vității economice. Totodată, au fost I 
examinate o serie de probleme cu- I 
rente ale vieții de stat.

. --- ---- ---  ---- ---- -I

către suverana olandeză a primului 
ministru al guvernului român. dă 
expresie înaltei aprecieri acordate 
de România și Olanda relațiilor sta
tornicite între ele, dorinței comu
ne de a dezvolta raporturile bila
terale, în interesul reciproc, al cau
zei securității și păcii în Europa și 
in lume.

Principalul obiectiv al convorbiri
lor dintre cei doi prim-miniștrl l-a 
constituit analiza evoluției raportu
rilor pe plan economic, concluzia 
desprinsă fiind aceea că potențialul 
economic al României și Olandei 
oferă largi posibilități de extindere 
a acestor relații. In acest spirit s-a 
căzut de acord să se întreprindă noi 
măsuri pentru creșterea mai puternică 
în continuare și pentru diversificarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice, industriale / și teh
nice, precum și pentru lărgirea coo
perării în alte domenii de Interes 
comun. Totodată, au fost examinate 
posibilitățile de inițiere a unor noi 
acțiuni de cooperare, îndeosebi în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
electronicii și electrotehnicii, con
strucțiilor navale, agriculturii și In
dustriei alimentare. De asemenea, 
s-au stabilit măsuri pentru partici
parea în comun la realizarea unor 
acțiuni de cooperare pe terte piețe. 
Fără îndoială că Acordul dintre gu
vernul român și guvernul olandez 
referitor la încurajarea și protejarea 
reciprocă a investițiilor, precum și 
Acordul de cooperare în producție 
și comercializare cu firma „Philips", 
semnate în cursul vizitei, sint de 
natură să stimuleze colaborarea pe

cu primul secretar
PARIS 29 (Agerpres). — Reprezen

tantul Partidului Comunist Român 
la Congresul Partidului Socialist 
Francez, tovarășul Petru Enache. 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu Lionel Jospin, 
prim-secretar al P.S.F.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise un cordial mesaj de salut 
și cele mai bune urări, precum și 
urări de prosperitate poporului fran
cez prieten.

Lionel Jospin a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde urări de sănătate 
și fericire personală, precum și sen-

Lucrările Congresului Partidului Congresul pentru
Independența

ANTANANARIVO 29 (Agerpres). 
— Cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Congresul pentru Independen
ța Madagascarului (A.K.F.M.) își 
continuă lucrările. Din partea Parti
dului Comunist Român, a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezentantul 
partidului nostru, Iulian Ploștinaru, 
membru al C.C. al P.C.R., a transmis 
un salut, primit cu deosebit interes 
de participanți.

Congresul Partidului
VIENA 29 (Agerpres). — Cel de-al 

28-lea Congres al Partidului Socialist 
din Austria, ale cărui lucrări s-au în
cheiat sîmbătă la Viena, l-a desem
nat pe fostul cancelar federal Bruno

Situația din Grenada
SAINT GEORGE’S 29 (Agerpres). 

In Grenada, mai ales în zonele mun
toase ale țării, continuă luptele din
tre trupele invadatoare și forțele de 
rezistentă locale — informează agen
ția guyaneză de presă G.N.A. Se 
precizează că trupele invadatoare, 
ale căror efective se ridică in pre
zent la peste 5 600 militari, sîrit ma
siv sprijinite de artileria de pe na
vele aflate în zonă, precum și de 
elicoptere și avioane.

Fermă condamnare a intervenției militare străine
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

La Washington, unde își are sediul 
Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.), a avut loc o ședință ex
traordinară a Consiliului Permanent 
al O.S.A., consacrată evoluției situa
ției in zona caraibiană și consecin
țelor intervenției militare străine în 
Grenada.

Intervenția militară din Grenada 
a fost condamnată de reprezentanții 
Mexicului, Columbiei, Argentinei, 
Braziliei, Boliviei, Venezuelei, Repu
blicii Panama, Republicii Peru, Ecua
dorului și ai alțor state din regiune, 
care au cerut retragerea imediată din 
Grenada a trupelor străine.

PRAGA 29 (Agerpres). — Poporul 
și guvernul, cehoslovac condamnă 
agresiunea forțelor militare străine 
împotriva Grenadei, exprimă deplina 
lor solidaritate și sprijinul pentru 
lupta eroică a poporului din Grenada 
în apărarea cuceririlor revoluționare 
și a dreptului de a-și hotărî singur 
soarta și cer încetarea imediată a in
tervenției, retragerea trupelor de 
ocupație din această țară — se arată 
în Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R.S. Cehoslovace, trans
misă de agenția C.T.K.

BERLIN 29 (Agerpres). — In legă
tură cu invazia militară străină din 
Grenada, un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, citat de agenția 
A.D.N., a declarat că aceasta consti
tuie o încălcare brutală a dreptului 
internațional și a Cartei O.N.U. Gu
vernul și poporul R.D.G. condamnă 
cu toată hotărârea această invazie, 
care încalcă suveranitatea Grenadei, 
și cere retragerea imediată a invada
torilor. pentru a da din nou posibi
litatea poporului din această țară 
să-și exercite drepturile sale suve
rane.

VARȘOVIA 29 (Agerpres). —■ In
tr-o declarație difuzată de agenția 
poloneză P.A.P. se arată că „Polonia 
condamnă hotărât actul de agresiune 
împotriva Grenadei, cerînd încetarea 
imediată a amestecului armat și re
tragerea trupelor străine din această 
țară". In document se menționează 
că „imixtiunea armată a S.U.A. re

plan economic între cele două țări. 
Apreciind progresele înregistrate în 
cadrul schimburilor cultural-știin- 
țifice, șefii celor două guverne au 
pus în evidență posibilitățile de a 
dezvolta relațiile și în domeniile 
educației, științei și culturii, sportu
lui și turismului.

In cadrul schimbului de păreri cu 
privire la problemele vieții interna
ționale s-a subliniat necesitatea de 
a se depune toate eforturile pentru 
reluarea politicii de pace, destindere, 
de dezvoltare independentă și coope
rare, de soluționare a tuturor conflic
telor și problemelor litigioase dintre 
state exclusiv pe cale pașnică, prin 
negocieri. S-a relevat, în același 
timp, că problema fundamentală a 
zilelor noastre o reprezintă oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea dez
armării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare, asigurarea păcii în întreaga 
lume, pentru realizarea de pași con- 
creți în această direcție impunîn- 
du-se noi și susținute eforturi.

Acordînd o atenție deosebită situa
ției din Europa, șefii celor două gu
verne și-au exprimat satisfacția pen
tru adoptarea prin consens a docu
mentului final al reuniunii general- 
europene de la Madrid, pentru con
venirea convocării Conferinței pen
tru măsuri de încredere și de secu
ritate și pentru dezarmare în Euro
pa, precum și organizarea unui șir 
de reuniuni viitoare menite să asi
gure continuitate procesului inițiat la 
Helsinki și au arătat că orice progres 
pe calea securității și cooperării în 
Europa este de natură să aibă o in
fluență favorabilă asupra păcii și 
securității internaționale.

al P. S. Francez
timentele sale prietenești, de înaltă 
stimă și apreciere.

Primul secretar al P.S.F. a evocat 
cu plăcere vizita făcută în anul 1931 
în România, convorbirile cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care au 
avut un rol deosebit de important 
in dezvoltarea bunelor relații dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Francez.

In cursul convorbirii a fost expri
mat interesul comun de a extinde 
pe mai departe cooperarea dintre 
cele două partide, apreciindu-se că 
aceasta servește adîncirii și ampli
ficării relațiilor dintre România și 
Franța pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, cauzei 
păcii și înțelegerii în Europa și in 
lume.

Madagascarului
Cu acest prilej, președintele 

A.K.F.M., Richard Andriamanjato. a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, Co
mitetului Central al P.C.R. cele mai 
calde mulțumiri pentru mesajul 
adresat, exprimînd, totodată, do
rința de a dezvolta relațiile dintre 
P.C.R. și A.K.F.M., dintre cele două 
țări și popoare.

Socialist din Austria
Kreisky drept președinte de onoare 
al partidului, transmite agenția A.P.A. 
Succesor al lui Kreisky în funcția de 
președinte al P.S.A. este actualul 
cancelar federal, Fred Sinowatz.

Totodată, se precizează că unită
țile militare ale țărilor caraibiene 
care au intervenit alături de trupele 
S.U.A. în Grenada nu au participat 
practic la lupte, singurele trupe an
gajate în confruntările directe cu 
forțele de rezistență grenadiene fiind 
cele americane.

Un comunicat al forțelor de rezis
tență din Grenada subliniază hotă- 
rirea acestora de a continua să se 
opună trupelor invadatoare — adau
gă agenția G.N.A.

prezintă încă o dovadă a politicii de 
pe poziții de forță, de încălcare a 
normelor obligatorii ale relațiilor in
ternaționale și de violare a suvera
nității și independenței celorlalte 
popoare".

HAGA 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în Parlament, ministrul afa
cerilor externe al Olandei, Hans Van 
Den Broek, a respins argumentele 
avansate de Statele Unite pentru a 
justifica Intervenția lor militară în 
Grenada, transmite agenția France 
Presse. „Nici cererea celor șase țări 
din regiune asociate la intervenție, 
nici faptul că, potrivit Guvernului 
S.U.A., viața cetățenilor americani 
din Grenada ar fi fost în pericol nu 
făceau necesară o acțiune militară" 
— a declarat ministrul olandez.

HARARE 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a condamnat, într-o 
declarație, intervenția trupelor 
S.U.A. în Grenada, arătînd că ea re
prezintă o violare a Cartei Națiu
nilor Unite și a drepturilor suve
rane ale poporului grenadian. „Res
pingem categoric teoria potrivit că
reia un stat a cărui ideologie poli
tică se opune celei a altui stat are 
dreptul să invadeze teritoriul aces
tuia din urmă în scopul de a-i re- 
orienta politica și a-i reajusta ordi
nea politică — a subliniat premierul 
Mugabe. Republica Zimbabwe refuză 
să admită că vreun stat are dreptul 
universal să-și aroge rolul militar de 
a impune altora propriile sale con
cepte".

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
R. P. Ungară condamnă intervenția 
militară străină în Grenada și cere 
retragerea neîntîrziată a trupelor in- 
tervenționiste — se arată într-o de
clarație transmisă de agenția M.T.I. 
Poporul ungar își exprimă solidari
tatea cu poporul din Grenada și do
rește sincer ca el să redevină, cît 
mai curînd posibil, stăpînul patriei 
sale — se arată în declarație.

De asemenea, au condamnat ferm 
intervenția militară străină in Gre
nada guvernele Indoneziei, Maltei, 
Angolei și Mozambicului.

Așa cum susține în permanență 
România, poziție afirmată cu pu
tere și în cadrul recentelor con
vorbiri. problema principală pentru 
Europa o constituie în prezent pe
ricolul amplasării in acest an a noi
lor rachete cu rază medie de acțiu
ne, ceea ce ar agrava și mai mult 
primejdia de război, în primul rînd 
de război nuclear. Tocmai de aceea 
țara noastră se pronunță pentru con
tinuarea tratativelor de la Geneva 
în vederea ajungerii la un acord co
respunzător care să asigure oprirea 
amplasării de noi rachete și trecerea 
la retragerea și distrugerea celor exis
tente și, în final, a tuturor armelor 
nucleare de pe continent.

In legătură cu evoluția situație! 
economice in lume s-a subliniat ne
cesitatea de a se întreprinde pași ho- 
tărîți în direcția lichidării subdezvol
tării, a edificării noii ordini econo
mice internaționale, de a se adopta 
măsuri concrete care să asigure re
luarea procesului dezvoltării econo
mice in țările în curs de dezvoltare.

Guvernele celor două țări și-au ex
primat hotărirea de a-și adinei con
lucrarea în cadrul O.N.U. și în alta 
fofuri internaționale.

Este unanimă aprecierea că dialo
gul de Ia Haga și înțelegerile reali
zate se vor înscrie ca o nouă contri
buție la intensificarea raporturilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre România și Olanda, din
tre popoarele român și olandez, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Radu BOGDAN
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Efortul constant al României pen
tru dezvoltarea relațiilor sale inter
naționale, pozițiile exprimate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. intr-o 
problemă ce preocupă în cel mai 
înalt grad popoarele continentului 
european — problema rachetelor cu 
rază medie de acțiune — sint relie
fate în relatările transmise de agen
ția FRANCE PRE3SE despre vizita 
înalților soli ai poporului român in 
Malta.

Prima vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în capitala mal- 
teză. La Valletta — se subliniază — 
se înscrie în politica românească de 
lărgire a relațiilor cu toate statele, 
indiferent de mărimea lor. Sînt men
ționate apoi bunele relații existente 
între țara noastră și Malta în cadrul 
„Grupului celor 77“ și în mișcarea de 
nealiniere.

Agenția citează aprecierile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea realizării unui acord 
în problema rachetelor cu rază me
die de acțiune și consecințele insta
lării noilor rachete în Europa, su
bliniind : „Președintele României. 
Nicolae Ceaușescu, a declarat,’ in 
toastul rostit la dineul oficial oferit 
de președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara, că trebuie făcut to
tul pentru a se împiedica desfășura
rea noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune. Nu trebuie ac
ceptată ldeea datei stabilite de 
N.A.T.O. ca un fapt împlinit —- a 
spus președintele Nicolae Ceaușescu. 
subliniind că. dimpotrivă, trebuie 
făcut totul pentru împiedicarea des
fășurării rachetelor cu rază medie de 
acțiune în Europa. Șeful statului ro
mân a relevat necesitatea ca toate 
țările europene să acționeze pentru 
realizarea unui asemenea acord".

Referitor la aceeași problemă, a- 
genția UNITED PRESS INTERNA
TIONAL subliniază că „România și 
Malta se pronunță pentru distru
gerea tuturor rachetelor nucleare, și 
în mod deosebit a rachetelor cu rază 
medie de acțiune". Cele două țări — 
adaugă agenția — consideră că pro
punerile Uniunii Sovietice și State
lor Unite ale Americii în această 
problemă oferă o bază pentru înțe
legere. „România și Malta au chemat 
la eliminarea tuturor armelor nu
cleare. a bazelor militare șl forțelor 
militare străine din Mediterana și 
consideră că în nici un caz concep
tul libertății mării deschise nu tre
buie să constituie un pretext pentru 
acumularea de arme nucleare și de 
torțe militare".

Intr-o altă relatare, agenția U.P.I. 
se referă la conlucrarea României și 
Maltei la recenta reuniune de la 
Madrid din cadrul C.S.C.E. De ase
menea, agenția citată a transmis re
latări ale vizitelor făcute de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu la diferite obiective 
economice din Malta.

Agenția CHINA NOUA a prezentat 
pe larg pozițiile exprimate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în interviul 
acordat ziarului egiptean „Al 
Ahram". „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat că ar fi ne
cesar ca O.N.U. sau Consiliul de 
Securitate să adopte hotărîri cores
punzătoare șl să inițieze organi
zarea unei conferințe Internationale 
în vederea reglementării probleme
lor Orientului Mijlociu — scrie a- 
genția menționată. Țările interesate, 
inclusiv țările arabe, toate statele si 
forțele politice care se pronunță 
pentru o soluționare politică in O- 
rientul Mijlociu ar trebui să acțio
neze și să contribuie la organizarea 
acestei conferințe Internationale". A- 
gerrti.a China Nouă se oprește. în 
continuare, asupra pasajelor din in
terviu privind soluționarea proble
mei oalestiniene pe baza dreptului la 
autodeterminare, inclusiv la reali
zarea unui stat Palestinian indepen
dent. Sînt, totodată, redate aprecie
rile șefului statului român în legă
tură cu problema amplasării rache
telor cu rază medie de acțiune in 
Europa.

„în interviul acordat ziarului cai- 
rat „Al Ahram". președintele 
Nicolae Ceaușescu a reînnoit pro- 
punerea sa cu privire la convocarea 
unei conferințe internaționale pri
vind Orientul Mijlociu in vederea 
rezolvării problemei oalestiniene. 
Statele arabe, inclusiv Egiptul, pre
cum șf toate forțele Interesate într-o 
soluționare politică ar trebui să con
tribuie la pregătirea unei asemenea 
conferințe" — scrie agenția vest- 
gernană D.P.A.

în continuare, aceeași agenție redă 
pozițiile exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în problema 
rachetelor nucleare, subliniind : 
..Șeful statului român a arătat că 
staționarea noilor rachete americane 
In Europa va spori serios pericolul 
unul război atomic. De aceea ar 
trebui ca negocierile amerieano-so- 
vietice să fie continuate Dină se va 
ajunge la un acord. In această 
perioadă, U.R.S.S. ar trebui să 
nu mai amplaseze rachete și — 
tn conformitate cu declarațiile 
făcute anterior — să reducă într-o


