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fe spiritid preocupărilor constante pentru aeștereu producție^ agricole, pentru

lunca mereu mai spornică, dezvoltarea 

continuă a economiei - temelia sigură 
a creșterii veniturilor populației

Marile transformări revoluționare produse în decursul edi
ficării socialismului în țara noastră evidențiază cu putere faptul 
că scopul suprem al politicii Partidului Comunist Român este ri
dicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, sa
tisfacerea nevoilor celor ce muncesc, afirmarea plenară a perso
nalității umane.

NICOLAE CEAUȘESCU

transpunerea in viață a programelor din diferitele sectoare ale agriculturii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a tat ieri o vizită de lim la Institutul de cercetări

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român. președintele Repu
blicii Socialiste România, a efec
tuat marți, 11 septembrie, o vizită 
de lucru la Institutul de cercetări 
pentru legumicultura și floricul- 
tură Vidra — județul Giurgiu.

Vizita secretarului general al 
partidului la această unitate a pri
lejuit o analiză cuprinzătoare a 
modului în care se acționează, în 
lumina programelor existente, a 
orientărilor și sarcinilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R.. in direcția ob
ținerii unor recolte cît mai mari 
în legumicultura, pe măsura re

surselor existente, a puternicei 
baze materiale create agriculturii 
românești, astfel incit această ra
mură de bază a economiei națio
nale să aducă o contribuție spo
rită- la progresul general al,tării, 
la ridicarea nivelului de. trai al 
întregului nostru popor.

Actualul dialog de lucru al se
cretarului general al partidului a 
prilejuit examinarea amănunțită a 
•modului în care au fost transpuse 
în practică angajamentele luate de 
lucrătorii institutului la vizita din 
1983, pe linia obținerii de rezul
tate cît. mai bune în ameliorarea 
diferitelor soiuri de legume, în ex
tinderea culturilor succesive și du
ble menite să asigure produse de 

calitate superioară, recolte cît mai 
ridicate la hectar.

La această nouă întîlnire a con
ducătorului partidului și statului 
cu lucrătorii și specialiștii din a- 
gricultură au participat tovarășii 
Ion Dincă, Silviu Curticeanu, 
Gheorghe Stoica, precum și 
Gheorghe David, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, 
Tib.eriu Mureșan, președintele. A- 
cademiei de Științe Agricole și Sil
vice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu deosebită căldură, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, de tovarășul 
Ion B. Popescu, prim-secretar al 

Comitetului județean de partid 
Giurgiu. Cercetătorii institutului 
au întîmpinat cu multă bucurie pe 
secretarul general al partidului, 
aplaudînd cu însuflețire, scan- 
dînd cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și popprul!“, 
„Ceaușescu reales la al XIII-lea 
Congres !“. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să guste 
pîine și sare, semnul rodniciei 
acestor locuri din mănoasa Cîmpie 
Română, oferindu-i-se frumoase 
buchete de flori. O formațiune al
cătuită din membri ai gărzilor pa
triotice și detașamentelor de pre-
(Continuare în pag. a V-a)

Examinarea în cadrul recentei șe
dințe a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.CiR'.; desfășurată 
sub președinția tovarășului Nicolae 

. Ceaușescu, a Raportului privind 

.aplicarea măsurilor referitoare la 
majorarea retribuțiilor a prilejuit o 
analiză amplă, ■ multilaterală'a mo
dului in care s-au înfăptuit preve
derile de creștere a veniturilor 
■oamenilor muncii în actualul cinci
nal. .Pe baza, acestei analize, înaltul 
for de partid a apreciat...că, ..prin 
traducerea in. viață a programului 
privind aplicarea fermă a principii
lor. autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii. perfecționarea meca
nismului economico-financiarr a 
sistemului de retribuire a muncii 
St creșterea retribuției'în acest cin
cinal — program elaborat din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și adoptat de Plenara 
Comitetului Central din iunie 1983 
— s-au asigurat condițiile ridicării 
nivelului de trăi material si spi
ritual al întregului ponor.

După cum este cunoscut, obiec
tivele actualului cincinal se înfăp
tuiesc cu succes. La Sesiunea so
lemnă ce a avut loc cu ocazia' ani
versării zilei de 23 August'— prilej 
de evocare a realizărilor din ulti
mii 40 de ani — secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
pus, totodată, în evidență faptul că 
in perioada ce a trecut din actualul 
cincinal s-au obținut progrese im
portante in toate domeniile și ra
murile. economiei naționale. Astfel,' 
in pofida condițiilor grele determi
nate de ■ criza mondială, producția

Obiectivele proiectului 

de Directive ale Congresului 

a[ XIII-lea a[ RCJl - coordonate 

ale muncii, vieții și izbînzilor 

viitoare ale poporului

Un amplu program pentru dezvoltarea

intensivă și modernizarea continuă 
a agriculturii

Profundele transformări care au 
avut loc- in- anii revoluției și con
strucției socialiste in agricultura 
României pun in lumină caracterul 
științific, profund creator al poli
ticii agrare a partidului nostru. In 
concepția partidului. organizarea 
pe baze socialiste a acestei ramuri 
nu -a constituit un scop in sine, ci 
cadrul social absolut necesar, pen
tru modernizarea radicală a agri
culturii românești, pentru trans
formarea ei intr-o agricultură so
cialistă intensivă, de mare randa
ment. Mutațiile cantitative și cali
tative ce s-au produs in agricultu
ra noastră; al cărei suport mate
rial a crescut considerabil de la un 
cincinal la altul, iși găsesc concre
tizarea in ritmurile inalte de creș
tere a producției agricole, in nu
mărul impresionant de capacități 
agrozootehnice de care dispune a- 
gricultura astăzi, precum și in pu
ternica bază tehnico-materială care 

industrială din țara noastră a'cres
cut in primii doi ani ai cincinalului 
cu un ritm mediu de 2,8 la sută', în 
1983 ritmul sporind la 4,8 la sută, 
pentru ca in primul semestru al 
acestui an să se înregistreze o creș
tere cu circa 5 la sută. în agricul
tură, cu toate condițiile grele . ale 
secetei prelungite din toamna anu
lui trecut și din primăvara acestui 
an, la producția de cereale păioase 
s-a obținut in 1984 cea mai bună 
recoltă din istoria României. Toate 
acest© rezultate în dezvoltarea 
economică au. făcut posibilă și 
au format baza solidă, temelia 
robustă, trainică pe care s-au 
Înfăptuit prevederile de sporire a 
veniturilor populației, de - creștere 
a bunăstării generale, de făurire a 
unei civilizații socialiste tot mai 
inalte.

Prin aplicarea măsurilor de ma
jorare a retribuțiilor in perioada 1 
septembrie 1983 — 1 august 1984 — 
ce a cuprins toate categoriile de 
oameni ai muncii, din toate sferele 
de activitate — retribuția medie no
minală a crescut la 2 925 lei, față 
de 2 238 lei in 1980. în condițiile 
cind in nenumărate țări ale lumii 
inflația galopantă, sporirea vertigi
noasă a prețurilor afectează grav 
puterea de cumpărare, veniturile 
oamenilor muncii, la noi • această 
majorare s-a aplicat în condițiile 
desfășurării unei politici financiare 
solide, sănătoase, de asigurare a 
stabilității prețurilor, ceea ce a con
dus Ia realizarea unui; indice de 
prețuri de 123,3 la sută față de 
anul 1980, in loc de 124,5 la sută, cit 
a fost planificat. Totodată, majora

s-a dezvoltat cu aportul hotărîtor 
al industriei noastre.

în mod cu totul deosebit se dis
ting. in evoluția acestei ramuri, 
transformările innoitoare pe care 
le-a cunoscut agricultura in pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, care a mar
cat o cotitură de substanță in po
litica agrară a partidului. ■ in dez
voltarea și modernizarea agricultu
rii noastre socialiste. In această 
privință, o contribuție decisivă, 
inestimabilă are secretarul general 
al partidului, 'tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Definind locul pe care 
iî are agricultura ca ramură de 
bază a economiei naționale,- secre
tarul general al partidului a funda
mentat teza potrivit căreia fără o 
agricultură intensivă, modernă, de 
înaltă productivitate, organizată oe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței. nu se poate asigura nici fău
rirea societății socialiste multilate

rea retribuțiilor a fost însoțită de 
sporirea ofertei de bunuri puse la 
dispoziția populației, ceea ce a per
mis creșterea gradului de înzestra
re a fiecărei familii cu mărfuri tot 
mai diverse și de calitate tot mai 
înaltă, noi pași înainte, pe calea 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
de viată ale' întregului popor.

Realizarea unui asemenea vast și 
sistematic program de măsuri pri
vind majorarea retribuțiilor tutu
ror oamenilor muncii, .în condițiile 
in care in multe țări, datorită cri
zei economice mondiale, are loc o 
scădere a nivelului de' trai al ce
lor ce muncesc, demonstrează, 
încă o dată, cu puterea faptelor, 
caracterul sănătos al economiei ro
mânești, forța și capacitatea ei de 
a depăși orice greutăți, de a asi
gura progresul continuu al patriei, 
ridicarea permanentă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor — țelul suprem al politicii 
partidului, esența orinduirii so
cialiste făurite de popor sub con
ducerea partidului.

Modul in care a fost reali
zată in țara noastră acțiunea de 
majorare a veniturilor vădește Ca
racterul profund umanist al politi
cii partidului, care totdeauna a 
conceput dezvoltarea economică a 
țării nu ca un scop in sine , ci 
a.vind ca unică finalitate prospe
ritatea societății, bunăstarea celor 
ce muncesc. în același' timp, acțiu
nea de majorare a retribuțiilor a 
reliefat adevărul că, numai pe mă
sură ce se înregistrează progrese in
(Continuare în pag. a V-a)

ral dezvoltate, nici edificarea co
munismului in patria noastră. In 
acest context, secretarul general al 
partidului a fundamentat teze și 
idei originale, novatoare, privind 
reconsiderarea și redimensionarea 
locului și rolului agriculturii in 
strategia dezvoltării generale a eco
nomiei naționale, in ridicarea bu
năstării poporului, teze care iși gă
sesc o strălucită confirmare practi
că in marile progrese pe care le-a 
cunoscut agricultura din țara noas
tră in ultimele două decenii.

Gindirea teoretică creatoare și 
cutezătoare a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,- fundamentată pe cu
noașterea profundă a realităților 
agriculturii noastre, a marilor re-

Prof. univ. dr.
Oprea PARPALĂ

(Continuare in pag. a Il-a)
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OBIECTIVELE PROIECTULUI DE DIRECTIVE ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI

ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R.
r-LEA AL PARTIDULUI

Un amplu program pentru dezvoltarea intensivă
și modernizarea continuă a

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
NETE AGRICOLE
— în procente —

VOLUMUL 
INVESTIȚIILOR 

IN AGRICULTURĂ

agriculturii
CREȘTEREA 

SUPRAFEȚELOR 
IRIGATE
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de muncă, al

Minările de dări de seamă 
si alegeri - moment politic 
iiiiporîant pentru întărirea 

spiritului rmNor, 
fiecărei organizații de partid

în adunările generale de dări de seamă și alegeri 
de la care relatăm în acest grupaj, ca pretutindeni pe 
cuprinsul țării, comuniștii și-au exprimat adeziunea to
tală față de hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie 
a.c. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
către Congresul al XIII-Iea in înalta funcție de secretar

general al partidului și au adoptat in unanimitate hotăriri 
proprii prin care susțin această supremă investire — ga
ranție sigură a înfăptuirii Programului partidului de dez
voltare multilaterală a patriei noastre și înaintare a ei 
spre comunism.

Calitatea muncii-sub semnul exigenței comuniste

® In cincinalul 1986—1990, pro
ducția neta agricolă urmează să 
crească într-un ritm mediu anual 
de 7,1—7,5 la sută.
• Productivitatea muncii în în

treprinderile agricole de stat va 
crește în perioada 1986—1990 
într-un ritm mediu anual de 6,5 
la sută.
• Concomitent cu creșterea re

coltelor medii la hectar la culturile 
vegetale, se va pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea zootehniei, 
a cărei pondere în producția agri
colă va ajunge în anul 1990 la 
46—48 la sută.

® in viitorul cincinal se va aloca 
pentru dezvoltarea agriculturii un 
volum de investiții de peste 190 mi
liarde lei.

© Cea mai mare parte a fondu
rilor de investiții va fi utilizată pen
tru înfăptuirea programului de îm
bunătățiri funciare și mecanizarea 
completă a lucrărilor agricole.

© Pină la sfîrșitul cincinalului 
agricultura va dispune de 180 000 
tractoare și de o sistemă de mașini 
de înalt randament.

© Cantitatea de îngrășăminte 
chimice va ajunge în 1990 la 3,5— 
4 milioane tone substanță activă, 
revenind 335—380 kg pe un hectar 
teren arabil.

® In concordanță cu prevederile 
Programului național de îmbunătă
țiri funciare, în perioada 1986—1990 
se vor amenaja pentru irigații 1,8— 
2,3 milioane hectare, ajungîndu-se 
astfel, la sfîrșitul cincinalului, la 
5,5-6 milioane hectare.

© în aceeași perioadă vor fi 
efectuate lucrări de desecări pe 
1,5 milioane hectare și de comba
tere a eroziunii solului pe 800 mii 
hectare.

© Prin introducerea în cultură a 
unor terenuri neagricole și îndeo
sebi neproductive, suprafața agri
colă a țării va crește cu peste 500 
mii hectare.

(Urmare din pag. I)
surse de care dispune această ra
mură iși găsește o puternică re
flectare și în modul în care au fost 
concepute și formulate, prin pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XIII-Iea al P.C.R.. obiectivele 
dezvoltării agriculturii noastre în 
cincinalul 1986—1990 și orientările 
de perspectivă pină în anul 2000. 
Prin obiectivele si orientările pe 
care le conține, proiectul de Direc
tive prefigurează în mod strălucit 
viitorul agriculturii noastre socia
liste, deschizind un nou și larg ori
zont muncii țărănimii noastre pen
tru progresul și mai puternic al a- 
cestei ramuri, cu un aport decisiv 
în asigurarea populației cu produse 
agroalimentare, pentru creșterea 
contribuției sale la sporirea venitu
lui național, la progresul general al 
societății românești.

Stadiul inalt de dezvoltare atins 
de această ramură, baza tehnico- 
materială impresionantă de care 
dispune și care se va dezvolta și 
moderniza in continuare reprezintă 
garanția sigură a înfăptuirii mari
lor obiective prevăzute a se reali
za in viitorul cincinal. Elaborate și 
fundamentate cu contribuția esen
țială și sub îndrumarea permanen
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
obiectivele stabilite pentru dezvol
tarea agriculturii in perioada 1986— 
1990 confirmă, cu forța argumen
telor, consecvența cu care acțio
nează partidul nostru, în frunte cu 
secretarul său generai, pentru dez
voltarea puternică și modernizarea 
continuă a acestei ramuri de in
teres vital pentru progresul necon
tenit al economiei naționale și 
prosperitatea întregii noastre so
cietăți.

Obiectivul fundamental al viito
rului plan cincinal îl constituie 
dezvoltarea intensivă și moderni
zarea în continuare a întregii agri
culturi, accelerarea creșterii pro
ducției vegetale și animale prin 
mai buna organizare și folosire a 
întregii suprafețe agricole a țării, 
prin aplicarea cuceririlor științei 
agrozootehnice înaintate. Opțiunea 
pentru calea intensivă de creștere 
a producției agricole are la bază 
raționamente de ordin politic, eco
nomic și social impuse de necesi- 

• tatea de a se asigura creșterea in 
ritm susținut a producției agricole 
vegetale și animale, a randamen
telor la hectar și pe animal, pen
tru a se satisface in mod corespun
zător nevoile economiei naționale 
de materii prime agricole, cerințele 
de consum, științific fundamenta
te, ale populației și, totodată, pen
tru a se crea un disponibil de pro
duse agroalimentare pentru schim
burile economice internaționale.

Continuarea căii intensive de 
dezvoltare a agriculturii răspunde 
unei cerințe legice, unei necesități 
obiective a progresului economic 
și social al țării. Pentru țara noas
tră, unde dezvoltarea și moderni
zarea continuă a economiei națio
nale se bazează pe forțele proprii, 
ceea ce presupune asigurarea unui 
raport optim intre industrie și a- 
gricultură, principala premisă a 
creșterii contribuției agriculturii, la 
sporirea avuției societății, a veni
tului național o constituie dezvol
tarea puternică a bazei tehnico- 
materiale a acestei ramuri, aplica
rea largă a realizărilor cercetării 
științifice agricole, perfecționarea 
organizării agriculturii și creșterea 
gradului de calificare a țărănimii. 
Numai acționindu-se stăruitor in 
aceste direcții este posibilă înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, care înseamnă de fapt rea
lizarea de producții sigure, inalte 
și stabile, o creștere substanțială a

productivității muncii și eficienței 
economice în această ramură.

Care sînt laturile calitative, de
finitorii, ale dezvoltării agricultu
rii în viitorul cincinal ?

în concordanță cu orientările 
conducerii partidului nostru, pro
iectul de Directive prevede dezvol
tarea și modernizarea în continua
re a bazei tehnico-materiale a agri
culturii. Expresia cea mai pregnan
tă a acestei orientări o constituie 
alocarea unui important volum de 
investiții, care însumează peste 
190 miliarde lei — aproape atit cit 
s-a investit in agricultură pină la 
sfîrșitul ultimului deceniu — pen
tru înfăptuirea cu prioritate a pro
gramului de îmbunătățiri funciare 
și mecanizarea completă a lucrări
lor agricole.

Alocarea unor fonduri sporite de

bolilor, a dăunătorilor și buruieni
lor.

Orientarea cu prioritate a inves
tițiilor spre valorificarea rațională 
și integrală a potențialului produc
tiv al pămintului, spre chimizarea 
și mecanizarea completă a lucră
rilor agricole este pe deplin confir
mată de contribuția decisivă pe 
care acești factori și-au adus-o și 
trebuie să și-o aducă în continuare 
la progresul necontenit al acestei 
ramuri. Este de subliniat în acest 
sens că fondurile de investiții 
cheltuite pentru agricultură au 
asigurat înzestrarea acestei ramuri 
cu un volum de fonduri fixe a că
ror valoare depășește în prezent 
de aproape 6 ori pe aceea a fon
durilor fixe existente în anul 1950.

Eforturile pentru amplificarea in 
viitorul cincinal a acțiunilor in do

în mod incontestabil, rezultatele 
muncii ultimilor doi ani ale colecti
vului secției mecanoenergetic de la 
întreprinderea textilă „Dacia“ din 
Capitală sint bune. O atestă indica
torii economici îndepliniți și depă
șiți lună de lună în totalitatea lor. 
Și totuși, in adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri, comuniștii, 
făcind dovada unei inalte conștiințe 
politice, a unui spirit de responsabi
litate, fermitate și exigență revolu
ționară, s-au referit mai puțin la 
succesele obținute. Dimpotrivă. Ți- 
nînd seama de sarcinile mari ce re
vin întreprinderii in. îndeplinirea pla
nului cincinal actual și, mai ales, a 
prevederilor din proiectul de Directi
ve ale" Congresului al XIII-Iea al 
partidului, atit darea de seamă, cit și 
vorbitorii au abordat cu precădere 
anumite deficiențe existente in acti
vitatea lor, pentru ridicarea în viitor 
pe o treaptă superioară a muncii 
comuniștilor de aici, a Întregului colectiv.

— Faptul că S5 la sută din produ
sele întreprinderii sint destinate 
exportului, reprezentindu-ne in zeci 
de fări ale lumii, iar calitatea aces
tora depinde in cea mai mare mă
sură de calitatea întreținerii si repa
rațiilor utilajelor, adică, de munca 
noastră, directă — spunea in adunare 
comunistul Aristide Costea — ne 
obligă ca în viitor să manifestăm o 
cit mai înaltă răspundere in aceasta 
privință. Și cînd spun aceasta, am in 
vedere faptul ca biroul organizației 
de bază să acționeze in așa fel in 
rindul comuniștilor din conducerea 
secției, ca și al celorlalți incit să se 
asigure permanent o organizare mai 
bună a muncii, promptitudine exem

plară în executarea fiecărei repara
ții, întărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă. Pentru că fie
care utilaj care stă din vina noastră 
înseamnă o producție mai mică, fie
care utilaj care nu funcționează per
fect înseamnă produse de calitate 
necorespunzătoare, înseamnă, in fi
nal, o activitate mai puțin eficientă. 

în acest spirit de responsabilitate 
și exigență combativă, de analiză în 
spirit critic și autocritic a muncii

La întreprinderea textilă 
„Dacia" din Capitală

NIVELUL PRODUCȚIILOR VEGETALE
ÎN ANUL 1990

— mii tone —

— cereale 30 000-33 000
— sfeclă de zahăr 10 000-11 000
— floarea-soarelui 1 400- 1 500
— cartofi de toamnă 7 500- 7 800
— legume de cîmp 9 000-10 000

EFECTIVELE DE ANIMALE
LA SFÎRȘITUL VIITORULUI CINCINAL

— mii capete —

— bovine 11 000
— porcine 15 000
— ovine și caprine 28 000
— păsări ouătoare 80 000

investiții pentru creșterea continuă 
a potențialului productiv al pămin- 
tului este de natură să asigure în
făptuirea obiectivelor prevăzute 
prin grandiosul program de trans
formare a naturii, elaborat din ini
țiativa și sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. între 
obiectivele stabilite în acest sens 
se înscriu majorarea suprafeței a- 
gricole cu peste 500 mii hectare, 
amenajarea pentru irigații a unei 
suprafețe de 1,8—2,3 milioane hec
tare, atingindu-se astfel obiectivul 
stabilit prin Programul național de 
îmbunătățiri funciare, adică de a 
se extinde suprafața amenajată 
pentru irigații la 5,5—6 milioane 
hectare, atit cit reprezintă, in con
dițiile actuale, potențialul irigabil 
al țării. Totodată, vor fi efectuate 
lucrări de desecări pe 1,5 milioane 
hectare și de combatere a ero
ziunii solului pe 800 mii hectare.

Gradul de mecanizare și chimi
zare a agriculturii, în general gra
dul de dezvoltare tehnologică a 
acestei ramuri va atinge in urmă
torii ani un nivel , fără precedent 
prin sporirea numărului de trac
toare, diversificarea și creșterea 
randamentului întregii sisteme de 
mașini agricole, prin dublarea can
tităților de îngrășăminte chimice 
aplicate la hectar și sporirea can
tităților de substanțe chimice me
nite să asigure — împreună cu 
metodele biologice — combaterea

meniul lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, pentru intensificarea pro
cesului de chimizare și mecanizare, 
pentru valorificarea superioară a 
resurselor naturale, a mijloacelor 
tehnice și materiale create cu apor
tul industriei și pentru creșterea 
aportului' științei agricole la dez
voltarea pe baze moderne a pro
ducției vegetale și animale, la ob
ținerea de producții ridicate, sigure 
și stabile vor ridica, incontestabil, 
agr,icultuița românească la noile ce
rințe și exigențe pe care le implică 
progresul continuu, susținut al eco
nomiei naționale.

Politica agrară justă a partidului 
nostru, eforturile depuse pentru 
înzestrarea tehnico-materială a 
acestei ramuri de bază a economiei 
naționale, pentru perfecționarea 
organizării și conducerii activității 
din agricultură au asigurat în 
anii construcției socialiste ritmuri 
înalte de creștere a producției 
agricole — în medie 4 la sută pe 
an — ritm ce situează țara noastră 
în rindul țărilor cu cea mai dina
mică agricultură. Potrivit pro
iectului de Directive, și în viitorul 
cincinal va fi continuată politica 
de creștere accelerată a producției 
agricole, producția globală agricolă 
urmînd să crească într-un ritm 
mediu anual de 5,4—5,8 la sută, 
adică într-un ritm foarte apropiat 
de cel stabilit pentru sporirea pro- 
ducției-marfă industriale. Această

creștere în .ritm superior a pro
ducției agricole vegetale și animale 
va permite sporirea contribuției 
agriculturii la crearea venitului 
național, la progresul general al 
societății românești. Totodată, a- 
propierea in tot mai mare măsură 
a ritmului de dezvoltare a agricul
turii de cel al industriei este de 
natură să asigure menținerea unui 
echilibru între cele două mari ra
muri, a unui raport optim între 
ele in cadrul dezvoltării generale 
dinamice și armonioase a econo
miei naționale.

Ritmurile înalte de creștere a 
producției agricole, realizarea în 
viitorul cincinal a unor sporuri 
anuale de producții vegetale și ani
male în general mai mari decit 
cele prevăzute a se obține în ac
tualul cincinal constituie factorul 
primordial menit să accelereze pro
cesul de apropiere a randamentelor 
agriculturii noastre de cele pe care 
le realizează țările cu o agricultură 
avansată. Este un proces care 
se bazează pe rezultatele de 
pină acum, pe realitatea de la 
care pornim la realizarea obiecti
velor pe care partidul le pune in 
fața țărănimii prin proiectul de Di
rective. Realizarea . în mod con
stant, într-un șir de unități, a unor 
producții medii la hectar de 5 000 — 
7 000 kg griu și orz, de 8 000—10 000 
kg de porumb și de 50 000 kg sfeclă 
de zahăr, a unor producții medii de 
lapte de 5 000 litri pe animal con
firmă potențialul biologic ridicat al 
soiurilor și hibrizilor, precum și al 
raselor de animale din agricultura 
noastră, ilustrează capacitatea oa
menilor muncii din aceste unități 
de a lucra in mod științific, res- 
pectind și aplicind ferm normele 
și regulile științei agricole. în a- 
cest context, randamentele medii la 
hectar prevăzute a fi atinse in ulti
mul an al cincinalului, viitor : de
4 000—4 200 kg griu și secară,
5 500—6 000 kg porumb, 2600—2 800 
kg floarea-soarelui, 40 000—42 000 
kg sfeclă de zahăr, precum și pro
ducțiile medii pe animal de 4 500— 
5 000 litri lapte la I.A.S. și 2 700— 
3 000 litri la C.A.P. — randamente 
ale căror niveluri sint sub cele 
realizate in prezent de unitățile 
agricole fruntașe — reflectă, pe 
de o parte, realismul cu care au 
fost fundamentate obiectivele dez
voltării agriculturii, iar pe de altă 
parte, posibilitățile certe de care 
dispun unitățile agricole de a rea
liza asemenea producții chiar și în 
condiții climatice mai puțin favo
rabile.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-Iea al P.C.R., care 
concretizează. concepția revoluțio
nară, profund științifică, .perma
nent novatoare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuprinde un 
concret și fundamentat program de 
creștere a contribuției agriculturii 
Ia dezvoltarea economică și socială 
a patriei noastre. Este vorba de 
obiective realiste, științific deter
minate și pe deplin posibil de rea
lizat. înfăptuirea lor depinde de 
eforturile și capacitatea creatoare a 
oamenilor muncii de la sate, de 
spiritul de răspundere și devota
mentul cu care fiecare lucrător de 
pe ogoare va acționa pentru pune
rea in valoare a marilor resurse 
existente în această ramură. Nici 
un efort nu este prea mare spre 
a îndeplini aceste obiective menite 
să asigure o dezvoltare puternică a 
agriculturii noastre, astfel ca aceas
tă ramură să-și aducă o contribuție 
mereu sporită la creșterea venitu
lui național, a avuției naționale, la 
progresul general al societății ro
mânești.

fiecărui comunist, a organizației de 
bază in ansamblu, și-au spus cuvîn- 
tui în adunare toți vorbitorii. Ștefan 
Enaclie, Cristian Bădărău, Ion Mihai, 
Constantin Dinu, Alexandru Păiș 
s-au referit concret la unele neajun
suri ce. trebuie înlăturate pentru 
creșterea calității produselor, ca și 
pentru realizarea [Propriilor progra
me de măsuri vizînd creșterea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor materiale, economisirea de 
materii prime și materiale. S-a cerut 
ca, în acest scop, biroul organizației 
de bază nou ales să se preocupe mai 
mult, prin diverse forme și metode 
ale muncii organizatorice și politico- 
educative, de dezvoltarea spiritului 
de inițiativă, de creșterea răspunde
rii in muncă, exercitarea unui con
trol mai sistematic asupra activității 
unor cadre cu muncă de răspundere.

Spiritul de înaltă responsabilitate 
comunistă față de bunul mers al ac
tivității secției s-a materializat in 
apelași timp in numeroasele propu

neri făcute privind acțiunea de re
condiționate și refolosire, precum și 
asimilarea unor piese de schimb, 
modernizarea unor utilaje, economi
sirea energiei și combustibilului. 
Constantin Mogoșan s-a referit pe 
larg la sprijinul pe care biroul or
ganizației de partid, cadrele de 
conducere ale secției trebuie să-l 
acorde perfecționării pregătirii pro
fesionale a tinerilor muncitori.

„O calitate nouă, superioară a 
muncii noastre, așa cum ne-o cere 
secretarul general al partidului — 
arăta in cuvintul său tovarășa Maria 
Diaconu, secretara comitetului de 
partid din întreprindere — nu se 
poate obține decit cu un om nou, cu 
o înaltă conștiință revoluționară. Iată 
de ce consider că biroul organizației 
de bază care va fi ales va trebui să 
asigure îmbunătățirea muncii poli
tico-educative in scopul întăririi spi
ritului de răspundere al fiecărui co
munist, creșterii combativității față 
de lipsuri, a exigenței fată de ac
tivitatea fiecărui om din. sec fie, ca și 
a spiritului de întrajutorare tovără
șească, în așa fel incit munca, com
portarea. și atitudinea fiecărui comu
nist să reprezinte un exemplu mobi
lizator pentru întregul colectiv".

Dealtfel, se poate spune că princi
pala concluzie a dezbaterii de către 
cei aproape o sută dc comuniști din 
această organizație a măsurilor sta
bilite pentru .activitatea lor viitoare 
a fost hotărîreii de a face totul pen
tru asigurarea unei calități superioa
re. a unei eficiente sporite, a crește
rii competitivității produselor între
prinderii.

Al. PINTEA

într-o unitate bună, și critica a fost la înălțime
— Creșterea de la an la an, în mod 

constant, a. producțiilor agricole — 
remarca comunistul Ilie Olteânu de 
la ferma vegetală nr. 1 din cadrul 
cooperativei agricole Lisa, județul 
Teleorman, in adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri — ar fi jus
tificat poate intr-o altă împrejurare 
o trecere in revistă in termeni elo- 
gioși a rezultatelor bune șl chiar 
foarte bune obținute aici. Nu mai 
departe, in această vară au fost 
realizate peste 5 000 kg griu la hec
tar, depășindu-se prevederile de 
plan.

în adunarea generală a organiza
ției de bază, atit darea de seamă, cit 
și participanții la discuții au consi
derat că rezultatele globale nu re
flectă posibilitățile reale ale fermei, 
deoarece producțiile medii la hectar 
diminuează meritele celor harnici și 
ascund lipsurile in muncă ale altora. 
Dealtfel, numitorul comun al acestui 
eveniment de deosebită importanță 
in viața organizației de partid de 
aici l-a constituit dezbaterea exi
gentă, într-un spirit de responsabili
tate partinică, a tuturor aspectelor 
muncii comuniștilor în lumina sarci
nilor specifice ce decurg din cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R.

Insistind mai puțin asupra diferi
telor aspecte pozitive — dealtfel nu
meroase și meritorii — darea de sea
mă s-a constituit într-o analiză se
rioasă a propriilor neajunsuri, cu un 
accent puternic pe găsirea grabnică 
a căilor concrete de înlăturare a 
acestora. Dezbaterile au fost polari
zate la rindul lor de preocuparea de 
a asigura — prin sporirea respon
sabilității comuniste a fiecărui 
membru de partid — creșterea pro
ducțiilor la toate culturile. „Cauza 
neajunsurilor trebuie căutată in pro
pria noastră muncă — spunea șeful 
de fermă, inginerul Marin Boțea. 
Căci dacă ar fi să tot dăm mereu 
vina pe natură, pe așa-zisele condiții

obiective, n-am mai face agricultură. 
Argumente ;■ diferențele dintre recol
tele de griu obținute pe sole vecine, 
dintre producțiile evaluate la cultura 
porumbului, De pildă, in sola 25 re
colta de griu a depășit in această 
vară 6 000 kg. in timp ce în sola 3 
nu a. trecut de 4 000 kg la hectar. Și 
un alt exemplu. în timp ce pe tere
nurile îngrijite de echipa condusă de 
comunistul Tudor Gheța porumbul 
prqmite o recoltă de aproape un 
vagon șl jumătate la hectar, pe so
lele repartizate echipelor coordonate

La cooperativa agricolă 
de producție Lisa, 
județul Teleorman

de Stan Botez și Dumitru Bejan pro
ducțiile medii la hectar nu vor de
păși 8 tone". Și astfel, analizindu-se 
munca la fiecare verigă tehnologică, 
comuniștii de aici au stabilit cauzele 
subiective care au diminuat volu
mul roadelor obținute: nerespectarea 
densității optime de plante la hec
tar, neexecutarea la timp și de cali
tate a tuturor lucrărilor de întreți
nere, neaplicarea udărilor conform 
normelor agrotehnice.

în cuvintul lor, vorbitorii — intre 
care Ion Baban, inginer-șef al coo
perativei, Ion Negru, șef de echipă, 
Radu Florea și Ghcorghe Peța, me
canizatori, Stelian Boțea, cooperator 
— au insistat, in lumina exigențelor 
desprinse din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
asupra necesității generalizării expe
rienței pozitive in pregătirea temei
nică a viitoarei producții de cereale 
păioase, subliniind totodată impe
rativul ca biroul organizației de bază 
nou ales să mobilizeze toate forțele 
la strîrigerea- recoltei din această 
toamnă in cel mai scurt timp și fără 
pierderi.

Pe bună dreptate, participanții la 
adunare au lărgit orizontul dezbateri
lor, privind nu numai in propria 
grădină, ci .si in perimetrul interese
lor obștii. Practic, problemele sporirii 
producției vegetale, folosirii forței 
de muncă și a bazei tehnico-mate
riale au fost analizate in strînsă le
gătură cu necesitatea cultivării inte
grale a tuturor suprafețelor de pă- 
mint, creșterii animalelor in fiecare 
gospodărie, în contextul realizării 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială al co
munei. Comuniștii au făcut astfel 
dovada unei depline maturități poli
tice, a profundei înțelegeri a respon
sabilităților care le revin.

E de remarcat ca pozitiv și faptul 
că, intr-o strînsă legătură cu abor
darea concretă a sarcinilor curente 
și de perspectivă, comuniștii s-au 
ocupat pe larg si de aspectele 
specifice muncii organizatorice si 
politico-educative, prin care poate 
fi determinată creșterea capacității 
organizației de partid la mobilizarea 
tuturor cooperatorilor la îndeplinirea 
principalei îndatoriri a colectivului 
de muncă — creșterer în continuare 
a producției agricole, unul din obiec
tivele esențiale ale proiectului de 
Directive ale celui d.. ai XIIT-lea 
Congres al partidului. Crit _i formu
lată cu privire la folosirea sporadică 
a formelor și mijloacelor muncii po
litico-educative, îndeosebi a muncii 
de la om la om, la necesitățile de a 
cere cu mai multă fermitate fiecărui 
comunist să-și îndeplinească; Înda
torirea dc a fi exemplu la lo
cul de muncă si a determina o opi
nie combativă față de orice neajun
suri s-a regăsit atit în intervențiile 
celor care au luat cuvintul, cit și in 
hotărirea adoptată de adunare, hotă- 
rire îmbogățită cu numeroase propu
neri concrete, cu termene precise de 
finalizare.

Stan STEFAN 
corespondentul „Scînteii"

Municipiul Miercurea-Ciuc se dezvoltă și se înfrumusețează de la an la an, păstrind specificul arhitectonic tradi
țional al acestor locuri Foto : S. Cristian
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TOATE PRODUSELE TOAMNEI - ST1INSE CIT MAI GRABNIC $1EĂRA PIERDERI!
BUZĂU: Viteza zilnică la recoltarea și transportul 

florii-soarelui este in creștere
Comandamentul județean pentru 

agricultură a stabilit un amplu pro
gram de măsuri pentru buna orga
nizare si desfășurare a lucrărilor din 
campania agricolă de toamnă, care 
a debutat la începutul acestei luni 
cu recoltarea florii-soarelui de pe 
cele 24 503 hectare. Acționind în spi
ritul indicațiilor , si sarcinilor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., la această importantă 
lucrare se folosesc 418 combine, 
organizate în 98 de formații, dotate 
cu ateliere mobile, precum și impor
tante forțe manuale.

Cum se lucrează ? Recoltarea flo
rii-soarelui se desfășo'ară acum in 
toate cele 14 consilii agroindustriale 
din județ. Inginerul Ion Manole, di
rectorul I.A.S. Rimnicu Sărat, ne-a 
spus : „Am început recoltarea florii- 
soarelui pe trei septembrie. Eșalo
narea încă de la însămînțare a cul
turii ne permite să o culegem repe
de si fără pierderi, să folosim din 
zori si oină seara tîrziu combinele, 
realizind in medie o viteză zilnică 
de 60 hectare. Astfel vom încheia 
recoltarea celor 712 hectare în 8 zile. 
Producția este bună, de peste 
2 500 kg pe hectar și avem ga
ranția că vom depăși planul in me
die cu 200 kg". Parcurgem cîteva zeci 
de metri după combinele Conduse de 
Ștefan Radu. Petre Roman si Ion 
Găman, care descărcau din mers 
producția în mijloacele de transport. 
In urma lor — semn că reglajele au 
fost bine făcute și că se lucrează 
cu răspundere pentru a nu se pier
de nimic din producție, găsim doar 
5—6 capitule de floarea-soarelui. Dar 
si acestea sînt adunate imediat de o 
echipă de muncitori.

Si în unitățile din consiliul agro
industrial Balta Albă consemnăm 
aceeași mobilizare de forțe si preo
cuparea specialiștilor de a deplasa 
rapid combinele în lanurile coapte. 
Președintele consiliului. Gheorghe

BRAȘOV: La stringerea cartofilor, un început
bun, dar ritmul de lucru este sub posibilități

în agricultura județului Brașov, 
principala lucrare de sezon o con
stituie acum stringerea și depozi
tarea cartofilor. Deși în vară timpul 
a fost capricios, recoltă se anunță 
bună, atît sub aspect calitativ, cit și 
c'antitativ. ^Inginerul Ion Enescu. 
director adjunct al direcției agricole 
a județului, ne-a spus că au fost 
luate măsurile necesare pentru ca in 
maximum 15 zile întreaga producție 
de cartofi să fie pusă la 'adăpost. 
Cum se acționează pentru încadrarea 
lucrărilor in acest termen ?

Raidul întreprins prin cîteva uni
tăți agricole din Cimpia Bârsei, prin

Anghel, ne precizează că, după tre
cerea combinelor, peste 1 000 de coo
peratori string capitulele de floarea- 
soarelui căzute pe jos. pe care le în
carcă în atelaje pentru a fi treierate, 
evitîndu-se in acest fel orice pier- 
dere“. în acest consiliu agroindus
trial este posibil ca pină pe 15 sep
tembrie să se încheie recoltarea 
florii-soarelui.

Cum se acționează pentru prelua
rea rapidă a producției ? Tovarășul 
Constantin Ivănescu. directorul în
treprinderii de contractare, achiziții 
si păstrare a produselor agricole Bu
zău, ne-a spus : „Graficele de pre
luare stabilite pe unități agricole si 
baze de recepție șint respectate, iar 
ca urmare a dotării bazelor cu in
stalații noi. mecanizate, timpul de 
staționare a mijloacelor de transport 
a fost redus cu 15 minute față de 
anul trecut. Se asigură astfel fluență 
la transport si se evită pierderile de 
recoltă si de timp. De asemenea. în 
acest an au fost create spatii supli
mentare de depozitare de peste 3 000 
tone. în apropierea fabricii de ulei, 
reducîndu-se astfel cu 90 la sută 
consumul de carburanți pentru tran
sportul producției de la silozuri la 
fabrica prelucrătoare".

Timpul călduros din ultimele zile 
a grăbit coacerea lanurilor’de floa
rea-soarelui. astfel incit inceoind de. 
luni, 10 septembrie, recoltarea se 
desfășoară în toate unitățile agricole 
din județul Buzău, atingindu-se o 
viteză medie zilnică de peste 2 500 
hectare. Pină în prezent, cu realizări 
peste media județului se înscriu uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Posta Cilnău. Smeeni. Po
goanele, Cislău, Balta Albă si Mihăi- 
lești. Se impune insă intensificarea 
recoltării îndeosebi in consiliile To- 
plicerii, Stilpu, Rușețu și Săhăteni.

Stelian CHÎPER
corespondentul „Scînteii"

cipala zonă producătoare de cartofi a 
județului, ne-a oferit nu puține 
exemple în ce privește răspunde
rea cu care se acționează la stringe
rea recoltei. La C.A>P: Cristian,-cea 
mai mare parte din cele 305 hectare 
cultivate cu căirtofi' eșl‘fe!țrepartizată 
locuitorilor comunei in acord global. 
Pe una din sole. în ziua raidului, 
membrii a 80 de familii adunau tu
berculii scoși de combine. Ar fi ieșit 
la lucru întregul sat,, dar cele două 
combine, conduse de inimoșii me
canizatori Gheorghe Cataramă și 
Ștefan ’ Niculicioiu. nu au reușit să 
scoată mai multi cartofi. Si la coope

rativa agricolă din Vulcan se aflau 
pe cimp 140 de familii din sat. Aici, 
cu cele. patru combine se lucra „zi- 
lumină". „Dacă combinele vor avea 
și astăzi randamentul de ieri — ne 
spune șeful fermei vegetale, inginerul 
Florin Tohăneanu — pină diseară 
vom strînge recolta de pe încă 25 
hectare. în acest fel. suprafața re
coltată va crește la 90 hectare, ceea 
ce înseamnă aproape o treime din 
cea cultivată. în privința calității, 
n-avem probleme. Vă puteți con
vinge". Intr-adevăr. grija pentru 
calitatea lucrărilor se situează și 
aici, ca și pretutindeni în unitățile 
prin care am trecut, la loc de cinste. 
Sînt adunați toți tuberculii, se evită 
lovirea sau rănirea acestora, astfel 
incit nu se produc pierderi de re
coltă. Tot de calitate ține și pre
zența în cimp a specialiștilor de la 
„Agrosem". care asigură respectarea 
normelor tehnice la recoltare.

Cooperativă agricolă Codlea. Aici, 
în afară de cooperatori se aflau la re-, 
coltat numeroși oameni ai muncii de 
la „Colorom" și întreprinderea me
canică din localitate. Cu răspundere 
se muncește la recoltarea cartofilor 
și la I.A.S. Codlea. Aici, fiecare 
fază a recoltării este pregătită mi
nuțios. Cuvinte de laudă se pot 
spune și despre modul în care este 
organizată munca la C.A.P. Ghim- 
bav, unde un aport substanțial la 
stringerea recoltei îl au oamenii 
muncii de la întreprinderea de con
strucții aeronautice din localitate.

în schimb, la cooperativa agricolă 
Stupini organizarea recoltării carto
filor s-a dovedit a fi necorespunză
toare. în ziua raidului lucra o 
singură combină din cele patru 
destinate acestei lucrări. „Conduce
rea cooperativei a considerat că 
exiktă suficient front de lucru pentru 
forța de muncă pe care o avem 
astăzi la adunat și sortat cartofii și 
nu ar. fi nevoie să lucrăm cu toate 
cele patru combine" — ne spunea 
ing. Maria Voinescu. șefa fermei 
vegetale. Și în alte unități agri'cole 
din județul Brașov se manifestă ten
dința de a prelungi în mod nejuș- 
tificat timpul de recoltare. Numai 
așa se explică faptul că în ultimele 
zile viteza zilnică realizată pe județ 
a ajuns abia la jumătate din cea 
stabilită la recenta plenară a comi
tetului județean de partid.

Timpul este frumos. De aceea se 
impun a fi luate măsuri hotărîte ca 
întreaga recoltă de cartofi să fie 
adunată, sortată si pusă la adăpost, 
în acest scop este nevoie să fie 
mobilizate toate forțele;. întreaga 
obște-a satului, combătîndu-se ten
dința care se manifestă la unele 
conduceri de cooperative de a se 
aștepta. De asemenea, este necesar 
să fie coordonată mai bine activi
tatea de transport a cartofilor de pe 
cimp la bazele ,de preluare.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

ARGEȘ: Din plantațiile pomicole se livrează

mari cantități de fructe
Din plantațiile pomicole ale jude

țului Argeș se culeg, în aceste zile, 
mari cantități de fructe. în consi
liile agroindustriale din Topoloveni, 
Cimpulung, Curtea de Argeș. Stîlpeni 
și Vedea se recoltează de zor prunele 
din soiul Tuleu gras. Inginerul Ion 
Fianu, directorul întreprinderii de 
legume și fructe Argeș, ne spune că, 
pentru export, unităților agricole 
le-au fost puse la dispoziție lădițe de 
cite 6 kg, cu etichetele necesare. 
Marfa este transportată cu izoterme 
și autocamioane speciale. La rîndul 
lor. unitățile agricole au alcătuit for
mații speciale de culegători care 
string fructele cu atenție și le așază 
direct în lădițe. Munca este bine 
organizată și se recoltează neîntre
rupt. din . zori și pină seara.

Din datele furnizate de întreprin
derea de specialitate rezultă că pină 
acum s-au livrat mai bine de 500 ■»

Profunzimea autocriticii o măsoară faptele!
Analize exigente, măsuri ferme pentru înlăturarea neajunsurilor manifestate în acest

an agricol și
DOLJ. Ceea ce a caracterizat în

treaga desfășurare a recentei plenare 
a Comitetului județean Dolj al P.C.R. 
a fost spiritul combativ, critic si au
tocritic. participantii relevind atît 
experiența bună a multor unități la 
cultura cerealelor păioase pentru 
generalizarea ei în toate unitățile 
agricole, cit și cauzele unor neajun
suri care au dus în acest an la ob
ținerea unei' producții de grîu medii 
la hectar, pe județ, de numai 
3 404 kg. Că această producție nu co
respunde condițiilor naturale și mo
dernei baze tehnico-materiale de 
care dispun unitățile agricole din ju
dețul Dolj este demonstrat de ex
periența unor unități care au reali
zat recolte de 5 000—6 000 kg grîu la 
hectar. Faptul că 66 de unități agri
cole au recoltat mai puțin de 3 000 kg 
grîu la hectar reflectă activitatea 
necorespuhzătoare desfășurată, ne
ajunsurile în aplicarea tehnologiilor 
stabilite, în folosirea bazei tehnico- 
materiale. Dezbaterile au scos la 
iveală, fără putință de tăgadă, cau
zele acestor producții slabe : calita
tea ■ neeorespunzătoare- a arăturilor, 
amplasarea griului după grîu mai 
mult de doi ani la rînd, folosirea, 
unor semințe cu potențial biologic 
redus și într-o structură de soiuri ce 
nu a corespuns in totalitate condiții
lor locale.

Important este că analiză exigentă, 
responsabilă a modului în care s-a 
lucrat.in toamna trecută și in aceas
tă Vară la cerealele păioase a per
mis să se tragă invățăminte și con-

tone prune. Se recoltează intens în 
cooperativele agricole din Vedea și 
Vata, de unde au pornit spre bene
ficiari circa 100 de tone de fructe de 
toată frumusețea.

în livezile Argeșului a sosit vremea 
culesului și al altor fructe, cum sint 
perele și merele. în cooperativele a- 
gricole din Schitu Golești și Lerești 
s-au recoltat și livrat 20 tone de 
mere și pere de vară. Pe ansamblul 
județului au fost strînse 4 000 tone 
de fructe, care au fost date în 
consum și la centrele de semiindus- 
trializare. Peste tot. pomicultorii ar
geșeni. însuflețiți de îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu adresa
te recent lucrătorilor din agricultură, 
sînt hotărîți să strîngă grabnic și 
fără pierderi întreaga recoltă de 
fructe.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

Recoltarea florii-soarelui la C.A.P. Viad Țepeș, județul Giurgiu
Foto : S. Cristian

creșterea producției 
duzii practice, să se stabilească mă
suri ferme pentru îmbunătățirea ra
dicală â activității din campania de 
însămînțare a cerealelor din această 
toamnă. Este de notat în acest sens 
că dezbaterile au evidențiat cu cla
ritate că măsurile întreprinse pină 
acum, precum și cele ce se vor lua 
in continuare asigură amplasarea 
corespunzătoare a culturii griului pe 
întreaga suprafață de peste 136 000 
hectare. De asemenea, structura so
iurilor a fost mai bine corelată cu 
condițiile pedoclimatice locale, iar 
condiționarea semințelor s-a în
cheiat.

Așa cum s-at subliniat în plenară, 
acum, cu puțin‘timp înainte de star
tul însămînțărilor, este nevoie de o 
maximă concentrare a forțelor pen
tru urgentarea încheierii pregătirilor 
pentru viitoarea recoltă și cu deose
bire pentru lichidarea întîrzierilor la 
executarea arăturilor si pregătirea 
terenului pentru semănat. Totodată, 
s-a arătat că se impune mobilizarea 
amplă a forței de muncă pentru re
coltarea manuală a porumbului și 
eliberarea. în timp scurt a..suprafe-.. 
țelor ce urmează să fie înșămînțate 
cu grîu și orz. Lucrările plenarei au 
evidențiat hotărîrea fermă a comu
niștilor, a tuturor lucrătorilor ogoa
relor de a munci neobosit, intr-un 
spirit de ordine și disciplină riguroa
se, pentru a obține în anul ce vine 
recolte mari la cereale oăioase si la 
celelalte culturi. (Constantin Borde- 
ianu, Nicolae Băbălău).

ie cereale păioase în
SĂLAJ. Analiza rezultatelor ob

ținute la cultura păioaselor efectuată 
în cadrul plenarei Comitetului jude
țean de partid Sălaj a demonstrat 
că recoltele de grîu si orz din acest 
an nu reflectă po-tentialul productiv 
al pămintului. Această apreciere are 
la bază două aspecte care rezultă 
dintr-un grafic cuprinzînd produc
țiile medii, de grîu. Primul — dife
rentele dintre cooperativele cu cea 
mai mică si cea mai mare producție 
pot fi exprimate prin raportul 9 la 1; 
al doilea — ponderea unităților cu 
producții între 1 000 ' si 2 000 kg de 
grîu la hectar. în cele ce urmează 
ne vo-m referi la principalele direc
ții de acțiune stabilite de plenară 
pentru recolta anului viitor.

Modul in care s-a făcut ampla
sarea culturilor a influențai nivelul 
recoltei. Dacă la I.A.S. Zalău. Ia 
cooperativele agricole Sărmăsag. 
Zăuan. Măieriste. Nușfalău. Lompirt 
s.a.. s-au obținut producții mari, ca 
urmare a aplicării stricte a asola- 
mentului pe o durată de 4—5 ani. 
..în...unitățile în -care- griul a fost-se^- 
mânat dună păioase pe 35—45 la sută 
din suprafață s-a realizat mai puțin 
de jumătate din recolta planificată 
la hectar. Spre a se evita repetarea 
unor asemenea situații, organele a- 
gricole județene au stabilit pentru 
toamna acestui an o structură co
respunzătoare a plantelor premergă
toare : 62 la sută după porumb, tri- 
foliene si leguminoase. 11 la sută 
dună in. 9 la sută după cartofi și

anul viitor
sfeclă si 18 la sută după păioase 
anul I.

Comparînd rezultatele dintre uni
tăți vecine reiese că nu peste tot s-a 
acționat cu spirit de răspundere pen
tru aplicarea tehnologiilor, ceea ce a 
determinat diferențe mari de produc
ții. Astfel, C.A.P. Uileac a realizat cu 
935 kg la hectar mai puțin decit 
C.A.P. Măieriste; C.A.P. Năpradea, 
mai puțin cu 500 kg decit C.A.P. So
meș Guruslău; C.A.P, Bocșa — cu 677 
kg la hectar mai puțin față de C.A.P. 
Sălăjeni ș.a. Plenara a reliefat că in 
aceste unități, ca urmare a lipsei de 
supraveghere din partea specialiști
lor, unele lucrări n-au fost executate 
corespunzător. Este pozitiv faptul că. ’ 
trăgind învățăminte din experiența , 
unităților fruntașe si din propriile I 
greșeli, specialiștii din numeroase 
cooperative agricole manifestă un 
deosebit interes pentru calitatea și ■ 
executarea la timp a lucrărilor. în : 
cadrul plenarei au fost citate nume
roase exemple de acest fel. ceea ce 
demonstrează că si specialiștii din 
unitățile cu rezultate slabe și-au in- 
-teles-'Be-deplin-îndatoririle, ‘răspuh- j 
derea ce o au pentru producție.

în momentul'jd^^Sjjai^ Pregătirile ! 
pentru campania de însămînțare a ' 
griului sînt avansate. Au fost arate ! 
12 000 hectare — 30. la sută din su- 
prafata prevăzută, au fost aplicate ; 
îngrășăminte naturale pe 3 500 hec- f 
tare, amendamente pe 3 000 de hec- ; 
tare, iar îngrășăminte chimice — pe l 
1 615 hectare. (Lucian Ciubotarul. i

PRODUCTIVITATEA MUNCII - LA NIVELUL DOTĂRII TEHNICE A ÎNTREPRINDERILOR!
Ca rezultat al politicii partidului și statului nostru de repartizare și 

amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei, 
de dezvoltare echilibrată și armonioasă a tuturor zonelor și localităților 
țării, municipiul Bistrița a cunoscut în anii socialismului, și îndeosebi 
după anul 1965, o rapidă și accentuată dezvoltare. Un fapt se impune 
cti pregnanță atenției celui care nu a mai trecut de mult prin acest 
municipiu : noua și moderna platformă industrială din vestul orașului. 
Această tînără platformă industrială, care cuprinde întreprinderi ale in
dustriei constructoare de mașini, de mecanică fină, întreprinderi de pre
lucrare a lemnului și ale industriei ușoare, dispune de o dotare 'tehnică 
modernă, de muncitori, ingineri și tehnicieni bine pregătiți din punct de 
vedere profesional, capabili să asigure rezolvarea unor probleme tehnice 
complexe, in condiții de înaltă productivitate și calitate a muncii. Să 
vedem cum se acționează în două din aceste întreprinderi, pentru valori
ficarea potențialului tehnic si uman existent, in vederea creșterii mai 
accentuate a productivității muncii.

■ir

Sporuri importante de 
productivitate — prin extin
derea mecanizării și auto
matizării producției, prin 
modernizarea tehnologiilor. 
Iată principala concluzie desprin
să din analiza rezultatelor ob
ținute de ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA DIN BISTRIȚA. într-ade
văr. această unitate economică, 
in care se realizează o gamă 
largă de produse de mecanică 
fină se numără printre unitățile 
despre care se poate afirma cu deplin 
temei că producția și munca sint 
bine organizate. Argumentul princi-, 
pal : creșterea accentuată, de la an 
la an, a productivității muncii. Din 
discuția, pe care am avut-o cu tova
rășul Corncliu Cătană, șeful biroului 
plan-organizare, am reținut că, în 
cele opt luni care au trecut din a- 
cest an, întreaga producție-marfă 
obținută peste plan, în valoare de 
peste 15 milioane lei, s-a realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Aceasta, ca urmare a depășirii 
nivelului planificat al productivității 
muncii cu 7 597 lei pe fiecare om al 
muncii.

Dorind să aflăm ce factori au con
tribuit în mod. deosebit la obținerea 
acestor rezultate, ne-am adresat in
ginerului Leon Cudrec, directorul în
treprinderii :

— Acționind în spiritul înaltelor 
exigențe formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., am com
pletat cu noi prevederi programul 
de măsuri elaborat în scopul crește
rii productivității muncii, programul 
are in vedere un ansamblu de Mă
suri tehnice și organizatorice, care a 
asigurat și va asigura în continuare 
folosirea la un nivel superior a for
ței de muncă și a bazei tehnice din 
dotare.

Din investigațiile întreprinse re
zultă că un rol esențial în creșterea 
productivității muncii l-au avut me
canizarea și automatizarea principa

lelor linii de fabricație. Astfel, au 
fost organizate linii de .fabricație in 
flux continuu pentru producția unor 
accesorii și subansamble necesare

Condiții asemănătoare-rezultate diferite
O analiză pe tema productivității muncii în două unități din municipiul Bistrița

echipării mașinilor-unelte, dintre 
care amintim : platouri, lunete, an- 
trenoare unghiulare, cilindri pneu
matici, menghine. Pentru a avea o 
imagine asupra eficienței acestei mă
suri, se cuvine precizat că, în pre
zent, la aceste linii de fabricație se 
realizează o productivitate a muncii 
dublă.

O altă direcție de acțiune vizează 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație in toate secțiile de producție. 
In acest sens, sugestive ni se par a 
fi două recente realizări, ale oame
nilor muncii de aici. De curînd s-a 
trecut la executarea elementelor hi- 
dropneumatice pe masini-unelte agre
gat, în loc de mașini-unelte uni
versale, după o nouă tehnologie prin 
care se elimină timpii de pregătire 
și unele operații de prelucrare, ceea 
ce duce la realizarea unei economii 
de manoperă de peste 15 000 ore in 
acest an. De asemenea, nu cu mult 
timp in urmă, pinioanele conice au 
început să se fabrice prin sinteri- 
zare. Acest nou procedeu asigură 
creșterea productivității muncii de 
peste 20 de ori față de vechea teh
nologie. prin danturam obișnuită.

— Grija noastră, a tuturor oame
nilor muncii din 'întreprindere — 
precizează maistrul Rusu Grigore, 
din secția mecanică fină — este să 
utilizăm cu maximum de randament 
mașinile, instalațiile si utilajele din 
dotare, pe această cale asigurînd o 
creștere substanțială a productivității 
muncii. Țin să adaug. în acest‘con
text. că noi am trecut la extinderea 
lucrului la mai multe mașini. 

Aceasta a fost posibil ca urmare a 
creșterii continue a nivelului de 
pregătire profesională a întregului 
personal muncitor prin cursurile or
ganizate in întreprindere, care in 
prezent au un caracter preponderent 
practic.

Faptele întăresc afirmațiile mais
trului : peste tot. in fiecare secție și 
atelier prin care am trecut, toate 
mașinile funcționau la întreaga ca
pacitate. Așa se și explică de ce la 
întreprinderea mecanică Bistrița 
indicele de utilizare a mașinilor- 
unelte realizat in acest an. pină 
acum este de 87.3 la sută, față de 
83,5 cit este planificat.

Rezerve există, esențial 
este ca ele să fie puse cu 

mai multă stăruință în va
loare Este o afirmație pe care am 
desprins-o din discuția cu mai multi 
muncitori și specialiști de la ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ TEHNO
LOGIC DIN BISTRIȚA. Prin ur
mare. problema care se ridică este : 
In ce constau aceste rezerve de creș
tere a productivității muncii și cum 
sint ele valorificate ?

— Ne-am realizat sarcina de creș
tere a productivității muncii pe opt 
luni în proporție de 100.8 la sută, 
ceea ce reprezintă un spor de 14.6 
la sută față: de aceeași perioadă a 
anului trecut, ne spune tovarășul 
Centea Petre, inginer-șef cu pregă
tirea fabricației. Cu toate acestea, nu 
ne putem declara mulțumiți. Dispu
nem încă de mari rezerve de creș
tere a productivității muncii. Am în 
vedere. . în primul rind, realele po
sibilități care există in acest dome
niu in secțiile forjă, turnătorie și 
armături.

— Concret, bind ați ajuns la aceste 
concluzii ?

— Recent, cînd în cadrul unei 
ședințe comune a comitetului de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii s-au dezbătut deschis, mun- 
citorește soluțiile cele mai po
trivite pentru . extinderea rapidă a 
mecanizării si automatizării fluxuri
lor de fabricație în sectoarele calde, 
în toate aceste secții, nivelul pro
ductivității muncii realizate in opt 
luni este siîb cel planificat.

Să examinăm mai în detaliu stă
rile de lucruri existente în aceste 

secții. La secția turnătorie, bunăoară, 
prin neintrarea in funcțiune la ter
menul prevăzut a liniei mecanizate 
de formare-turnare piese mici, s-a 
ajuns la o situație cel puțin nemul
țumitoare ; supraîncărcarea liniei de 
turnare piese mari. De asemenea, 
la secția forjă, ciocanele matrițoare 
mijlocii nu funcționează nici in pre
zent, deși au fost create fronturi de 
lucru încă din luna iunie. Și aceasta 
din cauză că cuptoarele aferente . a- 
cestor utilaje nu sint încă înzidite.

De bună seamă, întîrziereâ intrării 
în . exploatare, a acestor capacități 
creează in întreprindere reale dificul
tăți. Dar o analiză mai atentă pune 
în evidență și . o serie de neajunsuri 
organizatorice care, odată .înlăturate, 
ar permite realizarea unei creșteri 
,mai substanțiale ă productivității 

muncii. Avem în vedere, în. special, 
faptul că- indicele de-utilizare a .ma
șinilor-unelte, instalațiilor și utilaje
lor este cu mult sub cel planificat.

în incheierea investigațiilor noas
tre, am solicitat tovarășului Dumitru 
Nistor, directorul întreprinderii, cî
teva precizări. in 'legătură cu modul 
în care se acționează pentru elimi
narea neajunsurilor semnalate și 
creșterea mai .rapidă a productivității 
muncii,

— Anul acesta ne vom realiza sar
cina de creștere a productivității 
muncii., ne-a.spus directorul.. Iar. in 
continuare vom acbrda o atenție deo
sebită introducerii progresului tehnic 
și ridicării calificării. întregului per
sonal muncitor.

Sinceri să fim, am fi dorit-să cu
noaștem mai in amănunt măsurile pe 
care conducerea intreprinderii le are 
în vedere pentru punerea în valoare 
cu mai multă ' stăruință a rezer
velor de creștere a productivității 
muncii. Indiscutabil, rezultatele obți
nute pînă acum oferă certitudinea 
realizării sarcinii planificate de spo
rire a productivității muncii pe 
acest an. Dar aceasta nu poate con
stitui un motiv de automulțumire atit 
timp cit în întreprindere există 
reale posibilități pentru ca realizările 
în acest domeniu să fie mult mai 
mari. Aceasta este in interesul co
lectivului intreprinderii. în interesul 
general al progresului economic și 
social al tării. Esențial este să se ac
ționeze. cu mai multă hotărire pentru 
aplicarea măsurilor prevăzute in 
programul stabilit, a propunerilor 

formulate in acest sens de oamenii 
muncii din întreprindere.

Concluzia este evidentă ; finind 
seama de rezultatele diferite obținu
te de cele două întreprinderi în do
meniul creșterii productivității mun
cii, ar fi fost deosebit de util să se 
organizeze un schimb de experiență 
între aceste unități vecine, mai ales 
în ce privește modalitățile de acțiu
ne pentru folosirea la întreaga ca
pacitate a mașinilor și utilajelor, in
troducerea in fabricație a tehnologii
lor noi și modernizarea celor exis
tente, mai buna organizare a pro
ducției și a' muncii. Aceasta a fost, 
dealtfel, sf opinia tovarășului Tra
ian Darolți. secretar cu probleme e- 
cono-mice al Comitetului județean de 
partid Bistrița-Năsăud, care ne-a 
spus :

— Pe ansamblul județului, în 8 
luni din acest an, productivitatea 
muncii este cu peste 19 la sută 
mai mare față de aceeași perL 
oadă a anului 1983, întregul spor 
de producție-marfă obținut de in
dustria județului realizîndu-șe pe 
această bază. '

Cu toate acestea, în perioada care a 
trecut din acest an, sarcina de creș
tere a productivității muncii pe an
samblul industriei județului nu a 
fost integral realizată. Chiar dacă 
este vorba doar de cîteva zecimi de 
procent -sub nivelul planificat.- aceas
ta se datorește in principal rezulta
telor mai puțin satisfăcătoare înre
gistrate la acest indicator de cîteva 
unități, cum sint întreprinderea de 
mase plastice Năsăud, Combinatul 
de prelucrare a lemnului și între
prinderea de materiale de construc
ții din Bistrița.

Rezultă deci că numai in măsura 
în • care fiecare colectiv își realizează 
exemplar sarcinile de plan ce îi re
vin în acest domeniu rezultatele pe 
ansamblul județului pot fi conside
rate satisfăcătoare. Tocmai de. aceea, 
căile și modalitățile prin care . ur
mează să se acționeze in continuare 
în întreprinderi pentru îndeplinirea 
exemplară, la. toți indicatorii, a pla
nului pe acest an au fost dezbătute 
pe larg, la sfirșitul lunii august, în
tr-o plenară a comitetului județean 
de partid, în cadrul căreia s-au sta
bilit o serie de măsuri concrete care 
vizează creșterea mai substanțială a 
productivității muncii. Acum, impor
tant este ca măsurile stabilite să fie 
aplicate neintirziat, astfel ca. in toate 
unitățile, productivitatea muncii să 
se situeze la nivelul cerințelor ac
tuale ale economiei naționale.

Gheorghe IONIȚĂ 
Gheorghe CR1ȘAN 
corespondentul „Scînteii"

EXPERIENȚE, ACȚIUNI, INIȚIATIVE
pentru creșterea randamentului muncii

Combinatul 
chimic Rimnicu 
Vîlcea în Perioada 
care a trecut din a- 
cest an. oamenii mun
cii din cadrul Combi
natului chimic Km. 
Vîlcea au obținut un 
spor de producție- 
marfă in valoare de 
aproape 200 milioane 
lei. Această substan
țială depășire a planu
lui de producție a fost 
obținută în exclusivi
tate pe seama creșterii 
productivității muncii, 
indicator care a fost 
realizat în proporție 
de -104,6 la sută. Re
zultatele înregistrate 
se datoresc măsurilor 
luate .-în toate secțiile, 
la toate instalațiile 
pentru creșterea mai 
accentuată a producti
vității muncii. Astfel, 
prin modernizarea in
stalației de fabricare 
a acidului clorhidric, 
precum și prin pune
rea în funcțiune a u- 
nei instalații de recu
perare a policlorurii 
de vinii, s-au obținut 
peste prevederi 500 
tone acid clorhidric și, 
respectiv, 350 tone 
PVC.

O serie de alte mă
suri au fost luate pen
tru folosirea rațio
nală a forței de mun
că prin extinderea 
mecanizării și automa
tizării proceselor teh
nologice. Numai prin 
trecerea la răcirea 
autoclavelor de poli- 
merizare cu apă de- 
carbonatată, bunăoară, 
s-au economisit peste 
5 000 ore-om. Potrivit 
angajamentului asu
mat in cinstea celui 
de-al XIII-lea Con
gres al partidului, chi-

miștii vilceni vor spori 
la 250 milioane lei 
volumul producției- 
marfă realizate peste 
prevederile de plan. 
(Ion Stanciu, cores
pondentul „Scînteii").

întreprinderea 
„Tractorul" — 
Brașov. ultima 
perioadă, comparti
mentul proiectări teh
nologice de la între
prinderea „Tractorul" 
— Brașov a conceput 
o serie de SDy-uri 
complexe cu ajutorul 
calculatorului electro
nic. Colectivul atelie
rului de proiectare 
scule, condus de in
ginerul Ileana Iliescu, 
in colaborare cu 
I.C.T.C.M. București, a 
trecut la proiectarea 
cu ajutorul calculato
rului a sculelor spe
ciale mai pretențioase: 
freze-melc, broșe cu 
caneluri, șevere etc. 
La rîndul lor. ingine
rii Erwin Hellmann și 
Traian Motoașcă,' în 
colaborare cu specia
liștii aceluiași institut 
bucureșteari, au trans
pus pe calculator pro
iectarea unor ștanțe. 
Prin trecerea la pro
iectarea SDV-urilor pe 
calculator, timpul de 
proiectare s-a redus în 
ambele cazuri de 16 
ori. Concomitent, în 
felul acesta se asigură 
condiții pentru tipiza
rea operațiilor de pro
iectare, obținîndu-se o 
creștere substanțială a 
productivității muncii 
în activitatea de pro
iectare și execuție a 
sculelor. (Nicolae Mo- 
canu, corespondentul 
„Scînteii").

întreprinderea 
mecanică pentru 
agricultură și in- : 
dustrie alimenta- ■ 
ră — Botoșani. 
Deși au mai rămas 110 
zile pină la încheierea : j 
anului, comisia ingi
nerilor și tehnicienilor .! 
de la întreprinderea ( 
mecanică pentru agri- ; 
cultură și industrie a- 
limentară din Boto- : 
șani a finalizat toate 
obiectivele stabilite pe ' 
acest an cu privire la 
autoutilare. între alte- ; 
le; au fost realizate 
două mașini-agregat 
pentru prelucrarea za
lelor de la șenilele . 
tractorului S-150. De 
asemenea, au fost rea- î 
lizate și puse in func
țiune două noi tipuri 
de dispozitive pentru 
găurit multiax cu 10 
broșe, ce efectuează 
simultan tot atîtea . 
găuri. „înfăptuirea tu
turor obiectivelor de 
autoutilări planificate 
pe acest an — ne spu
ne ing. loan Mihala- 
che, directorul între
prinderii — ne-a dat > 
posibilitatea să obți
nem o creștere a pro
ductivității muncii cu 
aproape 6 la sută față t 
de nivelul planificat, 
în prezent, in atelierul 
de autoutilări se rea
lizează alte tipuri de ’ 
mașini, cu ajutorul că
rora se va asigura o 
bună parte din crește
rea de 20 la sută a 
productivității muncii 
planificată in anul vii
tor. (Silvestri Ailenei, 
corespondentul „Scîn
teii"). ,
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Portretul țării, portretul muncii

pentru înflorirea țării
Sălile Dalles - expoziția „ 
ale artei contemporane românești"

ȘCOALA ÎN PREAJMA
DESCHIDERII CURSURILOR

Realizare de prestigiu a ultimu
lui deceniu. Festivalul național 
„Cîntarea României" — inițiativă 
de larg răsunet cultural a pre
ședintelui tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este una din mărtu
riile elocvente ale unui amplu 
proces de democratizare a culturii. 
Rezultatele deosebite înregistrate 
în edițiile ce s-au succedat pînă 
acum au pus. rînd pe rînd, in va
loare reușite ale angajării, respon
sabilității și' maturității creatoare 
ale artiștilor români, deschizînd tot
odată larg porțile afirmării unui 
număr din ce în ce mai mare de 
oameni ai muncii, au contribuit la 
adincirea' unei organice legături 
între cultură și educație. Expoziția 
„Comori ale artei contemporane 
românești" deschisă în sălile Dal
les este, din acest punct de vedere, 
unul dintre reperele durabile pen
tru definirea actualului moment 
cultural. Cuprinzătoare și totodată 
organizată în funcție de criteriile 
unei superioare exigențe, expoziția 
pune in lumină tot ceea ce s-a creat 
mai valoros in cele patru ediții 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României", în domeniile artei 
populare, creației profesioniste și 
activității artiștilor plastici ama
tori. Este omagiul pe care artele 
plastice l-au adus evenimentului 
jubiliar care, de curînd, a reunit 
într-o amplă sărbătoare întreg 
poporul României — împlinirea a 
patru decenii de realizări, de 
muncă avintată și liberă, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român și. într-o firească legătură, 
îl aduc celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

„tmbinind organic, într-o con
cepție armonioasă, activitatea de 
producție si activitatea cultural- 
edueativă și artistică — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
Festivalul «Cîntarea României» s-a 
afirmat tot mai mult ca o amplă 
manifestare a muncii și creației 
socialiste, cadru larg de manifes
tare a talentelor creatoare ale 
poporului, de participare intensă a 
oamenilor muncii la viata spiri
tuală nouă a țării". Cuvintelor în- 
suflețitoare. referitoare la creația 
artistică, rostite adeseori de secre
tarul general al partidului, le răs
pund pe deplin lucrările prezentate 
in sălile Dalles. Sint lucrări care 
s-au impus în ediții succesive ale 
acestei ample competiții a hărni
ciei și talentului, lucrări care re
clădesc, cu materialul viu al sen
sibilității contemporane. istoria 
nouă a unui popor. Odată cu marea 
varietate impusă de condițiile geo
grafice. de materialele si tehnicile 
folosite, și nu in ultimul rînd de 
particularitățile stilistice individua
le. valoarea în sine a manifestării 
se cuvine, a...f^ d^mfrață ^n,,țunc-, 
tie de imaginea unitara pe câte ea 
o lasă in’ conștiință 'privitorului. 
Este o imagine capabilă' să însu
meze toate aceste creații contextu
lui în care au fost produse, să 
atragă atentia asupra valorii lor 
intrinseci și să le sublinieze tot
odată capacitatea de a se înscrie 
în amplul proces constructiv pe 
care-1 cunoaște astăzi întreaga 
tară.

Expoziția oferă pentru început 
un .magnific tablou al creației 
folclorice românești. O amplă horă 
a costumelor punctează elocvent, 
piin numeroase tipuri și variante 
zonale, frumusețea și unitatea 
structurală a costumului tradițio
nal românesc ca expresie a unei 
fericite îmbinări ă tuturor genu
rilor artei populare la care parti
cipă numeroase materiale și teh
nici. Alături de costumele româ
nești sînt prezentate, intr-un sem
nificativ ț dialog. prin cele mai ti
pice exemplare, costume ale națio
nalităților conlocuitoare. Miinile și 
talentul de aur al creatorilor 
populari au. în actuala expoziție.

cinema
© Dreptatea în lanțuri : SCALA 
(11.03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Emisia continuă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
19,45, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Surorile : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,15; 19,30. 
0 Mușchetarul român : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Să mori rănit din dragoste de via
ță : LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
© Program de animație românească
— 9; 10,45; 12,30; 16, Buletin de Bucu
rești — 14,15; 17,45; 19,45 : DOINA 
(16 35 38).
0 Gemenii în vacanță : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
0 Salutări de la Agigea : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 
20, COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.

Nițu 
Da- 
(Ar- 

Simo- 
publi-

actuala 
olarilor 

în arta 
toate 

lucrări

ION STENDL : Tineri la Porțile de Fier II (pictură)

cîțiva mesageri de prestigiu — 
creatori populari care lucrează 
efectiv în ambianta stimulatoare a 
expoziției. Cunoscuți și apreciați 
în întreaga tară pentru măiestria 
artei lor, Maria Spiridon din Avrig 
(Sibiu), Dumitru și Ioana Mischiu 
din Horezu (Vîlcea), Miron Cernă- 
tescu din Bălcești (Vîlcea), Tânase 
Gheorghe din Corbu (Olt). 
Constantin din Prahova, 
mian Elisabeta din Lerești 
geș) și Fodor Arcadiu din 
nești (Harghita) fac, pentru 
cui bucureștean, demonstrații grăi
toare. Ei sînt doar cițiva dintre 
aceia, foarte numeroși, care pe în
treg cuprinsul tării, prin exempla
rele artei lor. vorbesc graiul isto
riei și talentului românesc. Arta 
țesutului, alesului și broderiei stră
lucește cu precădere în 
expoziție, ca și creațiile 
noștri sau ale meșterilor 
lemnului. Sint lucrări din 
zonele folclorice ale tării, 
contemporane, purtătoare ale unei 
spiritualități specifice, cărora Fes
tivalul național „Cîntarea Româ
niei" — cea mai amplă valorificare 
a creației de masă — le-a conferit 
o nouă strălucire.

Viața spirituală a omului con
temporan. spectaculoasele transfor
mări înregistrate cotidian în cele mai 
diferite domenii ale vieții social- 
economice au oferit și oferă artiș
tilor plastici profesioniști teme de 
reală forță emoțională. Așa cum 
ne-au demonstrat-o pină acum ex
pozițiile deschise în cadrul am
plului festival al muncii și crea
ției libere, societatea românească 
de azi oferă un teren nelimitat de 
afirmare forțelor creatoare capa
bile să contribuie, totodată, prin 
produsul muncii lor la formarea 
unor conștiințe pe măsura vremu
rilor pe care le trăim, capabile să 
creeze lucrări intr-adevăr repre
zentative pentru momentul actual 
al dezvoltării noastre economico- 
sociale și culturale. Firesc, oma
giul artiștilor întregii țări s-a 
îndreptat spre acela a cărui con
tribuție a fost hotărîtoâre. pentru 
toate realizările cu care ne mîn- 
drim astăzi — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Portretul conducătoru
lui clarvăzător al destinelor între
gii noastre națiuni a fost realizat 
de numeroși artiști.. care au tinut 
să sublinieze in compozițiile lor 
legătura adîncă. indestructibilă a 
președintelui. țării cu masele, pre
zenta sa neobosită în locurile vi
tale pentru dezvoltarea contempo
rană a României. în mijlocul mun- 

’ citorilor, al minerilor, al țăranilor, 
întîmpinat de cele mai tinere vlăs
tare ale tării. Alături. in nu
meroase compoziții, prezenta to
varășei Elena Ceaușescu reunește, 
de asemenea, prinos,ui de recunoș
tință al creatorilor, * * '

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 
19,30; (sala Atelier) : Gimnastica sen
timentală — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Romăn) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solistă : Mihacla Martin — 19.
e Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatru! Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tirzie — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâna- 
ser (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
școala generală nr. 30 — cartier Tei); 
O fetiță caută un cîntec — 18,30: (baza 
sportivă „Temerarii" — Berceni) : Nu 
vorbiți în timpul spectacolului — 19. 

Este elogiul pe. care, implicit, 
.artiști, de recunoscută valoare, ca 
Paul Vasilescu. Cornelia Ionescu, 
Trăian Brădean. Nicolae Kruch, 
Doru Rotafu. Constantin Nițescu, 
Eugen Palade, Adrian Dumitrache, 
Ion Șulea Gorj. Dan Cristian, 
Radu Solovăstru ș.a.. l-au adus 
amplelor, spectaculoaselor trans- 

astăzi pe

Dan 
ș.a.. 

spectaculoaselor 
înregistrate 

toate planurile vieții noastre.
Imagini cu valoare 

pentru întreaga noastră .dezvoltare 
de astăzi, aspecte semnificative din 
viata tineretului, din munca des
fășurată pe marile șantiere și te
renuri agricole, realizări de pres
tigiu ale anilor noștri, cum ar fi 
Canalul Dunăre—Marea Neagră sau 
Metroul bucureștean, simboluri ale 
muncii constructive, avîntate, des
fășurate de întregul nostru popor 
— iată, doar sumar enumerate, 
citeva dintre temele mari care au 
prilejuit artiștilor momente de 
adincă concentrare creatoare. Rea
lizate cu mijloacele picturii, sculp
turii sau graficii, ele sint semnate

formări

de simbol

Aspect din expoziția „Comori ale artei contemporane românești" Marina PREUTU \

0 Probă de microfon ; DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,45; 20.
© Trandafirul sărat : ARTA (213186)
— 9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30.
© Duminică zbuciumată: SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
© Undeva, cîndva : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Gara pentru doi : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12,15; 16; 19,15.
Q Omul și fiara : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 16; 19.
• Prindeți și neutralizați : PACEA 
(60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
0 36 de ore : CAPITOL (16 29 17) — S; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la grădină
— 19.45.
© Căpitanul răzbunării : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Locotenent Cristina: LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 20,30. 
© Lovitură fulgerătoare : FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30;
19,30.
O Cineva ca tine : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Cu tine viața e frumoasă : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Runda 6 : MUNCA (21 50 97) — 19; 
17,15; 19,30.

EUGEN POPA ; Canalul Dunăre-Marea Neagră (pictură)

de Ion Jalea, Ion Irimescu, Iftimie 
Bîrleanu,' Horia Elămind, Ion Vla- 
siu, Ion Popescu Negreni, Ion Mus- 
celeanu, Viorel Mărginean, Eugen 
Popa, Brăduț Covaliu, Mihai Rusu, 
Ion Gheorghiu, Ion Sălișteanu, Mi
hai Coșan, Geta Mermeze, Ele
na Uță Chelaru, Eftimie Mo- 
dilcă. Ion Stendl, Sorin Tuțoiu, 
Octavian Penda, Ștefan Găvenea 
ș.a. Machete ale monumentelor ri
dicate la Iași (Gabriela Manole 
Adoc. și Gheorghe Adoc) și Sfintu 
Gheorghe (G-eorge Rădulescu). ca 
și fotografii de dimensiuni mari 
rcprezcntînd cele mai de seamă 
realizări ale artei monumentale 
românești. sectoarele închinate 
dezvoltării fotografiei și realizări

© După legile vremii de război : 
VIITORUL (10 67 40) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Legenda călărețului singuratic : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,15, VOLGA (79 71 26) — 9;
11,,15; 13,30: 15.45: 18; 20,15.
© Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.
• Detașament cu misiune specială : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Campionul : AURORA (35 04 66) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, la grădină — 
19,45.
0 Marfă furată ; FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
0 Lupii mărilor ; MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
0 Domnișoara Noorie : GRIVIȚA 
(17 38 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
0 Par și impar : MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18; 20,15.
© Martorul știe mai mult : GRĂDI
NA ARTA (21 31 86) — 20,30.
0 Superman : GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 20.
0 I se spunea buldozerul : GRĂDI
NA GLORIA (47 46 75) — 20.15.
0 Cobra se întoarce ; GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30. 

din domeniul designului comple
tează armonios această succintă 
prezentare a creației profesioniste 
românești, prezentată în mod de
finitoriu in expoziție.

Subliniind de la început faptul 
că întreaga creație a artiștilor 
plastici amatori — activitate com
plementară cu influente adinei pe 
planul educației patriotice și ar
tistice — a fost și este mereu 
călăuzită de o adevărată pasiune a 
autoperfecționării, nu facem depît 
să repetăm un adevăr binecunos
cut. Este o pasiune care răzbate 
de pe simezele*  sălii Dalles odată 
cu întreaga selecție de pictură 
naivă, care, în mod firesc, face 
legătura cu creația populară, odată 
cu lucrările de pictură, sculptură, 
grafică și arte decorative ale ar
tiștilor amatori (în cea mai mare 
parte, formați sub îndrumarea șco
lilor populare de artă). Mărturie 
stau lucrările semnate de Gavril 
Lup. Rodica Mihuț, Maria Trifu. 
Fetru Mihuț, Jean Duță, Vasile 
Parizescu. Florentina Feiler. Jana 
Popescu, Codruț Iosifescu. Gego 
Alexandru. Gheorghe Vlaicu. Lazar 
Elena ș.a.

Semnificativa sinteză a ceea ce 
s-a creat mai reprezentativ in arta 
populară. în pictura, sculptura, 
grafica, artele decorative, designul 
și arta fotografică a celor patru 
ediții de pină acum ale Festivalu
lui național „Cîntarea României" 
subliniază, odată cu adevăratele 
comori de creativitate ale Româ
niei contemporane, și o relație de 
mare actualitate : creatori — ati
tudine de conștiință. De fapt, ca
pacitatea creatorilor, indiferent de 
obiectul concret al preocupărilor, 
de a se manifesta ca făurari activi 
ai marilor noastre izbînzi.

0 Rocky II : GRADINA MODERN 
(23 71 01) —' 20.
0 Yankeii : GRADINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,15.

teatre

Apropiatul debut al anului de studiu 1984—1985 înscrie pe agenda 
conducerilor de școli, a forurilor de invățămint, a personalului didactic 
preocupări majore legate de asigurarea tuturor condițiilor necesare pen
tru realizarea unei activități exigente, de înaltă calitate, în toate com
partimentele vieții școlare. Acestea vizează, deopotrivă, pregătirea exem
plară a bazei materiale — spații de invățămint și producție, manuale și 
materiale didactice — cit și stabilirea unor direcții de acțiune și programe 
de măsuri menite să imprime întregului proces instructiv-educativ un 
ritm dinamic, de profundă și activă ancorare în realitățile dezvoltării 
economico-sociale și culturale a tării, de înfăptuire a politicii partidului 
în domeniul atit de vast și complex al pregătirii’ pentru muncă și viață 

■ a tinerilor, principalii beneficiari ai înfăptuirii grandiosului program de 
dezvoltare economico-socialâ a patriei cuprins în proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al P.C.R.

Sighișoara și nr.

rnare număr de 
didactice 

la

® Școlile sînt gata să-și 
primească elevii — este vestea 
pe care ne-o trimit corespondenții 
noștri din multe județe ale țării. 
Aceasta înseamnă, concret :

La Tulcea, în toate școlile s-au 
încheiat lucrările curente de între
ținere și curățenie. în afara acestora 
au fost date în folosință noi săli de 
clasă, un nou local pentru Liceul 
de marină. Pregătirea spatiilor de 
invățămint a fost încheiată și in ju
dețul Mureș. Au fost amenajate noi 
cabinete de matematică la școlile 
generale nr. 6 din 
15 din Tg. Mureș, 
iar în localitățile 
Ogra, Neaua, Hă- 
dăreni etc. au 
fost date in folo
sință noi localuri 
de grădinițe și 
școli generale. La 
nivelul întregii 
țări, numărul să
lilor noi de cla
să se ridică la
aproape 250. în
tot cursul verii, un ...__  ________
elevi, părinți, cadre didactice din
județul Mureș au ajutat la refa
cerea si reconditionarea materialului 
didactic și mobilierului din școli. 
Pentru realizarea cerințelor progra
melor și manualelor., grădinițele și 
școlile au fost dotate cu noi mate
riale didactice și mobilier în va
loare de peste 1 milion lei. Și în 
județul Teleorman a fost încheiată 
pregătirea sălilor de clasă, labora
toarelor. atelierelor. Pentru 
jarea unor noi laboratoare si __
liere funcționale s-au alocat aproape 
4 milioane lei. De asemenea, în 
cadrul amplei acțiuni de autodotare, 
prin activitatea rodnică a cadrelor 
didactice și elevilor s-au realizat 
echipamente, scule și alte materiale 
didactice în valoare de 1,3 milioane 
lei.

Nu este mai puțin adevărat însă 
că, alături de gospodarii harnici, mai 
sint unii care tărăgănează în mod 
nejustificat lucrările de reparații și 
curățenie a spatiilor școlare. Aseme
nea rămîneri în urmă se semhalează 
și in localitățile teleormănene Năs- 
turelu. Seaca. Plopii Slăvitești. Bă
lăci, Scurtu Mare ș.a. Cauza ? Defi
ciente în aprovizionarea cu materia
lele necesare, insuficienta preocu
pare a unor conduceri de scoli și 
consilii populare. Aici, ca și în alte 
părți în care sînt situații similare se 

> impune mobilizarea tuturor forțelor 
locale pentru a determina un ritm 

. susținut âe lucru si încheierea, grab
nică a pregătirii școlilor pentru des-

amena-
a te

Puterea educativă 
a teatrului

Impunătoarea clădire a 
teatrului din Arad — mo
dernizată. înfrumusețată, 
cu însemnate dotări și bi
nevenite modificări, adap
tări de natură să favorize
ze transformarea teatrului 
intr-un amplu centru cultu
ral — a fost dată nu de 
mult din nou in folosință.

împrejurarea a produs o 
mare bucurie atit specta
torilor, cit și membrilor 
colectivului teatral (care 
prezintă spectacole nu doar 
la Arad, ci și in alte 12 lo
calități unde sînt organiza
te stagiuni permanente) și 
care s-au înscris cu exem
plară mobilitate, energie, 
spirit de inițiativă și dă
ruire in cadrul exigen
țelor autofinanțării. Ei văd 
în ambianța de „casă nouă" 
a instituției lor prilejul 
asumării unor noi angaja
mente și chiar . momentul 
necesar al formulării 
unui program din cele mai 
ambițioase și cu efecte pu
ternice sub aspectul mode
lării conștiințelor.

Perspective sînt, căci se 
pornește de la un nivel no
tabil. Ținuta repertoriului 
arădean vădește nu numai 
aderarea la criterii de va
loare, ci și aplicarea lor 
justă și inspirată. Pe afișul 
teatrului figurează capodo
pere ale repertoriului clasic 
(Moliere) și piese ale lite
raturii mondiale actuale — 
revelatoare pentru fenome
nele de alienare ce caracte
rizează societatea burgheză 
(Ed. Albee). Se promovează 
cu precădere dramaturgia 
românească — prin lucrări 
substanțiale, de certă ținută 
literară și altitudine ideati
că, reprezentative pentru 
orientarea teatrului nostru 
spre dezbaterea politică 
(„Puterea și adevărul") ori 
spre cea morală, ca și pen
tru sentimentul de răspun
dere al dramaturgilor ro
mâni, ce dau glas dorinței 
de pace și înțelegere a po
porului nostru („Arca bunei 
speranțe" de I. D. Sirbu).

Spectacolele propriu-zise 
pun în genere în evidență 
valorile trupei — înzestrată 
cu actori de talent cert, cu 
regizori și scenografi tineri 
ce promit mult. Un aseme
nea spectacol este și „Vi
cleniile lui Șcapin".

De la ridicarea cortinei, 
„Vicleniile lui Scapin" cu
cerește prin picturalitatea, 
dar și prin forța de semni
ficare a imaginii scenice 
(autori : Onisim Colta și 
Doru Păcurar). Marea (la 

chiderea, în cele mai bune condiții, 
a noului an de invățămint.

© Pentru o activitate pro
ductivă rodnică în ateliere- 
le-ȘCOală noul an școlar'vom 
acorda o atenție deosebită pregătirii 
profesionale a elevilor, activității lor 
productive in atelierele-școală — ne 
spune ing. Ion I’cscaru, directorul 
Liceului industrial nr. 2 (cu profil 
metalurgic) din Tulcea. Aceasta nu 
pentru că 
pînă acum.

am avea rezultate slabe 
Dimpotrivă : planul de

A

PREGĂTIREA NOULUI AN DE INVĂȚĂMINT
SUB SEMNUL EXIGENTELOR CALITĂȚII

200 000 
exp ert - 

ridica

producție a fost depășit cu 
lei. Vrem . să generalizăm 
ența dobindită. pentru a ne ___
întreaga activitate la inalții parame
tri de calitate Ce ne sint indicați în 
documentele programatice ale Con
gresului al XIII-lea al partidului. 
Astfel, avem condiții pentru a rea
liza în atelierele liceului piese și 
subansamble 
metalurgic; ca 
gate necesare

pentru Combinatul 
si mașini si agre- 
formării viitorilor 

muncitori. Pentru a asigura o pregă- 
. tire mai bună absolvenților, elevii 

din clasa a Xll-a vor fi repartizați 
pentru practică in producție la locu
rile de muncă unde vor fi încadrați 
după încheierea cursurilor, redueîn- 
du-le astfel' perioada de integrare in 
colectivul respectiv.

Măsuri asemănătoare sînt stabilite 
și în alte unități de invățămint din 
țară. Mai reținem, bunăoară, faptul 
că la Liceul industrial nr. 3 din 
Alexandria au fost amenajate două 
noi cabinete de specialitate — con
strucții și mecanică — ce între
gesc zestrea tehnico-didactică a li
ceului : aproape 30 cabinete și la
boratoare. ca și un grup puternic de 
ateliere, in care sînt formați viitorii 
muncitori. „Vrem ca în noul an de 
studiu — ne declară prof. Constantin 
Cula, directorul liceului — să adău
găm noi succese rezultatelor bune 
obținute pînă acum în pregătirea 
științifică și profesională a elevilor 
noștri". (între aceste rezultate : 4 
premii, la. concursul pe meserii : .3 
participanți la etapa națională a con-

malul căreia Moliere pla
sase acțiunea comediei) de
vine — in sugestia simbolică 
a decorului — o metaforă 
a istoriei tumultuoase a 
teatrului. Scapin este az- 
virlit parcă de valurile ei 
la mal și reintră în ea. nu 
înainte de a fi existat pen
tru noi timp de două ore, 
într-o lumină mai nouă, 
mai actuală. Refuzînd jo
cul în maniera commediei 
dell'arte (dar fără a ajunge 
la o propunere stilistică uni
tară), spectacolul arădean 
forează sensuri realiste și 
grave ale comediei.

Argumentul în acest sens 
îl oferă Scapin, căruia Va
lentin Voicilă (laureatul de 
anul trecut al Festivalului 
tînărului actor de la Costi- 
nești) îi relevă nu atit ver
satilitatea. bucuria, vitali
tatea, cit tristețea, obosea
la și mai ales generozitatea

Spectacolul care este ve
sel, agreabil, antrenant se 
reține mai ales prin citeva 
momente interesante și 
frumoase — prilejuind no
tabile compoziții comice, 
îndeosebi lui Ion Petrache 
(Argante) și Iulian Copacea 
(Geronte), dar și lui Virgil 
și Marianei Muller, lui Dan 
Antoci și Monei Tina.

„Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf", de Ed. Albee, 
beneficiază de contribuția 
unui regizor dăruit ideii 
de progres al artei teatrale 
arădene,' preocupat de 
reverberația ei spiritua
lă : Mircea D. Moldo
van (scenografia : Onisim 
Colta). Spectacolul impune 
de la început prin preg
nanța cu care sînt adîncite 
psihologii și confruntate 
atitudini, și mai ales prin 
starea de tensiune (cău
tare, sfișiere a aparențelor, 
disociere a adevărului de 
minciună ori iluzie) creată 
de actori. Ion Petrache și 
Maria Barboni Petrache, 
iar alături de ei Mariana și 
Virgil Miiller propun com
poziții de cert rafinament 
al dozajelor, stăpinindu-și 
personajele cu notabilă 
profesionalitate și, dindu-le, 
printr-un joc interiorizat, 
personalitate și un puternic 
dramatism.

Meritul lor, ca și al regiei 
este de a permite și chiar 
determina spectatorul să 
sesizeze dincolo de planul 
psihologic — o meditație cu 
sensuri mai cuprinzătoare.

Montarea „Arcăi bunei 
speranțe" de I. D. Sirbu 
(regia : Iosif Maria Bita), 
mai puțin reușită sub as

pectul descifrării semnifi
cațiilor. majore ale textu
lui (și propunind. din pă
cate, o imagine scenică de 
un gust mai mult decît dis
cutabil) este totuși in 
măsură să pună în valoare 
disponibilitățile unor actori 
ca Ion Costea. Maria Bar
boni, Vasile Grădinaru, 
Alex. Fierăscu, Teodor 
Vușcan și tinăra Mona 
Tina — pe care am dori să 
îi revedem in roluri și con
cepții regizorale pe mă
sură.

Larisa Stase Mureșan și 
Radu Cazan susțin pe 
scena Sălii Studio două re
citaluri generoase prin in
tensa și profunda trăire 
spirituală pe care o pro
voacă. Talentul lor și-a gă
sit aliați în doi cunoscuți 
poeți ai noștri : Ana Blan- 
diana și Marin Sorescu. 
Dar și invers. Inițiativa lor 
denotă odată cu setea de 
poezie, ori familiarizarea 
cu valorile ei —'nevoia ar
tiștilor de a-și verifica și 
dezvolta mijloacele supu- 
nîndu-se acestui examen. 
Fără a ignora specificul 
„vocii interioare" a fie
cărui poet, fără a omi
te dimensiunea reflexi
vă a poeziei Anei Blan- 
diâna. Larisa Stase Mu
reșan (ajutată de regizorul 
Mircea D. Moldovan) pare 
preocupată în „Cumințenia , 
pămîntului", în primul rînd, 
de dramatismul generator 
de teatralitate al poemelor. 
Regăsim în recital prestan
ța, căldura și noblețea ac
triței, care a fost, de-a lun
gul anilor, o minunată 
Nora (Ibsen), Alta (Camil 
Petrescu), o emoționantă 
Antigona, apoi Hedda 
Gabler sau Maria (eroina 
lui D. R. Popescu).

„Să stai în mijlocul su
fletului" — zice la un mo
ment dat Sorescu in „Iona". 
Este ceea ce face, cu mij
loace de extremă și rafina
tă simplitate, dind dovadă 
deopotrivă de finețe spi
rituală și talent, Radu Ca
zan, incarnind însăși starea 
de reflexivitate, căuta
rea, întruchipînd incandes
centa zbatere și dialectică a 
gîndurilor.

Recitalul său „O bancă 
în mijlocul mării" reface, 
prin intermediul poeziei lui 
Marin Sorescu (cea din 
„Iona") admirabil descifra
te în refracțiile ei simboli
ce, in înțelesurile ei filozo» 
fice. chipul omului preocu
pat de condiția sa în uni
vers și însetat de sens, de

cursurilor de istorie, geografie, limbi 
moderne; numeroase premii la etapa 
județeană a acestor concursuri). 
Pentru aceasta, se au in vedere : 
organizarea unor programe speciale 
de pregătire a „loturilor" de viitori 
participanți. la concursurile școlare 
pe meserii și discipline de învăță- 
mint; stabilirea unor contracte ferme 
de producție cu unitățile economice' 
locale ; perfecționarea pregătirii ca
drelor didactice care vor îndruma 
activitatea practică a elevilor.

© Căi și modalități de ri
dicare a calității activității 
instructiv-educative a cadre
lor didactice. Ca în fiecare 
toamnă, în preajma deschiderii

■ cursurilor școlare, au avut loc, recent, 
consfătuirile cadrelor didactice unde 
a fost dezbătută tema „Preocuparea 
consiliului județean al educației și 
invătămintului. a organelor colective 
de conducere din grădinițe, școli și 
licee pentru înfăptuirea hotăririlor 
partidului și statului nostru privind 
creșterea calității pregătirii pentru 
muncă și viață, educarea patriotică, 
revoluționară a tinerei generații". 
Au fost adoptate, cu acest prilej, pla

nuri de măsuri 
concrete vizînd ri
dicarea calității 
activității instruc- 
tiv-educative a 
oamenilor școlii, 
colaborarea lor 
strinsă cu orga
nizațiile de copii 
și tineret, cu pă-, 
rinții elevilor.

—. Ne-am preo
cupat de stabili

rea cadrului adecvat pentru studierea' 
și dezbaterea documentelor progra
matice ale Congresului al XIII-lea al 
partidului — ne spune prof. dr. Lu
minița „Ursea, inspector la In
spectoratul școlar al municipiu
lui București — a modalităților con
crete și eficiente de integrare orga
nică în conținutul procesului in
structiv-educativ a tezelor, apre
cierilor și indicațiilor cuprinse in 
documentele de partid și de stat, in 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în numele colectivelor in care lu
crează, participanții la dezbateri, 
și-au declarat unanima și entuziasta 
adeziune la hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales, la Congresul 
al XIII-lea, în funcția supremă de 
conducere în partid, cu convingerea 
fermă că aceasta reprezintă garanția 
sigură a înaintării patriei noastre pe 
cele mai înalte culmi de progres și 
civilizație. Totodată, noi. oamenii 
școlii, ne-am reînnoit angajamentul 
solemn de a sluji, cu întreaga noas
tră capacitate și putere de muncă, 
cauza înfloririi și dezvoltării îrivătă- 
niîntului românesc, a pregătirii pen
tru muncă si viată a tineretului, a 
constructorilor de mîine ai socialis
mului și comunismului în România.

Florica DINULESCU 
și corespondenții „Scinteii"

totalitate. Radu Cazan re
constituie un pasionant 
proces de meditație :]de la 
teama de a fi în lume, de 
la șocul aproximării unei 
condiționări absurde — la 
relevarea acelor atitudini de 
eroism ce dau existenței un 
sens. Și dacă in primele 
clipe neliniștea pare un 
element ce tulbură rutina 
existenței, finalul relevă 
tocmai acea etapă, superi
oară, în care întrebările 
sînt asumate, își găsesc un 
răspuns în opțiunea eroică, 
în afirmarea mai presus de 
orice a superiorității omu-> 
lui, care gindește, acțio
nează, crede în perfecțio
narea lumii.

Doririi să consemnăm — 
dincolo de spectacolele 
existente pe afiș — marea 
voință a colectivului ară
dean de a răspunde și mai 
bine misiunii sale, rolului 
pe care teatrul ii are in 
viața orașului, exigenței și 
setei de spiritualitate a 
spectatorilor săi. După cum 
preciza Ovidiu Cornea, di
rectorul teatrului arădean, 
într-o discuție profesională 
— sub egida A.T.M., un loc 
important în strategia per
fecționării ii va deține pe 
viitor piesa românească de 
actualitate, publicul ară
dean avînd dreptul să ia 
contact cu un număr mai 
mare de piese inspira
te din realitățile socia
liste ale țării. însuflețite 
de noblețea unor eroi co
muniști reprezentativi. Re
actualizarea tezaurului 
existent va merge mină in 
mină cu sondarea noilor 
oferte aparținind tinerilor 
dramaturgi, inclusiv crea
torilor arădeni. Se are 
în vedere alegerea acelor 
lucrări care să permi
tă o și mai bună fruc
tificare și stimulare (pe 
mai departe) a talente
lor existente. Reține, de 
asemenea, atenția, in chip 
special, Sala Studio, in sen
sul profilării ei mai distinc
te. Există dorința transfor
mării elegantelor foaiere 
în spații iradiante de cul
tură — prin amenajarea 
unor expoziții de felurite 
profiluri, prin inițierea 
unor recitaluri, spectacole- 
lectură etc. Inițiative ce 
merită să fie finalizate, 
roadele activității Teatrului 
de stat din Arad răsfrin- 
gindu-se în întregul județ.

Natalia STANCU
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TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate produse repre
zentative obținute pe loturile ex
perimentale ale institutului, reu
nite în cadrul unei expoziții, pre
cum și rezultatele activității de 
cercetare în domeniul creării de 
noi soiuri și hibrizi de legume 
omologate în ultimii ani, al aplică
rii celor mai adecvate tehnologii 
de producție, comparabile cu cele 
mai bune existente pe plan mon
dial.

Se remarcă, în mod deosebit, în 
privința producției de calitate, so
iurile de tomate cu fructe mari, cu 
însușiri nutritive deosebite. Soiuri
le de ardei prezentate au o produc
ție de 50 pînă la 55 tone la hec
tar, iar cele de vinete de pînă la 
70 de tone la hectar. De dimen
siuni deosebite, remarcabile în ace
lași timp prin productivitate, sînt, 
de asemenea, soiurile de fasole, ră- 
dăcinoase, pepeni, create de spe
cialiștii institutului.

Institutul de la Vidra, care își 
desfășoară activitatea în cadrul a 
12 programe de cercetare, dispune 
de loturi experimentale pentru ob
ținerea de semințe și legume desti
nate consumului. Este o unitate 
națională de cercetare legumicolă 
care coordonează activitatea de 
cercetare a mai multor stațiuni, 
precum și din institutele de învă- 
țămînt superior de specialitate, 
acordînd o atenție deosebită zonă
rii speciilor legumicole, aplicării 
celor mai adecvate tehnologii de 
producție.

3J 9

Anului International al Tineretului
•

Marți s-au deschis, la. Costinești, 
lucrările reuniunii 'internaționale cu 
tema „Cercetarea științifică' â tine
retului in perspectiva Anului Inter
național al Tineretului", organizată 
de Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului din România.

La manifestare participă repre
zentanți ai unor organisme din sis
temul Organizației Națiunilor Unite, 
instituții de cercetare și universita
re, ministere, instituții de stat, or- ' 
ganizații de tineret din Belgia, R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Chineză, Finlanda, Franța, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Italia, Irak, 
R.P. Polonă, Spania, Tunisia, R.P. 
Ungară, U.R.S.S. și Republica Socia
listă România.

La deschiderea reuniunii a luat 
cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
președintele Comitetului Consultativ 
al O.N.U. pentru Anul Internațional 
al Tineretului, care s-a referit la 
locul și rolul tineretului in societa
tea contemporană, la inițiativele și 
eforturile constante ale României 
pentru promovarea și susținerea in
tereselor și aspirațiilor tineretului 
de pretutindeni, la măsurile și ac
țiunile Comitetului Național Român 
pentru A.I.T. in vederea pregătirii 
și marcării -acestui eveniment. în 
cuvintul de deschidere a fost sub
liniată, totodată, importanța cercetă
rii științifice ca instrument de coope
rare internațională în evaluarea res-

Munca mereu mai spornică, dezvoltarea continuă a economiei 
- temelia sigură a creșterii veniturilor populației

(Urmare din pag. I)

Rînd pe rînd au fost vizitate 
cîmpurile de ameliorare a unor 
soiuri variate de ardei, de tomate 
destinate industrializării și pentru 
consum, cîmpurile experimentale 
pentru culturi duble și succesive. 
Au fost vizitate, de asemenea, cîm
purile unde.se experimentează den
sitatea optimă a diferitelor culturi 
legumicole, modul de administra
re a îngrășămintelor și erbicidelor.

Apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului a 
constatat că densitatea la unele 
culturi poate fi mărită, ceea ce va 
conduce la niveluri de producție și 
mai ridicate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări colectivului de 
oameni ai muncii de la Institutul 
de cercetări pentru legumicultura 
și floricuitură pentru rezultatele 
obținute în activitatea sa.

în același timp s-a cerut ca spe
cialiștii să-și intensifice eforturile 
pentru rezolvarea cît mai rapidă 
a problemelor privind creșterea 
producțiilor la hectar la toate 
speciile și soiurile de legume, pen
tru definitivarea tehnologiilor 
aplicate. în producția mare, a 
atras atenția tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, obținem încă recolte 
mici. Avem condiții să realizăm 
pe 
me 
în 
de 
mentale trebuie să se regăsească 
cit mai curînd posibil în fermele 
de producție, a subliniat secre
tarul general al partidului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se acorde o atenție deosebită

suprafețele cultivate cu legu- 
producții mult mai mari decît 
prezent. Rezultatele obținute 
cercetători pe loturi experi-

ponsabilă, realistă- și multilaterală a 
condiției economice, social-politice 
și culturale a tineretului.

Prin problematica abordată, reu- 
•niunea de la Costinești, care se în
scrie printre acțiunile inițiate în 
întîmpinarea și marcarea A.I.T., 
prilejuiește efectuarea unui schimb 
de experiență și opinii cu privire la 
rezultatele și perspectivele cercetă
rii științifice a tineretului, la moda
litățile de intensificare a contribu
ției institutelor și centrelor speciali
zate, a tuturor celor care se ocupă 
de investigarea tineretului, la afir
marea și promovarea obiectivelor 
A.liT., ce va fi marcat, în 1985, sub 
deviza „Participare — Dezvoltare — 
Pace".

întîlnirea> de la Costinești își pro
pune să abordeze aspecte privind 
experiența în domeniul cercetării 
științifice a tineretului la nivel na
țional, structuri instituționale, precum 
și orientările teoretice și metodolo
gice în investigarea cu mijloace ști
ințifice a acestei categorii de popu
lație, problematica amplă și com
plexă a acțiunii sociale în rindul 
tineretului.

în cadrul dezbaterilor 'sînt releva
te inițiativele, realizările și modali
tățile de perfecționare a cooperării 
in domeniul cercetării științifice a 
tineretului pentru identificarea so
luțiilor adecvate problemelor speci
fice-tinerei generații.

Lucrările reuniunii continuă.

cii s-au putut convinge că îmbună
tățirea condițiilor de viață nu cade 
din cer, nu este „darul" nimănui, ei 
stă in propriile mîini, că totul de
pinde de munca lor, nimic nep'utin- 
du-se obține fără muncă, fără o 
activitate rodnică. S'-a validat și cu 
acest prilej principiul fundamental 
al societății noastre că numai mun
cind mai spornic, mai eficient, la 
•un nivel calitativ tot mai ridicat 
este posibil să trăim mai bine.

în același timp, noua majorare a 
veniturilor exercită, pe plan social, 
o puternică inrîurire mobilizatoare, 
se dovedește a fi un puternic fac- 

' tor stimulator, fiecare membru al 
. societății, in calitatea sa de pro

prietar. producător și beneficiar, a- 
vînd datoria — așa cum s-a sub
liniat la ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. — să 
acționeze in continuare cu răspun
dere pentru deplina înfăptuire a 
prevederilor de plan, a sarcinilor 
de sporire a producției materiale, 
de creștere a eficientei economice. 
Numai pe această cale se pot a- 
sigura condițiile necesare progre
sului necontenit al economiei na
ționale. a cărei viitoare dezvolta
re este prefigurată de proiectul de 
Directive ale Congresului • al 
XIII-lea al partidului, aflat în pre
zent în dezbaterea întregului po
por.

Desigur, prin trecerea la noua e- 
tapă de dezvoltare a economiei in 
viitorul cincinal se deschid orizon
turi și n.ai largi de înaintare a ță
rii pe noi culmi de progres și civi
lizație, ceea ce va permite — așa 
cum se prevede in proiectul de Di
rective — „creșterea veniturilor 
populației, a retribuției reale pe 
măsura sporirii venitului național 
și a productivității muncii, a redu
cerii costurilor de producție și în
deosebi a cheltuielilor materiale".

*

a celei din 
și din gos-

mai multe

creării de noi soiuri destinate ex
portului, în funcție de cerințele 
partenerilor externi, să se lucreze 
în așa fel îneît țara noastră să 
devină exportatoare de semințe 
de legume. Totodată, secretarul ge
neral al partidului a cerut insti
tutului să-și sporească continuu 
contribuția la creșterea producției 
de legume a țării, atît 
unitățile socialiste, cît 
podăriile populației.

Au fost vizitate apoi 
sole cultivate cu tomate și lanuri 
de porumb aparținînd unor unități 
agricole din apropiere. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat sta
rea culturilor, gradul de coacere și 
a cerut să se ia toate măsurile 
pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei de toamnă.

Specialiștii din cadrul Institutu
lui de cercetări pentru legumicul
tura și floricuitură din Vidra, lu
crătorii ogoarelor județului Giur
giu, care s-au întîlnit în această zi 
de toamnă bogată cu secretarul ge
neral al partidului, l-au asigurat 
că, puternic mobilizați de îndem
nurile, de indicațiile și orientările 
primite și cu acest prilej, vor ac
ționa cu hotărîre pentru înfăptui
rea programelor și sarcinilor ce le 
revin, pentru desfășurarea în cele 
mai bune condiții a actualei cam
panii agricole, strîngerea și depo
zitarea corespunzătoare a întregii 
recolte, livrarea integrală a canti
tăților prevăzute la fondul de stat, 
pentru creșterea contribuției agri
culturii la satisfacerea deplină a 
nevoilor de consum ale populației, 
la ridicarea necontenită a nivelu
lui său de trai.
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Telex
Tineri interpret! și formații artis
tice de amatori in Festivalul na
țional „Cîntarea României" 
Imagini clin Etiopia — documen
tar -
Emisiune în limba maghiară (par
țial color)
închiderea programului
Telejurnal (parțial color) 
Actualitatea in economie
Marele forum al partidului, ma
rele forum al țării. Stabilirea di
recțiilor dezvoltării economico-so- 
clale a României — expresie a 
democrației muncitorești, revolu
ționare
Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului". „Ultimul joc" — pro
ducție a studiourlloi’ americane. 
Premieră pe țară (color)
Fotbal : Irlanda de Nord — Româ
nia in preliminariile campionatu
lui mondial. Transmisiune directă 
de la Belfast (color). Repriza I 

■ 22,45 Telejurnal (parțial color)
23,00 Fotbal : Iriancla de Nord — Româ- 

z nia. Repriza a Il-a

20,50

22,00

Adunare festivă cu prilejul aniversării creării 
Republicii Populare

Marți după-amiază, la Combinatul 
de fibre artificiale Brăila a avut loc 
o adunare festivă prilejuită de cea 
de-a 36-a aniversare a creării Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, organizată de Comitetul județean 
Brăila al P.C.R.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de. stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii din În
treprindere.

de măsuri 
mers al ac- 
agricultură, 
economice,

Pentru oamenii muncii sînt lim
pezi nu numai obiectivele insufle- 
țitoare ale următoarei etape de 
dezvoltare a patriei, ci și mijloa
cele concrete de acțiune, căile prac
tice de urmat pentru atingerea lor. 
în acest sens, la recenta Consfătui
re de lucru de la C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu a înfăți
șat un amplu complex 
ce au în vedere bunul 
tivității în industrie, 
în toate sferele vieții 
pentru desfășurarea, ritmică a pro
ducției, pentru realizarea integrală 
a producției fizice și de export, 
pentru creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, ridicarea ca
lității produselor și sporirea efi
cienței întregii ■ economii. Pe pri
mul plan trebuie să se situeze preo
cupările fiecărui om al muncii 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, folosirea in
tensivă și deplină a capacităților 

,rde producție, mai buna organizare 
a muncii, modernizarea tehnologii
lor de fabricație, ridicarea nivelu
lui de pregătire profesională, re
ducerea mai substanțială a consu
murilor materiale și de energie, 
gospodărirea cu înaltă răspundere 
a materiilor prime, materialelor, e- 
nergiei și combustibililor.

Firește, importante sînt acum 
faptele, fiecare colectiv muncito
resc avînd datoria să asigure în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal — ca temelie a viitoarei 
perioade 1986—1990 — pentru ridi
carea întregii activități la un ni
vel superior de calitate și eficien
ță — condiție esențială a sporirii 
venitului național, a creșterii in 
continuare, oe această bază, a ni
velului de trai al întregului po
por.

Tovarășului ALI ȘUKRIA
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist. Român 
și in numele meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și succese tot mai mari în înfăptuirea politicii Uniunii Comuniștilor din 
Iugosla’via de edificare a socialismului in patria dumneavoastră.

Sînt convins că bunele relații de prietenie tradițională și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia 
se vor extinde și aprofunda continuu, in interesul poporului român și po
poarelor iugoslave, al cauzei socialismului, păcii, securității și independenței 
naționale, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului MENGISȚU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia
ADDIS ABEBA

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general 
Comitetului Central al Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, văal _ .

adresez calde felicițări și urări de succes în traducerea in viață a obiecti
velor stabilite de congresul de constituire a partidului.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare 
dintre popoarele, partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, co
respunzător intereselor comune, ale cauzei independenței, progresului, so
cialismului și păcii.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre Etio

pia pentru a participa la festivitățile ocazionate de cea de-a 10-a aniversare 
a revoluției populare, vă transmit dumneavoastră și poporului frate român 
cele mai calde salutări.

Păstrînd viu in amintire multiplele impresii legate de participarea mea 
la festivitățile organizate cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, 
vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor și întregului popor român noi 
succese in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în Repu
blica Socialistă România.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Cronica zilei
La București au început, marți, lu

crările celei de-a XV-a Consfătuiri 
a președinților uniunilor, centrale ale 
cooperativelor meșteșugărești din 
unele țări socialiste. în cadrul con
sfătuirii se dezbat probleme cu pri
vire la dezvoltarea și diversificarea 
continuă a producției bunurilor de 
larg consum, îndeosebi a celei de 
artă populară și meșteșuguri artisti
ce, introducerea- tehnicii înaintate in 
activitatea cooperației meșteșugă
rești, continua perfecționare a pregă
tirii cadrelor. De asemenea, sint dis
cutate probleme privind colaborarea 
pe anul viitor între uniunile centralp 
din țările participante, precum și 
proiectul ordinii de zi a celei de-a 
XVI-a consfătuiri.

★
Ansamblul artistic al Armatei 

populare ungare, care ■ - se află in 
turneu in țara noastră, a- prezentat

Concursul de creație dramatică 
șoimi ai patrieipentru pionieri și

In urma concursului de creație 
dramatică pentru pionieri si șoimi 
ai patriei „Universul contemporan și 
viitor al copilului", organizat de 
Consiliul Național ăl Organizației 
Pionierilor, in colaborare cu Consi
liul Culturii si Ed.ueatiei Socialiste, 
au fost acordate următoarele premii 
si mențiuni : Secțiunea „Creații

Democrate Coreene
Erau prezenți membri ai Ambasa

dei R.P.D. Coreene la București.
Despre semnificația evenimentului 

aniversat au vorbit Corneliu Mol
dovan, președintele consiliului oa
menilor muncii din cadrul Combina
tului de fibre artificiale Brăila, se
cretar ăl comitetului de partid, și 
Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București. Vorbitorii au 
evocat lupta plină de eroism dusă 
de poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, pentru apărarea 
patriei, â tuturor cuceririlor revolu
ționare și reunificarea pașnică a 
țării, subliniindu-se, totodată, succe
sele dobîndite de poporul coreean în 
cei 36 de ani de existență liberă în 
marea operă de construire a socia
lismului.

Relevind tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare frățească sta
tornicite de-a lungul anilor între 
partidele, țările și popoarele noas
tre, vorbitorii au 
buția hotăritoare 
convorbirilor de 
Phenian diritre

evidențiat contri- 
a întîlnirilor și 
la București și 

tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
in lărgirea și aprofundarea acestor 
raporturi, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, progresului și socialis
mului.

vremea
pentru 

<le 13, 14 și 15 septembrie. Tn 
După o răcire trecătoare, vremea 
încălzi, începînd din vestul țării, 
va fi variabil, cu înnorări tem- 

: în nordul și nord-estul țării,

ploaie șl descărcările 
izolate. Vintui va su- 
moderat, cu intensifi- 
în nordul țării și la

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil 
zilele i 
țară : : 
se va 
Cerul 
porare 
unde vor cădea ploi locale, care vor 
avea șl caracter de averse. însoțite de 
descărcări electrice. In restul teritoriu
lui, aversele de 
electrice vor fi 
fia slab pînă la 
cări trecătoare 
munte, predominind din sectorul ves
tic, cu viteze de pină la 50 km pe oră. 
Temperaturile maxime vor oscila între 
17 șl 27 de grade, mal ridicate în sud- 
vestul țării. în a doua parte a Inter
valului, iar cele minime între 5 și 15 
grade, izolat mai coborite la începutul 
Intervalului în depresiunile intramon- 
tane. Pe alocuri se va produce ceață, 
în București : După o răcire trecătoa
re. vremea se va încălzi din nou. Cerul 
va fl variabil. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile maxime vor 
fl cuprinse între 24 și 27 de grade, iar 
minimele intre 8 și 12 grade. Diminea
ța, ceață.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

marți seara pe scena Operei Române 
din Capitală un spectacol de gală.

Au participat cadre din conducerea 
Ministerului Apărării Naționale, a 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai unor organe 
locale de partid și de stat, ai U.T.C. 
și ai unor instituții de cultură și. edu
cație socialistă, generali și ofițeri su
periori, ziariști, un numcjros public, 

în asistență se aflau, de asemenea, 
membrii Ambasadei R.P. Ungare, 
atașați militari acreditați în țara 
noastră.

Spectacolul, care s-a bucurat de un 
succes deosebit, a cuprins cîntece și 
dansuri inspirate din viața și activi
tatea poporului și militarilor ma
ghiari.

Artiștilor oaspeți le-au fost oferite 
flori din partea conducerii Ministe
rului Apărării Naționale. ...........

(Agerpres)

dramatice pentru teatrele de păpuși": 
Premiul II — ..Extemporal in pă
dure", de Elisabeta Preda ; Premiul 
III — ..Sperietoarea de pitigoi". de 
Alexandru T. Popescu. Secțiunea 
„Creații dramatice pentru teatrele 
școlare" : Premiul I — ..Colivia", de 
Dan Văiteanu : Premiul III — „A- 
niko si prietenii ei". de Dalnoky 
Emese si Dalnoky Istvan (in limba 
maghiară). Secțiunea „Scenarii dra
matice de film, radio si dramatizări 
de opere literare pentru copii" : 
Mențiuni : „Regăsirea", de Ion Io- 
nașcu ; „Bunicuța Katterstange", de 
Richarda Terschak (în limba ger- 
marfă).

Produse competitive, 
de înalt nivel tehnic
întreprinderea de motoare 

electrice din Pitești, unitate de 
virf a industriei electrotehnice 
românești, se bucură tot mai 
mult de faimă — atît in țară, cit 
și peste hotare. O faimă bine
meritată : circa trei sferturi din 
producția sa este livrată la ex
port. Și iată că, in aceste zile, 
unitatea și-a îndeplinit integral 
planul anual la export, ceea ce 
confirmă o dată în plus 
cierile de care se bucură 
hotare produsele acestei 
cunoscute întreprinderi.

Sînt numai citeva dintre ele
mentele care explică poziția 
fruntașă a acestui harnic colec
tiv în marea întrecere socia
listă din acest an. colectiv ce 
este ferm hotărît ca in întim- 
pinarea Congresului al XIII-lea 
al partidului să consolideze 
realizările de pînă acum cu noi 
și remarcabile fapte de muncă. 
(Gheorghe Cîrstea, coresponden
tul „Scinteii").

apre- 
peste 
bine-

Azi, la Belfast, în preliminariile campionatului mondial de fotbal

ROMÂNIA IRLANDA DE NORD

Astă-seară. la Belfast, echipa re
prezentativă a României va juca, in 
compania formației Irlandei de 
Nord, primul său meci din prelimi
nariile campionatului mondial — 
grupa a IlI-a europeană. Din aceas
tă grupă, alături de echipele Româ
niei și Irlandei de Nord, mai fac 
parte reprezentativele Angliei. Tur
ciei și Finlandei. La capătul preli
minariilor. care se vor incheia in 
noiembrie 1985, primele două forma
ții din clasamentul grupei vor obține 
calificarea la turneul final din Mexic 
— 1986. Firește, echipa României si-a 
propus drept obiectiv să se califice 
la turneul final al C.M.. ceea ce în
seamnă că trebuie să absolve cu 
succes, pas cu pas. dificila serie de 
opt partide preliminare. Ea are de- 
acum experiența a 11 jocuri din 
campionatul european, beneficiază de 
forța si vatoarea multor fotbaliști 
care s-au distins în perioada trecută.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A ETIOPIEI SOCIALISTE

Tovarășului MENGISȚU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia., 

Comandant suprem al Armatei Revoluționare a Etiopiei Socialiste
ADDIS ABEBA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Etiopiei Socialiste, în numele poporului 
și guvernului român și al meu personal vă adresez felicitări cordiale și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și pro
gres poporului etiopian prieten.

Exprim încrederea că, acționînd pentru înfăptuirea înțelegerilor stabilite 
cu prilejul intilnirilor pe cate le-am avut împreună, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialistă România și Etiopia Socialistă vor cu
noaște o dezvoltare tot mai mare, spre binele țărilor și popoarelor noastre, 
al cauzei păcii,' colaborării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

etiopian 
astăzi

populare 
septembrie

monarhic 
a deschis

Poporul 
sărbătorește 
unul dintre cele mai 
importante evenimen
te ale istoriei sale na
ționale : se împlinesc 
zece ani de la victoria 
revoluției 
din 12 
1974, care a pus capăt 
regimului 
feudal și 
calea unor profunde 
prefaceri s,ocial-eco- 
nomice cu caracter 
progresist, avînd ca 
țel final edificarea 
unei societăți noi, so
cialiste pe pămintul 
Etiopiei.

Aceste prefaceri 
structurale își găsesc 
expresie în cele mai 
diverse aspecte ale ac
tivității desfășurate in 
satele și orașele stră
vechii țări africane. 
Un exemplu din cele 
mai concludente il 
oferă înseși transfor
mările petrecute in 
capitala acestei țări, 
întemeiată cu un secol 
în urmă pe un platou 
cu o înălțime de circa 
2 500 m, Addis Abeba 
este astăzi un oraș 
înfloritor, cu peste 
1 milion de locuitori, 
pe cuprinsul său fiind 
concentrată o jumăta
te din forța de muncă 
ocupată în industrie 
și 60 Ia sută din pro
ducția industrială a 
țării. în deceniul care 
a trecut s-a înfăptuit 
naționalizarea marilor 
întreprinderi indus
triale, instituțiilor 
bancare, transporturi
lor și comunicațiilor, 
precum și a tuturor 
bogățiilor minerale ale 

, țării, au apărut noi 
ramuri și construcții

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Tovarășului general de divizie
JOAO BERNARDO VIEIRA

Secretar general al P.A.I.G.C., 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez 
calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

de
11

De- 
stănin oe nro- 
soartă. poporul 
Guineea-Bissau 

concentrat în-

Republica Guineea- 
Bissau. care îsi săr
bătorește Ia 12 sep
tembrie Ziua naționa
lă. se numără printre 
cele mai tinere state 
ale continentului afri
can. care a nășit ne 
calea dezvoltării 
sine stătătoare cu
ani in urmă, ca încu
nunare a luptelor gre
le pentru neătîrnare 
purtate sub condu
cerea Partidului Afri
can al Independentei 
din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.). “
venit 
pria 
din 
si-a 
treaga energie în di
recția lichidării gre
lei moșteniri a trecu
tului, a realizării unor 
transformări cu carac
ter înnoitor, reușind 
să obțină intr-o pe
rioadă scurtă o serie 
de succese de seamă.

Dacă în momentul 
dobindirii indepen
dentei micul stat a- 

industriale, s-a inten
sificat activitatea eco
nomică. Transformări 
sociale adinei au fost 
înfăptuite și la sate, 
unde 'trăiesc aproape 
nouă zecimi din popu
lația de 30 milioane a 
Etiopiei. Pe pămîntu- 
rile marilor latifun
diari. expropriați, prin 
reforma agrară, au 
fost create ferme de 
stat, asociații și coo
perative țărănești.

Unul dintre cele 
mai importante eveni
mente din viața poli
tică și socială a țării 
l-a reprezentat Con
gresul de constituire 
a Partidului Oameni
lor Muncii din Etiopia, 
care și-a încheiat re
cent lucrările. Relevind 
faptul că programul re
voluției național-demo- 
cratice a fost încheiat, 
congresul a precizat 
că principalele sar
cini ale partidului in 
etapa actuală vor 
consta în crearea ba
zei tehnico-materiale 
a socialismului, asigu
rarea predominării 
relațiilor de producție 
socialiste, creșterea 
nivelului de bună
stare și civilizație a 
oamenilor muncii.

Animat de senti
mente de solidaritate 
militantă cu lupta po
poarelor africane pen
tru progres economic 
și social, poporul ro
mân urmărește cu 
viu interes realizările 
obținute de poporul 
etiopian pe calea fău
ririi unei vieți noi. 
Intre România și Etio
pia există vechi și 
trainice relații de 
prietenie, care, in noi-

frican
36 125 
la ti a ■

i (suprafața — 
kmp : popu- 

— 650 000 locui
tori) avea doar două 
întrebrinderi indus
triale. în prezent nu
mărul obiectivelor e- 
conomice este de pes
te 300. Au luat ființă 
întreprinderi pentru 
exploatarea țițeiului, 
bauxitei, manganului 
si a altor bogății na
turale descoperite ca 
urmare a extinderii 
prospecțiunilor : s-au 
întreprins măsuri pen
tru dezvoltarea agri
culturii, sector în care 
lucrează 90 la sută din 
populația tării. Astfel, 
paralel cu crearea de 
cooperative si ferme 
agricole, cu extinde
rea suprafețelor culti- 

, vate. s-a trecut la 
crearea unor fabrici 
de prelucrare a pro
duselor ogoarelor, cea 
mai importantă din
tre ele fiind comple
xul din localitatea 
Cumere. Această uni
tate aflată in curs de 
construcție va prelu
cra peste 70 000 tone

atît la întrecerile oficiale intertări. 
cit și pe planul competițiilor euro
pene intercluburi. Pe cei mai multi 
dintre aceștia i-am revăzut dumi
nica trecută la Snagov analizind 
matur și fără complexe filmele unor 
meciuri recente ale echipei Irlandei 
de Nord, participînd. împreună cu 
antrenorii Mircea Lucescu si Mircea 
Rădulescu. la elaborarea unor sche
me adecvate scopului tactic. Erau 
acolo Lung și Xordache. Rednic. Ne
grită, Ștefănescu, Iorgulescu. Ando- 
ne, Ungureanu, Ticleanu, Klein, 
Geolgău. Irimescu. Augustin. Coraș, 
Hagi, 
adică 
durile 
ce va
Pe terenul din Belfast — 11 fotba
liști români hotărîți să facă totul 
pentru a dobindi un rezultat pozitiv. 
Alături de mulțimea amatorilor de 

Mateuț, Movilă și Bozeșan, 
toti cei 18 jucători din rîn- 
cărora se va alcătui formația 
intra, astă-seară. la ora 22,

le condiții, cunosc o 
și mai puternică dez
voltare. O contribuție 
hotăritoare la înregis
trarea acestei evoluții 
pozitive au adus in- 
tîlnirile la cel, mai 
înalt nivel dintre pre
ședintele Republicii 
Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președin
tele Consiliului Mili
tar Administrativ Pro
vizoriu al Etiopiei So
cialiste, Mengisțu Hai
le Mariam. Un mo
ment de seamă in cro
nica relațiilor româno- 
etiopiene l-a constituit 
vizita întreprinsă in 
iulie 1983 in Etiopia 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Desfășura
tă intr-o atmosferă de 
stimă și respect reci
proc, caracteristică le
găturilor de solidari
tate și prietenie sta
tornicite între po
poarele român și etio
pian, această vizită s-a 
încheiat cu acorduri 
și înțelegeri care vor 
da un puternic im
puls adîncirii colabo
rării bilaterale pe 
tărim politic, econo
mic, ca și în alte do
menii de interes re
ciproc. Acest curs 
rodnic este salutat cu 
deosebită satisfacție 
de ambele popoare, 
care văd in extinde
rea conlucrării româ- 
no-etiopiene o contri
buție de seamă la a- 
firmarea ideilor înno
irii sociale, Ia cauza 
progresului, a păcii și 
socialismului, înțele
gerii si colaborării 
internaționale.

BISSAU

popoarelor 
libertate si 

România a 
întregul său

arahide si fructe o- 
leaginoase si 50 000 
tone de orez.

în sniritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu' lupta 
bonoarelor africane, a 
tuturor 
bentru 
progres, 
acordat 
sbriiin mișcării de e- 
liberare din Guineea- 
Bissau. iar duDă pro
clamarea republicii a 
s-nriiinit eforturile a- 
cesfeia de nronăsire 
economică .-si socială, 
întilnlrile dintre pre
ședintele Nicolae 
Ceausescu si con
ducătorii P.A.I.G.C. — 
momente de cea mai 
mare importantă în 
relațiile dintre cele 
două țări — au des
chis de fiecare dată 
noi orizonturi dezvol
tării colaborării prie
tenești dintre statele 
noastre in domenii 
multiple, in interesul 
ambelor popoare. ’ al 
cauzei păcii si coope
rării internaționale.

fotbal din tară, le dorim mult suc
ces la acest prim meci din lunga 
luptă pentru calificare.

Valeriu MIRONESCU

puncte ; Nor- 
(39—37) : Tur- 

(39—46). în 
selecționatele

ți BASCHET. Turneul de califi
care pentru grupa A a campiona
tului european masculin de baschet 
a continuat în localitatea suedeză 
Linkoeping cu meciurile din etapa 
a patra. încheiate cu următoarele 

• rezultate : Cehoslovacia — Româ
nia 81—75 (49—39) — coșgeterul
echipei române a fost Sorin Arde
lean. autorul a 22 de 
vegia — Belgia 76—68 
cia — Suedia 80—77 
clasament conduc
Cehoslovaciei și Suediei, cu cite 6 
puncte, 
niei și 
Turciei 
puncte.

urmate de formațiile Româ- 
Belgiei — cu cite 4 puncte, 
și Norvegiei — cu cite 3

economie, se creează condiții pen
tru creșterea veniturilor oamenilor, 
pentru realizarea unei noi calități 
a vieții.

Totodată, desfășurarea acțiunii de 
majorare a retribuțiilor a reliefat 
consecventa cu care partidul nos
tru urmărește aplicarea și respec
tarea ferfnă a principiilor eticii si 
echității socialiste in întreaga 
viață socială, inclusiv in dome
niul veniturilor. în acest sens, 
preocuparea constantă. neabătută 
de a se evita, discrepanțele între di
feritele categorii de venituri, de a 
se menține un raport constant — 
de 1 la 5,5 între retribuția mi
nimă și maximă pe economie —-. a 
fost îmbinată cu măsurile de crea
re a condițiilor pentru ca cetățenii 
să poată obține prin muncă — in 
cadrul formei generalizate de re
tribuire in acord global — venituri 
sporite, nelimitate, pe măsura con
tribuției fiecăruia la creșterea pro
ducției, la depășirea sarcinilor de 
plan.

în același spirit al umanismului 
societății noastre se înscrie și ma
jorarea pensiilor aplicată de la 1 
august a.c., pe baza căreia pensia 
medie cu vechime integrală a cres
cut la 1 750 lei. astfel incit. în con
dițiile menținerii stabilității prețu
rilor majorarea reală a pensiilor 
este de 6 la sută.

Oamenii muncii au primit cu vie 
satisfacție întregul complex de mă
suri privind majorarea veniturilor, 
văzind in aceasta o nouă dovadă a 
grijii pe care partidul, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu o poartă 
ridicării continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului po
por. infăptuirii programului de 
creștere a nivelului de trai al mase
lor. Și cu acest prilej oamenii mun

unde.se
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LA STOCKHOLM ȘI-A RELUAT DEZBATERILE

Conferința pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare in Europa

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — La 
Stockholm s-au reluat, marți, lucră
rile Conferinței pentru măsuri de -în
credere și securitate și pentru de
zarmare în Europa, la care participă 
și România. în fața celor 35 de state 
participante-se află, sub forma a pa
tru documente de lucru, un număr 
considerabil de propuneri vizind mo
dalitățile practice de diminuare și în
lăturare a gravului pericol care pla
nează asupra tuturor națiunilor euro
pene. Unul dintre cele patru docu
mente este cel produs de România, 
în care se dă expresie concretă con
cepției și poziției țării noastre, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind căile și mijloacele de întărire a 
încrederii și securității și de promo
vare a obiectivului dezarmării pe

continentul european. Celelalte trei 
documente aflate în atenția conferin
ței' conțin propunerile avansate de 
țările neutre .și nealiniate, de Uniu
nea Sovietică și. respectiv, de țări
le membre ale N.A.T.O.

Dezbaterile și contactele care au 
avut loc în cursul celor două sesiuni 
anterioare ale conferinței au oferit 
tuturor part.icipanților prilejul de 
a-și prezenta pozițiile și propunerile 
și de a formula anumite considerații 
preliminare in legătură cu poziția și 
propunerile altor state. Principala 
sarcină a conferinței la începutul 
noii sesiuni constă în trecerea la ne
gocieri concrete, in vederea elaboră
rii, pe baza propunerilor existente, 
a unor măsuri cit mai substanțiale 
de încredere și securitate.

„Este imperios necesar să se acționeze 
pentru realizarea dezarmării totale"

Un mesaj al secretarului general al O.N.U
GENEVA 11 (Agerpres). — în me

sajul adresat participanților la pri
ma conferință de analizare a modu
lui in care este aplicată Convenția 
internațională privind interzicerea 
utilizării tehnicilor de modificare a 
mediului înconjurător în scopuri 
militare sau in oricare alte scopuri 
ostile, secretarul general al O.N.U., 
Perez de Cuellar, a subliniat nece
sitatea urgentă de a transpune in 
practică toate acordurile existente in 
domeniul dezarmării și a cerut tutu- . 
ror statelor ■ lumii să-și sporească 
eforturile și să-și reînnoiască anga
jamentul lor față de realizarea unei 
dezarmări totale.

Javier Perez de Cuellar a declarat 
că escalada înarmărilor, îndeosebi in 
domeniul nuclear, antrenează pro-

ducerea constantă a noi tipuri de 
arme, tot mai perfecționate și mai 
distrugătoare. „Este un motiv de 
preocupare profundă și urgentă fap
tul că această convenție și alte acor
duri nu au fost urmate de măsuri 
semnificative de dezarmare. Căci, in
tr-adevăr, cursa înarmărilor, în spe- 
'cial a înarmărilor nucleare, 
nuat nestăvilită și intr-un 
mai alert. De mult trebuia 
pus capăt unei asemenea .............

Reafirmind incă o dată necesitatea 
inițierii unui proces real de dezar
mare, secretarul general al 
și-a exprimat speranța 
conferință va inspira 
nou de angajare față 
realizării dezarmării 
totale.

a conti- 
ritm tot 
să se fi 
situații'1.

O.N.U. 
că această 

un sentiment 
de obiectivul 

generale și

Pentru crearea în Mediterana a unei zone a păcii,
securității și

LA VALLETTA 11 (Agerpres). — 
în capitala Maltei. La Valletta, se 
desfășoară lucrările unei conferințe 
internaționale la care participă mi
niștrii afacerilor externe din țări 
membre ale mișcării de nealiniere ri
verane Mării Mediterane. După cum 
relevă agențiile de presă, principala 
temă a dezbaterilor o constituie 
securitatea în regiunea Mediteranei, 
precum și situația din Orientul Mij
lociu și alte probleme actuale din 
zonă.

cooperării
în cuvintul de 

rinței, ministrul 
Alex Sceberras Trigona, s-a 
tat pentru crearea în Mediterana a 
unei zone a păcii, securității și 
cooperării, pentru retragerea din re
giune a forțelor militare străine.

La conferință iau parte Algeria, 
Cipru. Egipt. Jamahiria Libiană, 
Malta. Maroc. Siria. Tunisia. Iugo
slavia si reprezentanți ai Organiza^ 
tiei pentru Eliberarea Palestinei. In
dia Si Grecia participă ca observa
tori.

deschidere 
maltez de

a confe- 
externe, 
pronun-
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Să triumfe rațiunea,
să prevaleze interesele păcii!

Apel la reluarea negocierilor 
privind interzicerea

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
Crearea de zone lipsite de arme 
nucleare ar putea constitui un pas 
de mare importanță pe calea spre 
consolidarea păcii — a declarat 
lngvar Carlsson, vicepremier sue
dez, la inaugurarea unei expoziții 
a O.N.U. cu tema „Arma nucleară 
— amenințare pentru lumea noas
tră". 1

Luind cuvintul cu același prilej, 
primarii orașelor, japoneze Hiro
shima și Nagasaki au lansat un 
apel la reluarea negocierilor pri
vind interzicerea armelor nucleare

armelor nucleare

1

Conferința anuală a Partidului Laburist 
' din Noua Zeelandă

Au fost adoptate un șir de rezoluții preconizînd 
măsuri antinucleare

WELLINGTON 11 (Agerpres). — 
La Wellington s-au încheiat lucră
rile Conferinței anuale a Partidului 
Laburist din Noua Zeelandă — for
mațiune politică de guvernămint. 
Participanții la acest forum au adop
tat o serie de rezoluții de politică 
externă prin care se cere retragerea 
țării din pactele militare din care 
fac parte și puteri nucleare, interzi
cerea admiterii in porturile naționale 
a navelor militare străine cu arme 
nucleare la bord.

în cadrul lucrărilor, liderul Parti
dului Laburist, primul ministru David

Lange, a reliefat importanța deciziei 
guvernului neozeelandez de a pro
mova o politică antinucleară, în con
sens cu dorința întregului popor, a 
opiniei publice iubitoare de pace de 
pretutindeni. El' a -precizat, totodată, 
că rezoluțiile adoptate de conferință 
trebuie să fie aprobate și analizate 
de Consiliul politic al partidului și 
de gruparea laburistă din parlamen
tul ■ țării. Dacă 
bate de aceste 
veni obligatorii 
la Wellington.

ele vor fi apro- 
organisme, vor de- 
pentru guvernul de

r

Tratativele
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și controlul armamentelor. Ei au 
subliniat că, in prezent, in lume 
există peste 50 000 de focoase nu
cleare și suficientă forță distruc
tivă pentru a ucide omenirea de 
citeva zeci de ori. Actualele arse- 
nale nucleare — au precizat ei — y 
echivalează cu mai mult de un mi
lion de bombe de tipul Hiroshima, 
în comparație cu puternicele arme 
nucleare de astăzi, au relevat ei, 
bomba de la Hiroshima, cu conse
cințele sale devastatoare, a fost ca 
„un joc de copii".

„Nu ! — armelor atomice pe pămîntul Danemarcei"
COPENHAGA 11 (Agerpres). — 

„Nu armelor nucleare pe pămîntul 
Danemarcei !“ — sub această de
viză au avut loc la Copenhaga 
o amplă demonstrație de protest și 
un miting al partizanilor păcii 
împotriva desfășurării manevrelor 
militare ale N.A.T.O. pe teritoriul 
acestei țâri. In manifestele difu-

zate de partizanii păcii în por
tul Copenhaga se subliniază că 
acostarea navelor străine avind 
arme nucleare la bord este incom
patibilă cu hotărirea parlamentului 
danez prin care se cere guvernului 
să depună toate eforturile in di
recția creării unei zone denucleari
zate in nordul Europei.
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Participări ale României 
la tîrguri și expoziții 

internaționale
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MOSCOVA 11 — Trimisul Ager
pres. M. Chebeleu, transmite : La 
Complexul expoziționa] Sokolniki din 
Moscova s-a deschis cea de-a Ill-a 
ediție a expoziției internaționale 
„Lesdrevmaș", la care participă 690 
de firme. întreprinderi și organizații 
din 23 de țări. România este repre
zentată la expoziție de întreprinde
rea de comerț exterior „Vitrochim- 
Forexim", care expune mașini și uti- 
laie centru prelucrarea si industria
lizarea lemnului.

Standul românesc a fost vizitat de 
N. V. Talizin. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. de 
miniștri și reprezentanți ai unor 
organizații centrale din Uniunea So
vietică.

TEHERAN 11 (Agerpres). — In Ca
pitala Iranului a avut loc deschide
rea oficială a celei de-a X-a ediții 
a „Tirgului Internațional Teheran". 
La festivitatea inaugurală a partici
pat președintele Republicii Islamice 
Iran. Seyyed Aii Khamenei, care a 
ținut o cuvintare. La actuala ediție a 
tirgului participă 37 de țări, între 
care și România, care este prezentă 
cu un pavilion unde sint expuse pro
duse din domeniul industriei con
strucțiilor de mașini, aviației, elec
trotehnicii si electronicii, chimiei, 
metalurgiei, din industria hirtiei și a 
prelucrării lemnului, industria ușoa
ră și alimentară.

I
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Demonstrație la Copenhaga pentru pace și dezarmare, in cadrul căreia 
participanții s-au pronunțat pentru reluarea tratativelor in vederea 
ajungerii la un acord care să ducă la eliminarea rachetelor cu rază medie 

de acțiune, a tuturor armelor nucleare din Europa

Conferința partizanilor păcii din India
DELHI

țiâtiva a 
indiene, 
noscut centru metalurgic — a avut 
loc o conferință a partizanilor păcii, 

, la care au luat parte reprezentanți 
y ai sindicalelor, oameni politici și 
1 activiști pe tărim obștesc din In- 
’ dia. „Clasa muncitoare din India 
( spune . un hotărit 
J înarmărilor și cefe[ să se pil 
y capăt urgent spiralei demențiale 
\ "
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v 
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11 (Agerpres). — Din ini- 
patru centrale sindicale 

in orașul Bokaro — cu-

„NU" !“ cursei 
pună 

; a

înarmărilor nucleare" — a declarat 
la conferință Indrajit Gupta, se
cretarul general al Congresului sin- 

■ dicatelor pe întreaga Indie. „Zeci 
de milioane de muncitori indieni 
se pronunță pentru menținerea 
păcii generale, pentru dezarmare și 
destindere internațională" — a sub
liniat el. Participanții la conferință 
au adoptat o rezoluție in. care se 
condamni politica de creștere a 
cheltuielilor militare.

® Următoarea etapă în apli
carea planului de securitate 
în Liban ® O declarație a 
președintelui Comitetului Exe

cutiv al O.E.P.
BEIRUT 11 (Agerpres). — Primul 

ministru al guvernului libanez de 
uniune’ națională, Rashid Karame, a 
anunțat că miercuri va avea loc șe
dința. cabinetului consacrată exami
nării unor probleme privind urmă
toarea etapă în aplicarea planului de 
securitate la Beirut și în regiunea 
Munților Libanezi, informează agen
ția egipteană de presă M.E.N.

Premierul Karame a precizat că 
s-au desfășurat contacte între mem
brii cabinetului pentru a depăși une
le obstacole in vederea reuniunii de 
miercuri a guvernului.

Peste 160 localități japoneze 
au fost declarate zone denuclearizate

TOKIO 11 (Agerpres). — „Nu, 
transformării Japoniei intr-un port
avion nuclear al S.U.A. !“ — sub 
această deviză are loc in Japonia 
o amplă, campanie de proclamare 
a orașelor și așezărilor, zone lip
site de arme nucleare. Pină acum, 
peste 160 de localități au fost de
clarate zone denuclearizate. Recent, 
autoritățile municipale din prefec
tura Kanagatva au adoptat o decla-

ț •

rație care proclamă acest teritoriu 1 
zonă liberă de arme nucleare. ; 
„Lichidarea armelor nucleare,, do- 
bindtrea unei păci trainice consti
tuie cea
poporului 
document.
chemarea 
turtle în 
cleare".

mai fierbinte dorință a 
japonez", se spune in 
„Adresăm întregii lumi 

de a depune toate efor- 
direcția dezarmării nu-

a

KUWEIT 11 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută după, sosirea in Ku
weit, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat, a lan
sat un apel țărilor arabe pentru 
adoptarea unei atitudini comune me
nite să contribuie la soluționarea 
problemelor cu care sint confruntate 
— transmite agenția egipteană de 
știri M.E.N.

Yasser Arafat a arătat că O.E.P. 
este pentru deschiderea unei noi pa
gini in relațiile cu Siria și a apreciat 
drept avansate raporturile palesti- 
niano-iordaniene. El a precizat că 
actualul său turneu în zona Golfului 
are scopul de a urmări îndeaproape 
evoluția situației din această regiu
ne, în special in contextul eforturilor 
depuse de Organizația Conferinței 
Islamice și țările membre ale mișcă
rii de nealiniere in vederea incetării 
ostilităților dintre Iran și Irak.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-a deschis ultima 
•sesiune din acest an a Comitetului 
O.N.U. pentru elaborarea strategiei 
internaționale pentru cel de-al trei
lea deceniu al dezvoltării (1981 — 
1990). Din însărcinarea Adunării Ge
nerale a O.N.U., comitetul urmează 
să identifice obstacolele care stau în 
calea asigurării stabilității econo
mice a țărilor in curs de dezvoltare 
și să elaboreze recomandări de na
tură să accelereze progresul eco
nomic și social al acestor state.

Experții comitetului relevă că, 
pină în prezent-, eforturile țărilor 
în curs de dezvoltare de a obține de 
la partenerii lor occidentali elimi
narea barierelor protecționiste și- 
curmarea politicii de spoliere a bo
gățiilor lor naturale nu s-au soldat 
cu rezultate concrete. Ca urmare a 
schimburilor comerciale neechiva
lente. a dominației corporațiilor 
transnaționale în economia țărilor in 
curs de dezvoltare, aceste state sint 
private anual de zeci și zeci de mi
liarde de dolari, menționează ex- 
pertii.

Necesitatea eliminării măsurilor protecționiste
P.N.U.D.subliniată la Masa rotundă de la Viena organizată de

VIENA 11 (Agerpres). — La 
Viena s-au deschis lucrările celei 
de-a IlI-a sesiuni a MeSei rotunde, 
consacrată examinării problemei cru
ciale a datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare și implicațiilor 
sale, organizată de Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). La dezbateri participă 
experți in probleme financiare și 
economice din numeroase țări ale 
lumii.

Luind cuvintul, Mahboob UI Haq, 
ministrul pakistanez al planificării 
și dezvoltării, președintele in exer
cițiu al reuniunii, a subliniat nece
sitatea eliminării măsurilor protec- 
tioniste adoptate de țările industria
lizate. creșterii transferului de teh
nologie către țările în curs de dez
voltare. pronuntindu-se. totodată, in 
favoarea elaborării unui nou cod

credite a
care au 

externă a

etic pentru politica de 
băncilor.

Referindu-se la cauzele 
generat actuala datorie 
țărilor în curs, de dezvoltare, apre
ciată global, in 1983. la 810 miliarde 
dolari, ministrul pakistanez a men
ționat, în. principal. recesiunea, eco
nomică mondială, majorarea dobinzi- 
lor, extinderea protecționișmului in 
comerțul mondial și. în general, 
degradarea sistemului economic in
ternațional actual.

..Problema datoriei externe a lumii 
a treia — a spus el — cere nu numai 
un remediu. financiar, ci o dezvol
tare adecvată a statelor respective, 
proces in prezent strangulat de 
restricțiile existente in comerțul 
mondial și de reducerea radicală a 
creditelor, in special a celor pe ter
men lung acordate țărilor sărace".

J

Concluziile

si tarile in curs de dezvoltare
J J

unui studiu publicat la Washington de Institutul 
de economieinternațional

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Anii ’80 par să constituie un „de
ceniu pierdut" pentru țările in 
curs de dezvoltare, care constată 
creșterea, in continuare, a decala
jului ce le separă de statele indus
trializate — este concluzia unui 
studiu publicat, la Washington, 
de Institutul internațional de eco
nomie, cu sediul in capitala S.U.A. 
Potrivit agenției Associated Press, 
se apreciază că din cauza diminuă
rii ratei creșterii economice a ma
jorității statelor în curs de dez
voltare, in condițiile recesiunii 
mondiale, precum și a regresului 
unor ramuri economice in țările cu 
datorii externe mari, situația lumii 
a treia, in ansamblu, nu se va îm
bunătăți prea mult, chiar dacă in 
perioada 1935—1990 s-ar realiza

progrese substanțiale în domeniul 
progresului economic.

Pentru a preveni înrăutățirea și 
mai accentuată a situației țărilor 
in curs de, dezvoltare, studiul re
comandă eforturi internaționale in 
vederea realizării unei rate inalte 
de creștere economică in aceste 
țări, reducerii dobinzilor bancare, 
înlăturării barierelor ce frinează 
comerțul internațional șl stabili
zării cursurilor de schimburi va
lutare. De asemenea, se recomandă 
acordarea de noi credite pentru ță
rile in curs de dezvoltare, în spe
cial prin intermediul 
diate, și al Fondului 
ternațional, și a altor 
nanciare, în scopul
problemei datoriei externe.

Băncii Mon-
Monetar In- 
facilități fi- 
soltlționării

Datoriile externe — o povara apăsătoare 
pentru „lumea a treia"

GENEVA 11 (Agerpres). — Dato
riile externe împovărătoare, precum 
și preturile inechitabile pe care ță
rile în curs de dezvoltare le primesc 
pentru materiile prime exportate 
figurează printre factorii care blo
chează .progresul economic și dez
voltarea acestor state, a declarat 
la Geneva secretarul general al 
UNCTAD. Gamani Corea, in discursul 
de deschidere a sesiunii de toamnă 
a Consiliului pentru Comerț și Dez
voltare al UNCTAD. El a condamnat 
măsurile protecționiste si restricțiile

comerciale impuse de unele 
occidentale, care 
mult schimburile 
Nord și Sud.

Referindu-se la
Gamani Corea a 
niune ministerială bine pregătită ar 
putea să ducă la deblocarea (acestor 
negocieri, in interesul tuturor sta
telor.

state 
afectează tot mai 
de mărfuri, dintre

dialogul Nord-Sud, 
apreciat că o reu-
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unica modalitate rațională de rezolvare
TRANSMIT

a tuturor conflictelor și litigiilor internaționale
cea„Este necesar să se facă totul, să se acționeze cu 

mai înaltă răspundere pentru încetarea conflictelor 
litare și pentru trecerea la soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai și numai pe calea 
tratativelor pașnice, prin negocieri".

mi

(Din cuvintarea rostitâ 
DE

NICOLAE CEAUȘESCU
la SESIUNEA SOLEMNĂ CONSACRATĂ ÎMPLINIRII A 40 DE ANI 
LA ACTUL ISTORIC DE LA 23 AUGUST 1944)

Prilej de însuflețitor bilanț al 
drumului parcurs de poporul nostru 
în cele patru decenii care au trecut 
de Ja victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, în făurirea noii 
orinduiri pe pămîntul patriei, cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Sesiunea solemnă cu prilejul ani
versării gloriosului act de la 23 
August a pus în lumină, in același 
timp, direcțiile principale de acțiu
ne ale partidului și statului nostru. 
pe planul vieții internaționale. S-a 
evidențiat astfel. încă o dată, in
teracțiunea strînsă dintre politica 
internă și cea internațională a 
României socialiste, dintre preocu
parea pentru înfăptuirea obiective
lor menite să asigure înaintarea 
țării pe calea progresului și civili
zației socialiste și eforturile pentru 
asigurarea condițiilor de pace și li
niște vital 
programelor 
aceste două 
inseparabil.

Reliefind 
patru decenii in viața politică in
ternațională au existat multe mo
mente critice, care au putut fi însă 
depășite prin lupta unită a popoare
lor, a forțelor progresiste și antiim- 
perialiste de pretutindeni, ampla 
cuvintare a secretarului general al 
partidului a subliniat, totodată, că 
in prezent omenirea trece printr-o 
încordare deosebit de gravă, că se

politica de menținere și

necesare materializării 
de dezvoltare stabilite, 

laturi constituind un tot
că de-a lungul acestor

intensifică
de reîmpărțire a zonelor de influen
tă, de forță și de amenințare cu 
forța. în diferite regiuni ale lumii 
au loc războaie și conflicte, soldate 
cu grave pierderi umane și materia
le și care amenință pacea întregii 

. lumi. Evenimentele, mai ales faptele 
petrecute în ultimul timp pe arena 
internațională demonstrează cit de 
ușor se recurge la acte de forță in 
locul dialogului și tratativelor, cît 
de ușor, primejdios de ușor, se re
curge la arme in loc să se încerce 
soluționarea exclusiv prin mijloace 
pașnice a problemelor litigioase ce 
apar la un moment sau altul în ra
porturile dintre state. Din întreaga 
cuvintare răzbate cu putere ideea că 
una din cauzele principale ale ac
tualelor evoluții negative din viața 
internațională, ale stărilor de încor-' 
dare existente în lume este deter
minată tocmai de faptul că politica 
de forță și de amenințare cu forța a 
prevalat si prevalează nu o dată 
asupra căii diplomatice.

O necesitate obiectivă. 
Evident — partidul și statul nostru 
au relevat nu o dată acest lucru — 
că în condițiile atit de complicate și 
complexe ale vieții internaționale 
pot să apară și efectiv apar diferende 
între state. România a considerat și 
consideră, iar președintele țării a

evidențiat acum din nou cu toată 
tăria că toate aceste probleme, fără 
nici un fel dc excepție, indiferent 
de momentul sau locul în care au 
intervenit, pot și trebuie să-si gă
sească solutionarea pe calc pașnică 
prin tratative. Mai ales în condițiile 
cind . s-a schimbat însăși natura 
războaielor, ca și cea a armamente
lor, îneît un conflict nuclear ar în
semna sfirșitul omenirii, recurgerea 
la tratative reprezintă 
obiectivă, un imperativ 
contemporaneității.
care există imense arsenale de 
arme nucleare și alte arme de dis
trugere in masă, orice conflict, fie el 
chiar și local, poate deveni rapid 
o conflagrație mondială, iar intr-un 
asemenea conflict ar fi victime nu 
numai părțile angajate, cj și cele
lalte state ale lumii. Pornind toc
mai de la această realitate inexo
rabilă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a stăruit, o dată mai mult, să se facă 
totul, să se acționeze cu cea mai 
înaltă răspundere- pentru încetarea 
tuturor conflictelor militare, pentru 
trecerea Ia soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase numai și numai 
pe calea tratativelor pașnice, prin 
negocieri.

în concepția secretarului general 
al partidului, renunțarea la forță și 
rezolvarea pe cale pașnică a tuturor 
chestiunilor litigioase dintre state 
reprezintă o exigență majoră a nor
malizării vieții internaționale, a

promovării destinderii și cooperării 
intre state. Oricît de complicate ar 
fi problemele, ele pot fi soluționate 
și trebuie acționat pentru rezolva
rea lor numai pe calea tratativelor. 
Este adevărat, citeodată tratativele 
cer mult timp, multă răbdare, dar 

■indiferent cît de îndelungate, de 
complicate sau dificile ar fi, ele sînt 
infinit de preferat pierderilor uma
ne. distrugerilor războiului. în 
cel mai rău caz, cum spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu alt 
prilej, vor avea diplomații mai mult 
de lucru, vor dormi nopți mai pu
ține, dar este mai bine așa decît să 
se verse singe și să cadă morți,
decît să se distrugă oameni și bu
nuri materiale. Calea negocierilor
este singura cale rațională, singura 
cale care servește intereselor fiecă
rui popor, intereselor generale ale 
dezvoltării și păcii !

o necesitate 
arzător al 

în situația in

Cu neabătută consecven
ță — nu forței, da negocieri
lor. în spiritul acestei poziții de 
principiu, în absolut toate împreju
rările. indiferent de locul in care s-a 
ivit un diferend sau o problemă liti
gioasă, țara noastră, președintele Re
publicii s-au pronunțat întotdeauna 
cu o perseverență de fier, pentru so
luționarea lor pașnică. Semnificativă 
este în această privință poziția adop
tată de România în legătură cu situ
ația din Orientul Apropiat. în per
manență, și cu neabătută consecven
ță, țara noastră s-a ridicat împotriva 
folosirii forței și a acționat pentru 
rezolvarea tuturor problemelor din 
zonă pe cale politică, prin negocieri, 
nenumăratele demersuri și inițiative 
în acest sens ale șefului statului 
român bucurîndu-se de cea mai 
largă apreciere internațională. Rea
firmind liniile directoare ale acestei 
politici, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a subliniat din nou in cuvântarea de 
la Sesiunea solemnă : „Ne-am pro
nunțat întotdeauna și ne pronunțăm 
pentru o soluție politică a proble
melor din Orientul Mijlociu, pentru 
asigurarea dreptului la autodeter-

minare al poporului palestinian, in
clusiv la formarea unui stat pales
tinian independent. în același timp, 
considerăm că o pace dreaptă și 
trainică trebuie să asigure existența 
și independența tuturor statelor din 
Orientul Mijlociu". Conducătorul 
partidului și statului a arătat, tot
odată, că România se pronunță in 
mod ferm pentru o conferință in
ternațională in problemele Orientu
lui Mijlociu, cu participarea tuturor 
statelor interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
ca unicul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

O atitudine la fel de principială 
și consecventă a adoptat țara noastră 
și în ce privește conflictul dintre 
Irak și Iran, conflict ce a produs, 
asa cum se știe, multe pierderi uma
ne și pagube însemnate economiei 
celor două țări ; el a agravat situația 
din zonă, contribuind în același 
timp la încordarea situației interna
ționale. In repetate rînduri. România 
a subliniat că singura cale de re
zolvare a problemelor în suspensie 
o reprezintă încetarea luptelor și 
trecerea la negocieri. Reafirmind a- 
ceastă poziție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat în cuvintarea 
rostită la Sesiunea solemnă : „Ne 
pronunțăm pentru încetarea războiu
lui dintre Irak și Iran și pentru tre
cerea la soluționarea problemelor 
dintre aceste două state numai prin 
tratative. Aceasta corespunde inte
reselor ambelor popoare, cauzei pă
cii și destinderii in această regiune 
și în lume".

Nu poate, desigur, să nu fie re
levat faptul că în viziunea profund 
umanistă a președintelui țării, pri
matul tratativelor se aplică nu nu
mai in cazul unor conflicte sau di
ferende interstatale, ci cuprinde o 
arie mult mai vastă, incluzînd orice 
problemă, orice controversă, în pri
mul rind cele care au o însemnătate 
deosebită pentru soarta păcii. Așa 
este, mai presus de toate, cazul uriei 
asemenea probleme de capitală în
semnătate a zilelor noastre ca aceea 
a rachetelor cu rază medie de acțiu-

ne în Europa, în general a necesi
tății de a se înlătura primejdia unei 
catastrofe nucleare și a se trece la 
măsuri reale de dezarmare. Pornind 
tocmai de la acest comandament pri
mordial, de la cerința esențială de a 
salvgarda pacea pe continent și in 
general in lume, președintele țării a 
relevat, o dată in plus, necesitatea de 
a se face totul pentru oprirea am
plasării rachetelor americane și a 
contramăsurilor sovietice, pentru re
luarea tratativelor 
cane, în vederea 
acord cu privire la 
tiiror rachetelor cu 
acțiune in Europa și 
armelor nucleare.

VIZITA. Președintele Iranului, 
I Seyyed Aii Khamenei, și-a incheiat 
vizita întreprinsă la Alger. Agenția 

I iraniană de . presă I.R.N.A. ■ reia- 
| tează că, in cadrul convorbirilo? 
purtate în capitala algeriană țle 

I președinții Algeriei și Iranului, 
Chadli Bendjedid, și, respectiv, 

I Seyyed Aii Khamenei, au foșt dis
cutate probleme internaționale, in 

I special privind statele islamice și 
I țările in curs de dezvoltare, pro

blema palestiniană și ultimele evo- 
I Iuții ale situației din nordul Africii.

sovieto-ameri- 
realizării unui 
eliminarea tu- 
rază medie de 
apoi a tuturor

Un vibrant apel la rațiu
pg Cuvintarea
Ceaușescu s-a 
intr-un vibrant 
tr-o chemare la 
turor factorilor de răspundere, a tu
turor popoarelor pentru a se bara 
calea unei noi conflagrații mondiale. 
Pină nu este prea tirziu, trebuie să 
se facă iotul, arăta șeful statului 
român, pentru oprirea cursei înar
mărilor, in primul rînd a înarmări
lor nucleare, pentru încetarea tu
turor conflictelor militare și soluțio
narea oricăror probleme litigioase 
numai și numai pe calea tratative
lor, pentru asigurarea dreptului su
prem al popoarelor Ia viață, la in
dependență și libertate, Ia pace.

Prin glasul președintelui său, de 
la tribuna Sesiunii solemne țara 
noastră și-a reafirmat hotărirea sa 
de a nu-și precupeți nici de acum 
înainte eforturile și de a acționa cu 
aceeași consecvență pentru reluarea 
cursului spre destindere și îmbună
tățirea climatului internațional, pen
tru reglementarea problemelor liti
gioase exclusiv prin mijloace po
litice. la masa tratativelor, aceasta 
fiind singura cale corespunzătoare 
cerințelor supreme ale salvgardării 
și consolidării păcii in Europa și în 
întreaga lume.

tovarășului Nicolae 
constituit, totodată, 
apel la rațiune, in
acțiune unită a tu

Radu BOGDAN
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DECLARAȚIE. Datoriile contrac
tate de țările din America Latină 
reprezintă o problemă importantă 
in relațiile actuale dintre | țările 
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare, care, dacă nu este soluțio
nată corespunzător, se va transfor
ma dintr-o problemă economică in- 
tr-una politică — a declarat minis
trul afacerilor externe al R.P. Chi
neze, Wu Xueqian. Subliniind că, 
in cursul convorbirilor avute cu 
conducători ai țărilor latino-ameri- 
căne' recent vizitate, s-a constatat 
existența unor poziții identice sau 
similare in probleme privitoare la 
actuala situație internațională, cit 
și in unele probleme globale majo
re, Wu Xueqian a evidențiat, tot
odată, că există un mare potențial 
pentru sporirea schimburilor și a 
cooperării dintre China și statele 
latind-americane..

REUNIUNE C.E.E. Miniștrii de 
externe din țările membre ale 
Pieței comune au început, marți, la 
Dublin, o reuniune consacrată 
identificării modalităților de de
blocare a negocierilor privind ade
rarea Spaniei și Portugaliei la 
C.E.E. Această reuniune a fost con
vocată după eșecul unei întruniri 
similare, care a avut Ioc la Bruxel
les. săptămîna trecută. în cadrul 
reuniunii de la Dublin, miniștrii de 
externe ai „celor zece“ abordează 
și o serie de probleme internațio
nale actuale.

ÎN PARTEA VESTICA A AUS
TRIEI A NINS ABUNDENT, cu 1 
toate că ne aflăm, calendaristic, 
incă departe de pragul iernii. în 
unele zone s-au semnalat viscole; | 
viteza vintului depășind 80 km pe 
oră. Ca urmare a stratului de ză- | 
padă căzut, trecerea 
șoselele din munți 
dacă sint prevăzute

vehiculelor pe I 
se face numai 
cu lanțuri.

„ROMPRESF1LATELIA" —


