
f'

i o li

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

I
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nr. 13101 Duminică 7 octombrie 1984 6 PAGINI —50 BANI

În spiritul indicațiilor formulate

de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

in intimpinarea Congresului al XIII-lea al P, C. R.

însămînțarea griului 
-încheiată în timp

■

Astăzi este „ZIUA PETROLISTULUI44
— zi în care întregul popor cinstește munca harnică, 
plină de abnegație a producătorilor de „aur negru“ 
Telegrama adresată tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la Adunarea festivă 

consacrată sărbătoririi „Zilei petrolistului” 
IN PAGINA A 111-A

cît mai scurt!
în aceste zile de intensă Si efervescentă 

activitate creatoare, consacrată intimninării 
celui de-al XIII-lea Congres al partidului, 
in viata organizațiilor partidului are loc o 
acțiune politico-organizatorică de o deose
bită importantă. în conformitate cu preve
derile Statutului, potrivit Iiotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c.. in toate or
ganizațiile partidului s-au desfășurat sau sînt 
în curs de desfășurare adunările si confe
rințele de dare de seamă și alegeri. Ele 
constituie un moment de bilanț si. totoda
tă, de autoanaliză, de evaluare exigentă, 
responsabilă, a activității fiecărei organiza
ții de partid, a fiecărui comunist, a contri
buției proprii, directe, 
tută a politicii gene
rale a partidului. In 
același timp, in cadrul 
adunărilor și confe
rințelor de partid, co
muniștii aleg noile or
gane de conducere ale 
organizațiilor partidu
lui, adoptă hotăriri 
de o deosebită în
semnătate. cuprinzînd 
nizatorice complexe, amole. menite să asi
gure creșterea capacității organelor ' si or
ganizațiilor de partid de mobilizare a tu
turor comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii la realizarea marilor sarcini ce le revin 
în acest an. in actualul cincinal, precum si 
Dentru traducerea in viată a mărețelor o- 
biective înscrise in proiectul de Directive.

Axul principal al acestor dezbateri din 
adunările si conferințele de partid il re
prezintă proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea. Comuniștii văd prefigu
rat cu claritate în acest document de în
semnătate istorică — elaborat și funda
mentat cu contribuția esențială si sub în
drumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. strategul strălucit al României 
moderne — viitorul luminos al patriei. în
trezăresc zorii comunismului pe Dămîntul 
României si de aceea il dezbat cu profun
zime, participă cu propuneri pentru îmbogă
țirea lui.

Exprimînd înalta prețuire, dragostea și 
respectul nemărginit de care se bucu
ră in rindurile comuniștilor, ale întregului 
popor cel ce in fruntea partidului si statu
lui conduce destinele națiunii noastre, adună
rile și conferințele de dare de seamă și ale
geri dau glas adeziunii fierbinți a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii față de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind 

^•ealegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la

la înfăptuirea neabă-

Congresul al XIII-lea in funcția supremă de 
secretar general al partidului — garanție a 
înfăptuirii mărețelor proiecte de construcție 
și creație socialistă.

Dezbaterile care au avut loc. întreaga des
fășurare a adunărilor si conferințelor de 
partid de oină acum au evidențiat maturi
tatea de gîndire si acțiune a tuturor comu
niștilor. a organelor și organizațiilor de 
partid de a evalua lucid, realist rezultate
le. de a elabora programe de viitor in con
formitate cu situațiile concrete ale fiecărui 
colectiv, ale fiecărui loc de muncă. Fie că 
acestea s-au desfășurat în industrie sau la 
sate, in unităti de cercetare științifică sau 
în construcții, ideea

Idei majore desprinse din adună
rile și conferințele de dare de 

seamă și alegeri

măsuri politico-orga-

ce a revenit si revine 
ca un laitmotiv în 
cadrul dezbaterilor o 
constituie hotărîrea 
comuniștilor de a în- 
timpina Congresul al 
XIII-lea al partidului 
prin îndeplinirea e- 
xemplară a planului 
pe acest trimestru și 
pe întregul an, de a 

traduce în viață orientările de mare impor
tanță pentru creșterea eficienței economiei 
noastre, formulate de secretarul general al 
partidului la plenara Comitetului Central, la 
consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din acest an.

Ne aflăm, in prezent. în momentul în care 
s-au încheiat adunările de dare de seamă si 
alegeri din organizațiile de bază si sint in 
plină desfășurare conferințele de partid. în 
organele de conducere ale organizațiilor de 
bază au fost aleși cei mai buni comuniști, 
bărbați și femei, oameni tineri, capabili, cu 
putere de muncă, oameni cu o înaltă tinută 
morală si care se bucură de prețuirea comu
niștilor. a colectivelor de 
fac parte. Demn de relevat 
cele mai multe organizații 
după adunările de alegeri.
partizarea sarcinilor, la organizarea muncii 
pentru cuprinderea în acțiunea de îndepli
nire a hotărîrilor adoptate a fiecărui comu
nist.

Din noianul ideilor reliefate în dezbateri
le din aceste zile ale forurilor comuniste — 
conferințele de dare de seamă si alegeri — 
desprindem astăzi una cu semnificații pen
tru fiecare comunist, pentru fiecare colectiv 
de muncă. Aceea că întreaga activitate po- 
litico-organizatorică si educativă a noilor 
organe alese trebuie să fie indreptată spre 
antrenarea tuturor forțelor colectivelor de

însămînțarea griului pe cele 2 433 000 hec
tare prevăzute a se cultiva in unitățile agri
cole de stat și cooperatiste continuă să 
concentreze o bună parte din forțele meca
nice din agricultură. într-adevăr, in momen
tul de 
acestui 
pentru 
ganele 
termenele stabilite, semănatul griului și al ce
lorlalte culturi de toamnă. în pofida condi
țiilor grele de muncă din această toamnă, 
determinate de lipsa precipitațiilor in sudul 
și estul țării sau de ploile care au căzut mul
te zile la rind in vestul țării, s-a lucrat și 
continuă să se lucreze intens la pregătirea 
terenului și Ia semănat. Timp de trei zile 
consecutiv, ziarul nostru a înfățișat cititorilor 
cum s-a muncit Ia semănat în județele situa
te in cele trei mari zone agricole ale țării. 
Deși datele de care dispunem și pe care le 
înfățișăm mai jos se referă Ia stadiul lu
crărilor agricole de toamnă in seara zilei de 
5 octombrie — cu două zile înainte de a se 
incheia săptămina — citeva cifre sint deose
bit de concludente.

Din datele furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare rezultă că, 
pe ansamblul țării au fost insămințate 
2 145 000 hectare cu diferite culturi, repre
zentind 63 la sută din suprafața prevăzută. 
Cu griu de toamnă s-au semănat 883 000 hec
tare — ?6 la. sută din prevederi.

PE PRIMELE LOCURI, cu realizări cu
prinse • intre 50 și 93 la sută, se

față, alături de stringerea roadelor 
an, nu există sarcină mai importantă 
mecanizatori, specialiști, pentru or- 
agricole decit aceea de a incheia, la

dețele : Covasna, Olt, Suceava, Bacău, Sibiu, 
Vaslui, Harghita și Bistrița-Năsăud.

REALIZĂRI MEDII, reprezentind 
Ia sută din suprafețele prevăzute a 
tiva cu griu, au județele : Alba, Iași, 
Argeș, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, 
doara, Mehedinți, Brăila, Teleorman, 
Buzău, Vrancea, Galați, Constanța, Ialomi
ța, Timiș, Arad, Bihor, Dîmbovița, Gorj, 
Vilcea și sectorul agricol Ilfov.

PE ULTIMELE LOCURI, cu realizări care 
reprezintă mai puțin de 30 la sută, sint ju
dețele : Satu Mare, Prahova, Mureș, Mara
mureș, Sălaj, Botoșani, Tulcea, Călărași, 
Giurgiu.

în multe județe nu au fost realizate vite
zele zilnice de lucru prevăzute.

Cu forța mecanică actuală, insămînțările 
de toamnă pot fi desfășurate in ritm mult 
mai intens. Această cerință este favorizată 
și de faptul că la această dată există apro
ximativ un milion de hectare arate și multe 
din acestea sint și pregătite, astfel incit se 
poate lucra intens la semănat.

Organizațiile de partid de la sate, consi
liile populare, conducerile unităților agri
cole au datoria de mare răspundere de a 
mobiliza pe mecanizatori, pe ceilalți oameni 
ai muncii din agricultură, pentru ca pretu
tindeni să se lucreze in ritm intens, să fie 
depășită viteza zilnică stabilită la însămîn- 
țări, astfel incit această lucrare hotăritoare 
pentru recolta viitoare să se încheie in cel 

"mai scurt timp.

30—49 
s.e cul- 
Neamț, 
Hune- 

Dolj,

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA 
- direct implicată în accelerarea

*

(Continuare în pag. a III-a)

LA PĂMÎNTUL 
ȚĂRII

I
Oricite-au fost să-ndure fărdelegi 
nu-s munții noștri niște munți pribegi.

Din vremi în vremuri stau, de stele ninși, 
drept veghetori asupra țării-ntregi.

Ar da să-i miște careva din loc? 
De sine nu poți sinea s-o dezlegi!

Doar pe la nunți se prind în joc cu noi, 
de-a pururi tineri și din veci moșnegi.

II
Visai un vis cu bulgări de pămint 
din citeși patru zări ce-n lume sint.

Stau înșirați, eu trec prin fața lor 
și îi ridic pe rînd și ii frămînt.

Inerți îmi par și fără știre-n ei, 
nici zvîcnet, nici suflare, nici cuvint.

Doar unul, cînd m-apropiu și-l ating, 
tresare, parcă-mi cere să-i descint.

Ce straniu dor ne leagă pe-amindoi? 
E-un bulgăr din pămintul țării, sfint.

III
De mi s-ar cere-altfel să te numesc 
eu tot și-n veci ți-aș spune: românesc.

Pămint al meu, nedespărțirea mea, 
cu numele-ți m-adun și mă-ntregesc,

Trufașe graiuri in zadar au vrut 
să-ți uit frumosul nume părintesc.

Dar neam de neam urmașii-l vor păstra 
semnez cu singe-n veac și-adeveresc.

Eugen FRUNZA
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Comuniștii

muncă din care 
este fantul că in 
de bază, imediat 
s-a trecut la re-

COLOCVIILE „SCÎNTEIIinima
și puterea marelui șantier
Așezarea Brazi, inexis

tentă acum zece ani pe har
tă, a fost inălțată de con
structori in munții Re
tezat. in defileul strimt 
dintre Măgura Zimbrului 
și Măgura Clopotivei, lin
gă apele învolburate ale 
Rîului Mare, ' " '*
astăzi citeva 
meni : mineri' 
tri, electricieni 
fierar-betoniști 
excavatoriști și 
buldozeriști, șo
feri și construc
tori de drumuri 
— toți cu fami
liile lor. Lo
cuințele cu etaj, 
școala și grădi
nița, magazine
le, cantina, c i- 
nematogra- 
f u 1, club u 1, 
terenurile de 
sport — toate la 
un loc creează aici, în creie
rul munților, o ambianță 
plăcută de colectivitate 
muncitorească, de civilizație 
socialistă. în acest loc, îm
prejmuit doar de stinci și 
de păduri, unde acum 
încep să sufle dinspre cres- 

. tele alpine vinturi aspre, 
’ în acest adevărat centru de 

comandă al tuturor șantie
relor și punctelor de lucru 
desfășurate in trei masive 
muntoase, Retezat, Țarcu și 
Godeanu, se află și sediul 
comitetului de partid al în
tregului sistem de amena
jări energetice din această 
străveche și neînchipuit de 
frumoasă Țară a Hațegu
lui. 20 ' ..............
pat tid 
U.T.C., 
muniștl 
principala forță de șoc în 
lupta pentru înfăptuirea 
acestui îndrăzneț proiect 
care prevede, în final, mari 
acumulări de ape la înăl
țimi amețitoare și jos, in 
șesurile largi, o salbă de 15

adăpostind 
mii de oa- 
și topome- 
și mecanici, 

și zidari,

hidrocentrale. importante 
lucrări de hidroameliorații 
care vor feri terenurile de 
puhoaie și vor spori rod
nicia pămintului.

— Documentele Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, supuse dezbaterii, 
au dinamizat activitatea 
organizațiilor de partid, a 
tuturor comuniștilor de pe 
șantierele noastre, ne spune 
Silvestru Jeledințan, secre

Oameni și fapte de la amenajarea 
hidroenergetică Riu Mare-Retezat
| DIN ACTUALITATEA*

I| • reportaje < însemnări •

de organizații de 
și tot atitea de 
peste 1 400 de co
și uteciști — iată

tarul comitetului de partid. 
Comuniștii, cei care se află 
în primele rinduri ale con
structorilor, înfruntînd e- 
roic vitregia naturii, nu se 
împacă cu rămînerea în 
urmă din anumite puncte 
de lucru, sint hotăriți să 
depășească greutățile, să 
impulsioneze ritmul lucră
rilor. Ei acționează exem
plar, de pe acum, pentru 
îndeplinirea prevederilor 
din proiectul de Directive 
in vederea asigurării inde
pendenței energetice a ță
rii. La aceasta trebuie să-și 
aducă cît mai curînd con
tribuția și sistemul nostru 
hidroenergetic care va avea 
o putere instalată de peste 
530 megawați. Asta înseam
nă mai mult decît întreaga 
putere 
trică 
1938 !

termo și hidroelec- 
a României anului

★
Castelul de echilibru 

marchează înălțimea maxi
mă la care s-a construit în 
întregul sistem energetic

Riu Mare-Retezat : 1 103,5 
metri.

Pătrundem, prin galeri
ile de acces, prin tuneluri, 
prin canale și conducte ce 
vor dirija spre turbine pu
terea uriașă a apelor de 
munte. Dintr-odată pasul 
se oprește în loc : săpată in 
inima muntelui, la aproape 
800 de metri sub creastă, 
iată, se boltește cu dimen
siuni ciclopice o adevăra

tă... hală, avind 
înălțimea unui 
edificiu cu 14 
etaje și lățimea 
unui bloc cu 
patru scări. La 
asemenea pro
porții, la o ase
menea adînci- 
me, în condiții 
neînchipuit de 
grele s-a săpat 
centimetru cu 
centimetru în 

stinca dură ce indoaie oțe
lul sau in rocile slabe, în
șelătoare ; s-au zăgăzuit 
puhoaie subterane ; s-a 
oprit în loc presiunea 
muntelui.

— Oamenii ? Unii dintre 
ei s-au format pe marile 
șantiere hidroenergetice ale 
țării, la Porțile de Fier și 
Argeș, la Bistrița și Olt, la 
Lotru și Someș. Dar cum 
nu se aseamănă un munte 
cu altul, un riu cu altul, 
nici lucrarea noastră nu se 
aseamănă cu altele : cere 
metode noi, soluții noi.

Aflăm că interlocutorul 
nostru, maistrul principal 
Mihai Gheorghiță, este si 
secretar al organizației de 
partid din 
lucru și că 
aproape de 
relor cadre

acest punct de 
se ocupă înde- 
creșterea tine- 

de constructori.

Gheorqhe ATANAS1U
(Continuare in pag. a U-a)
_________ y

Arta 
monumentală 
artă cu înalte 

virtuți educative 
ln pagina a IV-a

Industria constructoare de mașini 
a. beneficiat, în special în ultimii 19 
ani. de importante fonduri de inves
tiții. fiind dotată cu mașini, utilaje, 
dispozitive Ia nivelul tehnicii mon
diale. Ca urmare a unei politici con
secvente de modernizare a produc
ției au fost asimilate si puse in fa
bricație produse de concepție mo
dernă. cu înalti parametri tehnico- 
functionali. realizate pe baza unor 
procese tehnologice avansate, care 
înglobează tot ce a fost și este mai 
nou în gindAea tehnică originală ro
mânească. răspunzind astfel unor 
necesități ale economiei noastre na
ționale si. totodată, unor exigente 
ale partenerilor comerciali externi.

Și, așa cum este firesc, odată cu 
creșterea complexității sarcinilor ce 
revin acestei ramuri importante a 
economiei naționale, au fost tot mai 
solicitate competenta, priceperea, 
inventivitatea oamenilor muncii din 
întreprinderile industriei construc
toare de mașini, din activitatea de 
cercetare Si îhvfițămînt. Secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aprecia la Plenara 
C.C. al P.C.R. din iulie a.c. că. in mo
mentul de față, parcurgem o nouă 
revoluție tehnico-știintifică si a ce
rut specialiștilor din toate domeniile 
de activitate să aplice cele mai noi 
cuceriri tehnico-științifice in fiecare 
sector de activitate.

în cele ce urmează mă voi referi 
la modul în care gîndim si acționăm, 
aici la Institutul politehnic din Ti
misoara. pentru aplicarea in viată a 
sarcinilor ce ne revin din proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, document de 

pentru 
patriei

cea mai mare însemnătate 
progresul economico-social al 
noastre.

Experiența a numeroase 
arată că. la ora actuală, principala 
cale a progresului tehnic în produc
ție o constituie mecanizarea și auto
matizarea proceselor de fabricație, a 
fazelor discontinue, a operațiunilor 
de manipulare, cum ar fi : transpor
tul materiilor prime, materialelor, 
semifabricatelor. pieselor finite ; 
schimbarea, reglarea și manevrarea 
sculelor, a dispozitivelor ; încărcarea 
si descărcarea mașinilor, pornirea si 
oprirea lor ; lucrările de montaj- 
asamblare : controlul pieselor si al 
produselor finite s.a. Se cuvine să 
amintim. în acest context, că un rol 
esențial în mecanizarea si automa
tizarea operațiilor de manipulare îl 
are implementarea în producție a 
manipulatoarelor si roboților indus
triali.

în proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului gă
sim referiri precise cu privire la ne
cesitatea de a se realiza automatiza
rea flexibilă a proceselor de fabri
cație, ceea ce pune în evidență di-

unități

mensiunea acestei cerințe de mare 
actualitate și perspectivă.

Este cunoscut faptul că robotizarea 
conduce. înainte de toate, la creș
terea importantă a productivității 
muncii și la ușurarea muncii fizice a 
muncitorilor. Celulele și liniile teh
nologice servite de roboti industriali 
permit, de asemenea, realizarea unei 
fabricații flexibile, deci automatiza
rea fabricației în serii mici si mijlo
cii. Pe de altă parte, creșterea con
sumului de energie pentru acționarea 
roboților — si a dispozitivelor peri
ferice ale acestora — este larg com
pensată de faptul că o celulă sau o 
linie de fabricație servită de roboti 
industriali poate lucra in condițiile 
unui iluminat redus, fără încălzire 
in sezonul1 rece etc. în același timp, 
robotizarea are ca efect esențial 
creșterea nivelului calitativ al pro
duselor fabricate. Robotul industrial 
nu poate lucra decît asa cum a fost 
programat, nu se poate abate de la 
disciplina tehnologică, nu „obosește". 
Totodătă. celulele și liniile de fabri
cație flexibile servite de roboți impun 
exploatarea mașinilor componente la 
întreaga lor capacitate, la regimuri 
tehnologice precise, asigurindu-se 
realizarea unor produse de calitate 
superioară. Altfel spus, utilizarea ro
boților industriali în operațiile de 
manipulare elimină toate deficien
țele care pot deriva din limitele fi
zice ale lucrătorului.

As vrea să mă refer în continuare 
Ia citeva din rezultatele obținute in 
acest domeniu de către un colectiv 
complex de spfecialisti timișoreni. în 
cadrul acțiunii de integrare a învă- 
tămintului cu cercetarea si producția, 
potrivit concepției secretarului gene
ral al partidului, concepție mobiliza
toare prin sarcinile concrete in care 
ne implică. încă în luna septembrie 
a anului 1979, cu prilejul vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu efectuate, împreună cu 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, la întreprinderea 
„Electromotor" Timișoara și la Insti
tutul nostru politehnic am primit 
sarcina ca, în colaborare cu spe
cialiști din producție, să realizăm 
un robot care să servească mai multe 
mașini-unelte. 
specialiști 
nic si de 
realizat si ... ________  _____
industrial REMT-1, în cadrul unej 
celule de fabricație pentru prelucra
rea arborilor 
Funcționarea

Ne-am unit tortele, 
din învătămîntul politeh- 
la „Electromotor", și am 
pus în funcțiune robotul

motoarelor electrice, 
acestui utilaj, timp de

Prof. dr.
KOVACS
Institutul politehnic „Troian Vuia 
Timișoara

inq. 
Franclsc

(Continuare în pag. a III-a)

35 de ani de la întemeierea Republicii Democrate Germane

Tovarășului ERICH HONECKER /
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului 

al Republicii Democrate
de Stat
Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a întemeierii Re

publicii Democrate Germane, vă adresăm. în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și po
porului Republicii Democrate Germane, un cald salut 
prietenesc și cele mai cordiale felicitări.

în cei 35 de ani care au trecut de Ia acest eveniment 
istoric, oamenii muncii din Republica Democrată Germa
nă, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germa
nia, au înfăptuit profunde transformări înnoitoare in toate 
domeniile vieții politice și social-economice.

Nutrind sentimente de caldă prietenie și prețuire față 
de poporul frate din Republica Democrată Germană, co
muniștii, oamenii muncii, întregul nostru popor urmăresc 
cu interes și se bucură de realizările deosebite obținute în 
edificarea societății socialiste dezvoltate în țara dumnea
voastră.

Dăm o înaltă apreciere raporturilor de prietenie și soli-

BERLIN 
daritate dintre partidele și țările noastre șî ne exprimăm 
convingerea că, acționind împreună in spiritul prevede
rilor Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală din 12 mai 1972, precum și al înțelegerilor stabilite 
cu prilejul recentelor convorbiri de la București și al ce
lorlalte hotăriri convenite lâ nivel înalt, colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană va cunoaște și în viitor o pu
ternică dezvoltare și diversificare în toate domeniile, în 
interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei păcii 
și socialismului. Acordăm o importanță deosebită conlu
crării statornicite intre țările noastre in lupta pentru în
făptuirea dezarmării, în primul rind a celei nucleare, pen
tru promovarea unei politici de destindere, pace și largă 
cooperare în Europa și in întreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumnea
voastră, comuniștilor și întregului popor al Republicii De
mocrate Germane cele mai bune urări de noi succese in 
făurirea societății socialiste dezvoltate, în realizarea hotă- 
rîrilor Congresului al X-Iea al P.S.U G.

Dumneavoastră, stimați tovarăși, 
tate și fericire.

vă urăm multă sănă-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

DĂSCĂLESCU
al Guvernului

CONSTANTIN
Prim-ministru
Republicii Socialiste România
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Zile premergătoare mărețului eveniment al Marelui 
Forum al Comuniștilor... In toate organizațiile de partid, 
comuniștii dezbat, cu înalt spirit de răspundere, rezultate
le muncii de pînă acum, hotărăsc cum să le sporească 
forța și frumusețea pentru a incheia cu noi succese acest 
ultim an al cincinalului, creind premise și mai favorabile 
cincinalului următor ale cărui obiective sint cu precizie 
științifică înfățișate în proiectul de Directive ale celui de 
al Xlll-lea Congres al partidului. In conferințele de partid 
de dare de seamă și alegeri, ei iși exprimă cu entuziasm 
adeziunea totală la hotărîrea Comitetului Central ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, exemplu strălucit de revoluționar 
dăruit trup și suflet cauzei nobile a socialismului ți comu
nismului, să fie reales in suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, inaltă chezășie a unor noi ți noi succe

se in cutezătoarea noastră ascensiune pe semețele cuimi 
ale civilizației ți progresului.

Comuniștii pregătesc de pe acum viitorul, il plămădesc 
de pe acum in uzine, in laboratoare, pe vastele ogoare, 
mobilizind întregul popor la consolidarea și îmbogățirea 
succeselor în construcția noii noastre vieți. Care sînt ar
gumentele lor in această acțiune de o impresionantă an
vergură, prin ce se impun ei, prin ce calități moral-poli- 
tice și fapte deosebite iși ciștigă autoritatea incontestabilă 
in fața întregului popor? lată intrebări la care reporterii 
noștri au căutat și au aflat răspunsuri și in satul româ
nesc de astăzi, acolo unde, datorită activității neobosite 
a comuniștilor, la fel ca in intreaga țară, dorința de auto- 
depășire și încrederea nestrămutată in viitor deschid larg 
drumurile unor noi și impunătoare cuceriri socialiste.

„în primul 

rînd, 
încrederea 
în forțele 
proprii"

MARIN AVRAM 
secretar al Comitetului 
de partid din C.A.P.

Glodeanu-Siliștea

Pină nu de mult, Glodeanu- 
Siliștea, comună cu opt sate, 
așezată în plin Bărăgan, la mar
ginea de sud a județului Buzău, 
era un nume pe hartă și... cam 
atit. Primul semnal că oamenii 
de aici au hotărît ca prin pro- 

. priile lor forțe să schimbe în
fățișarea localității s-a făcut 
auzit acum doi ani, cînd au 
ocupat locul II pe județ in ac
țiunea de bună gospodărire. 
Iar anul acesta ei au fost dis
tinși cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru rezultatele de excepție 
obținute in întrecerea socialistă 
pe țară. O înaltă distincție, răs
plătind munca tenace desfășu
rată de toată suflarea satului 
cu olan, cu pricepere, cu spirit 
de răspundere.

Glodeanu-Siliștea este o co
mună bine cuprinsă, cu străzi 
asfaltate sau pietruite, cu tro
tuare din dale de beton sau pia
tră de riu, cu apă curentă ser
vind fiecare gospodărie, cu un 
centru civic frumos construit, 
avind in jurul lui complexe co
merciale moderne, blocuri de 
locuințe pentru specialiști, cu 
un sector industrial-agrar in pl'- 
nă formare, conceput intr-o di
versitate bine cumpănită. Deci 
un inceput promițător pe dru
mul unuivjitor orășel, țndus- 
trial-agrar.

— Și cînd te gindești că de- 
abia in 1918 au fost demolate 
ultimele bordeie — ne mărtu
risea bătrinul învățător Con
stantin Mogoș. inițiatorul mu
zeului de istorte a comunei. Ti
nerilor nu le vine să creadă 
cind le povestești. îi conving 
insă mărturiile din muzeu. A- 
ceasta este pentru ei istorie 
veche. Uitindu-te la chipul de 
azi al satului, la oamenii lui 
angrenați cu toată ființa lor să 
smulgă pămintului recolte pe 
care cu cinci ani în urmă nici 
nu le visau, le dai dreotate. 
Gindul tuturor este la viitor.

— Sigur, este frumoasă co
muna noastră — ne spunea și 
Marin Avram, secretarul comi
tetului de partid al uneia din
tre cele două coooerative agri
cole de producție de aici. O vom 
face și mai frumoasă atunci cind 
vom obține producțiile agricole 
pe care ni le-ațn propus. Asta 
este preocuparea principală a 
fiecărui comunist, a fiecărui ță
ran cooperator. Vă spun drept, 
pină acum cițiva ani eram in 
coada județului, din toate punc
tele de vedere. Am învățat insă, 
luindu-ne de piept cu propriile 
noastre lipsuri, cu nepriceperea 
în organizare, cu incompetent a, 
cu ideea nenorocită a lui „la- 
să-mă, să te las", că avem for
țele necesare, să ne depășim pe 
noi înșine. Deci problema suc
cesului stă așa : in primul rînd 
încrederea în forțele proprii !

— Ați izbutit fiindcă v-ați 
pretins mult ?

— Să nu ne grăbim ; am izbu
tit numai în parte. Așa socotim 
noi, comuniștii, că stau lucru
rile. In conferința organizației 
comunale de partid am dezbătut 
realizările obținute pe ogoare. 
Ținind seama de faptul că de 

i trei ani incoace obținem con- 
j stant producții de peste 4 000 de 
I kilograme griu la hectar și de 
I peste 5 000 de kilograme porumb 
! la hectar, ne-am încrediptet că 

putem, că avem forța să facem 
’! un salt înainte, punînd la bătaie 
l inteligența, priceperea, folosind 
k ' 2____________

tehnologii avansate. „Păi, e 
chiar foarte bine — au sărit 
unii. Cu patru ani în urmă sco
team două mii de kilograme la 
hectar". „Ba nu-i deloc bine 
— au spus alții. Să privim în 
jur, la C.A.P.-urile din Grindu 
și din Gîrbovi sau la ceie din 
Arad și Timiș, care au producții 
duble și triple". „De ce să ne 
comparăm cu ei, incă nu e tim
pul" — s-au auzit glasuri. Dar 
majoritatea au spus răspicat și 
au demonstrat convingător : 
„Putem mai mult, nu ne este 
îngăduit să ne mulțumim cu 
puțin".

—' Care sînt argumentele aces
tor „nemulțumiți" ? Pe ce, se 
bazează ei cînd se gîndesc la 
dublarea sau la triplarea recol
telor 7

— Dezbaterile astea aprinse 
ne-au dat încredere și mai mare 
în forțele noastre. Am hotărît 
să grăbim construcția unui sis

tem original de irigații — fer
tilizare cu dejecțiile de la mo
dernul complex mixt de creștere 
a animalelor intrat în funcțiu
ne anul acesta. Irigații- deci cu 
îngrășăminte naturale. Pămîn- 
tul tratat astfel va trebui să-și 
dubleze producțiile, dacă e lu
crat cu cap. Mai avem și alte 
proiecte, in zootehnie, în legu
micultura și așa mai departe, 
Intrebați-i pe comuniști cum 
stau lucrurile, să vă spună ei 
ce-și pretind și ce pretind celor 
din jurul lor, ca oameni, ca ță
rani cooperatori, ca mecaniza
tori' sau ca intelectuali ai sa
tului.
• — Am auzit însă că la un 
moment dat ați vrut să plecați 
la S.M.A. Cum de vă aflăm aici, 
prins trup și suflet, după cum 
ne dăm seama, de activitatea 
de cooperator ?

— E adevărat, în anii aceia 
cînd treburile mergeau doar in 
trei roți în loc de patru, am 
avut un moment de cumpănă... 
Nu mai vedeam cum am putea 
ieși din impas. M-am dus să mă 
sfătuiesc cu secretarul comite
tului comunal de partid, 
Gheorghe Popescu. îmi era și 
prieten. Ascultindu-mă. a uitat 
de prietenie, de tot, n-a ținut 
cont de nimic. „Comunist ești 
tu ? — mi-a zis. Ai inceput cu 
văicărelile ? La greu, un comu
nist nu abdică, înfruntă greu!, 
îți spun și ca prieten"... Am ro
șit ca un școlar. Contează, vă 
spun, foarte mult să găsești în 
tine sau la tovarășii ■ tăi de 
muncă puterile să învingi rătă
cirea de moment.

— Nu vă place critica...
— Pe unii îi face să se com

porte ca ariciul. Pe mine m-a 
ajutat. Dovadă că sint aici. 
Avem atitea de îndeplinit, de 
construit, mai cu seamă pe noi 
înșine.

— Intră în preocupările dum
neavoastră astfel de probleme ?

— Toți comuniștii sint inte
resați de felul cum va arăta 
satul de miine. Se mai mani
festă insă unele prejudecăți . — 
nu le pot numi altfel — unii 
părinți mai socotesc că munca 
de țăran e grea și atunci de ce 
să nu-i ferească pe copii, tri- 
mițindu-i la meseriile orașu
lui. Mai sînt oameni care nu 
văd limpede exigențele mo

dernizării. în nici un caz satul 
nu mai poate fi conceput fără 
meserii specializate. E necesar 
— am hotărit in conferință — 
să le sădim tinerilor simțul răs
punderii pentru satul lor. satul 
care crește intr-un an cit în 
zece. Datele problemei, așa cum 
se desprinde din proiectul de 
Directive, se schimbă uluitor de 
repede. Aceasta implică și răs
punderea noastră față de schim
bul de miine, față de calitatea 
Iui, de pregătirea lui.

„Răspun

derea de a 

gîndi 

la viitor"
GRIGORE ENE 

vicepreședinte al Consiliului 
popular al comunei Gio- 

deanu-Siliștea

„Compe

tența - la 

ordinea 

de zi"
IONIȚĂ LUCA 

director coordonator 
ăl școlilor din Glodeanu — 

Siliștea

Satul iși are ritmurile lui pre
zente, impuse de acest anotimp, 
care-i grăbește pe oameni să 
stringă roadele în hambare, să 
arunce sămînța recoltelor de 
miine sub brazdă. Discutind 
insă cu ei, cercetindu-le gîndu- 
rile, proiectele, preocupările, ii 
descoperi acaparați de viitor, 
concentrați asupra unor opțiuni 
îndrăznețe pentru care comuniș
tii au votat in unanimitate in 
conferința comitetului comunal 
de partid. După acest vot, opti
ca în privința recoltelor viitoa
re, de pildă, a căpătat drept de 
acțiune neîntîrziată. Deci viito
rul are chip concret, îți solicită’ 
forțele, inteligența, capacitatea 
de a te prezenta la întilnirea cu 
el bine pregătit ca muncitor al 
ogoarelor.

— La viitor nu te poți gîndi 
decît cu răspundere lucidă, de 
comunist — ne spunea Grigore 
Ene, viceprimar al comunei. Din 
meseria mea de bază de strun
gar am înțeles că nu poți face 
piese de precizie dacă îți acorzi 
„toleranțe"- Tocmai asta m-a 
impresionat pe mine în timpul 
dezbaterii, hotărîrea comuniști
lor' de a nu-și permite toleranțe 
in nici o privință. Fermitatea 
lor în tot ce întreprind mișcă 
lucrurile din loc, impinge îna
inte.

— Cum vă apare dumneavoas
tră acest viitor ? Răspundeți de 
munca, unui colectiv de con
structori, aveți un plan de in
vestiții productive, vă ocupați

șl de prestările de servicii și de 
sectorul industriei specifice, 
prelucrătoare. Trăiți deci în- 
tr-un prezent foarte activ.

— Realizarea unui plan de in
vestiții înseamnă deja viitor. 
Clădim complexe industrial- 
agrare, modernizăm comuna, la 
nivelul nostru, la posibilitățile 
noastre. Procedînd astfel, clă
dim, de fapt, satul de miine, așa 
cum trebuie el să arate în per
spectiva imediată a noii revo
luții agrare — un sat Cu atri
butele urbanului. Aceste atribute 
6int prezente de pe acum șl în 
satul nostru, nu mai sint sim
ple opțiuni. Gindim la viitor, 
clădind în prezent. E datoria 
noastră de comuniști. Se pune 
însă întrebarea : „centru cine 
construim?" Fără îndoială, pen
tru noi. dar, in special pentru 
generațiile de miine, pentru ca 
să trăim mai bine, demni, liberi 
și stăpîni pe soarta noas
tră.. Acesta este sensul funda
mental al socialismului. Am ra
portat în conferință despre sta
diul lucrărilor noastre, s-au 
ridicat și critici, pentru unele 
rămineri in urmă, cu toții insă 
ne-am gîndit că noua revoluție 
agrară este o bătălie extrem de 
complexă, în care știința, price
perea, pregătirea de specialita
te trebuie să fie de calitatea 
întîi. Avem nevoie de noii mun
citori ai satului, de tinerii pe 
care-i pregătește școala noastră 
— ne trebuie electricieni, me
canici, șoferi, tehnicieni.

Mulți comuniști au chibzuit 
ce trebuie întreprins, cum tre
buie acționat, rapid, eficient 
pentru creșterea competenței 
profesionale a muncitorului o- 
goarelor de astăzi. S-a criticat, 
s-au exprimat deziderate, s-au 
adus exemple. Pentru comple
xul mixt de creștere a anima
lelor în sistem industrial, de 
pildă, îngrijitorii au fost recru
tați după criterii empirice. 
„Ne-am uitat peste gard, in 
curtea omului care dorea să de
vină zootehnist — spunea direc
torul complexului, inginerul 
Florin Cristea — să ne dăm 
seama dacă e gospodar bun, 
dacă are animale frumoase. 
Dacă „reziști" acestui examen, 
W angajam. î-.gm pregătit mai 
apoi pe cej.,fiangajați, am făcut 
insti-uefaje, ■ ii inSțruim în con
tinuare: Sîntem la început de 
drum, e adevărat, nu avem cum 
proceda altfel, pină ne creăm 
cadre școlite, specializate în toa
tă puterea cuvintului. Să tragem 
însă concluziile necesare. Agri
cultura de azi, zootehnia cer 
competență, pregătire comple
xă. Timpul nu așteaptă."

Da, timpul nu așteaptă. El 
amendează prompt incompeten
ța, neștiința, slaba pregătire, 
prin recolte mici, prin muncă 
slab productivă.

— Am observat, zilele aces
tea, un fapt semnificativ — po
vestea Ioniță Luca, directorul 
coordonator al școlilor din co
mună. Am asistat la formarea 
echipelor de mecanizatori pen
tru arături și pentru semănat. 
Aș fi fost înclinat să cred că)

este o treabă de rutină organi
zarea asta. Și poate că este. 
Orice mecanizator știe să are 
— îți spui. Așa stau lucrurile, 
într-adevăr. Dar la operațiuni 
mai complexe, cum este semă
natul, de exemplu, se pare că 
nu mai este suficient să pui 
mașina în brazdă și să-i dai 
drumul. Ți se mai cere ceva — 
să cunoști temeinic noile teh
nologii de lucru, care cer cu
noștințe bogate, nu mai suferă 
rutina semănatului de totdea
una. Solicită oameni bine pre
gătiți, cu orizont științific mai 
larg, depășind cunoștințele 
obișnuite de mecanică agricolă. 
Drept care, la semănat nu au 
maî mers- toți, |6u fost a,leși cei 
care îptewaeau pondițillp; .

— E o, constatare semnifica
tivă. }

— Da, dar mi-am zis. că nu 
trebuie să rămină doar o con
statare. Mecanizatorii de miine, 
specialiștii ogoarelor, ai mari
lor recolte, se află azi sub mina 
noastră, a cadrelor didactice, 
răspundem de ei, îi pregătim cu 
toată grija- Iar pentru asta 
avem noi înșine datoria de a ne 
perfecționa în permanență pre
gătirea. Ne-am zis că nu-i ruși
ne să înveți , Ia orice vîrstă. 
Competența se cîștigâ cu mun
că, eu conștiința că trebuie Să 
te înarmezi cu cunoștințele ne
cesare timpului acesta. în con
secință, conferința organizației 
noastre a hotărît ca toți tinerii 
și cei maturi să-și continue stu
diile, pînă la absolvirea clasei a 
zecea. Comuniștii spun : com
petența la ordinea de zi 1

punctualitatea, răspunderea sînt 
îndatoriri indiscutabile.

— Răspunzind de activitatea 
fermei îmi cer mie însămi mai 
mult decît, și-ar cere în locul 
meu un bărbat.

— De ce așa ?
Zimbește.
— Ca să-mi consolidez auto

ritatea. Firește, am drepturi 
egale, lucrul acesta nu-1 con
testă nimeni, dar mentalități în
vechite mai există. Dar, de fapt, 
nu de teama. acestor mentalități 
mă străduiesc, ci din ambiție.

E adevărat, mentalități în
vechite mai există și uneori se 
mai manifestă. Chiar in comu- 
năp soțiile unor angajați in în
treprinderi sau instituții nu 
erau lăsate să vină la muncă, 
potrivit obiceiului care susține : 
„femeia să se țină de coada cra- 
tiței". Altele nu prea se îndem
nau la muncă in cooperativă. A 
trebuit să intervină organizația 
de partid, să convingă că fie
care are dreptul și, mai ales, 
datoria să se încadreze in ma
rele front al muncii. Stăruind 
încă asemenea anacronisme, în
țelegi de ce iși cere Corina La- 
zăr mai mult decît și-ar cere un 
bărbat aflat în funcția ei.

— E o fermă foarte mare. 
Cum reușiți să-i țineți frinele 
în mînă ? Aveți și copii și băr
bat de îngrijit, o gospodărie de 
ținut, de pus la punct...

— Mîinile sint făcute 
stea. Și, apoi, eu am o 
ochii pe copii și pe 
Bărbatul să aibă tot timpul că
mașa, curată — e mîndria mea, 
iar copiii bine îngrijiți, aplecați 
spre carte, îndeplinindu-și dato
ria și, apoi, la joacă sănătoasă. 
Asta e! Lucru simplu. în fermă 
răspunderile sînt și mai mari. 
Mie-mi plac animalele, nu su-

să nu 
vorbă : 
bărbat.

făr să nu fie îngrijite ca lumea. 
Noi creștem viață I Spiritul de 
profesionalitate, socotesc eu, 
este mai necesar aici ca in ori
care alt loc de muncă. Răspund 
de activitatea a 70 de oameni. 
Fiecăruia mă străduiesc să-i 
transmit 
leg eu 
Gîndesc 
este cel 
ment al 
nu preget, pun mina Ia treabă, 
arăt cum trebuie făcut. Și, 
noaptea, învăț. Știți, munca te 
fortifică și-ți dă dreptul să te 
uiți în ochii oamenilor, să te 
spui ce gindești, fără menaja
mente și să accepți, cind îți 
fac ei observație și au dreptate, 
că ai greșit. Zic eu, cum zice 
orice comunist, că așa se ciștigă 
încrederea. Prin fapte.

— Citeva fapte, de pildă.1
— Sînt ale întregului colectiv. 

Iată, am pornit cu ferma de la 
500 de litri de lapte pe vacă — 
sub orice critică, e adevărat; în 
anul următor am ajuns la peste 
700 de litri — încă foarte slab; 
anul acesta am trecut de 1000 
de litri — e încă puțin, vom 
realiza mai mult după toate mă
surile luate. Avem 
cienle, se. termină 
strucții zootehnice 
grijire mai bună și 
rasele vor fi îmbunătățite. Sîri- 
tem nemulțumiți 
noastră și asta-i o garanție că 
o vom ridica la alt nivel. Știți, 
nemulțumirea aceea care-ți spo
rește forțele și-ți spune că ai 
puterea să devii, prlntr-un efort 
de autodepășire, un om de o 
calitate 
tîmplă 
mintea, 
ficultăți

1 mă străduiesc 
ce simt eu, cum ințe- 
indeplinirea datoriei, 

că puterea exemplului 
mai convingător argu- 
comunistului. De aceea

furaje sufi- 
noile con- 
— deci în- 
totodată și

de munca

deosebită. Așa Se în
că nu obosesc nici 
nici brațele, oricîte di- 
ai de intimpinat.

vor mai

muncească.
mult, să

nu să GHEORGHE POPESCU 
primar - Glodeanu-Siliștea

umble după avantaje"

„Mîinile

sînt 

făcute 

să nu stea"

Are alură de sportivă. Se și 
îmbracă ia fel ca sportivii, in 
trening. Are zlmbet cald, apro
piat, care-i lurtiinează fața, pri
virile. Și totuși, cu toată deli
catețea făpturii ei, Corina La- 
zăr, șefa unei ferme de ani
male a C.A.P. Văcărească, are

Gheorghe Popescu e tînăr, are 
39 de ani. Cînd l-au ales oame
nii primar avea in jur de 34—35 
de ani. Pe tractor, ca mecani
zator, s-a urcat la 17 ani. A 
terminat liceul agricol, a făcut 
o școală de maiștri și apoi a 
fost numit șef de secție de me
canizare. Drumul lui a conti
nuat ca șef al secției producție 
și, pentru o perioadă scurtă, 
pînă cînd glodenii. au pus ochii 
pe el, director- de S.M.A. „E 
fiu al comunei noastre — și-au 
spus ei în adunările cetățenești 
— e tînăr, l-am văzut cum 
muncește, e dirz, minte limpe
de... Să vină în fruntea comu
nei, il vom ajuta cu toții".

la
să fac, 
— pe
ers și 
pentru 

de
S.M.A.,

CORINA LAZAR 
șefă de. fermă, 

la C.A.P. Văcărească

„o mînă de fier", cum ne spunea 
primarul comunei. Răspunde de 
buna îngrijire a 600 de vite, a 
260 de oi, a unei crescătorii de 
porci. Și înțelege ca din secto
rul ei să facă o veritabilă uzi
nă, cu program continuu, bine 
pus la punct, in care disciplina,

in— Aveam impresia, 
ceput', că știu ce trebuie 
de unde să apuc treaba 
vestește primarul. îmi 
teamă, vă spun drept,
că lucrurile stăteau prost 
tot. învățat însă ca la 
am zjs că o să o scot la liman, 
muncitorește, cu disciplina, cu 
răspunderea.

—- Nu v-au speriat greutățile?
— Nu mă sperii eu atit de 

ușor. Și, apoi, greutățile se îm
part pe mai mulți umeri, dacă 
nu muncești de unul singur. 
Aveam alături citeva sute de 
comuniști. Dar nu stăteau lu-

crurile ca într-o întreprindere, 
cum era S.M.A.-ul, era mult 
mai complicat. Parcă nu-i mei 
recunoșteam pe oamenii satului. 
Parcă nu mai intilnisem men
talitățile acelea specifice sau 
te uitasem. Mă cercetau neamu
rile și cunoscuții acasă, fiecare 
spera că i se va trece cu ve
derea ceva, că va obține 
avantaj, la care, de fapt, 
avea dreptul. Ei, drăcie, mi-am 
zis, audiențele te țin la primă
rie, nu acasă. Am pus piciorul 
in prag. „Măi, băiete, înțelege-i 
— îmi spuneau ai mei." „Păi, îi 
înțeleg, dacă-s neamuri sau 
prieteni să mă ajute, nu să 
pretindă ce nu li se cuvine ! La 
primărie, in văzul lumii, și 
pentru obște, numai pentru 
obște !“ I-am auzit spunind că 
sint omul cu care te înțelegi

un 
nu

numai la primărie. Așa mai 
merge ! — am socotit eu. Ve
neau, Se așezau cu fereală pe 
un colț de scaun. „Nea cutai e 
— îi îndemnam — înfige-te bine 
in scaun, că ești la dumneata 
acasă, e și scaunul dumitale, că 
fiecare dintre noi e un primar 
in felul lui. ca răspunderi, ci 
îndatoriri. Care-i problema ? * 
Și-și spuneau păsul. Prin ei în
țelegeam mai bine unde ni 
merg treburile. In general, 
cam toate problemele priveau 
C.A.P.-ul. Ne-am sfătuit, noi, 
comuniștii, cum să procedăm, 
cum să facem. C.A.P -ui mer
gea tîrîș-grăpiș. Președinte, un 
fost coleg de-al meu de tracto- 
rie, băiat deștept, îmi fusese și 
șef de echipă, muncise bine. 
Aici însă, de un an și jumătate, 
te împotmolise. Am discutat cu 
el, au fost discuții tari, i-âm 
arătat unde greșea. Nu prea 
pricepea sau nu voia. S-a con
vocat adunarea generală. Au 
fost aspru criticați vinovății, 
s-au propus măsuri. Președin
tele se uita la mine, să-l spri
jin. Cum să-l sprijin ? Să ducă 
mai departe de rîpă C.A.P.-ul 
pentru că el era îngăduitor cu 
chiulangiii, că nu lichida sus
tragerile ? Un comunist nu ab
dică de la datoria lui, de la 
grija pentru avutul tuturor. S-a 
votat și l-au scos pe președinte 
din funcție.

— De ce ne-ați relatat acest 
fapt ?

— Pentru a arăta că stă in 
firea comuniștilor de a nu co
coloși lipsurile, delăsarea, incom
petența. Ei le dau replica, 
fermă, fără menajamente. Așa 
au procedat comuniștii și la ni
velul comunei, hotărind împreu
nă cu oamenii, prin oameni ce 
să întreprindem, cum să urnim 
lucrurile din loc, trezind in ei 
dorința de a se autotransforma, 
de a nu rămîne ce erau și cine 
erau. Fiecare e un primar in 
comuna asta — cum spuneam — 
adică are dreptul și datoria să 
propună, să hotărască, dar să 
și răspundă prin muncă.

— Cum se învață, în practică, 
lucrul acesta ?

• —Vă. spun, vă dau un exem
plu. Unii oameni, de bună cre- 

. dință, se ridicau în ședințe, fă
ceau propuneri și observații ju
dicioase. Ii aplaudam, la în
ceput. Se chema că sînt activi, 
dar după ședință își vedeau de 
treburile lor. Așa mi-am expli
cat de ce nu se cheltuiau, de 
pildă, fondurile pentru înzestra
rea comunei cu ce-i trebuie, că 
ulițele erau .nearătoase și aș < 
mai departe. Atunci am scos 
propunerile lor la vedere. „Cine 
să Ie dea viață ? — i-am între
bat, 
unii 
alții 
fost 
fost
țelegem cu toții că oarticiparen 
nu este o simplă noțiune, ci e 
inima tuturor realizărilor noas
tre. Și au înțeles cu toții, au 
simțit, acționînd direct, pârtiei- 
pind la tot ce s-a construit in 
comună, bucuria propriei • lor 
puteri creatoare. Am analizat, 
noi, comuniștii, in conferința de 
partid succesele obținute pînă 
acum. Am pornit de la ele nu
mai ca de la niște premise pen
tru obținerea de noi succese. A 
fost o dezbatere foarte serioasă, 
aspră prin critlcile la adresa 
lipsurilor. N-am fost cruțat, 
chiar mai mult decît alții, răs
punderile mele fiind mai mari. 
Ne obligă să procedăm așa 
realizările de pînă acum. Ne-am 
propus, pentru viitor, programe 
mai îndrăznețe — te vom reali
za, avem forța necesară, cunos- 
cindu-ne mai bine scăderile, dar 
și posibilitățile.

Eu singur? Nu pot. Sînt 
numai lucrători cu gura și 

cu munca?" Poate am 
aspru, rn-am temut că am 
nedrept, dar trebuia să în-

Citeva chipuri de comuniști, citeva opinii care le definesc 
acțiunile, năzuințele, exigențele față de ei inșiși și față de cei 
din jur, față de răspunderile pe care și Ie asumă in bătălia 
neobosită pentru mai bine, pentru progres continuu. Unor astfel 
de oameni le-au dat votul lor comuniștii, alegîndu-1 in fruntea 
organizațiilor de partid cu încrederea deplină că-și vor face cu 
pasiune și dăruire totală datoria.

Dionisie ȘINCAN 
Stelian CHîPER 
corespondentul „Scinteii 
Foto : S. Cristian

(Urinare din pag. I)
— Vedeți ? Spuneam mai 

înainte că la noi au venit 
oameni de pe marile șan
tiere ale țării. La rindul 
nostru trebuie să creștem 
oameni și pentru acest șan
tier și pentru cete care se 
vor mai deschide in Româ
nia. Proiectul de Directive 
ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului pre
văd pentru viitorii cinci ani 
extinderea construcției de 
hidrocentrale, iar pentru 
deceniul viitor terminarea 
lucrărilor de organizare 
hidroenergetică a teritoriu
lui, asigurarea folosirii 
complexe a resurselor de 
apă. Așadar, va fi nevoie 
de oameni bine pregătiți.

— Și cum sînt pregătiți 
asemenea oameni intr-un 
șantier din inima munților ?

— E o activitate ce se 
poate exprima în citeva 
cuvinte : muncă, învățătură, 

k________________________ __

educație. Iar șantierul, 
care ne ține strins uniți pe 
toți, este un loc ideal unde 
se pot îmbina aceste laturi. 
Crescindu-i pe tineri, pri- 
mindu-i pe cei mai buni 
dintre ei in partid, ne în
deplinim o înaltă Îndatori
re de comuniști. Pregătim 
pentru țară constructori 
pricepuți și comuniști des
toinici.

Valea Mare (denumirea 
nu trebuie să ne inse
le deoarece e vorba de 
o „vale" la altitudinea... 
Predealului). Punct de lu
cru situat pe aducțiunea 
principală, cam la jumăta
tea distanței dintre baraj 
și centrala electrică. Dru
mul pînă aici cotește strins, 
inălțindu-se metru cu me
tru : in dreapta jos, sub 
picioare — prăpăstii înne
gurate ; in stingă, sus, dea
supra capului — stinci 
imense, gata parcă să se 
desprindă în orice clipă.

— Am aflat că mult mai 
greu și mai primejdios de 
străbătut este drumul pe 
care-1 croiți apelor pe sub 
munții aceștia, ne expri
măm o părere față de in
ginerul comunist Dorel 
Badea.

— Fiecare metru al aduc- 
țiunii principate și fiecare 
zi de muncă pentru stră
pungerea ei prin inima 
munților se leagă de situa
ții și intimplări neprevăzu
te, cărora oamenii trebuie 
să te facă mereu față.

— Vorbiți-ne despre una 
dintre ele...

— Lucram sub muntele 
Netiș. într-o noapte, în 
urma pușcării am dat de 
o falie cu infiltrații mari 
de apă. Curind falia s-a 
transformat intr-un imens 
șuvoi cu umplutură de 
caolin, argilă, pietriș, bu
căți de stinci care se pră
bușeau asupra noastră cu 
o forță uriașă, surpind ga

leria și umplînd-o. Se 
părea că întreaga forță’ a 
muntelui, acumulată in 
lungi ere geologice, se re
varsă peste noi, răzbunin- 
du-se pentru că i-am tul-

lerie pilot de dimensiuni 
mici, armată cu „cintre" 
metalice și cu șină de cale 
ferată. Ajutindu-ne de a- 
ceastă galerie superblinda- 
tă am oprit „borchișul".

jumătate, zi și noapte, fără 
o clipă de întrerupere. loan 
Roman, Vasile Vornicu, 
Horvath Zoltan. Ion Tipuș 
n-au avut răgaz pină ce 
n-au invins furia dezlănțu

Comuniștii — inima 
și puterea marelui șantier

burat liniștea milioanelor 
de ani. Ce era de făcut ? 
La această întrebare primii 
au răspuns comuniștii și 
tot ei au dat primii piept 
cu forța dezlănțuită din 
adincuri. S-a recitrs la. o 
soluție ingenioasă de tre
cere prin surpare cu o (fa-

, ■: ■ i
zăgăzuindu-1 ((gu susțineri 
metalice jduble. Oamenii 

"jucrau șub torentul năpraz- 
riic' îrribrăcați fiecare in 
Cite trei costume cauciuca- 
te, puse unul peste altul. 
De fapt, lucrul devenise o 
adevărată luptă și lupta a- 
ceasta a durat o lună și

ită a muntelui. O lună și 
jumătate pentru a străbate 
și consolida aproape cinci 
metri din această galerie 
de aducțiune ! Aproape 
cinci metri din cei peste 18 
kilometri ! Intr-un cuvint, 
fiecare metru străbătut își 
are povestea sa și eroii săi.

Doi munți. îndepărtați 
unul de altul, sînt stră
mutați pentru a forma 
un alt munte sus. la 
Gura Apelor, in locul in 
care se unesc trei lanțuri 
alpine : Retezatul, Țarcul 
și Godeanul. Aici e barajul. 
Urias zăgaz ridicat de om 
în calea apelor. Cel mai 
inalt baraj de anrocamen- 
te cu nucleu de argilă con
struit în Europa : 174 metri 
pînă la coronament, și mai 
mult de o jumătate de ki
lometru lățime la bază. Un 
volum de umpluturi de a- 
proape trei ori mai mare 
decit cel de la Lotru. Ad
mirabilă realizare a inteli
genței tehnice românești — 
subliniază ing. Aurel Dan, 
șeful brigăzii de la baraj 
— aflată și aici la cotele 
celor mai ridicate perfor
manțe. Vestitelor lacuri 
glaciare din zonă li se va 
adăuga încă un lac — care 
va fi cel mai mare din.Re

tezat — făurit de pricepe
rea și hărnicia omului, de
eroismul comuniștilor. Ca 
niște încercați alpiniști,
oamenii au lucrat la înăl
țimi amețitoare, suspen
dați deasupra abisului 
cu centurile lor de si
guranță. Au muncit fără
contenire. în zile de ar
șiță cumplită. în nopți 
geroase, cu vinturi tăioase 
și cu viscole de gheață ce 
zgilțiiau cablurile. Iar 
acum barajul se înalță ! 
Nu, nu încă în ritmul pe 
care-1 doresc constructorii
— care, așa cum afirma 
unul dintre ei, „se luptă 
nu numai cu vitregiile na
turii. ci și cu unele lipsuri 
in organizarea și dotarea 
șantierului ; dar te vom 
învinge pe toate".

Pe măsură ce se înalță 
barajul pe Riu Mare con
structorii lucrează și la o 
ingenioasă aducțiune se
cundară care va capta alte

rîuri de munte : Riu Băr
bat, Rîu Alb, Nucșoara, 
Paroșul. Sebișelul, Riușo- 
rul. Este vorba de o gale
rie subterană de 32 kilo
metri, cu secțiunea de pină 
la 10 metri, ce va spori cu 
40 la sută zestrea de apă a 
lacului de acumulare.

Pregătindu-se să întîmpi- 
ne apele, barajul se înalță 
văzînd cu ochii. îl înalță zi 
și noapte excavatoriștii Ni
colae Hortolomei și Czeche 
Andrei, buldozeriștii Vasile 
Manghiuc, Dorel Leonte, 
loan Deică, șoferii Aurel 
Leonte, Jan Jitaru, Vasile 
Circu — toți acești oameni 
care mută munți și zămis
lesc munți, oameni care 
nu se împacă cu lipsurile 
și luptă cu dăruire revolu
ționară pentru a te înlătu
ra. Barajul se înalță aici, 
sus, aproape de soare și a- 
proape de stele, aici unde 
va răsări o nouă constela
ție a României.



I

■■■■ . /<.

SC1NTEIA — duminică 7 octombrie 1984 PAGINA 1

SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
FORJA DE MUNCĂ A SATELOR 

-MAI PUTERNIC ANGAJATĂ 

LA STRlNGEREA RECOLTEI!

Brigada „Scînteii" transmite din județul Brăila
Pină vineri seara, in județul Brăila, porumbul a fost recoltat de pe 39 

la sută din suprafața cultivată, iar sfecla de zahăr — in proporție de 
30 la sută. Totodată, se insămințaseră cu griu 29 120 hectare, reprezen- 
tind 38 la sută din suprafață. Evident, cel mai mare volum de lucrări 
de executat, care solicită cea mai mare parte a forței de muncă de la 
sate, este recoltarea porumbului, sfeclei de zahăr și, mai ales, a legu
melor și cartofilor. Iată de ce brigada „Scinteii" și-a propus ca principal 
obiectiv al investigației sale modul in care este folosită forța de muncă 
a satelor.

ȚĂRII-CÎT MAI MULT PETROL?

Angajament reînnoit de oamenii muncii din industria extractivă de petrni si gaze, 
Cil PRILEJUL ADUNĂRII FESTIVE CONSACRATE „ZILEI PETROLISTULUI1

Hotărîrile conferinței 
comunale de partid 

sînt aplicate 
cu operativitate

în comuna Tudor Vladimirescu 
am ajuns a doua zi după desfășu
rarea conferinței comunale de partid. 
Și. fapt demn de subliniat, toti lo
cuitorii comunei erau la cimp. Pe o 
solă, de pe care se recoltau cartofii, 
l-am intîlnit pe primarul comunei. 
Petre Mihalache. De la el am aflat 
că in cadrul conferinței comunale 
de partid s-au stabilit termene mai 
apropiate de finalizare a lucrărilor, 
folosind la maximum întreaga forță 
de muncă a localității. Ni s-a si ar- 
gumentat : ..Pentru încheierea recol
tării porumbului pină la 15 octom
brie, cum ne-am propus, va trebui 
să sporim substanțial viteza zilnică 
de lucru. Luni, de exemplu, am re
coltat porumbul de pe 44 de hectare, 
marți — de pe 52 de hectare, iar 
miercuri — de pe 98 de hectare. 
Creșterea vitezei de lucru s-a realizat 
fără să fie afectate celelalte lucrări. 
Menținîndu-ne la acest ritm, va pu
tea fi respectat termenul stabilit in 
conferință".

Trebuie precizat că la baza aces
tor rezultate stau măsurile concrete 
întreprinse de comitetul comunal de 
partid. Mai precis, au fost mobilizați 
la recoltare încă 500 de cooperatori 
și alți cetățeni din comună — lucră
tori de la consiliul popular, nave
tiști, cadre didactice și elevi. Tot
odată, membrii biroului coihitetului 
comunal de partid, specialiști au 
fost repartizați să urmărească per
manent activitatea pe unități, ferme 
și formații de lucru. Primarul comu
nei, spre exemplu, răspunde de 
C.A.P. Tudor Vladimirescu, secre
tarul adjunct — de C.A.P. Cazasu, se
cretarul biroului executiv — de fer
mele din satul Comăneasca. Se im
pune precizarea că, în această 
comună. ..a ’răspunde" înseamnă de 
fapt o muncă foarte concretă, a re
zolva la fata locului toate proble
mele ce se ivesc.

Toate lucrările — realizate 
numai cu forțele comunei

Chiscanii se află la marginea 
Brăilei. Pe teritoriul său sînt cîteva 
mari unități economice : Combinatul 
de fibre artificiale, Combinatul de 
celuloză și hirtie și termocentrala, 
in care muncesc mulți locuitori ai 
comunei. Și totuși, cooperativa agri
colă Chiscani nu duce lipsă de forță 

de muncă, nu invocă motivul că nu
meroși cetățeni lucrează pe platfor
ma industrială. Aici, lucrările agri
cole pe întreaga suprafață cultivată 
cu porumb și sfeclă de zahăr 
se realizează în acord global. în 
acest an s-au repartizat astfel in 
totalitate cele 714 hectare cu porumb 
și 250 hectare cu sfeclă de zahăr. 
Practic, întreaga forță de muncă 
activă a fost cuprinsă la lucrările 
agricole în acord global : circa 400 
de cooperatori, peste 500 de oa
meni ai muncii din industrie, alți 
100 din instituțiile comunei. Acum, 
întreaga suprafață cultivată cu po
rumb și sfeclă de zahăr se recol
tează manual, se transportă cu cele 
70 de atelaje și cele cîteva mașini 
ale unității. Pînă in ziua raidului nos
tru, porumbul fusese recoltat de pe 
530 hectare, concomitent realizîn- 
dti-se integral și transportul recol
tei și cocenilor, iar sfecla de zahăr
— de pe 160 hectare. „întreaga re
coltă de porumb — ne spunea pri
marul comunei, tovarășa Florica 
Ciutacu, va fi pusă la adăpost in 
următoarele 3—4 zile. Obținem o 
producție bună, de circa 10 000 kg 
porumb boabe la hectar, în condiții 
de neirigare, cu peste 2 000 kg pes
te prevederile planului și 2 800 kg 
mai mult față de producția medie a 
anului trecut".

Iată, așadar, o comună în care, 
folosindu-se cu chibzuință întreaga 
forță de muncă de care dispune, 
lucrările agricole se realizează inte
gral, la timp și de bună calitate.

— „La noi nu sînt pro
bleme..."
— Doar una, adăugam noi: 
nu se lucrează la cules !

în comuna Ianca sint trei coope
rative agricole : Ianca. Perisoru si 
Plopu. Pînă la 4 octombrie, porum
bul a fost strîns de pe 678 hectare. 
18 Ia sută din cele 3 592 hectare 
cultivate — un procent cu mult sub 
media județului. „Pentru perioada 
in care ne aflăm, e puțin — recu
noaște tovarășul Aurel Cipran. pri
marul comunei. Dar avem programe 
de măsuri, contracte cu oamenii. Nu 
sint probleme". Avirid în vedere vo
lumul mare de muncă, s-a stabilit 
ca zilnic să se strîngă mecanic pro
ducția de pe 104 hectare, iar ma
nual — de ne 92 hectare. în ziua de 
3 octombrie însă, porumbul a fost 
cules mecanic de ne 55 hectare și 
manual de. pe numai 22 hectare. 
Continuind in acest ritm, ar în
semna ca recoltarea să se prelun
gească pină. la mijlocul lunii noiem

brie. încercăm să descifrăm cauzele 
acestei situații la C.A.P. Ianca. unde 
sint cultivate cu porumb 1 441 hec
tare. De ce ați recoltat pină acum, 
manual, numai 28 de hectare — îl în
trebăm ne președintele acestei coo
perative. Tudor Vechiu. „Am re
coltat mecanic 165 hectare. Porum
bul este încă verde si l-am mai lă
sat să se usuce" — ne-a spus el. 
Prezent la discuție, tovarășul Mir
cea Udrea. președintele consiliului 
agroindustrial Ianca. a intervenit. 
„Vin acum din cimp. La ora actuală 
nu este parcelă care să nu ooată fi 
recoltată". Iată, așadar, că acel 
liniștitor „nu sînt. probleme", 
exprimat, de primar, precum si 
justificările președintelui coope
rativei nu au nici un fel de 
acoperire. în sectorul vegetal lu
crează 236 cooperatori, in zootehnie 
132 de îngrijitori și la sectoarele- 
anexă — 60 de oameni. Din toti 
aceștia, nici unul nu lucrata culesul 
porumbului. Pe lingă faptul că nu 
erau repartizați la lucrări în cîmp 
toti cooperatorii din sectorul vege
tal. celor din zootehnie si din sec- 
toarele-anexe nu li s-au repartizat 
suprafețe cu porumb in acord glo
bal. „Ne bizuim pe lucrătorii de la 
Combinatul de celuloză si hirtie din 
Brăila — ne asigură președintele 
cooperativei. (Iar cooperatorii îsi 
găsesc alte treburi —■ n.n.). In plus, 
am încheiat contracte cu 600 de 
lucrători de la unitățile economice 
si. din diferite instituții din comuna 
noastră". îi căutăm la cîmp. dar 
nu-i găsim. De la unitățile coopera
ției de consum au încheiat con
tracte cu cooperativa agricolă 140 
de lucrători. Nici unu! n-a efectuat 
nici o zi de muncă. „Nu ne-au che
mat să strîngem porumbul" — ne-a 
spus Ion Mocanu. șeful unui maga
zin. La răchîtăria ocolului silvic, 
contabilul-șef Ion Dumitrescu ne-a 
spus că o parte din lucrători s-au 
învoit de o săptămînă ca să recol
teze porumbul. De la cooperativă 
aflăm că n-au ajuns încă în lânuri. 
Rezultatul acestui mod de a cola
bora 7 Pină in ziua raidului, cei 600 
de lucrători care au încheiat con
tracte cu cooperativa au recoltat 
porumbul numai de ne 20 de hec
tare din 300. O precizare care se 
impune : pină la acea zi, nici un lu
crător de la consiliul popular nu ie
șise la recoltarea porumbului.

Chiar în zilele investigațiilor 
noastre, comandamentul județean 
pentru agricultură a analizat stadiul 
lucrărilor si modul în care este fo
losită forța de muncă si a luat noi 
măsuri, pentru intensificarea ritmu
rilor campaniei de toamnă. Conclu
zia este, că toate comunele. în spri
jinul cărora au venit oameni ai 
muncii din întreprinderile si insti
tuțiile municipiului, dispun de ca
pacitatea de a încheia la timp cam
pania de recoltare.

Lucian CIUBOTARII 
Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii"

La cltibul „Petrolul" din Boldești 
a avut loc, simbătă, o adunare 
festivă prilejuită de sărbătorirea 
„Zilei petrolistului".

Luînd cuvîntul, ministrul petro
lului. Gheorghe Vlad, a subliniat 
faptul că adunarea petroliștilor 
are loc în atmosfera de inten
să activitate, creatoare ce se des
fășoară în intimpinarea apro
piatului forum al comuniștilor — 
eveniment de însemnătate excep

Cu ocazia sărbătoririi „Zilei petrolistului**,  cel peste 130 000 de oameni 
ai muncii din industria extractivă de petrol și gaze, animați de cele mai 
înalte sentimente de stimă, de devotament și dragoste fierbinte față de 
dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, vă adresează 
cu profund respect și din tot sufletul calde mulțumiri pentru deosebita 
grijă, sprijinul și îndrumarea pe care dumneavoastră personal le acordați 
dezvoltării industriei extractive de petrol și gaze, in vederea creșterii con
tinue a producției de țiței, gaze, gazolină și etan și valorificării superioare 
a acestora, precum și îmbunătățirii permanente a condițiilor de muncă și 
de viață ale petroliștilor, ale întregului nostru popor.

Ca urmare a măsurilor și acțiunilor întreprinse, a eforturilor depuse 
de petroliști pentru realizarea sarcinilor ce ic revin din hotărîrile Con
gresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist 
Român, vă raportăm că schelele de producție petrolieră, Țicleni, Pecica, 
Moșoaia, Drăgășani, Berea, Poeni, Craiova și Zemeș, unități cu o impor
tantă pondere in producția totală de țiței a țării, realizează planul pro
ducției zilnice de țiței și fac în continuare eforturi, alături de celelalte 
schele, pentru realizarea planului pe anul 1984.

Au fost intensificate lucrările pentru forajul sondelor și punerea în 
producție a noi capacități de extracție în zonele de mare productivitate,

precum și pentru lichidarea rămînerilor în urmă Ia forajul de cercetare. Un 
deosebit interes se acordă dezvoltării lucrărilor geologice și de foraj pe 
platoul continental al Mării Negre, în scopul grăbirii punerii in exploa
tare a zăcămintelor din această zonă. Forajul primei sonde de exploatare 
se apropie de sfirșit și se fac pregătiri pentru deplasarea in larg pe locația 
stabilită a celei de-a treia platforme de foraj marin.

Oamenii muncii din schelele și unitățile noastre, toți petroliștii țării au 
primit cu nemărginită bucurie și deosebită satisfacție hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie a.c. privind 
realegerea dumneavoastră de către Congresul al XIII-lea al partidului in 
suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, ga
ranția sigură a dezvoltării in continuare și înfloririi României socialiste, 
ridicării ei pe noi trepte de progres și civilizație. Ne exprimăm adeziunea 
deplină față de această hotărîre.

Vă asigurăm, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că toti oa
menii muncii din schele, trusturi și întreprinderi sint mobilizați și hotăriți 
să acționeze cu fermitate pentru îmbunătățirea continuă a activității si 
realizarea integrală a sarcinilor care le revin, contribuind astfel la prospe
ritatea și înflorirea patriei noastre socialiste.

Dăruire și abnegație muncitorească
„Patriei — mai mult pe

trol I". Deviză mobilizatoare, cu- 
vint de ordine, angajare muncito
rească. datorie patriotică a tuturor 
colectivelor care formează puterni
cul detașament al petroliștilor de 
a acționa cu toată dăruirea si ab
negația pentru a răspunde prin 
fapte insuflețitoarelor chemări ale 
secretarului general al partidului, 
în vederea sporirii contribuției la 
asigurarea independentei energe
tice a tării. In intimpinarea înal
tului forum al comuniștilor și a 
sărbătoririi zilei lor. „Ziua petrolis
tului". toate brigăzile si formațiile 
de lucru din această foarte impor
tantă ramtiră a economiei națio
nale au organizat zile, săptămîni 
și decade de producție record. Re
zultatul : cantități tot mai mari de 
țiței peste prevederile planului. 
Onorîndu-si primul loc pe care îl 
ocupă în prezent în întrecerea so
cialistă pe țară. petroliștii de la 
Schela petrolieră Berea, județul 
Buzău, raportează realizarea, peste 
prevederile planului lâ zi. a 2 000 
tone țiței, 31 milioane metri cubi 
gaze utilizabile si 143 tone gazoli
nă. După cum ne spune corespon
dentul nostru Steliân Chiner. aces
te realizări au fost obținute în 
condițiile reducerii cu peste 32 lei 
a cheltuielilor totale la 1 000 lei 
producție-marfă si a creșterii pro
ductivității muncii, neste preve
deri, cu aoroape 10 500 lei pe fie
care om al muncii.

In luna septembrie si în această 
primă săptămînă din octombrie — 
ne anunță Comeliu Ifrim — colec
tivul muncitoresc de la Schela pe
trolieră Brăila a obtinut cea mai 
mare producție de țiței si gaze 
utilizabile din acest an. Deși foar
te tinără. începindu-și activitatea de 
numai un an si jumătate, iată că 
Schela de producție petrolieră 
Pecica, județul Arad. îsi înscrie 
acum 'numele la panoul de onoare 
al fruntașilor. Petroliștii de aici .se 
întrec pe ei înșiși, așa cum au fă
cut-o și țăranii cooperatori din lo
calitate. care au obtinut in acest 
an producții record de pește 8 000 
kilograme griu la hectar, pentru 
care au fost cinstiți de curind cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste. Raportul petroliștilor de 
la Pecica Aradului — ne spune 
corespondentul nostru Tristan Mi- 
huta — este cit se poate de sem
nificativ : depășirea planului cu 
peste 4 200 tone titei si cu aproape 
1,5 milioane metri cubi gaze utili
zabile. Raport cu atit mai semni
ficativ. dacă avem în vedere că 
multi dintre ei. de fapt cei mai 
multi, sînt debutant! intr-o mese
rie inexistentă pină acum in 
această parte a tării. Dintr-o
altă nouă zonă petrolieră. Ilca-

țională în viața politică și social- 
economică a României, socialiste, 
în climatul de puternic entuziasm 
și profundă satisfacție generat de 
hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea de către Con
gresul al XIII-lea in funcția su
premă de secrfetar general al Parti
dului Comunist Român, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, conducător 
încercat al partidului și statului, 

na, județul Călărași, Rodica Si- 
mionescu ne vestește că briga
da inginerului Gabriel Asână- 
chescu s-a angajat ca in această 
lună, octombrie, să-și depășeas
că de trei ori propriile... depășiri 
de plan din luna septembrie. 
La rindul său. unul din cei mai 
buni specialiști in extracția ți
țeiului din județul Gorj. maistrul 
Ion Dincă, Erou al Muncii Socia
liste, ne-a anunțat că acum, de 
„Ziua petrolistului", împreună cu 
oamenii săi a „rotunjit" la 400 de 
tone titei și la un milion metri cubi 
gaze de sondă producția realizată 
peste prevederile planului. Nici 
colectivul de la Schela de produc
ție petrolieră Poeni, județul Tele
orman, nu se lasă mai prejos, deși 
în prima parte a anului a înre
gistrat restante în îndeplinirea 
planului. După cum ne transmite 
corespondentul nostru Stan Ște
fan, în recenta adunare de dare 
de seamă și alegeri, comuniștii de 
.aici, țoti petroliștii s-au angajat 
ca fiecare din săptăminile care au 
mai rămas pînă la Congresul al 
XIII-lea al partidului să fie decla
rată „săptămînă record în produc
ție". astfel incit . în zilele înaltului 
forum al comuniștilor să poată 
raporta obținerea peste plan a 3 000 
tone țiței si a 15 milioane metri 
cubi gaze de sondă. Nu ne rămîne 
decît să le dorim succes deplin în 
respectarea cuvintului dat.

Sonde noi, înainte de 
termen. întreaga sa existen
ță, Schela de foraj Scăeni — Pra
hova nu a înregistrat viteze de 
foraj atît de mari ca in această 
perioadă de puternică angajare 
muncitorească, revoluționară, de a 
întîmpina Congresul al XIII-lea al 
partidului cu noi și remarcabile 
fapte ale hărniciei. Prezent în 
mijlocul colectivului de aici, co
respondentul nostru Constantin 
Căpraru ne anunță adevărate re
corduri în materie, prin atingerea 
unor viteze de foraj cu 15—20 la 
sută mai mari decît cele prevăzu
te. recorduri semnate de brigăzile 
conduse de inginerii Gabriel Stan- 
ciu. Nicolae Ficiu si Adrian Radu. 
Numai așa se explică faptul că. în 
ultimul timp, au fost date in ex
ploatare 6 noi sonde peste plan. 
Un alt record de răsunet îi are ca 
autori pe sondorii brigăzii subingi- 
nerului Ion Curticăpeanu de la 
Schela de foraj Zemeș, județul 
Bacău, care au dat în func
țiune, cu 10 zile mai devreme, 
trei sonde de medie adincime. 
Ce înseamnă asta ? Zeci de tone 
de titei peste prevederile pla
nului. O producție suplimentară 
de 5 000 tone de țiței — ne anunță 
corespondentul nostru Gheorghe 
Cîrsteă — s-a realizat tot prin pu

personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, hotărîre care întru
nește adeziunea petroliștilor de pe 
întreg cuprinsul țării.

Au fost evidențiate sprijinul per
manent acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dezvoltării in
dustriei extractive de petrol și 
gaze, orientările secretarului gene
ral al partidului privind perfec
ționarea organizării producției și a 

nerea în funcțiune. înainte de ter
menul stabilit, a nu mai puțin de 
20 de sonde noi de către Trus
tul de foraj-extracție Pitești. Ves
te bună primim si de la corespon
dentul nostru pentru județul Giur
giu. Petre Cristea. care ne anunță 
că. in acest an. numai în perime
trul in care își desfășoară activi
tatea brigăzile 7 și 8 de la Schela 
petrolieră Clejani au fost date in 
funcțiune 34 de sonde noi. Practic, 
acestea au făcut ca producția zil
nică de țiței extrasă de cele două 
brigăzi să fie acum de două ori 
mai mare. Aceleași brigăzi frun
tașe au realizat peste planul la zi 
o producție de 2.2 milioane metri 
cubi gaze de sondă utilizabile.

Și acum, o noutate de „ultimă 
oră", comunicată ieri de corespon
dentul nostru Sava Bejinariu : in 
zona comunei Valea Moldovei din 
județul Suceava au fost puse in 
funcțiune, cu două săptămini mai 
devreme, primele trei sonde pen
tru valorificarea gazelor naturale 
de aici.

Nici nu se putea un prim onja- 
gki mai frumos pe care să-I aducă 
de ziua lor primii sondori suce
veni !

Metode și tehnologii de 
mare randament. Harnici 
pricepuți, petroliștii țării, cei care 
scot la lumină „aurul negru" 
atit de necesar economiei națio
nale. se numără printre cei mai 
pasionați promotori ai tehnicii noi. 
eu ajutorul căreia să-și sporească 
productivitatea si eficienta muncii. 
Petroliștii din Țicleni — ne infor
mează Dumitru Prună — aplicind 
cu succes metode moderne de ex
tracție. intre care tratamentele șl 
forările hidraulice. injecția cu 
abur supraîncălzit, injecția cu apă 
și gaze, au sporit cu 25 tone pro
ducția zilnică de titei și au ridicat 
la 2 700 tone cantitatea extrasă su
plimentar de la începutul anului. 
Peste 80 la sută din producția 
Schelei Suplacu de Barcău. județul 
Bihor — ne spune loan Laza — se 
obține acum prin aplicarea meto
delor termice, fiind prima unitate 
din țară care a extins la scară 
industrială combustia subterană. 
Prin aplicarea noii tehnologii se 
asigură un grad ridicat de recupe
rare a țițeiului din zăcămînt. Mai 
exact, dublu fată de nivelul atins 
prin metodele clasice de extracție 
primară. 

Țara are nevoie de cit mai mult petrol! Pentru a răspunde acestei 
îndatoriri patriotice, petroliștii iși consacră toate forțele, acționează fără 
preget, pentru a-și îndeplini sarcinile de plan pe acest an, pentru a-și 
aduce o contribuție de, cea mai mare importanță la progresul întregii 
noastre economii, la sporirea avuției naționale și asigurarea independen
ței energetice a țării.

muncii, creșterea retribuțiilor pe
troliștilor, îmbunătățirea condițiilor 
lor de muncă și viață.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunarea 
festivă au adresat TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă, in 
care se spune :

Foto : S. Cristian

Petre POPA 
Dan CONSTANTIN

AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL ORZULUI
Oamenii muncii din agricultura județului Co- 

vasna au încheiat insămînțările de toamnă pe în
treaga suprafață planificată, precum și_ recoltarea 
cartofilor, iar în județele Bistrița-Năsăud, Buzău 
și Călărași a fost Încheiat semănatul orzului.

In telegramele adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialis
te România, comitetele județene de partid res
pective arată că oamenii muncii, de pe ogoare 
acționează cu toate forțele pentru efectuarea 
la timp și în cele mai bune condiții de calitate a 
celorlalte lucrări din campania agricolă de toamnă, 
fiind hotăriți sâ facă totul pentru a transpune 
exemplar in practică indicațiile și orientările for
mulate de secretarul general al partidului la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. Este, tot
odată, exprimat angajamentul de a nu precupeți 
nici un efort in îndeplinirea sarcinilor, urgentind 
recoltarea porumbului, sfeclei de zahăr, fructelor, a 
tuturor roadelor toamnei, o atenție deosebită fiind 
acordată însămințării griului, livrării întregii pro
ducții planificate la fondul de stat.

(Agerpres)

AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA 
CARTOFILOR

Oamenii muncii de pe ogoarele județului Sucea
va au încheiat recoltarea cartofilor de pe intreaga 
suprafață cultivată. în telegrama adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetul județean de partid 
se arată că, în prezent, toate forțele din agricultură 
sint mobilizate la efectuarea arăturilor, pregătirea 
terenului și însămințarea culturilor de toamnă, re
coltarea porumbului, legumelor și fructelor, strin- 
gerea și depozitarea furajelor, asigurarea condiții
lor optime de adăpostire a animalelor, precum și la 
transportarea întregii producții destinate fondului 
de stat.

(Agerpres)

Sarcini concrete
(Urmare din pag. I)
muncă, spre folosirea rațională a puterii de 
muncă, priceperii si competentei fiecărui 
comunist, a fiecărui om al muncii in mate
rializarea imperativului major de transfor
mare a acestui ultim trimestru al anului in
tr-o perioadă a rezultatelor superioare in 
producție, la nivelul maxim al posibilităților 
din fiecare întreprindere, de la fiecare loc 
de muncă. Ridicarea actului de conducere si 
organizarea muncii pe noi trepte calitative, 
asa cum cere secretarul general al partidu
lui. inseamnă ca fiecare comunist, fiecare 
om al muncii să știe precis ce sarcini are 
de înfăptuit, să se, evite munca în asalt.,su
praîncărcarea unora sau diminuarea contri
buției altora. înseamnă statornicirea unui 
climat de exigentă, ordine si disciplină, care 
să determine valorificarea superioară a pu
terii de muncă a întregului colectiv.

Desigur. în ampla si complexa activitate 
de construcție socialistă De care o înfăptu
iește ponorul nostru intervin mereu proble
me noi. sarcini noi pentru fiecare colectiv. 
Dar asta nu trebuie să însemne concentrarea 
întregii atentii doar spre înfăptuirea celor 
nou apărute si negliiarea celorlalte, ci tre
buie să însemne o analiză si o organizare 
atentă, chibzuită, o evaluare sl redistribuire 
permanentă a forțelor, stabilirea unor răs
punderi precise, concrete, pentru îndeplini
rea lor. O bună organizare a muncii în
seamnă capacitatea organelor si organizații
lor de partid de a realiza o cuprindere judi
cioasă a tuturor problemelor, organizarea 
unui control permanent si eficient a felului 
cum se înfăptuiesc simultan toate sarcinile, 
toate obiectivele, toate hotărîrile în toate

fiecărui comunist
domeniile de, activitate. în vederea perfec
ționării continue a activității este necesar ca 
fiecare membru al noilor organe alese să 
aibă sarcini precise, să nu se concentreze 
toate problemele doar la secretarul organiza
ției sau la secretarii adjuncți, ci să se asi
gure cu adevărat o concretă muncă colectivă, 
c^ea ce va determina totodată creșterea răs
punderii personale.

Acțiunea de instruire. îndrumare si spri
jinire a noilor organe alese în cadrul adu
nărilor si conferințelor de dare de seamă si 
alegeri trebuie să conducă neîntîrziat la per
fecționarea stilului si metodelor de muncă ' 
ale tuturor organelor si organizațiilor de 
partid', in asa fel îhcît activitatea birourilor 
si comitetelor de partid nou alese să sc de
finească prin dezvoltarea continuă a capaci
tății lor politico-organizatoricc. de mobiliza
re si unire a tuturor forțelor colectivelor de 
muncă, in scopul îndeplinirii exemplare — 
in industrie, agricultură, in toate sectoarele 
de activitate — a sarcinilor de plan din acest 
trimestru si din acest an care este hotăritor 
pentru îndeplinirea întregului cincinal. Re
zultatele ce se vor obține in îndeplinirea 
exemplară a ^sarcinilor ecpnomice'. înfăptui
rea măsurilor pe care le-au stabilit adună
rile si conferințele de partid vor reprezenta 
cea mai concludentă ilustrate a voinței si 
hotărîrii ferme a organizațiilor de partid, a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muticii din 
patria noastră de a întimpina Congresul :al 
XIII-lea al partidului cu realizări de presti
giu în toate domeniile de activitate, de a 
milita cu fermitate revoluționară pentru în
făptuirea neabătută a istoricelor hotărîri pe 
care le va adopta înaltul forum al comuniș
tilor.

Cercetarea științifică
(Urmare din pag. I)
pesțe doi ani. ne, permite acum să 
desprindem o serie de concluzii cu 
privire la eficienta lui economică. 
Astfel, productivitatea muncii la ma
șinile cuprinse in celulă a crescut cu 
250 la sută, a fost ușurată considera
bil munca fizică a patru muncitori, 
care Pe durata unui schimb trebuiau 
să manevreze. în condițiile servirii 
manuale a mașinilor, de cite 240 de 
ori piese in greutate de pînă la 60 
kg. în prezent, un singur reglor su
praveghează funcționarea celulei.

Dar poate cîștigul cel mai mare îl 
reprezintă asigurarea unei perfecte 
discipline tehnologice pe parcursul 
întregului proces de fabricație. Ast
fel. mașinile-unelte comandate de 
calculatorul robotului lucrează me
reu cu aceleași regimuri de aschiere. 
asigurind calitatea prescrisă a su
prafeței piesei prelucrate. Acest lucru 
presupune, intre altele, si alimen
tarea celulei cu semifabricate con
trolate în prealabil din punct de ve
dere al sortului de otel. întreține
rea impecabilă a mașinilor si dispo
zitivelor in ciclul programat, ascu
țirea sculelor în conformitate cu 
geometria prescrisă etc.

în această fază a preocupărilor 
noastre am beneficiat din nou 
de indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, care, cu ocazia vizitei de 
lucru de Ia 1 iunie 1983, a indicat să 
se treacă la robotizarea intregii linii 
de fabricație a rotoarelor. Această 
încredere în capacitatea proprie de 
creație a specialiștilor din acest do
meniu ne-a mobilizat, astfel incit 
același colectiv interdisciplinar a 
putut raporta secretarului general al

partidului, la recenta vizită făcută 
in județul Timiș, cu prilejul deschi
derii noului an de învătămint. re
zultatele obținute în acest domeniu, 

întreprinderea ..Electromotor" fa
brică în momentul de fată. în ca
drul unei secții de producție, robo
ții REMT-2. Concomitent, colectivul 
interdisciplinar de cercetare-proiec- 
tare de la Institutul politehnic ..Tra
ian Vuia" si-a extins colaborarea și 
cu întreprinderea „Electrotimiș". 
unde sint în fabricație. în momentul 
de fată, prototipurile a patru ma
nipulatoare si roboti industriali con
ceput! in comun. Două din proiec
tele de execuție ale colectivului se 
materializează chiar in secția de 
microproductie a Institutului poli
tehnic. care fabrică în serie, la rin
dul ei. un robot cu acționare pneu
matică si unul cu acționare electrică.

Efectele economice si. în general, 
concluziile favorabile care s-au putut 
desprinde în urma exploatării celu
lei de fabricație robotizate de la 
întreprinderea „Electromotor" au 
permis intensificarea acțiunii de im
plementare a acestui element esen
țial al progresului tehnic într-un nu
măr de întreprinderi constructoare 
de mașini din Timișoara si zona în
vecinată. Astfel, la întreprinderea de 
aparate electrice de măsurat Timi
soara este în curs de automatizare 
flexibilă servirea unei linii de pre
sare si a unor mașini de injectat 
masă plastică. La întreprinderea 
„Tehnometal" Timisoara se preconi
zează robotizarea servirii unor ma- 
șini-unelte cu piese și a activității de 
sudare prin puncte a plaselor de 
sirmă. Un program vast si multila
teral de robotizare a început să fie 
tradus în viată si Ia întreprinderea

de vagoane „M.E.V.A.**.  din Drobeta- 
Turnu Severin. El se referă Ia auto
matizarea flexibilă a sudării șasiu- 
rilor vagoanelor, a sablării acestora 
si a vopsirii cutiilor vagoanelor etc.

Fără îndoială, aceste rezultate ne 
dau o deosebită satisfacție din punct 
de vedere profesional. Dar sîntem 
conștienti că trebuie să gîndim și să 
acționăm în spirit revoluționar, să 
căutăm noi soluții pentru ca. așa 
cum prevede proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului. să trecem la realizarea pe 
scară largă de linii, secții și sectoare 
complet automatizate și robotizate, 
în lumina acestor sarcini, acționăm 
pentru implementarea roboților in
dustriali la o scară cit mai largă în 
producție. Pentru că nu este suficient 
să concepem și să construim roboți, 
ci trebuie să îi și utilizăm în cit mai 
multe unităti de producție si cu efi
cientă superioară. Iată de ce. în pre
zent. colectivul interdisciplinar de 
cercetare-proiectare roboti industriali 
de la Institutul politehnic „Traian 
Vuia" Timișoara. în cadrul unui pro
gram de colaborare cu diferite între
prinderi. cum ar fi întreprinderea de 
vagoane și cea de mașini-unelte din 
Arad, întreprinderea de construcții 
de mașini Reșița, acționează în ve
derea extinderii implementării în 
producție a roboților industriali. 
Sîntem mobilizați, în această peri
oadă cînd ne pregătim să întîmpi- 
năm Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
ca prin activitatea noastră să con
tribuim și mai activ la progresul 
continuu al industriei constructoare 
de mașini, la ridicarea nivelului ca
litativ al producției, la creșterea 
competitivității produselor românești 
în lume.
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ARTA MONUMENTALĂ -ARTĂ
CU ÎNALTE VIRTUȚI EDUCATIVE

„Activitatea politico-educativă trebuie să pornească de la cunoaște
rea trecutului de luptă revoluționară a poporului nostru, să se bazeze pe 
tradițiile culturii lui progresiste, ale culturii progresiste și revoluționare 
mondiale. Nu trebuie uitat că felul de a trăi și gîndi al poporului a consti
tuit și va constitui întotdeauna temelia dezvoltării culturii cu adevărat 
înaintate. Trebuie să adăugăm, de aceea, la creația prezentului creația 
trecutului, dînd prețuirea cuvenită marilor înfăptuiri ale înaintașilor noș
tri, moștenirii înaintate a mișcării noastre revoluționare"

NICOLAE CEAUȘESCU

colocviile Scinteii
• Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

Arta unai societăți dinamice, revoluționare, cum 
este societatea socialistă, iși află, în strînsă le
gătură cu viața oamenilor, un vast teren de 
înflorire ți afirmare, bucurîndu-se de o largă

rezonanță socială, de interesul societății. Prin 
conținutul, ca și prin forma ei, arta monumen
tală este menită să joace un rol activ, esențial 
în însăși modelarea omului nou, in formarea tră
săturilor revoluționare ale noii conștiințe umane. 
Arta de for public, arta monumentală, prin în
săși destinația sa, se adresează unor largi pă
turi de oameni. Este un domeniu artistic in 
core s-au înregistrat, în ultimii ani, realizări no
tabile, demne de înscris în cronica împlinirilor

acestei epoci. Firește, noi fapte ale istoriei și 
prezentului, noi chipuri de eroi așteaptă dalta 
sculptorilor noștri, talentul, măiestria și forța lor 
de creație capabile să însuflețească marmura și 
bronzul, să le confere viața eternă a artei.

Publicăm în cadrul colocviilor „Scînteii" de 
astăzi cîteva din răspunsurile la problemele de 
o deosebită însemnătate socială pe care le 
Impune prezența artei monumentale in spațiul 
social.

Cu elan patriotic și dăruire revoluționară 
pentru cauza partidului, pentru 

viitorul comunist al țării
Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, 

Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România 
și Consiliului Național al Organizației Pionierilor

Simbătă s-a’ desfășurat în Capi
tală Plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România și Con
siliului National al Organizației 
Pionierilor, care a dezbătut. într-un 
spirit de înaltă exigență, de puter
nică angajare și responsabilitate co
munistă. proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea economico- 
socială a României în cincinalul 
1986—1990 și orientările de perspec
tivă pină in anul 2000.

La lucrările plenarei a participat 
și a luat cuvintul tovarășul Emil 
Bobit, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Participanții au dat glas voinței 
unanime a întregului tineret al țării 
de a susține întru totul propunerea 
ca la cel de-al XIII-lea Congres al

partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușesclt să fie reales in inalta 
funcție de secretar general al parti
dului, chezășia deplină a transpu
nerii neabătute în viată a mărețelor 
programe ale construcției socialiste 
și comuniste pe pămintul României.

Plenara a adresat o chemare vi
brantă uteciștilor și pionierilor, tu
turor tinerilor și copiilor patriei ca, 
urmind exemplul strălucit de viață 
și activitate revoluționară, de inalt 
patriotism al celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețească nici 
un efort pentru a-șl aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea obiective
lor și sarcinilor cuprinse in proiec
tul Directivelor Congresului al 
XIII-lea al partidului, in care se re
găsesc aspirațiile și năzuințele fun
damentale ale întregului nostru 
popor.

în cadrul „plenarei a fost analizat

Raportul cu privire la activitatea po- 
litico-organizatorică desfășurată de 
organele și organizațiile U.T.C., 
A.S.C. și de pionieri în direcția 
pregătirii multilaterale pentru mun
că și viață a elevilor și studenților, 
a formării lor comuniste, revoluțio
nare. A fost, de asemenea, adoptat 
Programul activităților politico-ideo- 
logice, tehnico-științifice, cultural- 
artistice și sportive ce se vor orga
niza cu preșcolarii, elevii și studenții 
în anul de invățămînt 1984—1985.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

Intr-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți au adontat textul unei tele
grame adresate TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, în 
care se spune :

Patosul istoriei, al construcției 
socialiste în creații 

cu largă accesibilitate
Eftimie BÎRLEANU

vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici

Un monument cu adevărat re
prezentativ pentru cultura româ
nească. o lucrare de artă care, ex
pusă fiind in spatiile publice ale 
orașului, vine să restituie unor mo
mente importante ale istoriei ro
mânești dimensiunile lor adevărate 
reprezintă, pentru publicul lara. 
pentru constructorii socialismului 
un izvor de forță morală, de dem
nitate. de mindrie. Este un prilei 
de continuă afirmare a duratei 
noastre oe pămintul românesc, a 
felului in care am știut să ne ma
nifestăm eroismul, viteiia. să ne 
apărăm libertatea si demnitatea.

Iar dacă istoria noastră este un 
tezaur incă si mereu de studiat — 
sculptura monumentală prin posi
bilitățile ei de exprimare sinteti
că. sugestivă este una din căile 
cele mai importante de fixare în 
memoria colectivă a ecourilor unui 
glorios trecut istoric.

Coborind în trecut, multi dintre 
sculptorii noștri monumentalisti au 
dăltuit în mod inspirat eyenimen- 
te memorabile din existenta zbu
ciumată a poporului, chipul unor 
personalități ale istoriei noastre 
care si-au dăruit viata împlinirii 
idealurilor progresiste. Deopotrivă 
însă imagini alegorice ale victorii
lor înregistrate in anii noștri si-au 
aflat întruchiparea în sculptură, 
frescă 6au mozaic.

Ultimele două decenii au înre
gistrat in domeniul sculpturii mo
numentale un îmbucurător reviri
ment. Ca urmare a amplelor per
spective deschise culturii de întrea
ga politică a partidului si statului

Expresii grăitoare ale luptelor 
și eroilor poporului

Marius BUTUNOIU

Trăim o epocă de înflorire cum 
nu a cunoscut incă tara noastră. 
Este epoca în care, pe lingă mari
le. spectaculoasele realizări înre
gistrate în toate domeniile de ac
tivitate. au apărut numeroase mo
numente de artă. Sint tot atîtea 
semne de răboj pe plaiurile tării; 
tot atîtea mărturii ale deosebitei 
dezvoltări culturale oe care au 
adus-o deceniile de cînd la cîrma 
tării se află cel mai iubit fiu al 
poporului nostru — tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Toate aceste lucrări de artă mo
numentală sint de fapt semne cu 
valoare simbolică ale marilor des
cătușări de energii petrecute în 
toate sectoarele vieții noastre, ale 
marilor izbinzi dobindite de între
gul nostru popor în construirea 
unei societăți libere, animate de 
forțele progresului. Iată de ce mi 
se pare o datorie de onoare a noas
tră. a tuturor, aceea de a ne cinsti 
eroii, de a cinsti ne acei care au 
contribuit si contribuie la ridica
rea mărețului edificiu de astăzi al 
tării. întreaga mea muncă am în
chinat-o întruchipării acestor eroi. 
Eroi ai unei istorii zbuciumate, eroi 
ai unor cauze drepte, oameni care 
nu au pregetat să-si pună viata în 
slujba realizării idealurilor de bine 
si frumos ale poporului nostru. 
Lor li se cuvine ne deplin omagiul 
nostru si mi se Pare că acest oma
giu. odată întruchipat în piatra sau 
bronzul monumentelor, trebuie să 
fie înțeles de toti aceia care îl vor 
privi. Nu pot să nu mă gindesc la 
exemplele de mare frumusețe pe 
care ni le-au lăsat cei ce ne-au

Mărturii ale durabilității
Gh. ILIESCU-CÂLINEȘT1

Monumentul de artă — asa cum îl 
păstrează de foarte multă vreme 
memoria noastră — a luat ființă 
ca un element simplu, un semn 
așezat în urma împlinirii unei fan
te bune făcute de om pentru om. 
de o societate pentru altă societa
te. de o enocă Pentru o altă epocă. 
Acest semn-monument continind 
înțelesul istoric, social, educativ si 
cultural al epocii trebuie să-si 
păstreze durabilitatea în memoria 
generațiilor ce vor veni. Si exem
plele nu sint puține, din toate epo
cile care au dat mari cercetători 
si creatori în stiintă. artă, litera
tură. muzică etc. Multe împliniri 
de invătătură. de neegalat si de 
neîntrecut au rămas înrădăcinate 
in memoria civilizației. In aceleași 
perioade de înfloriri ale artelor, 
creatorii înzestrați au conceput si 
realizat monumente, opere de 
sculptură si arhitectură destinate 
să perpetueze amintirea unui eve
niment sau a unei personalități re
marcabile. In epoca noastră concep
tul de artă monumentală a căpătat 

nostru, ca urmare a inițiativelor 
personale ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu au fost ridicate nume
roase monumente in locuri ale cir
culației sociale de masă, au fost 
realizate mozaicuri si fresce oe fa
țadele noilor edificii industriale, 
caselor de cultură ale tineretului 
sau la sediile politico-administrati
ve nou construite în unele capitale 
de iudet. au fost create adevărate 
ansambluri de sculptură monumen
tală în cadrul unor importante ta
bere de creație. Sint realizări care 
obligă. în continuare, pe toti ar
tiștii monumentalisti la o sporită 
exigentă fată de mijloacele artei 
lor. Căci, prezentă mereu în mij
locul oamenilor, integrindu-se rit
murilor orașului modern, arta mo
numentală impune întruchiparea 
unor conținuturi de o deosebită în
semnătate socială în forme pline de 
forță expresivă. Sint necesare rit
muri. armonii capabile să" se im
pună. prin calitatea mesajului 
transmis. în conștiința maselor. 
Mai ales acum. în preajma momen
tului de o deosebită însemnătate 
pentru întregul nostru popor^ oe 
care îl reprezintă cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, cred că efortul nostru cre
ator. integrat efortului constructiv 
al întregii țări, trebuie să contri
buie la afirmarea unor importante 
idei cu valoare social-eduCativă. să 
contribuie la concretizarea unor 
importante teme ale istoriei si con
temporaneității noastre, accentuind 
asupra expresivității si forței ima
ginii artistic^, a puterii ei de a se 
adresa direct maselor de privitori.

pus dalta în mină — astăzi clasici 
ai artei noastre care știau, cu 
mijloace atît de simple, ușor ac
cesibile tuturor, să-si facă inteles 
gîndul artistic. Asemenea unui Sa- 
doveanu sau Arghezi. de exemplu, 
în literatură, ei au știut să dea 
glas unei rostiri limpezi, româ
nești. în formele și volumele 
sculpturii. Au știut să creeze 
lucrări care merg foarte direct la 
sufletul oamenilor. care reusesc 
să-i emoționeze, să-i convingă. 
Cred că este foarte importantă 
această problemă a largii accesibi
lități Pe care trebuie să o aibă orice 
lucrare de artă monumentală. Erin 
însusi specificul ei. o asemenea lu
crare se adresează direct oameni
lor si mi se pare de-a dreptul inu
tilă încercarea de a eluda gustul, 
puterea de înțelegere a acestui pu
blic foarte larg, felul in care îsi 
imaginează acesta eroii ne care-i 
stimează, mai ales atunci cînd este 
vorba de a transmite o problema
tică majoră, cu implicații sociale 
atit de ample. Si mai este ceva : 
nu cred că tematica proprie acestui 
gen de artă poate fi tratată oricum, 
că pe seama galeriei de eroi ai 
poporului, larg cunoscuti. invă- 
tati în scoală se not face orice fel 
de experimente. Un lucru bine fă
cut din punctul de vedere al cali
tății meșteșugului artistic, un lucru 
făcut pe înțelesul tuturor poate 
răspunde pe deplin funcției socia
le a unei lucrări concepute astfel 
incit să dureze, să vorbească viito
rimii despre ceea ce am fost, des
pre ceea ce am construit mai de 
preț.

noi caracteristici, și-a îmbogățit con
ținutul de idei și simboluri. Tot
odată. dezvoltarea si modernizarea 
arhitecturii urbane au făcut ca tra
tarea si rezolvarea plastică a monu
mentului să se modifice, să capete 
alte proporții si dimensiuni. O deo
sebită importantă o are în prezent 
amplasarea monumentului de sculp
tură în noua sistematizare a mari
lor artere rutiere si a zonelor con
strucțiilor industriale. Căci un mo
nument este pus în adevărata sa va
loare si reușește să transmită me
sajul social-istoric si cultural-edu- 
cativ numai atunci cînd se reali
zează o perfectă simbioză între 
simbolurile, semnificațiile sale si 
ansamblul arhitectural din mediul 
înconjurător. Cunoscînd realizările 
anterioare, artistul plastic de azi 
este dator să filtreze prin ființa sa 
realizările si înfăptuirile eoocit pe 
care o trăim, să aiungă la acele 
simboluri cu adevărat reprezenta
tive pentru societatea noastră. Pen
tru munca eroică si înfăptuirile 
minunatului nostru oopor.

Valorile simplității 
și ale optimismului colectiv 

Profesor emerit dr. arh. Cezar LĂZĂRESCU

Tara noastră a trăit în ultimele 
decenii un intens proces de urba
nizare. urmare firească a puterni
cei dezvoltări economice; procen
tul creșterii populației urbane a 
fost mai mare decit cel al 
populației întregit țări. Aceasta a 
dus la o activitate de edificare im
presionantă. în care ponderea cea 
mai mare au avut-o. cum era si fi
resc. ansamblurile de locuințe. 
Noile cartiere, bulevarde, piețe si 
zone centrale recent construite au 
schimbat înfățișarea orașelor noas
tre : noul domină peisajul nostru 
urban.

Construcția intensă oe baza unor 
concepții urbanistice moderne nu 
se putea realiza decît prm proce
dee industriale sunuse Inerent unor 
legi mai rigide : tipizare, prefabri
cate. simplificarea formelor, redu
cerea a tot ceea ce nu era strict 
necesar, serie mare etc. S-a schim
bat. de asemenea, si comanda socia
lă. trecindu-se de la mica locuin
ță Individuală, inadecvată marilor 
orașe, la cea colectivă, uneori de 
dimensiuni impresionante. în ge
neral. Voiumetria orașelor, relațiile 
dintre construcții si spatii libere, 
prospectele străzilor si bulevarde
lor sint diferite de cele ale vechi
lor orășele.

în aceste condiții, exprimările 
artei monumentale capătă noi re
lații cu mediul înconjurător. Un 
monument izolat, oricît de ingenios 
conceput Si frumos proportionat. 
îsi Pierde uneori valoarea intr-un 
cadru care-1 domină ; în același 
timp, o compoziție spațială mai am

Simboluri trainice 
ale spiritualității naționale 

Gabriela MANOLE-ADOC

Realitățile zilelor noastre oferă, 
prin amploarea lor. nrin ritmul 
constructiv, prin dinamica lor 
subiecte bogate care, cernute prin 
filtrul creației în condițiile unei 
susținute exigente privind calita
tea plastică, se întorc la public în
vestite cu sentimente si mesaj.

Mesajul artei este bucuria, este 
pacea, este un sentiment tonic ce 
ne îndeamnă în muncă la realizări 
pe măsura epocii pe care o trăim. 
Să nu uităm insă că arta Plastică 
înseamnă și poezie. Pentru mine, 
arta este de neconcebut fără poe
zie — o poezie a formelor, a linii
lor si chiar a subiectului. O poezie 
care trebuie să răzbată si din for
mele. din volumele unei lucrări 
de artă monumentală în care pre
ponderent este simbolul. Simbolul 
dă posibilitatea exprimării cu ele
mente puține a unui conținut bo
gat. fiindcă simbolul înseamnă 
esentializare. largă cuprindere idea
tică intr-un gest. într-un personaj 
sau formă încărcată de semnifica
ții. Sculptura modernă si mai ales 
sculptura monumentală recurg 
foarte des la simbol, deoarece este 
cerut de legile compoziției. Nu pu
tem realiza un simbol, de exemplu, 
dacă ridicăm sus. pe coloană, un 
grup de oameni. Simbolul înseam
nă în primul rind idee si ea tre

plă. o grupare de elemente cu toa
te amenajările care să le relatio- 
neze convingător, cum ar fi sta
tuia lui Mihai Viteazul din cen
trul orașului Sf. Gheorghe. capătă 
o valoare deosebită, integrindu-se 
și completînd armonios ansamblul 
urban. Cred că această concepție 
este valabilă si in afară de oraș, 
asa cum ne apare cu mare forță 
emotivă monumentul de la Pâulis 
sau tot în interiorul lui. dar cu 
altfel de elemente componente, ca 
fînțîna din fata gării de la Con
stanta.

în prezent sint în 1 curs de reno
vare si construcție multe zone cen
trale din orașele noastre si pre
zenta lucrărilor de artă monu
mentală capătă o importantă tot 
mai mare. Ele nu trebuie privite 
doar ca expresie a unei individua
lități creatoare, ci ca elemente fi
rești si necesare în întregul pro
ces de urbanizare. în conturarea 
zonelor reprezentative ale orașelor 
noastre.

Existența lucrărilor de artă 
monumentală ar trebui defini
tă odată cu soluționarea ur
banistică a întregului ansamblu 
pentru a putea stabili cele mai co
respunzătoare relații spațiale între 
toate elementele componente. Nu 
mă gindesc exclusiv la monumente 
comemorative, ci mai ales la noile 
exprimări de artă monumentală 
urbană, care îsi fac simtită pre
zenta din ce în ce mai mult în ora
șele lumii, aducind noi si valoroa
se valențe artistice cadrului mate
rial de viată a societății contem
porane.

buie exprimată printr-o formă sau 
siluetă simplă', clară, convingă
toare. Această idee va. cuprinde si 
Va justifica scenele modelate, de 
pildă, în cazul unui monument, in 
basorelief.

Un exemplu concludent care 
simbolizează patria este însusi tri
colorul. Trei culori asociate — 
roșu, galben și albastru — definesc 
atît de elocvent prezent, trecut și 
viitor, identitate si aspirație. In ca
zul unui monument, ne aflăm în 
fata aceleiași concentrări a ideii 
reprezentative prin simbolul care 
generalizează lăsind funcția eoică. 
narativă, compozițiilor în basore
lief care permit desfășurări spa
țiale ale momentelor evocate.

Elanul artistului creator, dragos
tea si respectul pentru profundul 
umanism al tradiției spiritualității 
românești sint un sprijin substan
tial. permanent în abordarea te
melor majore ale istoriei si con
temporaneității. Teme nrin care 
exigenta si măiestria artiștilor 
să-șț. ’spună cuvintul pentru a dă
rui tării noi opere care să se 
adauge-cu cinste patrimoniului na
tional si care să vorbească poste
rității despre arta si cultura epocii 
în care trăim.

Marina PREUTU

Participanții ia Plenara Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România și Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, exprhnind gindu- 
rile și voința milioanelor de tineri și copii din patria 
noastră, dau glas, din adincul inimilor, celor mai alese 
sentimente de profundă stimă și recunoștință, de dra
goste fierbinte și înaltă prețuire pe care le nutresc 
față de dumneavoastră, față de neobosita și rodnica 
activitate pe care o desfășurafi în fruntea partidului 
și a țării, pentru binele și fericirea întregului nostru 
popor, pentru cauza socialismului și păcii, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră

Desfășurîndu-și lucrările în atmosfera însuflețitoare. 
de puternică angajare revoluționară, comunistă cu care 
întreaga națiune intimpină Congresul al XIII-lea al 
partidului, plenara noastră s-a constituit intr-un mi
nunat prilej de a reafirma, in numele tuturor tinerilor 
și copiilor patriei, bucuria, profunda satisfacție, ade
ziunea deplină fată de propunerea reinvestirii dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la apropiatul forum ai comuniștilor români, 
in funcția supremă dc secretar general al partidului, 
chezășia continuării cu succes a măreței opere de edi
ficare socialistă și comunistă a patriei, identificată 
plenar în conștiința noastră, a tuturor, ca epoca pe 
care o numim cu îndreptățită mindrie : „Epoca 
Ceaușescu“. Sint, mult iubite tovarășe secretar general, 
anii înaripați de cind in fruntea partidului și tării vă 
aflati dumneavoastră, ctitor genial și strateg revolu
ționar, mare om politic al lumii contemporane, 
prietenul șl îndrumătorul apropiat al tinerei generații.

Noi, participanții la Plenara Comitetului Central a! 
U.T.C., Consiliului U.A.S.C.R. și C.N.O.P., studiind și 
dezbătind cu viu interes și responsabilitate proiectul 
Directivelor ce urmează a fi supuse aprobării Con
gresului al XIII-lea al partidului, în baza practicii 
profund democratice promovate dc partidul nostru, de 
dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de consultare a întregului nostru partid și

cinema
® Glissando: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16.30: 19,30, GLORIA (47 48 75)
— 9; 12,30: 16; 19.
• Dreptatea în lanțuri : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: IBs 
20,15, CIULEȘTI (17 55 46) — 0; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Salutări de la Agigea: ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Surorile: GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 13,43; 18; 20,15.
• Dosarul albastru: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11.15: 13,30: 15,45; 18; 20.
• O fală și un băiat: TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 
20.
• Degețica — 9; 11; 13; 17. Ca-n fil
me — 15; 19: DOINA (16 35 38).
• Emisia continuă: LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Titanic vals: BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
• Haiducii: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Acțiunea „Autobuzul": FEREN
TARI (80 49 35) — 15,30; 17.30: 19,30.
• Imposibila iubire: VIITORUL 
(10 67 40) - 15,30: 18.30.
• Astă-seară dansăm In familie : 
POPULAR (35 15 17) — 13: 17,15; 19,30.
• Un petic de cer: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
• Pentru țară și rege : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Lovind o pasăre de pradă: STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30: 15; 17; 19.
• Undeva. Cilldva: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 13.36; 
15,45; 18: 20.15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. la gră
dină — 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,13: 13,30; 15,45; 18; 
20.
•Jazz >20: CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.
• Campionul: VICTORtA (16 28 70) — 
9.30; 12.30: 16; 19.
• îmi sare țandăra: UNION (13 40 04)
— 0,30: 11.30: 13,30: 15,45: 18: 20.
• I se spunea „Buldozerul": FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
• Războiul stelelor: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 19.
• Locotenent Cristina : PACEA
(60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
• împușcături sub spinzurătoare: 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Lovitură fulgerătoare: COTRO-
CENI (49 48 48) — 11 ; 13; 15; 17,15; 
19,30.
• După multi ani : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17.15; 19.30.
• Cactus Jack — 9; 11,15; 13,30;
Plahche — 15,45; 18; 20: MIORIȚA
(14 27 14).

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL i Azi, Universitatea Craiova

în. etapa a VII-a a campionatului 
diviziei A se va juca astăzi, la Craio
va, unul dintre principalele meciuri 
ale competiției naționale, meciul 
Universitatea — Dinamo București.

Alte partide interesind partea su
perioară a clasamentului general : la 
Tîrgu Mureș, A.S.A. — Steaua, la 
Pitești, F. C. Argeș — S.C. Bacău,

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
in perioada 9-14 octombrie 
la cinematograful „Studio" 

din Capitală 
SÂPTÂMlNA FILMULUI TURC 

cu următorul program :
9 octombrie : Mireasa sălbatică.; 

O tară îndrăgită de soare (docu
mentar) ; — Spectacol de gală.

10 octombrie : O poveste de dra
goste amară.

11 octombrie : O femeie oarecare.
12 octombrie : Hiirmuz și cei 

șapte soți ai el.
13 octombrie : Albă ca Zăpada 

și cei șapte pitici.
14 octombrie : Mireasa sălbatică. 
„Săptămina filmului turc" se va

organiza și în municipiul Con
stanta (11-—16 octombrie).

• Gemenii in vacanță: PROGRESUL 
(23 94 19) — 15,30: 17,30: 19,30.
• Polițist sau delincvent: FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 
17,45; 20.
• Yankeii: VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 
16; 19.
• Superman: AURORA (35 04 66) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19,30, la grădi
nă — 19.
• Domnișoara Nooric: COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11:13: 15,16; 17,3(1: 19,45.
• Abba : GRADINA ARTA (21 31 86) 
— 18.
• Camionul de cursă lungă: GRADI
NA FEROVIAR (50 51 40) — 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 10 ; Poveste din 
Hollywood — 15.30 ; Zbor deasupra 
unui cuib de cuci — 20; (sala „Ion 
Vasilescu**)  : Idolul și Ion Anapoda

19.30 ; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi (B) — 19. ,
• Filarmonica ,,George Eftescu“
(15 68 75» Ateneul Român) : Deschi
derea stagiunii pentru elevi. Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu 
Solist ; Valentin Gheorghiu ~ 11.
• Teatrul ..Lucia sturdza Bulnnclra**  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Lab.vrintul — 10: Gustul parvenirii — 
15; Cu ușile închise — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : O zi de 
odihnă — 15; Anecdote provinciale
le.
• Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului pan — 11; Chopiniana, De
moazela Măriuța — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul 
și bunul Dumnezeu — 10; Fluturi, 
fluturi — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pachetul cu acțiuni — 10,30; 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
MagherU) : Micul infern — 10; .Tocul 
de-a vacanța — 19,30; (sala Studio) : 
Trăsura ia scară — 10,30; Acești în
geri triști — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Anonimul venețian — 10;
Arta conversației — 15; 19,30; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — 10; Milionarul sărac — 19.
• Teatrul satirîc-rnuzllcal ,,C Ță
ri ase44 (15 56 78, sala Savoy) : Băiatul 
cu sticleți — 19,30: (grădina Cără
buș) : Minispectacol de divertisment 
și film — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română* 4 
(13 13 00) : Nota zero la purtare — 
10,30; Mary Poppins — 19.
0 Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77) : 
Boroboață — 11; (sala „Ion Vasi- 
lescu“) : Anotimpurile mînzului — 11.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție ! Estrada în emisie 
— 16,30; Estrada în croazieră — 19,30.

— Dinamo
iar, la București. Sportul studen
țesc — F.C. Baia Mare (stadion Poli
tehnica) și Rapid — F.C.M. Brașov 
(stadion Giulești). In celelalte me
ciuri ale etapei : Jiul — Corvinul, 
Gloria — F.C. Olt, Chimia — F.C. 
Bihor și Politehnica Iași — Politeh
nica Timișoara. Jocurile vor începe 
la ora 15.

popor, in elaborarea hotărârilor fundamentale ce pri
vesc viitorul patriei, ne exprimăm deplina adeziune 
față de conținutul acestor documente ce prefigurează 
o etapă nouă, hotăritoarc pentru înfăptuirea Programu
lui partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comu
nism. In numele generațiilor tinere din patria noastră, 
ne exprimăm prețuirea și mindria fată dc contribuția 
determinantă pe care ați adus-o la elaborarea aces
tor documente de inestimabilă valoare teoretică și 
practică, ale căror teze și orientări profund științifice 
demonstrează cu putere forța și cutezanța gindirii 
dumneavoastră revoluționare.

Plenara Comitetului Central al U.T.C., Consiliului 
U.A.S.C.R. și Consiliului Național ai Organizației Pio
nierilor, in numele tuturor participanților, al întregu
lui tineret al patriei, exprimă, mult iubite tovarășe 
secretar general, din adincul inimilor, recunoștința 
fierbinte pentru condițiile minunate create de partidul 
și statul nostru, îndeosebi în ultimele două decenii, 
in epoca inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., de cind in fruntea partidului și a tării vă aflați 
dumneavoastră, conducătorul încercat al poporului 
român, comunistul de aleasă omenie, îndrumătorul 
înțelept și vizionar al generațiilor tinere, pe care le-ați 
format și le cereți să se formeze in cultul adevărului 
șl muncii, al dragostei de patrie și partid, al fierbin
telui romantism revoluționar, generator al marilor 
energii creatoare care ne vor purta spre zorii comu
nismului, spre o lume a păcii, înțelegerii și cooperării 
intre popoare. Reunind sub flacăra aceluiași ideal 
voința fierbinte a uteciștilor și pionierilor, a tuturor 
tinerilor și copiilor patriei, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, că, urmîndu-vă 
neprecupețit exemplul de muncă neobosită și dăruire 
revoluționară, vom face totul pentru a ne situa la 
înălțimea locului și rolului pe care ni le-ați încredințat, 
că vom face din cauza partidului și poporului, a viito
rului comunist felul suprem al muncii și vieții noastre, 
al fiecărui tinăr din România socialistă.

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Teleșcoală
9.00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Viata satului (parțial color)
11.15 Muzica pentru toți
11.45 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan : „Racheta albă" 
(color)

13.00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color). 

Din cuprins : muzică și umor, de
sene animate, reportaje, momente 
poetice, rubricile ..Cascadorii 
Tisului", „Secvența telespectato
rului" și „Telesport". 15,00 — Fot
bal : Universitatea Craiova—Di
namo București. Transmisie di
rectă

18.10 R.D. Germană : Itinerare citadine 
— documentar

18.30 Micul ecran pentru cel mici
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (partial color)
19,20 Cintarea României. De „Ziua pe

trolistului"
20,00 Film artistic : „Nu se poate fără 

dragoste". O producție a studiou
rilor „DEFA“

21.15 Un vals, un dans, un cîntec de 
dor... (color)

21.50 Telejurnal (partial color)

PROGRAMUL 2
9,00 Formații artistice participante la 

Festivalul național „Cintarea 
României"

9,40 Viața culturală
10,00 Bucuriile muzicii
10,35 Teleenclclopedia
11,05 Din țările socialiste-
11.30 Scena și ecranul. In tntlmpinarea 

Congresului al XIII-lea al P.C.R.
12.10 Viața economică
12.40 Panoramic liric
13.45 Invățămint—calitate—eficiență 
14,00 Muzică ușoară românească
14,25 Din lumea științei
14.55 Melodii populare
15.50 în frunte comuniștii — reportaj
16.05 Desene animate
16.30 Album coral
1G.45 Instantanee
17,00 Serată muzicală TV
18.40 In gînd cu țara — versuri șt cln- 

tece patriotice șl revoluționare
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Concert simfonic
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
21,00 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
31.50 Telejurnal
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20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea In economie. Campa

nia agricolă de toamnă
20.46 Pâmint slăvit. Încununat de roade. 

Versuri patriotice șl revoluționare
20.50 Magistrale ale socialismului (co

lor). Medicina — știința dragostei 
de oameni. Producție a Studiou
lui de film TV

21,15 Tezaur tolclorla (oolor)
21,45 La zi In 600 de secunde
21.55 Orizont tehnlco-ștlințlfic. Știința 

în avangarda progresului econo- 
mico-soclal

22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins între 7 octom
brie, ora 20 — 10 octombrie, ora 20. In 
țară : Vreme in răcire. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros la începutul 
Intervalului. Vor cădea ploi locale și 
Cu caracter de aversă în majoritatea 
regiunilor. Pe alocuri, cantitățile de 
apă vor depăși 20 litri pe metrul pă
trat In 24 de ore. în partea a doua a 
intervalului ploile se vor restrînge 
spre si’.d-estul țării. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu Intensificări 
locale, cu viteze de pină la 60 kilo
metri pe oră, iar la munte pină la 100, 
din direcții variabile. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 șl 17 
grade, mai scăzute in ultimele nopți, 
iar cele maxime intre 15 șl 25 de 
grade. Se va produce ceață, îndeosebi 
in ultimele zile, in vestul și centrul 
tării. In București : Vreme în răcire. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele inten
sificări. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 șl 11 grade, iar cele 
maxime între 22 și 25 grade.
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MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ A REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE
Un cald salut tovărășesc 

poporului din țara prietenă

Adunarea solemnă de la Berlin
La 7 octombrie poporul din 

R.D.G. sărbătorește un eveniment 
remarcabil : întemeierea, cu 35 de 
ani in urmă, a Republicii Demo
crate Germane, primul stat al 
muncitorilor și țăranilor pe pămint 
german. încununare a luptei pro
letariatului, a forțelor social-po- 
litice înaintate, in frunte cu co
muniștii, împotriva exploatării și 
asupririi de clasă, a fascismului și 
imperialismului, pentru democrație, 
pace, progres.

Tinărul stat, constituit la patru 
ani și jumătate după zdrobirea dic
taturii hitleriste. era confruntat cu 
uriașe dificultăți, ca urmare a 
dezastrului provocat de război, ca 
și a lipsei unor structuri indus
triale dezvoltate pe teritoriul său, 
dificultăți care trebuiau înlătu
rate, pas cu pas, pentru a deschide 
căile unei vieți noi.

O mare importanță pentru uni
rea eforturilor oamenilor muncii, 
pentru înfăptuirea transformărilor 
antifascist-democratice au avut-o 
unificarea la Congresul din 21—22 
aprilie 1946 a Partidului Comunist 
și Partidului Social-Democrat, în
temeierea, pe această bază, a Par
tidului Socialist Unit din Germa
nia, forța conducătoare a vastei 
opere de edificare a societății socialiste.

Sub conducerea P.S.U.G., oa
menii muncii din R.D.G au trecut 
la realizarea primului plan cinci
nal de dezvoltare a economiei na
ționale (1951—1955), ceea ce a per
mis dublarea producției indus
triale și atenuarea disproporțiilor 
economice. Au fost obținute, ast
fel, succese in crearea bazei meta
lurgice, in extinderea construcției 
de mașini grele, in dezvoltarea 
industriei șantierelor navale. In 
anii următori, eforturile tinărului 
stat socialist s-au concentrat in di
recția valorificării tot mai bune a 
resurselor de materii prime, dez
voltării industriei chimice, sporirii 
producției de energie.

In agricultură s-a trecut la 
transformarea socialistă a satului, 
primele cooperative agricole de 
producție, care au luat naștere încă 
in 1952, deschizind drumul elimi
nării exploatării oamenilor muncii 
din acest sector important al eco
nomiei.

Ca rezultat al transformărilor 
revoluționare, relațiile de produc
ție socialiste au devenit domi
nante, industria, agricultura și alte 
sectoare economice și-au consoli
dat continuu pozițiile.

Pe această bază, la începutul 
anilor ’70 a fost inaugurată o etapă 
deosebit de rodnică în dezvoltarea 
economică și socială a R.D.G., ale 
cărei linii directoare au fost tra
sate de cel de-al VIII-lea Congres 
al P.S.U.G. din 1971. confirmate de 
congresele IX și X (1976 și 1981) și 
concretizate in planurile cincinale 
Și anuale ce au urmat. Este etapa 
inaugurată Odată cu alegerea to
varășului Erich Honecker in înalta 
funcție de secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. iar din 1976 — și in 
funcția de președinte al Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane.

Este perioada unor rezultate re
marcabile in toate domeniile de 
activitate, in urma cărora, in anul 
1983, s-a ajuns la o producție in
dustrială de 13,3 ori mai mare 
decit in 1949. In unele ramuri, a- 
vintul înregistrat a fost și mai pu
ternic : astfel, sectorul electroteh
nicii și electronicii este de 45 de ori 
mai puternic față de 1949; produc
ția de autovehicule — de peste 20 

i de ori, iar cea a industriei chimice 
de 15,5 ori mai mare.

TELEGRAME

Timpul împlinirilor socialiste

Agricultura socialistă a R.D. Ger- 
mare a înregistrat, la rindul ei, 
mari prefaceri înnoitoare, concreti
zate in marcante sporuri ale pro
ducției. Investițiile statului au asi
gurat agriculturii mașini și utilaje 
moderne, îngrășăminte și alte pro
duse pentru creșterea eficienței economice.

O dezvoltare impetuoasă înre
gistrează știința, cultura și arta. 
Oamenii muncii din R.D. Germană 
trăiesc din plin binefacerile so
cialismului, inregistrind mari 
schimbări in nivelul lor de viață. 
Elocventă in acest sens este dina
mica construcțiilor de locuințe. De 
la 29 825 locuințe realizate in 1949 
s-a ajuns la 197 200 in 1983. In to
tal, din 1949 pînă în iulie 1984 au 
fost date in folosință populației 
3 459 740 locuințe, din care cea mai 
mare parte (2 108 560) a fost reali
zată după 1971, anul Congresului 
al VIII-lea al P.S.U.G.

Prin rezultatele obținute in dez
voltarea economică, prin politica 
externă consecventă de pace și co
laborare cu toate statele pe care o 
promovează, Republica Democrată 
Germană a dobindit un binemeritat 
prestigiu pe arena internațională, 
avlnd in prezent relații diploma
tice cu 131 de țări.

Poporul nostru urmărește cu cel 
mai viu interes și se bucură din 
inimă de marile realizări ale oa
menilor muncii din R.D.G.. sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania. Succesele re
marcabile pe care ei le-au obținut 
constituie, alături de succesele ce
lorlalte _ țări angajate in făurirea 
noii orînduiri, contribuții de mare 
însemnătate la întărirea forțelor 
socialismului, la creșterea presti
giului și influenței sale în lume, 
la cauza generală a progresului și păcii.

Salutînd cu bucurie întemeierea 
primului stat al muncitorilor și ță
ranilor germani. România ș-a nu
mărat, așa cum se știe, printre 
primele țări care au stabilit, încă 
din 1949, relații diplomatice cu Re
publica Democrată Germană, a mi
litat cu consecventă pentru recu
noașterea ei pe arenă mondială, 
pentru a-și ocupa locul ce i se cu
vine in Organizația Națiunilor 
Unite și in alte organisme interna
ționale.

In ambele noastre țări este înre
gistrată cu profundă ' satisfacție 
dezvoltarea legăturilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
popoare, evoluția lor ascendentă 
in toate domeniile construcției so
cialiste, ca și pe arena internațio
nală, in spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală semnat in 1972 și al decla
rațiilor încheiate la nivelul cel mai 
înalt in 1977 și 1980.

Acest curs rodnic a fost puternic 
stimulat de relațiile de strînsă 
conlucrare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, de intilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, și Erich Hone
cker, secretar general al C.C, al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., care s-au în
scris, de fiecare dată, ca factorul 
determinant al ansamblului cola
borării dintre cele două țări și 
popoare.

Caracterizînd această evoluție, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta in curșul recentei intilniri de 
la București cu tovarășul Erich 
Honecker și inmînirii Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste 

liul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. alte organizații obștești' și 
instituții centrale din țara noastră.

★
Cu ocazia celei de-a 35-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, atașatul militar, 
aero și naval al acestei tări’Ia Bucu

cesități. cu ajutorul unor nîrahii. 
Frecventa maximă de bătaie a cio
canelor este uluitoare, aproape ca 
în forjele moderne. Atelierul realiza 
o gamă largă de produse — de la 
unelte simple pînă la obiecte de 
artizanat si monede. Si al doilea 
exemplu, uzina mecanică Fritz- 
Heckert din Karl Marx-Stadt, care 
reprezintă un adevărat salt peste timp. 
Pășind in halele uzinei, ai impresia 
că te afli într-o fabrică a umbrelor 
dintr-un roman de anticipație. Pie
sele de prelucrat alunecă aproape 
fără zgomot de la o mașină la alta, 
ne perne de aer. conduse de o mină 
nevăzută. La o comandă electronică, 
burgniele mașinilor de găurit intră 
în blocurile de metal cu o precizie 
de sutimi de milimetri. ..Prisma-2", 
cum este denumită linia automată 
de prelucrare a metalelor, este con
dusă de 14 muncitori si un inginer 
pe schimb. Dar producția realizată 
numai intr-un singur schimb de 
această instalație cu comandă elec
tronică este egală cu cea a 150 de 
strungari si frezori care ar lucra in 
trei schimburi la cite 50 de mașini ! 
La elaborarea acestei linii automate 
au participat muncitori, ingineri si 
specialiști din peste 100 de între
prinderi din R.D.G.

Regiunea Cottbus, pe care anii so
cialismului au transformat-o dintr-o 
zonă patriarhală, cu o industrie si 
agricultură slab dezvoltate. într-o 
regiune puternic industrializată, 
constituie în prezent una din prin
cipalele furnizoare de energie ale 
republicii : 58 la sută din producția 
de curent electric si 52 la sută din 
cea de cărbune.

Șanțuri lungi, de kilometri, și 
adinei pină la 100 de metri, gropi 
imense, terenuri aride ce sugerează 
priveliști selenare : alături de ele 
plantații recente de arbuști si livezi 
tinere — asa se înfățișează zonele 
exploatărilor carbonifere la zi. 
Numai intr-un singur an. in R D.G. 
se dislocă peste un miliard de metri 
cubi de steril pentru a aduce cărbu
nele la suprafață. S-a calculat că 
dacă toată această masă ar fi 
depusă oe o suprafață pătrată cu 
latura de un kilometru s-ar ridica o 
Piramidă înaltă de 5 000 metri. Lig

România* * clasa I. cu eșarfă. înal
tului oaspete : „îmi este deosebit 
de plăcut să subliniez și cu acest 
prilej malta apreciere pe care par
tidul și guvernul nostru o dau ra
porturilor de strînsă prietenie Și 
colaborare dintre tarile, partidele și 
popoarele noastre. Intilnirile și 
convorbirile pe care le-am avut, 
înțelegerile convenite împreună au 
constituit, de fiecare dată, puternice 
impulsuri pentru ridicarea pe noi 
trepte a colaborării și conlucrării 
multilaterale dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Germană, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, dintre Po
poarele noastre pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a respectului 
independentei și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne si avantajului reciproe, a 
solidarității internaționale".

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, președintele Marii 
Adunări Naționale și ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România au adresat telegrame de 
felicitare președintelui Camerei 
Populare și ministrului afacerilor 
externe al R. D. Germane.

Au mai transmis telegrame de fe
licitare organizațiilor și instituțiilor 
similare din R. D. Germană : Consi

Orice călătorie de la o extremi
tate la alta a Republicii Democrate 
Germane, de la muntele Fichten
berg la capul Arkona si de la Elba 
la Oder, oferă vizitatorului imagi
nile caleidoscooloe ale unei activi-

• tăti creatoare de o extremă diversi- 
i tate. La Erfurt, vizitatorul ar păși, 

in halat alb. ca intr-o clinică de 
chirurgie, prin secțiile uzinei de 

; aparatură electronică, unde este 
i ..interzisă" pătrunderea chiar si a 
l unui fir de praf ; la Eisenhutten

stadt. in extremitatea estică a tă
rii. ar retine tabloul siderureistilor 
învăiuiti in jocurile de artificii ale 
sariejor de otel : în mica localitate 
Plauen ar putea admira dexterita
tea vestitelor dantelărese ; în Mag
deburg i-ar vedea pe constructorii 
de maslni-unelte tăind cu strungu
rile lor strălucitoare soanuri albas
tre. iar în Rostock, pe făuritorii de 
vase transoceanice.

Cu secole în urmă. în Munții Me
talici de ne actualul teritoriu al re
giunii Karl Marx-Stadt au fost des
coperite importante zăcăminte de 
argint care au atras oameni de oe 
alte meleaguri. Mai tîrziu. zăcămin
tele s-au epuizat, dar populația, 
harnică si inventivă, si-a găsit alte 
ocupații. Asa a luat ființă o indus
trie de o mare diversitate, de la 
prelucrarea metalelor oină la con
fecționarea dantelelor si producția 
de bere. In anii socialismului, ve
chile întreprinderi au trecut nrin- 
tr-un proces de reînnoire radicală, 
proces continuat si în prezent la 
nivelul cerințelor automatizării, ro
botizării si ale electronicii.

Două exemple edificatoare pen
tru vocația industrială a locuitorilor 
din această zonă. In apropiere de 
Karl Marx-Stadt se află un... muzeu 
surpriză : o fierărie ..automată" din 
anul 1 600, care, la rindu-i, este o 
adaptare a unei mori din 1436. 
Aproape de necrezut, fierăria a 
funcționat oină in anul 1904. Este un 
atelier feudal de o simplitate, dar și 
inventivitate remarcabile, trei ba- 
roase de mărimi diferite, foalele 
fiind puse în mișcare, prin forța 
anei, printr-un mecanism ingenios, 
functionarea reglîndu-se. după ne

In deplin acord cu aceste apre
cieri, tovarășul ERICH HONEC
KER declara, la rindul său, adre- 
sindu-se secretarului general al 
partidului nostru, președintele Re
publicii : „Doresc să subliniez. încă 
o dată, hotărirea noastră fermă de 
a face totul pentru a dezvolta și 
adinei pe mai departe colaborarea 
strînsă, prietenească dintre ambele 
noastre partide, state și popoare. 
Fiți convins. dragă tovarășe 
Ceaușescu, că noi si in viitor vom 
acționa neobosit pentru a dezvolta 
tot mai efectiv relațiile noastre 
reciproce, pe baza marxîsm-Ieni- 
nismului și internaționalismului so
cialist, conform Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistentă mu
tuală. Fie ca ele să slujească in vi
itor si mai eficient desfășurarea cu 
succes a construcției socialismului 
în țările noastre, cauzei comune a 
socialismului și păcii".

In acest svirit, spre satisfacția 
reciprocă, relațiile economice cu
nosc o dezvoltare continuă, anul 
acesta existind premise certe ca 
volumul schimburilor comerciale 
să depășească un miliard de ruble.

In același timp ș-a extins și di
versificat colaborarea în donieniut 
științei și tehnologiei, culturii și 
artei, in alte sectoare de, activitate.

S-au dezvoltat in continuare con
tactele pe linie de partid și de stat 
Intre organizațiile de masă si 
obștești, schimburile de experiență 
in variate domenii ale făuririi noii 
orînduiri, ca o contribuție la o mai 
bună cunoaștere reciprocă și la în
tărirea prieteniei dintre cele două 
popoare.

Totodată, România și R.D. Ger
mană conlucrează în mod activ pe 
arena internațională, militînd" pen
tru soluționarea echitabilă a pro
blemelor complexe cu care este 
confruntată omenirea contempora
nă, pentru oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare. în pri
mul rînd la dezarmare nucleară, 
pentru o politică de securitate, des
tindere, de largă colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume, pentru 
pace și socialism.

Bucurîndu-se ca de propriile sale 
împliniri de bilanțul bogat cu care 
poporul prieten întimpină cea de-a 
35-a aniversare a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, partici
pând din inimă la marea sa sărbă
toare națională, poporul român ii 
adresează un cald salut tovărășesc, 
cele mai sincere felicitări, însoțite 
de convingerea că relațiile de strin- 
să conlucrare multilaterală dintre 
cele două țări, partide și popoare 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
în folosul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului, păcii și înțele
gerii internaționale.

rești. colonel Karl-Heinz Friedewald, 
s-a întilnit cu militari dintr-o uni
tate a armatei noastre cărora le-a 
vorbit despre însemnătatea sărbă
torii naționale a R.D.G.. despre rea
lizările oamenilor muncii si mili
tarilor din tara socialistă prietenă.

Participanții la intilnire au vizio
nat o fotoexpoziție cu aspecte din 
viața și activitatea Armatei; Popu
lare Naționale a R.D.G. și filme 
documentare.

(Agerpres)

nitul reprezintă principala sursă 
energetică a tării. Eforturile' pentru 
exploatarea cit. mai largă a resurse
lor de cărbune sint însoțite de stră
danii permanente pentru perfecțio
narea tehnicilor de exploatare si. 
totodată, pentru păstrarea sau re
facerea cadrului natural, naturii în
conjurătoare. Astfel, la Nochten. 
poate fi văzut in functiurie un agre
gat de dimensiuni ciclopice. în lun
gime de 60 metri si cu o greutate 
de 25 000 tone prevăzut cu un sistem 
de comandă electronică, care se re
glează automat, in funcție de relief, 
de grosimea stratului de descoper- 
tare, programind în mod corespun
zător activitatea excavatorului. 
Alături, un parc de toată frumuse
țea. crescut, ca nrin minune („mi
nune" se cheamă si mina omului) 
pe vechile halde de steril.

O parte din lignitul extras din 
asemenea exploatări (anul trecut 
producția de cărbune a R.D.G. s-a 
ridicat la 278 milioane tone) este 
consumat de termocentralele elec
trice. iar altă parte este pre
lucrat în instalațiile combinatului 
..Schwarze Pumpe" — un complex 
industrial de înnobilare a cărbune
lui. unic în felul său in lume, dis- 
nunind de sase Întreprinderi, o 
uzină de utilaje, o unitate de distri
buire a gazului printr-o rețea de 
conducte ce însumează 10 OOo ki
lometri. șapte rezervoare subterane 
cu o capacitate de depozitare de un 
miliard metri cubi de gaze si un 
centru de cercetări si proiectări. 
Construirea principalei întreprin
deri aflate De teritoriul regiunii 
Cottbus a început în anul 1955 și de 
atunci s-a extins continuu. Anul 
trecut, de pildă, a intrat in func
țiune aici o nouă instalație modernă 
de producere a gazului din cărbune.

...Fapte, impresii reținute de-a lun
gul unei călătorii prin țara prietenă. 
Mărturii elocvente ale strădaniilor 
unor colective de muncă de a întim- 
pina, împreună cu întreg poporul 
R.D. Germane, cu realizări cit mai 
remarcabile și semnificative ani
versarea jubiliară a republicii.

Constantin VARVARA

BERLIN 6 — Trimisul Agerpres, 
Dinu Moarcăs. transmite : Cu pri
lejul sărbătoririi celei de-a 35-a ani
versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, primul stat ger
man al muncitorilor si țăranilor, la 
Palatul Republicii, din Piața Marx- 
Engels, din Berlin, s-a desfășurat, 
simbătă după-amiază, adunarea so
lemnă comună a Comitetului Cen

Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker
La Adunarea solemnă organizată 

cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a întemeierii R. D. Germane a luat 
cuvîntul tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.. informează agenția A.D.N.

Vorbitorul a evidențiat semnifica
tivul bilanț al realizărilor — in di
ferite domenii de activitate — cu 
care poporul R.D.G. întimpină aceas
tă sărbătoare națională, reliefind. 
totodată, liniile definitorii ale poli
ticii externe a tării.

întemeierea R. D. Germane, pri
mul stat german al muncitorilor și 
țăranilor, acum 35 de ani. a consti
tuit un punct de cotitură în istoria 
poporului german și a Europei. Prin 
aceasta. poporul nostru, exercitin- 
du-'și dreptul la autodeterminare, a 
consfințit pentru totdeauna opțiunea 
sa în favoarea socialismului. în fa
voarea unei societăți a adevăratei 
libertăți, democrații Si demnități 
umane — a spus tovarășul E. Ho
necker. Se proclama astfel hotărîrea 
de a se elimina din rădăcină fascis
mul și reactiunea. de a se păși cu 
consecventă pe. drumul muncii paș
nice și de a se face totul pentru ca 
de pe pămîntul german, să nu mai 
izbucnească niciodată un război, ca 
niciodată vreo mamă să nu-și mai 
plingă fiul.

La 35 de ani de la întemeierea sa, 
putem constata că R.D.G. și-a men
ținut permanent aceste obiective 
nobile și că ea le realizează cu aceeași 
fermitate ca și în prima zi. Dispu- 
nind de puterea politică, clasa mun
citoare unită, condusă de partidul ei 
marxist-leninist, Partidul Socialist 
Unit din Germania, aliată cu țăranii, 
intelectualii și toți oamenii muncii, 
a realizat o uriașă muncă de con
strucție. In cursul acesteia și-a do
vedit trăinicia colaborarea strînsă, 
tovărășească a tuturor organizațiilor 
de masă și a partidelor, reunite în 
Frontul Național al R.D.G. A fost 
demonstrată capacitatea de creație 
de care este capabil un popor elibe
rat de exploatarea omului de către 
om, care își pune viața în slujba bi
nelui propriu, îmbunătățind-o con
tinuu, Aceasta își găsește o confir
mare convingătoare în perioada ac
tuală, în care, potrivit hotărârilor ce
lui de-al X-lea Congres al P.S.U.G., 
edificăm în continuare societatea so
cialistă dezvoltată, avind de realizat 
sarcini care nu seamănă deloc cu 
cele din toate etapele parcurse pină 
în prezent și care, deseori, chiar le 

: depășesc.
i în R.D.G., valorile create pe baza 
il profundelor transformări sociale și 

prin muncă neobosită au devenit, in 
decursul celor trei decenii și jumă
tate de securitate și siguranță socia
lă. caracteristici pregnante ale cali
tății vieții. Porțile științei și culturii 
sint larg deschise în fața tuturor co
piilor, a tuturor cetățenilor. Prin 
sistemul de ocrotiri sociale, cetățeni
lor le este asigurată o îngrijire co
respunzătoare. Egalitatea intre băr
bat și femeie nu este doar, un princi
piu înscris în Constituție, ci este 
realizată in practică. In fața tineri
lor, care constituie speranța și viito
rul națiunii, se deschid perspective 
clare, ei hotărîndu-și activ cursul 
vieții în calitate de constructori ai 
socialismului.

Ridicată pe ruinele celui de-al doi
lea război mondial, din haosul mate
rial și spiritual al perioadei ce a ur
mat acestei conflagrații, R.D.G. a 
reușit să să înscrie printre primele 
zece națiuni industrializate ale lu
mii. Ea dispune de o agricultură de 
înaltă productivitate. Sistemul ei 
socialist de invătămint se dovedește 
modem și foarte eficient. Știința si 
cultura s-au dezvoltat cu succes și 
își aduc contribuția lor prețioasă la 
progres.

Referindu-se. în continuare, la li
niile directoare ale politicii externe 
a R.D.G., tovarășul Erich Honecker 
a menționat :

Statul nostru a devenit membru al 
Organizației Națiunilor Unite și al 
organismelor specializate ale acesteia. 
Avem relații diplomatice cu 131 de 
țări ale lumii, s-a consolidat perma
nent Doziția internațională a R.D.G. 
Am dobindit, prin aceasta, posibili
tăți mal mari pentru a colabora în 
mod constructiv la rezolvarea celor 
mal stringente probleme ce preocupă 
în prezent popoarele. în această di
recție este orientată nolitica noastră 
externă și de securitate. Astăzi, la 
35 de ani de la constituirea re
publicii noastre, asigurăm toate 
popoarele lumii că ne vom aduce și 
pe viitor contribuția la edificarea u- 
nei lumi a păcii, echității și umanis
mului. Interesele patriei noastre so
cialiste coincid cu interesele vitale 
ale tuturor popoarelor.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la însemnătatea mondial-istorică 
a victoriei Uniunii Sovietice și celor
lalte puteri ale coaliției antihitleriste 
asupra fascismului german. Greul 
acestui efort uriaș a revenit U.R.S.S. 
Prin victoria asupra regimului hitle- 
rist, de la care se împlinesc curînd 
40 de ani. omenirea a fost salvată 
de barbarie, iar poporul nostru a fost 
eliberat de „ciuma brună". Păstrăm 
o veșnică amintire celor peste 20 
milioane de fiice și fii ai Țării So
vietelor care și-au dat viața pentru 
aceasta. Nu vom uita niciodată cu
rajul și fermitatea cu care soldații și 
partizanii din cele mai diferite t.ări 
— combatanții din rezistența antifas
cistă — au luptat pentru un viitor 
mai bun.

Prin aceasta au fost declanșate 
transformări pe plan internațional in 
cursul cărora socialismul a devenit 
un sistem mondial și a cîștigat și 
mai mult în tărie și influență, a sub
liniat în continuare vorbitorql. Miș
carea de eliberare națională și socia- 

: lă a popoarelor a luat un avint 
puternic.

R.D.G., cu istoria ei de 35 de ani, 
a spus tovarășul Erich Honecker, 
constituie . o componentă fermă a 
procesului revoluționar mondial. 
Acum, cînd ne apropiem de secolul 
XXI, devenirea statului nostru, 
al muncitorilor și țăranilor, de
monstrează adevărul incontestabil că 
viitorul omenirii îl constituie tre
cerea de la capitalism la socialism. 
Și pe pămînt german, în Republica 

tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania. Consiliului de Miniștri și 
Consiliului Național al Frontului 
Național al Republicii Democrate 
Germane.

în prezidiul adunării au fast pre- 
zenți Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C .al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, alti conducători de partid si

Democrată Germană, socialismul a 
înlesnit poporului saltul din imperiul 
necesității în cel al libertății.

Așa va rămîne pentru totdeauna 
socialismul, va fi întărit în conti
nuare, nimeni nu va mai putea în
toarce roata istoriei.

R.D.G. este legată pentru totdea
una printr-o prietenie indestructibilă 
de Uniunea Sovietică și este anco
rată profund în comunitatea socia
listă. In aceasta rezidă unul din fac
torii înfloririi ei din ultimele trei de
cenii și jumătate.

Apărarea cuceririlor noastre socia
liste a fost și rămîne în continuare 
asigurată, a spus tovarășul E. Ho
necker. Suveranitatea și integritatea 
teritorială ale R.D.G. sint intangibile, 
acest lucru trebuie să fie foarte clar. 
La noi, puterea politică a muncito
rilor și țăranilor se află în mîini 
bune. Ea nu poate fi zdruncinată de 
nimic și de nimeni.

Pentru înflorirea R.D.G., clasa 
muncitoare, țărănimea cooperatistă, 
membrii intelectualității și toți oa
menii muncii au depus un mare vo
lum de muncă, eforturi intense, adu- 
cînd chiar jertfe. Deosebite elogii 
trebuie să aducem la această sărbă
toare națională activiștilor din pri
mele ore, acelor cetățeni din toate 
clasele și păturile care ău participat 
la crearea bazelor dezvoltării statu
lui nostru. Elogiem activitatea lor 
zilnică, plină de abnegație în înde
plinirea neobosită a sarcinilor în 
producție, învățămint, știință, în do
meniul cultural și, nu în ultimul 
rînd, în domeniul apărării militare, ei 
acționînd astfel ca statul nostru să 
poată deveni ceea ce este el, astăzi.

în numele C.C. al P.S.U.G., al 
Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri, tovarășul 
E. Honecker a adresat tuturor oame
nilor muncii din R.D.G. cu prilejul 
celei de-a 35-a aniversări a înteme
ierii republicii, mulțumiri și recu
noștință și le-a transmis totodată 
cele mai bune urări de sănătate și 
de noi succese în viitor.

înaltă apreciere și cele mai cor
diale mulțumiri — a spus E. Ho
necker — exprimăm mai ales celor 
ce s-au angajat la locul de produc
ție în întrecerea socialistă lansată în 
pregătirea marelui jubileu al repu
blicii noastre. Prin străduința de a 
realiza cu acest prilej lucruri deo
sebite. demonstrind prin aceasta 
atașamentul față de patria socialistă, 
au fost posibile rezultate mai bune 
ca niciodată. Pot fi date mii de 
exemple de realizări materiale, cul
turale și științifice, de soluții în
drăznețe pentru cete mai moderne 
căi de producție, de noi trăsături în 
imaginea orașelor și satelor noastre, 
de numeroase opere de artă si cul
tură care au îmbogățit viața, de 
eforturi multiple în vederea îmbu
nătățirii traiului cotidian al oame
nilor.

Ilustrînd. cu date statistice, marile 
realizări cu care poporul R.D.G. se 
prezintă Ia această aniversare. Erich 
Honecker a menționat, printre al
tele : în 1984. venitul national va 
spori cu peste 5 Ia sută. intr-un 
ritm mult mai rapid decit se plani
ficase. Se prevede realizarea peste 
plan a unei producții valorind 1.4 
miliarde mărci. Rata de creștere a 
producției nete cu 8,5 la sută, a pro
ductivității muncii cu aproape 8 
la sută demonstrează ritmul înalt si 
sănătos al economiei noastre. De 
asemenea, ambițioasele proiecte de a 
produce suplimentar bunuri de con
sum valorînd un miliard mărci vor 
fi depășite, potrivit estimărilor, cu 
alte 500 milioane mărci.

Țăranii cooperatori și muncitorii 
din agricultură au realizat 11,5 mi
lioane tone de cereale, ceea ce în
seamnă 45 chintale la hectar, repre- 
zentînd, de departe, cea mai mare 
recoltă din isteria R.D.G.

Putem afirma, pe drept cuvînt. că 
apelul cu ocazia cetei de-a 35-a ani
versări a R.D.G. a fost o mare ini
țiativă la scară națională. In cen
trul său s-a aflat înfăptuirea în con
tinuare a hotărârilor celui de-al 
X-lea Congres al P.S.U.G.

în prezent peste 70 la sută din 
venitul national este realizat de in
dustria socialistă. Dacă în 1949 va
loarea producției industriale a tota
lizat 30,6 miliarde mărci, in 1984 ur
mează să fie de aproximativ 422 mi
liarde mărci.

Producția din întregul an 1949 se 
realizează în prezent în mai puțin 
de o lună.

Progresul social al republicii noas
tre. a spus în continuare Erich 
Honecker, este caracterizat prin con
tinuitate și, totodată, printr-o serie 
de etape distincte de dezvoltare. Ast
fel. a fost de o mare însemnătate 
faptul că la începutul anilor ’70 au 
existat condiții pentru edificarea so
cietății socialiste dezvoltate. Congre
sul al VIII-lea al P.S.U.G. a elaborat 
obiectivele corespunzătoare. Prin a- 
ceasta, începea o perioadă în care po
sibilitățile și cuceririle socialismului 
deveneau tot mai dare. Avantajele 

de stat, precum si șefi ai delegațiilor 
străine participante la festivitățile 
prilejuite de evenimentul aniversat. 
Din partea tării noastre a fost pre
zent tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, con
ducătorul delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România.

sate s-au dovedit în toate domeniile 
drept o forță puternică a progresului.

Noua etapă de dezvoltare va fi ca
racterizată de sarcina fundamentală 
a unității dintre politica socială și 
cea economică.

Această orientare a canalizat tot 
mai mult forța economică a socie
tății în direcția îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și de viață ale po
porului și a stimulat, într-o măsură 
necunoscută pînă acum, capacitatea 
de creație, aducind, totodată, prin 
aceasta o contribuție la asigurarea 
păcii.

Combinatele proprietate a po
porului s-au consolidat și au devenit 
coloana vertebrală a economiei pla
nificate. Știința șl tehnica au devenit 
pirghii tot mal eficiente ale dezvol
tării intensive a producției.

Și in această fază avansată de dez
voltare a țării avlnd în vedere evo
luția rapidă a forțelor de producție 
pe plan mondial, s-a demonstrat că 
clasa muncitoare și aliații ei conduc 
bine procesele sociale spre binele po
porului.

Referindu-se la succesele în mo
dernizarea industriei țării, vorbitorul 
a evidențiat că acestea subliniază pu
terea economiei socialiste planificate, 
capabilă să dezvolte forțele de pro
ducție moderne și să Ie folosească 
în mod efectiv pentru binele po
porului.

O schimbare fundamentală s-a 
realizat și în ce privește dezvoltarea 
intensivă a economiei. Caracteristic 
este faptul că, din 1979, creșterea 
economică s-a obținut cu o pondere 
scăzută a consumului in producție, 
precum și cu o reducere a cheltuie
lilor de producție. De asemenea, 
productivitatea muncii crește mai 
rapid.

Toate acestea sînt rezultate de im
portanță covîrșitoare pentru viitor, 
pe calea spre realizarea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al partidului.

Cei 35 de ani de existență a R.D.G. 
constituie, de asemenea, un bilanț 
social-politic convingător, a subliniat 
vorbitorul. Actualul nivel material și 
cultural de viață al cetățenilor din 
R.D.G. era de neconceput cu 35 de 
ani în urmă. La orașe și sate se 
poate vedea ce s-a realizat în cadrul 
programului nostru de construcții de 
locuințe. Aceste realizări uriașe în 
domeniul construcțiilor sînt reliefate 
în special în capitala republicii, 
Berlin, care la sfirșitul războiului 
era un morman de ruine. In cei 35 
de ani de existență a statului mun
citorilor și țăranilor s-au construit 
peste 350 000 de locuințe. Pe viitor, 
ritmul construcțiilor va crește in 
continuare ; în următorii doi ani se 
vor îmbunătăți considerabil condi
țiile de locuit pentru alți 200 000 de 
berlinezi. Cartierele cu construcții 
vechi sint modernizate; prin reame- 
najarea vestitei Friedrichstrasse se 
încheie reconstruirea centrului isto
ric al orașului, care strălucește in- 
tr-o nouă înfățișare. Arhitecții con
struiesc clădiri impunătoare, mai 
frumoase ca oricind.

După cel de-al VIII-lea Congres 
al partidului, venitul brut lunar me
diu al muncitorilor și oamenilor 
muncii din sectorul socialist al eco
nomiei a crescut de la 755 de mărci, 
în 1970, la 1 096 de mărci, în 1984. 
Volumul anual al comerțului a spo
rit de la 64,1 miliarde mărci la peste 
106 miliarde mărci.

Vorbitorul s-a referit, de aseme
nea. la alte aspecte ale vieții sociale 
din R.D.G.. intre care ocuparea to
tală a forței de muncă, asigurarea 
locurilor de calificare pentru fiecare 
tînăr, preturi stabile pentru mărfu
rile de primă necesitate. Poporul 
nostru — a spus Erich Honecker — 
trăiește in patria socialistă in con
diții sociale sigure, care se îmbună
tățesc continuu. Socialismul a mo
dificat din temelie existenta umană.

în republică s-a creat o economie 
națională care cuprinde toate ramu
rile importante ale producției mo
derne. aslgurîndu-se acea eficientă 
economică sporită necesară întăririi 
tn continuare a societății socialiste 
si îmbunătățirii condițiilor de viată. 
Există în momentul de față toate 
premisele în acest sens.

Abordind problema schimburilor 
comerciale ale R.D.G.. Erich Ho
necker a evidențiat semnificația co
laborării frățești cu Uniunea Sovie
tică si cu alte state membre ale 
C.A.E.R. Schimbul de mărfuri cu 
U.R.S.S.. cel mai mare si cel mai 
important partener comercial al 
R.D.G. — a spus el — a ajuns la 
14 miliarde ruble anual. .

Referindu-se, în continuare, la pro
blemele majore ale vieții internațio
nale contemporane și, în acest ca
dru, la aspectele definitorii ale poli
ticii externe a R.D.G., Erich Ho
necker a spus, între altele : Pacea 
constituie cel mai prețios bun al 
umanității. în prezent, pacea este 
amenințată de politica de confruntare 
și accelerarea înarmărilor, avind de 
înfruntat cel mai serios pericol din 
perioada de după cel de-al doilea 
război mondial. Nimic nu poate fi

După intonarea Imnului de stat al 
R. D. Germane, oaspeții de peste 
hotare, participanții la adunarea 
festivă au fost salutați de Lothar 
Kolditz. președintele Consiliului Na
țional al Frontului Național al 
R. D. Germane.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Erich Honecker.

mai important decit să se împiedice 
ca popoarele să fie expusa primej
diei izbucnirii unui cataclism nu
clear, flăcărilor unui război atomic 
în care nu ar exista nici Învingători, 
nici învinși, dar care ar distruge ci
vilizația de pe planeta noastră.

Prezența noilor arme nucleare 
americane destinate primei lovituri, 
rachetele „Pershing-II" și „Cruise" în 
Europa occidentală, Îngrijorează pe 
toți cei ce doresc cu adevărat pacea. 
Cu atît mai mult ei sînt obligați, in 
prezent, să-și intensifice acțiunea 
pentru a impune, în comun, dincolo 
de orice deosebiri, măsuri concrete 
în vederea asigurării păcii. Ampla
sarea acestor mijloace de distrugere 
trebuie să fie stopată, sistemele deja 
instalate să fie retrase, revenindu-se 
la situația care a existat înainte de 
staționare, astfel incit să fie posi
bilă lansarea de negocieri fruc
tuoase cu privire la reducerea și li
mitarea armamentelor. Se înțelege de 
la sine că la baza tuturor acestor ne
gocieri trebuie să stea principiul ega
lității și securității egale.

Vorbitorul a evidențiat punctul de 
vedere al R.D.G. potrivit căruia mă
surile luate de N.A.T.O., ce puneau 
în pericol echilibrul militar-strategic 
în Europa, au găsit, în mod obligato
riu, un răspuns prin staționarea de 
rachete operativ-tactice cu rază spo
rită de acțiune și pe teritoriul R.D.G., 
care vor putea fi retrase numai in 
momentul in care cauza instalării loț- 
va dispărea.

N-am fost și nu vom fi niciodată 
adepții echilibrului terorii, a spus 
Erich Honecker. R.D.G. militează — 
și. în acest sens, a întreprins și în 
ultimul timp numeroase acțiuni pe 
plan extern — in favoarea dezar
mării în Est si în Vest, a înghețării 
și eliminării tuturor arsenalelor nu
cleare. a revenirii pe calea destin
derii si a realizării coexistentei paș
nice. la care nu există vreo alterna
tivă acceptabilă. Orice pas ce ne 
îndepărtează de confruntare si ne 
apropie de destindere va fi salutat 
de popoare. în acest sens, o însem
nătate deosebită are dialogul politic. 
Realismul și rațiunea trebuie să pre
domine. astfel îneît situația interna
țională să se însănătoșească, sursele 
de tensiune din diferite regiuni ale 
globului să fie eliminate prin nego
cieri pașnice și să se facă totul pen
tru a nu se naște altele.

Amintind propunerile formulate 
de statele membre ale Tratatului de 
la Varșovia în declarațiile lor de la 
Praga și Moscova, vorbitorul a ară
tat că ar fi de mare importanță să se 
încheie un tratat de renunțare la fo
losirea forței militare și pentru men
ținerea relațiilor pașnice între state, 
ceea ce ar putea influența pozitiv 
evoluția internațională. Totodată, 
Erich Honecker a arătat că R.D.G., 
este gata să-și pună la dispoziție te-' 
ritoriul pentru edificarea unei zone 
fără arme atomice tactice în Europa 
eentrală, conform propunerii sue
deze. R.D.G. sprijină, de asemenea, 
inițiativele Uniunii Sovietice de îm
piedicare a militarizării spațiului 
cosmic.

Referindu-se la raporturile cu 
R.F.G., vorbitorul a arătat că este 
posibil ca între R.D.G. și R.F.G. să 
existe relații firești, așa cum este ca
zul între state suverane, indepen
dente, cu drepturi egale. Acestui 
obiectiv, a spus el, îi corespuride și 
tratatul fundamental care stipulează 
că fiecare parte își reglementează 
singură problemele interne și ex
terne.

Subliniind că Europa trebuie să 
devină un continent lipsit de arme 
nucleare, o regiune de colaborare re
ciproc avantajoasă, după ce a fost 
un centru al nesiguranței o îndelun
gată perioadă de timp, Erich Ho
necker a relevat că R.D.G. militează 
continuu, în conformitate cu politica 
stabilită în comun cu țările socialiste 
frățești, pentru a se asigura perspec
tive pașnice popoarelor lumii. Aceas
tă politică consecventă de pace se 
împletește cu sprijinirea activă și 
solidară a tuturor celor ce luptă pen
tru eliberarea națională și socială în 
America Latină, in Africa și Asia.

în ziua marii noastre sărbători, cea 
de-a 35-a aniversare a întemeierii 
R.D.G. — a spuș, în încheiere, to
varășul Erich Honeyker — privim cu 
speranță in viitor, convinși fiind că 
vom reuși să îndeplinim viitoarele 
noastre sarcini deosebit de importan
te ale construcției socialiste și să 
contribuim la asigurarea păcii. Prin
cipiul nostru suprem a fost și rămîne 
să facem totul pentru bunăstarea po
porului. De aceea vom înfăptui cu 
succes hotărîrile celui de-al X-lea 
Congres al partidului, ținînd seama 
de faptul că următorul plan cincinal, 
1986—1990, se pregătește încă de pe 
acum. Cel mai prețios lucru este 
faptul că încrederea care sudează 
partidul, poporul și guvernul se adîn- 
cește continuu. Astăzi, ea este mai 
profundă ca oricînd, de aici izvorăște 
forța noastră.



ROMANIA SOCIALISTA TARA IN PLIN AVlNT, 
CU O CONTRIBUȚIE UE PREȚ LA DEZVOLTAREA PRIETENIEI 

SI COLABORĂRII INTRE POPOARE

BERLIN FINLANDA

RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Presa de peste hotare consacră spații largi României socialiste, 
realizărilor obținute de poporul român în toate domeniile de activitate, 
evidențiind succesele remarcabile dobindite in perioada de cînd la con
ducerea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mijloacele de informare în masă înfățișează politica de largă colabo
rare pe plan economic, tehnico-științific, cultural, turistic ș.a. a României 
cu toate țările lumii, subliniind că această politică înscrie o contribuție 
importantă la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii șt 
înțelegerii internaționale.

Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Erich Honecker

Publicînd un amplu reportaj des
pre activitatea colectivului munci
toresc de la întreprinderea ..Trac
torul" din Brașov, 'ziarul sovietic 
„IZVESTIA" prezintă dezvoltarea 
acestei unităti industriale in con
text cu a orașului si a întregului 
județ Brasov in anii construirii so
cialismului in România.

„Izvestia" subliniază, de aseme
nea. rolul întreprinderii brașovene 
in procesul de dezvoltare socialis
tă a agriculturii românești..

Intr-un articol consacrat dezvol
tării economice a României socia
liste, ziarul sovietic „SELSKAIA 
JIZN“ subliniază că, in anii care au 
trecut de la actul istoric de la 23 
August, țara noastră a devenit un 
stat industrial-agrar cu o industrie 
puternică și o agricultură socia
listă in plină dezvoltare. Ziarul ci
tează date ilustrative privind rea
lizările țării noastre în domeniile 
economic și social-cultural.

La rindul său, ziarul „KOMSO- 
MOLSKAIA PRAVDA" evidenția
ză că România, care înainte de 
război era in mare parte <jePen* 
dentă de importul de produse in
dustriale din străinătate, și-a dez
voltat puternic industria, devenind 
astăzi exportatoare de mașini și 
utilaje in multe țări ale lumii.
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Referindu-se la experiența agri
cultorilor din Scornicești, cotidia
nul bulgar „OTECESTVEN FRONT" 
subliniază : „încă in 1979. aici s-au 
obținut 12 000 kg de porumb și 6 000 
kg grîu la hectar, fără irigații spe
ciale.

Bineînțeles că la aceste rezultate 
nu se ajunge dintr-o dată, arată 
ziarul. Cu 20 de ani în urmă, spe
cialiștii de aici, in colaborare cu 
oamenii de știință de la stațiunea 
experimentală din Albota, județul 
Argeș, au început cercetarea pen
tru găsirea unor metode corespun
zătoare de îmbunătățire a fertilită
ții solului. După studii intense, 
experiențe și analize repetate a 
fost creat un sistem special de 
prelucrare a acestui sol dificil.

In momentul de față, experiența 
agricultorilor din Scornicești se 
aplică în toate gospodăriile cu con
diții asemănătoare. Astfel, cu aju
torul științei, țăranii din Scorni
cești au demonstrat că solurile să
race nu sint nefolosibile", s-a ară
tat in încheierea corespondent ei.

Sub titlul „Republica Socialistă 
România în pragul noii sale etape 
de dezvoltare", săptămînalul ceho
slovac „HOSPODARSKE NOVI- 
NY“ scrie : România s-a schim
bat din temelii pe parcursul celor 
40 de ani de la revoluție. In eco
nomia românească, care se dez
voltă dinamic, o însemnătate ho- 
tăritoare o au industria construc
toare de mașini, chimia și meta
lurgia, precum si agricultura.

Articolul relevă in continuare 
realizările economiei românești în 
ultimele eincinale, menționînd in
dicatorii principali ai dezvoltării 
economice. Este evidențiată cola
borarea economică a României so
cialiste cu țările membre ale 
C.A.E.R., precum și cu alte state, 
în ultimul deceniu, România socia
listă a cunoscut o dezvoltare di
namică a schimburilor sale co
merciale. a exportului ei, se arată 
in articol, precizîndu-se că măsurile 
adoptate s-au reflectat în evoluția 
favorabilă a balanței comerciale a 
țării.

Revista scoate în evidentă fap
tul că schimburile de mărfuri din
tre Cehoslovacia și România au o 
însemnătate economică deosebită 
pentru ambele țări.

Pe baza experienței dobindite, 
Cehoslovacia manifestă un interes 
deosebit pentru dezvoltarea, adîn- 
cirea și întărirea pe mai departe 
a colaborării economice cu Româ
nia, scrie revista în încheiere.

Cotidianul polonez „TRYBUNA 
LUDU" se referă, de (asemenea, la 
extinderea colaborării economice a 
României cu alte țări. _ Relevind 
atenția acordată colaborării cu ță
rile socialiste și cu cele in curs 
de dezvoltare, ziarul relevă as
pecte ale colaborării româno-polo- 
neze, cursul ascendent al schim
burilor economice dintre cele două 
țări, posibilitățile existente in di
recția extinderii și diversificării 
comerțului și cooperării dintre 
România și Polonia.

„Trybuna Ludu" subliniază im
portanța vizitei oficiale de priete
nie a delegației de partid și de 
stat conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Ia Varșovia, a înțelegeri
lor și documentelor semnate pen
tru dezvoltarea colaborării econo
mice in viitor.

Sub titlul „Productivitatea și ca
litatea — probleme prioritare", co
tidianul polonez „RZECZPOSPO
LITA" subliniază locul deosebit pe 
care il ocupă creșterea productivi
tății muncii și a calității produse
lor, atenția cu care președintele 
Nicolae Ceaușescu analizează in 
mod repetat la plenarele și ședin
țele Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. în cadrul vizite
lor de lucru aspecte legate de per
fecționarea activității în aceste do
menii.

Dezvoltarea flotei comerciale ro
mânești este prezentată de ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din 
R.D.G.. care arată că navele sub 
pavilion românesc pot transporta de 
aproximativ 13 ori mai multe bu
nuri decit acum 20 de ani.

Ilustrînd cu date elocvente ma
rile realizări obținute de țara 
noastră in construcția de nave, 
cotidianul menționat scrie : Con-

Amintindu-se situația economiei 
românești la sfirșitul deceniului ’40 
— subdezvoltată și grav afectată 
de distrugerile războiului — revista 
înfățișează dinamismul economiei 
românești ca urmare a unor opțiuni 

'temeinic motivate ale politicii de 
dezvoltare a țârii, mutațiile calita
tive survenite.

Un loc aparte în cadrul prezen
tării îl ocupă agricultura. Dotarea 
tehnică, irigațiile, tehnologiile a- 
vansate, îngrășămintele. rezultate
le materializate în producția obți
nută, iată imaginea acestei ramuri 
a economiei românești, o agricul
tură în plin avînt. arată revista.

Totodată, sint evidențiate efortu
rile în direcția creării unui înalt 
potential tehnico-știintific. în pri
mul rind prin modernizarea siste
mului educațional, prin ridicarea 
nivelului de pregătire a forței de 
muncă.

în încheiere este înfățișată dezvol
tarea relațiilor României cu alte 
țări.

România oferă, prin regiunile 
sale cu renume de basm si legen
dă, un peisaj ideal. Ea dispune de 
un potential prețios de cură si de o

• O experiență valoroasă în construc
ția noii societăți, a unei civilizații su
perioare • Industria românească este 
astăzi în măsură să asigure realizarea 
unor produse la nivelul tehnicii mon
diale • Canalul Dunăre - Marea Nea
gră, construcție impunătoare, expresie 
a potențialului creator al poporului 

român

strucția de nave in România a 
început să se dezvolte ea o ramură 
industrială eficientă la începutul 
anilor ’60. în I960 a fost lansată 
prima navă maritimă construi
tă la Galați, orașul siderurgic de 
pe Dunăre. Astăzi există 8 șantiere 
navale, situate pe Dunăre și, la 
Marea Neagră, care realizează o 
gamă largă de vase. Cel mai im
portant se află la Constanta, unde 
se produc nave mari. La Manga
lia se realizează mineraliere, la 
Tulcea, Giurgiu, Oltenița, Brăila și 
Drobeta-Turnu Severin vase care 
transportă mărfuri, traulere, vase 
frigorifice, drăgi plutitoare, cît și 
vase de pasageri, șalande.

„Civilizația calculatoarelor" se 
intitulează un articol consacrat de 
publicația franceză „REVUE PAR- 
LEMENTAIRE" prezentării activi
tății acestei industrii de vîrf care 
se dezvoltă astăzi în România. 
„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
cu concepția sa clarvăzătoare, cu 
preocuparea sa pentru viitorul 
științei si economiei tării, este ini
țiatorul procesului de creare a 
unei industrii naționale a teh
nicii electronice de calcul ca 
element important al introducerii 
informaticii, ciberneticii și auto
matizării electronice in toate ra
murile economice". în prezent, se 
subliniază in articol, „industria ro
mânească de calculatoare a ajuns 
la maturitate". i

Un alt articol apărut în aceeași 
publicație tratează despre rolul pro
gramului energetic nuclear în 
viața economică și sociala a Româ
niei și prezintă realizările cele mai 
importante în acest domeniu.

Revista inserează, de asemenea, 
ample articole pe problemele dez
voltării industriei extractive a căr
bunelui, a hidroenergeticii, a agri
culturii („O politică agrară mo
dernă"). învățâmîntului („Concep
tul românesc de dezvoltare a învă- 
țămintului superior") și turismului 
(..Vacanțe într-o țară latină" și 
„Pămint românesc, spirit românesc, 
sănătate românească"), precum și 
„O scurtă istorie a aviației româ
nești".

Publicația indiană „DESHBAND- 
HU NEWS" a prezentat, intr-o 
recenzie la lucrarea „Economia ro
mânească — un potențial național 
complex și dinamic tot mai bine 
cunoscut pe piețele mondiale", ma
rile realizări ale poporului român, 
îndeosebi in ultimele două decenii.

experiență de două mii de ani, se 
spune într-o relatare publicată de 
cotidianul elvețian de limbă ger
mană „VORSTAAT". Totodată, ar
ticolul se referă pe larg la perspec
tivele pe care le oferă Canalul Du
năre—Marea Neagră pe plan națio
nal si internațional. Un alt cotidian 
elvețian. „LE MATIN", sub titlul 
„Comorile Carpaților", evocă pito
rescul munților noștri, frumusețea 
litoralului Mării Negre, stațiunile 
cu izvoare termale, „care constituie 
o treime din resursele Europei", și 
pune în evidentă dezvoltarea ver
tiginoasă „a unei infrastructuri 
moderne pentru cură termală si 
tratament terapeutic multiplu".

Un articol cu un conținut simi
lar, intitulat „România pitorească" 
a fost publicat de ziarul elvețian 
„24 HEURES".

Timp de peste opt ani, cetățenii 
României au fost martori sau par
ticipant la edificarea uneia dintre 
cele mai importante construcții hi
drotehnice si de transport din în
treaga istorie a tării — Canalul 
Dunăre—Marea Neagră — se sub
liniază într-un articol apărut în 
publicația portugheză „O COMER- 
CIO DO PORTO", apreciind că, in
trată definitiv în patrimoniul ■ na
tional. această arteră navigabilă 
vine să întregească bilanțul im
portantelor realizări în dezvoltarea 
economico-socială a României în 
anii socialismului.

Fondatorul acestei opere de ma
ximă importantă, președintele 
Nicolae Ceaușescu, definind în
tr-un plan mai larg importanta ca
nalului. sublinia că realizarea lui 
se înscrie în preocupările genera
le de utilizare a potențialului de 
care dispune România, atît cu pri
vire la resursele energetice, cit și 
la cele de transport fluvial. în 
mod sigur, realizarea acestui im
portant canal creează condiții foar
te bune de transport intre Dunăre 
si mare pentru necesitățile econo
miei românești, cit si pentru scur
tarea căii navigabile Marea Nea
gră — Europa. în consecință, el are 
o mare importantă economică pen
tru România, precum și pentru o 
serie de țări europene.

Avind întregul traseu pe terito
riul național — se arată, in conti
nuare, în articol — Canalul Dunăre 
— Marea Neagră este un curs de 
apă intern al României și, in con
secință, statul român își exercită 
suveranitatea asupra lui. Statutul

său juridic, stabilit prin Legea pri
vind regimul de navigație pe Cana
lul Dunăre — Marea Neagră, vota
tă recent de parlamentul român, 
este asemănător cu cel al celorlalte 
canale constituite din ape naționa
le, administrate de statele pe ale 
căror teritorii se află.

Reprezent.ind materializarea unei 
aspirații seculare a poporului ro
mân, realizată în acești ani prin- 
tr-un efort amplu de concepție și 
execuție, această nouă cale naviga'- 
bilă are o deosebită importanță e- 
conomică și socială pentru Româ
nia, arată publicația, precizînd : de 
avantajele oferite de canal vor pu
tea beneficia transporturile navale 
străine, dacă vor face apel la ser
viciile administrației canalului, ser
vicii stabilite in concordanță cu le
gislația română.

Canalul Dunăre — Marea Nea
gră, inaugurat oficial la 26 mai 
1984 de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă cel 
mai important obiectiv de investiții 
al României și una dintre cele mai 
importante construcții de acest gen 
din lume, se subliniază in articolul 
„Magistrala albastră. Oamenii au 
creat o nouă cale navigabilă — Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră", a- 
părut in publicația „PIONIERUL", 
editată de Asociația culturală 
„România — Normandia" din 
Franța.

„Ideea înaintașilor, a oamenilor 
de știință și a tehnicienilor români 
de a face din Canalul Dunăre — 
Marea Neagră o cale de dezvoltare 
internă și de colaborare pașnică în
tre națiuni a însuflețit generații de 
români", se arată în articol, subli- 
niindu-se : „Realizarea nu a deve
nit posibilă decit atunci cind 
România a trecut la edificarea noii 
societăți, care presupune ridicarea 
năzuințelor românești pe cele mai 
înalte culmi pentru a se ajunge la 
un nivel de dezvoltare economică 
și tehnico-științifică in măsură să 
asigure transformarea in realitate a 
celor mai îndrăznețe proiecte".

Construirea canalului — se arată 
în continuare — eșalonată pe o pe
rioadă scurtă s-a dovedit o sarcină 
pe măsura posibilităților oferite do 
potențialul economic actual al țării. 
Vechea cale de navigație pe Du
năre spre Marea Neagră, prin Bu
lina, a devenit insuficientă... Or, e- 
conomia românească are nevoie as
tăzi, și mai ales in perspectivă, de 
o mare capacitate de a primi și ex
pedia produse spre și din interiorul 
țârii. în condițiile crizei energetice, 
preluarea pe o cale navigabilă a 
transporturilor dintr-un mare port 
maritim a devenit foarte avanta
joasă. Un alt avantaj al construirii 
canalului constă in scurtarea dis
tanței pe apă între Cernavodă și 
Constanța, de unde importante eco
nomii de carburanți și de timp — se 
arată în încheierea articolului.

„O cale principală de navigație 
construită de România — Canalul 
Dunăre — Marea Neagră", îsi inti
tulează la rindul său ziarul indone
zian de limbă engleză „INDONESI
AN OBSERVER" un articol, însoțit 
de o fotografie reprezentind mo
mentul inaugurării monumentalei 
construcții. j

Articolul subliniază că acest tra
seu de navigație s-a adăugat patri
moniului național într-un moment 
cînd poporul român raportează rea
lizări de prestigiu consacrate unor 
mari evenimente — a 40-a aniver
sare a sărbătorii naționale si Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român. Articolul evidenția
ză importanța economică deosebită 
a acestei căi de navigație, nu nu
mai pentru, țara noastră, ci și pen
tru celelalte state ale Europei. Este 
subliniată contribuția hotăritoare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
realizarea acestei mărețe construc
ții. făcindu-se in același timp o 
descriere detaliată a canalului.

Intr-un articol apărut în „JORNAL 
DE ANGOLA", sub titlul „Canalul 
Dunăre — Marea Neagră : O con
strucție a României", se subliniază 
că președintele Nicolae Ceaușescu 
este fondatorul acestui mare obiec
tiv economic, „una dintre cele mai 
mari construcții hidrotehnice din 
istoria țării, care a intrat definitiv 
in patrimoniul național". Sint pre
zentate pe larg caracteristicile teh- 
nico-funcționale ale canalului, evj- 

pfin 
el este

BERLIN 6 (Agerpres). — Tova
rășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
s-a intilnit, sîmbătă după-amiază, cu 
conducătorii delegațiilor de . peste 
hotare participante la festivitățile or
ganizate la Berlin cu prilejul ani
versării a 35 de ani de la întemeierea 
R.D.G.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, conducătorul delegației

de partid și de stat a Republicii So
cialiste România, a transmis tova
rășului Erich Honecker un cald me
saj de prietenie și cordiale felicitări 
cu ocazia aniversării jubiliare a Zi
lei naționale a statului, iar poporu
lui prieten al R.D.G. — urări de noi 
succese in dezvoltarea socialistă 
a țării. '

Tovarășul Erich Honecker a mul
țumit pentru urările transmise, pen
tru participarea delegației române la 
marea sărbătoare națională de la 7 
octombrie și a adresat un salut pri
etenesc și cele mai bune urări tova
rășului Nicolae Ceaușescu, iar po
porului român prieten urări de suc
cese tot mai mari in măreața operă 
de edificare a socialismului.

Conferință a mișcărilor
I 9

antirăzboinice
HELSINKI 6 (Agerpres). — In lo

calitatea finlandeză Espo se desfă
șoară Conferința reprezentanților 
mișcărilor antirăzboinice din Europa, 
S.U.A. și Canada, organizată sub egi
da Consiliului Mondial al Păcii. La 
conferință participă peste 150 de re
prezentanți ai mișcărilor pentru pace 
și dezarmare, precum și ai unor or
ganizații obștești din 30 de țări, in
tre care și România. Pe ordinea de 
zi a dezbaterilor se află înscrise pro
bleme privind contribuția mișcărilor 
antirăzboinice la asigurarea succesu
lui Conferinței pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezar
mare în Europa, crearea de zone de- 
nuclearizate in diverse regiuni ale 
globului, interzicerea militarizării 
spațiului extraterestru.

Soluționarea gravelor probleme economico-financiare ț
ale țărilor in curs 

-cerință primordială a
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— Trimisul Agerpres N. Chilie trans
mite : în plenara Adunării Generale 
a O.N.U. continuă dezbaterile de po
litică generală, în cadrul cărora, pină 
acum, au luat cuv.intul peste 100 de 
șefi de delegații ale țărilor membre. 
Majoritatea covirșitoare a vorbitori
lor au dat expresie îngrijorării cres- 
cîhde a guvernelor, popoarelor și o- 
piniei publice în legătură cu încor
darea gravă la care .s-a ajuns in ul
tima perioadă, pronunțindu-se pen
tru folosirea cadrului și a posibilită
ților oferite de O.N.U. pentru între
prinderea de măsuri și acțiuni con
crete care să stimuleze dialogul și 
cooperarea între națiuni, să conducă 
la găsirea de soluții eficiente și via
bile în problemele majore ale lumii 
de azi.

Actuala sesiune, a declarat minis
trul de externe al Marocului, Abde- 
louahed Belkziz, are loc intr-o pe
rioadă deosebit de dificilă a vieții 
internaționale. Referindu-se la ma
rile pericole pe care Ie prezintă pen
tru pacea mondială conflictele din 
diferite regiuni ale globului, el a a- 
preCiat că focarul cel mai. serios de 
încordare rămine cel din Orientul 
Mijlociu. în context, vorbitorul a a- 
rătat că țara sa se pronunță pentru o 
soluție politică. De asemenea, el a 
arătat că guvernul marocan se pro
nunță pentru reglementarea pașnică 
a’conflictului din Liban prin retra
gerea forțelor de ocupație israeliene 
și prin sprijinirea de către comuni
tatea internațională a eforturilor gu
vernului libanez în direcția reconci
lierii naționale.

Ministrul marocan s-a referit. în 
continuare, la efectele negative deo
sebit de profunde ale crizei din eco
nomia mondială asupra situației eco
nomice a țărilor in curs de dezvol
tare și a apreciat că sint necesare 
măsuri urgente în vederea rezolvă
rii problemei datoriilor externe ale 
statelor sărace. El s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru eliminarea 
barierelor și restricțiilor din comer
țul internațional, care afectează, în 
primul rind, țările rămase în urmă 
din punct de vedere economic, și 
sporirea asistentei, internaționale în 
favoarea țărilor în curs de dezvol
tare — măsuri cafe să aibă ca 
obiectiv final instaurarea noii or
dini economice internaționale.

Ministrul de externe al Guineei, 
F aține Toure, a evidențiat si el ma
rile pericole pe care le prezintă 
perțttu pacea lumii conflictele care 
au loc îh diferite zone ale globului 
și a, exprfrnat opinia că, pentru re
zolvarea lor. este nevoie de res- 
pectarea- principiului fundamental al 
nerecurgarii la forță, precum și a 
celorlalte norme ale dreptului inter
national, de angajarea unui dialog 
direct intre părțile interesate, pen
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PRODUCȚIA MONDIALA DE CEREALE va fi in 1984 de 1 763 mi
lioane tone, cu 129 milioane tone, respectiv, 8 la sută, mai ridicată decit 
in anul 1983, s-a anunțat la sediul F.A.O. din Roma. Totodată, se men
ționează că, datorită recoltelor slabe din estul, sudul și vestul continen
tului african, țările in curs de dezvoltare din Africa vor trebui să-și spo
rească anul acesta importurile cu două milioane tone de cereale, acestea 
urmind să ajungi la 28 milioane tone.

PLENARA C.C. AL P. C. ITA
LIAN, care a aprobat rapoartele a- 
supra reformelor instituționale din 
Italia și asupra problemelor regiu
nii sudice a țării (Mezzogiorno), s-a 
desfășurat la Roma. In cadrul dez
baterilor, a fost examinată, totoda
tă, activitatea partidului in vederea 
campaniei pentru alegerile admi

nistrative din mai 1985. Plenara l-a 
ales pe senatorul Paolo Bufalini, 
membru al Direcțiunii P.C.I., in 
funcția de președinte al Comisiei 
Centrale de Control, deținută de 
Alessandro Natta înaintea alegerii 
sale în calitate de secretar general 
al P.C.I.

SINDICATELE DIN ȚĂRILE 
BAZINULUI OCEANULUI PA
CIFIC și-au exprimat sprijinul 
față de hotărirea guvernului Noii 
Zeelande de a nu permite accesul 
in apele sale teritoriale a navelor 
militare avind arme nucleare la 
bord. Intr-o rezoluție adoptată in 
cadrul conferinței reprezentanților 
sindicatelor din 12 țări din Oceanul 
Pacific, care a avut loc in orașul 
Nadi, din Insula Fiji, se subliniază 
că această hotărire a Noii Zeelande 
va contribui la accelerarea procesu
lui de proclamare a regiunii sudice 
a Oceanului Pacific drept zonă li
beră de arme nucleare.

dențiindu-se că, realizat 
contribuția întregii țări, c. ___
menit să asigure utilizarea la maxi
mum a potențialului de care dis
pune România. (Agerpres)

„PENTRU PACE, UMANISM, 
ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI NU
CLEAR" este tema unui concurs 
international de afișe politice, 
desfășurat la Moscova, la care au 
fost prezentate peste 4 000 de lu
crări tematice din 51 de țări, in
clusiv din România. Printre autorii 
premiali se află si graficianul Flo
rin Ionescu. Lucrările premiate vor 
fi incluse în albume ce urmează să 
fie editate in mai multe țări.

DECLARAREA UNEI GREVE 
GENERALE la 30 octombrie a fost 
hotărită de centrala sindicală din 
Chile — Comandamentul Național 
al Muncitorilor (C.N.T.). Hotărirea 
a fost adoptată in cadrul unei reu
niuni la care au participat circa 
300 de delegați, care au solicitat 
guvernului președintelui Pinochet 
garantarea salariului minim pen- 
tru muncitori, restabilirea drepturi
lor și libertăților civile, stabilirea 
unui calendar pentru revenirea la o 
viafă democratică in tară.

de dezvoltare 
contemporaneității

tru reglementarea Prin mijloace po
litice pașnice a focarelor de încor
dare existente. Vorbind despre pro
blemele complexe din economia mon
dială și despre inechitățile din ac
tualul sistem economic și financiar 
internațional, ministrul de externe 
al Guineei a spus : „Există un mare 
dezechilibru in economia mondială 
care face ca bogății să . devină și 
mai bogați, iar săracii și mai săraci. 
Inițiativele care vizau să atragă 
statele industrializate la negocieri 
globale pentru restructurarea radi
cală a economiei mondiale au în- 
timpinat și întimpină rezistență din 
partea unor țări dezvoltate. Este 
evident însă că a devenit o pro
blemă urgentă participarea tuturor 
statelor la aceste negocieri, care sint 
in interesul tuturor".

DEZBATERILE ADUNĂRII 

GENERALE A O.N.U.

După ce a evocat pericolele pe 
care încordarea și rivalitățile in creș
tere din viața internațională le pre
zintă pentru toate popoarele, minis
trul de externe al Sudanului, Sayed 
Hashim Osman, a apreciat că pentru 
depășirea dificultăților actuale este 
necesar să se asigure respectarea 
strictă a principiilor și normelor 
dreptului internațional, în primul 
rind a principiului nerecurgerii la 
forță și a dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și alege singur sistemul 
său politic și social, calea sa proprie 
de dezvoltare. în continuare, vorbi
torul s-a referit la focarul periculos 
de încordare existent, in. Africa aus
trală, arătînd că acesta amenință 
grav pacea și securitatea pe conti
nentul african și in întreaga lume.

Ministrul de externe al Etiopiei, 
Goshu Wolde, a consacrat o mare 
parte din discursul său situației ex
plozive create in sudul Africii și a 
cerut ca O.N.U. să-și sporească efor
turile pentru lichidarea politicii de 
apartheid, dusă de regimul de la Pre
toria, pentru încetarea ocupării ile
gale a Namibiei de către R.S.A., pen
tru accesul neintirziat la inde
pendență al poporului namjbian, 
pentru curmarea acțiunilor agresive 
ale autorităților de la Pretoria îm
potriva unor state africane vecine. 
Vorbind despre marile dificultăți cu 
caYe sint confruntate statele africane 
și celelalte țări în curs de dezvol
tare din cauza crizei din. economia 
mondială, a stării de subdezvoltare și 
decalajelor economice, ministrul 
etiopian a menționat că probleme 
grave cum sint datoriile externe, 
protecționismul în creștere, termeni

Necesitatea unei soluții viabile 
în problema cipriotă

ATENA 6 (Agerpres). — Ciprul și 
Grecia și-au reafirmat sprijinul pen
tru eforturile’ întreprinse de secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, in vederea găsirii unei 
soluții juste și viabile Ia problema 
cipriotă, relatează agenția cipriotă de 
presă C.N.A. Asigurările in acest 
sens au fost date de președintele 
Republicii Cipru. Spyros Kyprianou, 
si primul ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu, țn declarațiile făcute în 
cursul convorbirilor desfășurate vi
neri cu prilejul vizitei la Atena a șe
fului statului cipriot.

Președintele Spyros Kyprianou a 
precizat că la viitoarea rundă de con
vorbiri intercomunitare, prin inter
mediul secretarului general al O.N.U., 
programată pentru 15 octombrie la 
New York, va continua colaborarea 
cd secretarul general al O.N.U. in 
vederea găsirii unei soluții satisfăcă
toare.

Primul ministru elen, Andreas Pa
pandreu, a reafirmat sprijinul Gre
ciei pentru găsirea unei soluții juste 
și de durată in problema cipriotă.

In favoarea reglementării pe cale pașnică 

a situației din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager

pres). — Mișcarea mexicană pentru 
pace și solidaritate cu popoarele lu
mii se pronunță în favoarea încetă
rii oricăror acte de agresiune îndrep
tate împotriva țărilor din America 
Centrală. Intr-un comunicat difuzat 
la Ciudad de: Mexico și reluat de a- 
genția Prensa Latina : se arată că 
organizația a lansat un apel la mobi
lizarea popoarelor latino-americane 
în lupta contra intervenției străine in 
această regiune, la inițierea de ac
țiuni: in sprijinul soluționării pe cale 
pașnică, prin negocieri a situației din 
zonă.

BRASILIA — Pacea in America 
Centrală va fi posibilă numai dacă 
întreaga comunitate internațională 
va sprijini planul elaborat in acest 
sens de Grupul de la Contadora — a 
relevat, in cursul unei declarații fă
cute la Rio de Janeiro. ministrul 
brazilian al relațiilor externe, Ra
miro Saraivva Guerreiro. El a sub
liniat că. în condițiile agravării si
tuației din regiune, este necesară o 
acțiune energică a țărilor latino-a
mericane în direcția împiedicării ex
tinderii conflictului în zonă — infor
mează agenția Prensa Latina.

Ocuparea ilegală a Namibiei 
de către R.S.A., un pericol pentru pace

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Continuarea ocupației ilegale a 
Namibiei de către Republica Sud- 
Africană asigură regimului de la 
Pretoria accesul Ia marile rezerve de 
uraniu namibian, subliniază un ra
port întocmit de Institutul O.N.U. 
pentru Cercetări în domeniul dezar
mării, asupra capacității nucleare a 
R.Ș.A., care a fost prezentat Adună
rii Generale de secretarul general 
al organizației, Javier Perez de 
Cuellar, transmite agenția U.P.I. Do

cumentul relevă că producția de ura
niu din R.S.A. și Namibia a crescut 
cu 50 la sută de la ultimul raport al 
O.N.U. privind capacitatea nucleară 
sud-africană, care a acoperit perioa
da 1978—1982. De asemenea, se rea
mintește că R.S.A. are capacitatea 
tehnologică de a produce arme nu
cleare și se arată că in această țară 
a fost înființat un nou centru de 
cercetări nucleare fără să se facă 
precizări cu privire la programul 
stabilit.
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de schimb defavorabili țărilor In 
curs de dezvoltare, declinul asisten
ței oficiale pentru dezvoltare nu pot 
fi rezolvate decît printr-o largă 
cooperare internațională și începerea 
unor negocieri serioase, într-un spirit 
de înțelegere și respect reciproc, 
pentru instaurarea unei noi oidini 
economice internaționale.

Albert Picho Owiny, ministru da 
stat pentru afacerile externe al 
Ugandei, a insistat asupra necesită
ții de a se înregistra progrese sub
stanțiale în direcția dezarmării, în 
primul rînd a eliminării armelor nu
cleare și a celorlalte arme de nimi
cire în masă, subliniind că obiectivul 
final al omenirii, dacă dorește să su
praviețuiască, trebuie să-l constituie 
realizarea dezarmării generale și to
tale. De asemenea, - vorbitorul s-a 
pronunțat pentru o restructurare ra
dicală a sistemului de relații econo
mice inechitabile dintre state, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale bazate pe ega
litate și justiție.

Dificultățile din economia mor. 
dială, care afectează în principal ță
rile in curs de dezvoltare, au fost 
pe larg înfățișate si in discursul 
rostit de ministrul de externe al 
Zairului, Umba Di Lutete. Țările în 
curs de dezvoltare, a spus el, au a- 
provizionat lumea industrializată cu 
materii prima, care au susținut o 
dezvoltare fără precedent a aces
teia. în ciuda interdependentelor 
existente între state, asistenta acor
dată in prezent țărilor in curs de 
dezvoltare rămine minimă. Vorbito
rul a subliniat în continuare că siS4- 
temui economic și financiar inter
national actual, care este inechitabil, 
se cere revizuit structural prin ne
gocieri intre statele industrializate si 
țările in curs de dezvoltare, pentru 
a se ajunge la o nouă ordine econo
mică in lume, propice eforturilor de 
progres și dezvoltare ale tuturor na
țiunilor.

Referindu-se la încordarea actuală 
din viata internațională. Basil Ince, 
ministrul de externe al statului Tri- 
nidad-Tobago, a apreciat că proble
mele cele mai importante ale ome
nirii sint menținerea păcii si întări
rea securității mondiale. Securitatea 
tuturor statelor, a spus el. se cer> 
întemeiată pe respectarea strictă a 
independentei si suveranității fiecă
rui popor, a libertății si dreptului 
fiecărei națiuni de a-si urma calea 
proprie de dezvoltare economică si 
socială, fără nici un fel de amestec 
din afară. Vorbitorul a subliniat că 
țările mici si mijlocii, nealiniate, în 
curs de dezvoltare se pronunță cu 
hotărire pentru încetarea actualei 
competiții militare, pentru trecerea 
cu hotărire la dezarmare, cu priori
tate la dezarmare nucleară.

MOSCOVA

Seară a filmului 
românesc

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Trimisul ,Agerpres, Mihai Che- 
beleu, transmite : Sub auspici
ile Asociației de prietenie so- 
vieio-română (A.P.S.R.), la Casa 
prieteniei din Moscova a avut 
loc o seară a filmului românesc. 
Manifestarea a fost deschisă de 
N. I. Mohov, prim-vicepreședin- 
te al conducerii centrale a 
A.P.S.R.

A. fost prezentat filmul „Tran
dafirul galben", care s-a bucurat 
de aprecieri deosebite.

Evoluția navetei 
spațiale 

„Challenger"
WASHINGTON 6 (Agerpres) 

— In prima Zi a noii misiuni ■ 
orbitale a navetei spațiale a- v 
mericane „Challenger", lansată 
vineri, de la centrul spațial 
Cape Canaveral, s-a procedat la 
plasarea pe orbită a satelitului 
„Erbs“, destinat studierii radia
țiilor terestre și variațiilor de 
temperatură ale solului și at
mosferei la diferite altitudini, a 
anunțat N.A.S.A. Operațiunea a 
fost executată cu o intirziere de 
aproximativ trei ore, deoarece, 
fiind inghețate, panourile so
lare ale satelitului nu au putut 
fi desfășurate decit după expu
nerea lor la razele Soarelui.

Cei șapte membri ai echipa
jului, precum și experta de la 
sol n-au reușit să stabilească 
pină in prezent cauzele defec
țiunilor semnalate la antena 
principală a navetei, care refuză 
să răspundă la comenzile de 
orientare in spațiu pentru a di- 
recționa emisiunile spre un sa- 
telit-releu.


