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Măsuri de mare însemnătate
pentru stimularea oamenilor muncii
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Investițiile forța propulsoare a economiei

și întreprinderilor in creșterea
mai puternică a eficienței economice

Ne-am obișnuit ca, an de an, să 
investim mult, să construim sute 
și sute de noi capacități de pro
ducție, să înălțăm ansambluri ur
banistice impunătoare, să ridicăm 
edificii moderne, destinate științei 
și învățămintului, culturii și ocro
tirii sănătății. Ne-am obișnuit cu 
acest impresionant efort de inves
tiții, așezat la baza întregii noastre 
dezvoltări economice, a întregii 
noastre bunăstări și ni se par fi
rești uriașele transformări ce in
tervin în permanență pe harta eco
nomică a țării.

Dacă România se Înfățișează 
astăzi, în apropierea marelui fo
rum al comuniștilor, Congresul al 
XIII-lea al partidului, ca o țară 
cu o industrie modernă, de înaltă 
productivitate șt eficiență, cu o 
agricultură avansată și un poten
țial puternic de cercetare științifi
că, acesta este rezultatul nemijlocit 
al aplicării unei politici științifice, 
ferme de acumulare, al înfăptuirii 
sistematice a unor ample programe 
de investiții. Această opțiune poli
tică și socială fundamentală pentru 
o rată înaltă, optimă a acumulării 
— opțiune de mare responsabilitate 
pentru destinele națiunii — repre
zintă, în viziunea partidului nostru, 
a secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, condiția 
bntăriteahe de care depind dezvol
tarea și modernizarea în ritm înalt 
a forțelor de producție, pe funda
mentul temeinic al industrializării 
socialiste, sporirea continuă a pu
terii economice a țării și a venitu- 

național și ridicarea, pe această 
bază, a gradului de 
întregului popor.

Avem la îndemînă 
mii de fapte care 
pregnantă justețea 
cepții revoluționare, elaborată și 
aplicată sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ma
rile realizări dobindite pe toate 
planurile dezvoltării economice și 
sociale nu au fost darul nimănui, 
ci sint indisolubil legate de pro
priile noastre eforturi, oglindite 
pregnant în alocarea unei părți 
însemnate din venitul național 
pentru dezvoltare.

în perioada dintre Congresul al 
XII-lea și Congresul al XIII-lea 
ale partidului, au fost realizate 
obiective de investiții care, prin 
mărime și complexitate, se impun 
ca adevărate simboluri ale con
strucției socialiste în „Epoca 
Ceaușescu" : Canalul Dunăre—Ma-

civilizație al
fapte, sute și 
ilustrează cu 

acestei con*

rea Neagră, cel mal reprezentativ 
obiectiv economic realizat in isto
ria României, metroul bucureștean, 
noi unități care au Întregit con
turul platformelor industriale de 
la Bistrița și Zalău, instalații de 
înaltă tehnicitate în complexele 
chimice și petrochimice de la Giur
giu, Midia-Năvodari, Pitești și 
Calafat, moderne capacități în în
treprinderile de utilaj greu la Iași 
și Cluj-Napoca și foarte multe 
altele.

Deosebit de semnificativ pentru 
dezvoltarea economiei noastre este 
și faptul că progresul general este 
conceput ca o sumă a progreselor 
tuturor zonelor și județelor țării. 
Și in acest cincinal, partidul nostru 
a aplicat cu fermitate politica de 
amplasare rațională, armonioasă a 
forțelor de producție pe intreg te
ritoriul țării — baza economică 
trainică a egalității reale a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate — ceea ce a dus la va
lorificarea mai rapidă a bogățiilor 
naturale șl resurselor de muncă 
din toate zonele, la asigurarea con
dițiilor ca întreaga populație să sa 
bucure de roadele construcției so
cialiste, de binefacerile civilizației 
moderne. Este grăitor faptul că, in 
acest an, fiecare din județele țării 
dispune de fonduri fixe în valoare 
de peste 20 miliarde lei, față de 
numai 6 județe in 1965 ; in prezent, 
26 de județe dispun, fiecare în 
parte, de fonduri fixe în valoare 
de peste 40 miliarde lei.

O t ăsătură definitorie a poli
ticii de investiții a reprezentat-o, 
și în perioada dintre cele două 
congrese ale partidului, orientarea 
fermă, cu precădere a fondurilor 
financiare și materiale spre dez
voltarea ramurilor producției ma
teriale. Materializarea acestor fon
duri a permis modernizarea struc
turii economiei naționale, potrivit 
cerințelor revoluției științifico-teh- 
nlce contemporane, dezvoltarea mai 
puternică a tuturor ramurilor in
dustriale, a bazei energetice si de 
materii prime a țării, creșterea 
prioritară, in continuare, a ramuri
lor cu rol hotărîtor în promovarea 
progresului tehnic și în asigurarea 
reproducției lărgite la scara între
gii economii. Industria construc
țiilor de mașini și chimia, ramuri 
de bază ale economiei naționale, 
sint prezente astăzi, cu unități pu
ternice, în toate județele 
Totodată, punînd In centrul 
ticii sale agrare făurirea unei

Este cunoscută consecventa cu 
care partidul nostru, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. urmăresc perfecționarea 
continuă a conducerii și organiză
rii intregii activități economice, 
accentuarea laturilor calitative ale 
dezvoltării economice, în scopul 
creșterii susținute a avuției națio
nale și ridicării, pe această bază 
trainică, a bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce muncesc. în 
acest context, in ultimii ani a fost 
acordată o aten
ție prioritară a- 
plicării neabătute 
și perfecționării 
continue a noului 
mecanism eco
nomico-financiar. 
înfăptuirii ferme 
in viață a princi
piilor autocondu- 
cerii 
cești și autoges- 
tiunii economico- 
Tinanciare. pentru 
ca oamenii mun
cii din toate uni
tățile economiei 
naționale să-și e- 
xercite cu întrea
ga răspundere calitatea de proprie
tari asupra părții din proprietatea 
întregului popor încredințată lor 
spre gospodărire și dezvoltare.

O nouă și elocventă ilustrare a 
acestor preocupări consecvente ale 
partidului nostru o constituie fap
tul că acum, în preajma marelui 
forum al comuniștilor români — 
Congresul al XIII-lea al partidului 
— Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a examinat și aprobat 
noi măsuri privind perfecționarea 
aplicării mecanismului economico- 
financiar, reducerea dobinzilor si 
stabilirea unor limite maxime ale 
rentabilității la o serie de produse, 
stimularea oamenilor muncii și a 
întreprinderilor pentru creșterea 
productivității muncii, introducerea 
progresului tebnic, ridicarea calită
ții produselor, reducerea costurilor 
și sporirea mai accentuată a efi
cienței economice, adoptînd în acest 
sens o hotărîre care a fost publi
cată in presa de ieri.

Elaborate cu contribuția directă 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, noile 
măsuri corespund pe deplin cerin
țelor actualei etape de dezvoltare 
intensivă a economiei și se înteme- 

^Jază pe rezultatele pozitive obținu-

te tn ultimii ani in realizarea pla
nului și a programelor speciale, in 
sporirea avuției naționale. Fiind 
menite să asigure afirmarea mai 
puternică a principiilor noului me
canism economico-financiar, a ca
lității noi, superioare, in toate do
meniile de activitate, să stimuleze 
și mai puternic eforturile colecti
velor de oameni ai muncii pentru 
sporirea mai accentuată a eficienței 
economice, noile măsuri au o sem
nificație politică, economică și so-
f

muncito-

Sensul major și semnificațiile 
politice, economice și sociale 

ale prevederilor Hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.C.R
cială deosebită. Prin Întregul lor 
conținut, măsurile prevăzute de 
hotărirea adoptată de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
relevă încă o dată, în mod strălucit, 
rolul determinant, hotăritor al se
cretarului general al partidului in 
conceperea și conducerea amplu
lui proces de perfecționare a între
gii activități economice, de ridicare 
a acesteia la nivelul cerințelor și 
exigențelor actualului stadiu de 
dezvoltare a țării, in stimularea 
energiilor și capacităților creatoa
re ale muncitorilor și specialiști
lor, ale tuturor oamenilor muncii 
pentrn valorificarea cu inaltă efi
ciență a puternicei și modernei baze 
tehnice create îndeosebi in ultime
le două decenii, a tuturor resurselor 
materiale ale economiei noastre 
naționale.

Acum, etnd întreaga țară se pre
gătește să întîmpine Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., avem suficiente 
motive pentru a privi cu mîndrie 
drumul parcurs de la Congresul al 
XII-lea al partidului. Este demn de 
relevat că în ultimii ani, ca urma- 
re a măsurilor luate de conducerea 
partidului pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, pentru realizarea integrală a 
prevederilor de plan și a programe-

lor speciale, a muncii mereu mal 
spornice și mai eficiente a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, a crescut în ritm tot mai 
susținut producția materială, s-au 
redus cheltuielile de producție, a 
sporit productivitatea muncii, s-a 
îmbunătățit continuii calitatea pro
duselor, s-a asigurat o circulație 
bănească sănătoasă, s-a consolidat 
echilibrul bugetar, financiar, mone
tar și valutar. Progresele înregis
trate In aceste domenii își găsesc 

ilustrare în creș
terea avuției so
cietății noastre, a 
venitului națio
nal, în ridicarea, 
pe această bază, 
a nivelului de 
trai al celor ce 
muncesc. Semni
ficativ in acest 
sens este faptul 
că. prin aplicarea 
consecventă a po
liticii partidului 
de ridicare siste
matică a nivelu
lui de trai al tu
turor oamenilor 
muncii, a indica- 

Nicolae Ceaușescu.
i tuturor 

au (ost 
oamenilor

(iilor tovarășului 
s-a asigurat stabilitatea 
categoriilor de prețuri, 
majorate retribuțiile i 
muncii, s-a trecut Ia generalizarea 
acordului global, ceea ce a contri
buit la legarea mai strinsă a veni- 
turilor oamenilor muncii de rezul
tatele cantitative și calitative obți
nute in producție.

Firește, in spiritul exigențelor 
sporite ale actualei etape de dez
voltare a economiei, cind factorii 
calitativi, de eficientă au dobândit 
un rol preponderent, conducerea 
partidului situează în centrul aten
ției colectivelor de oameni ai mun
cii, prin noile măsuri adoptate de 
Comitetul Politic Executiv, cerința 
identificării de noi posibilități pen
tru îmbunătățirea în continuare a 
întregii activități economice, în ve
derea creșterii mai puternice a efi
cienței economice. Fie că este vorba 
de măsurile privind reducerea pre
țurilor la produse, piese și suban- 
samble executate în industria ori
zontală. de modificarea prețurilor la 
unele produse asimilate în țară,
(Continuare în pag. a V-a)
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țării, 
poli- 
agri-

culturi Intensive, moderne 
înaltă productivitate, partidul 
nostru a continuat să-i aloce mari 
fonduri de investiții, menite să 
asigure realizarea unui amplu 
program de irigații și amenajări 
funciare, accelerarea procesului de 
mecanizare și chimizare a produc
ției, crearea unui mare număr de 
complexe zootehnice moderne.

Importante sint în acest cincinal 
șl implicațiile de ordin social ale 
investițiilor. Au sporit considerabil 
rindurile puternicului detașament 
al clasei muncitoare, asigurîndu-se 
o repartizare mai judicioasă a ei 
In toate județele țării. Concomitent 
cu realizarea obiectivelor economi
ce, au fost date in folosință sute de 
mii de apartamente, s-au construit 
noi spații pentru toate formele de 
învățămînt, numeroase creșe, gră
dinițe, spitale și așezăminte cultu
rale, au fost realizate ample lu
crări gospodărești-edilitare.

Această succintă trecere In re
vistă ne oferă suficiente argumen
te să afirmăm că hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului in 
domeniul de maximă însemnătate

al Investițiilor se îndeplinesc în 
bune condiții, iar eforturile susți
nute, bine organizate, depuse pe 
șantiere de colectivele de construc
tori și montori, sprijinite îndea
proape de ceilalți factori angajați 
In procesul de realizare a noilor 
obiective și capacități, reliefează 
abnegația și hotărîrea lor de a 
realiza in Întregime, la toate pre
vederile sale, sarcinile mobiliza
toare ale programului de investiții 
și de punere în funcțiune a noilor 
obiective și capacități de producție.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului 
deschide și în domeniul investiții
lor o amplă perspectivă. Potrivit 
prevederilor, In perioada 1986—1990 
se va realiza un volum de inves
tiții de 1 350—1 400 miliarde lei — 
nouă și elocventă dovadă a consec
ventei cu care partidul acționează 
pentru asigurarea tuturor condiții
lor materiale necesare edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

trebuie
adinei

ÎNCRUSTAREA IN
ral, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președinte
le tării, a cărui poli
tică si-a verificat ius- 
tetea opțiunilor în 
toate domeniile vieții 
noastre economice si 
sociale. Un drum care 
a scris în virstele tă
rii o creștere a pro
ducției industriale de 
o Sută de ori mai

la maximum!

ALE ACESTOR ANI

Oamenli muncii de pe ogoare sînt 
angajați cu toate forțele pentru a 
întimpina Congresul al XIII-lea al 
partidului cu rezultate cît mai bune 
în toate sectoarele de activitate. 
Numeroase știri sosite ieri la redac
ție referitoare la rezultatele bune 
ale multor unități agricole, cit și 
stadiul înaintat al lucrărilor agricole, 
în ansamblu, dovedesc hotărîrea 
oamenilor muncii din agricultură, a 
locuitorilor de la sate de a răspunde, 
printr-o activitate stăruitoare, che
mării adresate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. de a de
pune toate eforturile pentru înche
ierea grabnică a recoltării porum
bului. sfeclei de zahăr, strugurilor, 
legumelor și a celorlalte culturi, 
pentru ca nimic din recolta ' bună a 
acestui an să nu se piardă, ca totul 
să fie strins și depozitat în cele 
mai bune condiții.

De bună seamă, concomitent cu 
stringerea și depozitarea în cel mai 
scurt timp a întregii recolte. înche
ierea executării arăturilor adinei 
de toamnă pe toate suprafețele pla
nificate pînă la termenul stabilit — 
cel tîrziu 10 noiembrie — prezintă o 
deosebită însemnătate pentru pregă
tirea în cele mai bune condiții a re
coltelor din anul viitor. Experiența a

numeroase unități agricole fruntașe, 
cit și rezultatele de ansamblu mai 
bune ale multor unități agricole do
vedesc, cu puterea faptelor, rolul 
hotărîtor pe care îl are efectuarea la 
timp și la un înalt nivel calitativ a 
arăturilor adinei de toamnă pentru 
obținerea de producții mari la cul
turile de primăvară. Toate acestea 
constituie un argument puternic, 
convingător pentru a se trece cu toa
te forțele la executarea arăturilor 
adinei și a lucrărilor de scarificare 
pentru afînarea profundă a solului, 
la 60—70 cm, pe terenurile greu im
permeabile sau puternic compactate.

Analiza stadiului „la zi“ al execu
tării arăturilor de toamnă indică o 
anumită întirziere în realizarea aces
tei lucrări. Din datele centralizate în 
seara zilei de 26 octombrie la Minis
terul Agriculturii rezultă că ogoarele 
de toamnă au fost efectuate pe nu
mai 18 la sută din suprafețele pla
nificate. Aceasta înseamnă că, în 
timpul scurt ce a mai rămas pînă Ia 
termenul stabilit — de numai 15 zile 
— este nevoie să fie executate ară
turi pe mai mult de trei milioane de 
hectare.

Dintr-un început trebuie făcută 
precizarea că, luind In calcul mijloa
cele mecanice de care dispun stațiu-

TIMP

recolte se- 
de oamenii 

lus- 
mai 
aici. 
Cu-

ÎNSEMNĂRI

de 
si 

cu 
întot- 

cu

In anul
ultimele 
în geo- 
a tării

In strînsă unitate, sub 
conducerea partidului 
comunist, stăpin ne 
destinele sale, isi fău
rește în mod liber, 
propriul său viitor so
cialist si comunist".

De la înălțimea a- 
cestor aprecieri si a 
împlinirilor ne care le 
prefigurează, proiectul 
de Directive ale Con

de Teofil BAlAJ

T

încrustarea în timp, 
prin dragostea pentru 
muncă si pentru fru
mos a oamenilor aces
tor păminturi. este 
veche asemenea locu
rilor pe care s-au așe
zat incă de la început.

Din dragostea pen
tru muncă si perrtru 
frumos s-a alcătuit 
încrustarea în timp a 
primelor 
mânate
statornici care au 
truit apoi, sau 
înainte, dar tot 
lutul ceramicii de 
cuteni si al ..Gîndito-
rului" de la Haman- 
gia. aurul ..Clostii cu 
pui" si lemnul porți
lor maramureșene 
piatra sanctuarelor 
la Sarmizegetusa 
cărămida caselor 
pridvor avind
deauna grădina 
flori in fată.

Din această dragoste 
pentru muncă si pen
tru frumos s-au năs
cut toate mindriile 
noastre cele de fie
care zi din anii socia
lismului. înmănun
cheate atît de convin
gător în recenta ex
poziție „Dezvoltarea 
economică si socială 
a României". Oglindă 
de mari 
drumului 
maturității 
sabilitățil
nostru popor, condus 
de Partidul Comunist 
Român în frunte cu 

\ secretarul său gene-

proporții a 
hărniciei, 

si resnon- 
intregului

mare decit 
19-15.

Numai în 
două decenii 
grafia fizică
au fost caligrafiate cu 
majusculele dăruirii 
și ale recunoscutei 
măiestrii inginerești a 
românilor, alături de 
miile de uzine, car
tiere noi. scoli, spita
le si poduri, numele 
Transfăgărășanului. al 
Canalului Dunăre — 
Marea Neagră si al 
metroului bucureștean.

„Toate aceste mă
rețe realizări — ară
ta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sînt ro
dul muncii eroice a 
clasei muncitoare, ță
rănimii. intelectuali
tății. a tuturor oame
nilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, 
a întregului nostru 
popor, care, actionind

greșului al XIII-lea 
al Partidului Comu
nist Român ni se dez
văluie ca un program 
de muncă insufletitor. 
realist, pe deplin an
corat în temeinicia 
disponibilităților ma
teriale. spirituale si 
morale ale națiunii 
noastre socialiste.

Este evident incă de 
Pe acum că acest pro
gram complex si echi
librat va familiariza 
societatea noastră cu 
noi si impunătoare 
transformări revolu
ționare. consolidind 
reușitele evidente din 
ultimele decenii eu 
noi dimensiuni ale 
unul potential creator 
stimulat în toate do
meniile de activitate.

De activitate crea
toare în primul rînd. 
O activitate in care 
adîncirea continuă a

iemocratiei noastre 
socialiste. creșterea 
rolului educației poli- 
tico-ideologice centru 
întărirea conștiinței 
socialiste a maselor si 
formarea omului nou 
implică. în mod firesc, 
„dezvoltarea culturii 
si artei socialiste. în
florirea întregii vieți 
spirituale a poporu
lui" avind ca scop 
preocuparea constantă 
„de formare a oa
menilor muncii in spi
ritul înaltului uma
nism al societății noas
tre. al principiilor e- 
ticii si echității socia
liste".

„Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie"...

în lumina proiectu
lui de Directive ale 
Congresului al XIII- 
lea al Partidului Co
munist Român, viito
rul națiunii noaștre 
se descifrează cu lim
pezimea cu care ori
cine poate citi în fap
tele de pînă acum ale 
României socialiste 
împlinirea celor mai 
înaripate speranțe ale 
marilor noștri înain
tași.

Toate acestea gene
rează bucuria de a te 
vrea si de a fi mereu 
mai mult parte cinsti
tă si demnă In această 
încrustare in timp 
prin dragostea pentru 
muncă și pentru fru
mos a tuturor celor 
care trăiesc acum si 
aici.
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200 de ani de la marea rascoalâ populara
de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan

NEPIERITOARE MĂRTURIE A SETEI DE DREPTATE
A

Șl LIBERTATE A POPORULUI ROMAN
Omagiem în această toamnă două sute de onl de 

marea răscoală populară condusă de Horea, Cloșca
la 

_ ... . . ,, ?* 
Crișan. O cinstim cu simțăminte de vibrantă mindrie pa
triotică, căci eroica ridicare la luptă o iobagilor transil
văneni din 1784 stă prin vreme mărturie a atașamentului 
nestrămutat al maselor populare din țaro noastră față de 
idealurile dreptății sociale și libertății naționale, a uriașe
lor resurse revoluționare și a forței de creație istorică a 
țărănimii române. Omagierea memorabilelor evenimente 
de acum două veacuri ilustrează, o dată mai mult, pre
țuirea pe core generațiile de astăzi o dau luptei duse de 
înaintași pentru ca pe pămîntul străbun să se edifice o 
orinduire moi bună și mai dreaptă, pentru ca să se îm
plinească ospirațiile fundamentale ale oamenilor muncii.

Este meritul istoric ci secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceoușescu, de a fi subliniat că 
nimic din ceeo ce se realizează în prezent nu se poate 
edifica fără cunoașterea trecutului, fără însușirea marilor 
sole lecții și învățăminte, că prezentul se sprijină ca pe 
niște trainice și uriașe coloane pe faptele trecutului, pe 
lupta și jertfa înaintașilor. Prezentul apare astfel ca o fi
rească continuare o trecutului, fiind la rindu-i temelie pen
tru viitor.

In lumina acestei concepții, marea răscoală populară 
din 1784 Ilustrează cum nu se poate mai convingător

adevărul, subliniat In repetate rindurl de tovarășul Nicolae 
Ceoușescu, că țărănimea a fost secole la rind nu numai 
păstrătoarea comorilor limbii și obiceiurilor strămoșești, ci 
și scut eroic al neatirnării noastre și factor hotăritor al 
progresului istoric, ol accelerării mersului înainte ol socie
tății. Intr-adevăr, luptele țărănimii de acum 200 de ani au 
lovit puternic In rinduiellle feudale, învechite și nedrepte, 
ou deschis largi ferestre către viitor. Pe evenimentele din 
1784, ca și pe cele de la 1821, aveau să se sprijine, ca 
pe un trainic postament, toate înfăptuirile sociale șl na
ționale ulterioare ale poporului nostru. Horea, Cloșca și 
Crișan - „țăranii de cremene" al anului 1784 - sînt cu 
dreptate socotiți niște înaintemergători ai vremilor de azi, 
ior țelurile luptei lor — ca bunuri de mare preț ale tutu
ror generațiilor, care, de atunci încoace, ou luptat pentru 
dreptate, frăție, libertate și unitate națională pe pămîntul 
strămoșesc. De aceea, dirjli țărani care au aprins vilvă- 
taia răscoalei din 1784 au fost mereu aproape de inima 
poporului, faptele lor constituind tot atitea imbolduri și în
demnuri la slujire neabătută a cauzei celor mulți. lată de 
ce și astăzi abnegația și spiritul de jertfă și dăruire pen
tru cauza supremă a națiunii, pentru demnitatea ei, impre
sionant probate in răscoala din 1784, se constituie intr-o 
pildă de urmat în necontenita noastră străduință pentru 
înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.
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nile pentru mecanizarea agriculturii, 
este posibil ca executarea arăturilor 
să se încheie pînă la termenul sta
bilit. Există multiple modalități' de 
acțiune la îndemîna organelor si or
ganizațiilor de partid de la sate, a 
consiliilor populare și a conducerilor 
unităților agricole pentru sporirea 
ritmului de lucru la arat. In primul 
rînd, este nevoie ca în fiecare uni
tate agricolă, in funcție de supra
fețele ce mai sint de arat, să se sta
bilească viteze de lucru sporite, care 
să permită încheierea arăturilor în 
perioada pînă la 10 noiembrie. Iar 
pentru aceasta important este ca nu
mărul tractoarelor repartizate la arat 
să fie mărit în mod corespunzător. 
Pe măsură ce se încheie atît recol
tarea culturilor de toamnă, cît șl 
transportul și depozitarea produc
ției, devin disponibile numeroase 
tractoare. Toate acestea trebuie să 
fie concentrate la executarea arătu
rilor. în al doilea rînd, tot pentru 
creșterea vitezei de lucru la arat, 
prin utilizarea mai intensă a între
gului parc de tractoare, în fiecare 
unitate agricolă este obligatoriu ca 
activitatea mecanizatorilor să fie or
ganizată in două schimburi prelun
gite, de zi și de noapte. In acest 
scop, pentru asigurarea numărului 
necesar de mecanizatori pentru 
schimbul doi, apare necesar să fie 
mobilizați și folosiți toți cei ce cu
nosc și pot să conducă tractorul — 
mecanici din ateliere, cooperatori, 
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale și elevi ai liceelor agroin
dustriale.

Dezvoltînd și generalizlnd expe
riența acestui an, oamenii muncii 
din agricultură și-au propus ca anul 
viitor să realizeze culturi intensive 
de porumb, sfeclă de zahăr, cartofi 
și de alte plante, pe suprafețe mult 
mai mari, de la care să obțină la 
hectar producții de 20 tone știulețl 
de porumb, 40—50 tone sfeclă de za
hăr, 30—40 tone eartofi etc. Or, este 
bine știut că primul element din 
tehnologia fiecărei culturi, In măsură 
să condiționeze decisiv obținerea u- 
nor asemenea recolte sporite, il con
stituie executarea unor arături 
adinei, de cea mai bună calitate. A- 
ceasta face absolut necesar ca spe
cialiștii și cadrele de conducere din 
unitățile agricole să dovedească în
treaga răspundere pentru pregătirea 
temeinică, după rigorile normelor 
tehnologice, a terenurilor destinate 
culturilor intensive. în egală măsu
ră însă, este nevoie să se urmăreas
că executarea arăturilor la un înalt 
nivel calitativ și pe suprafețele ca 
nu se cultivă în sistem intensiv, asi- 
gurîndu-se respectarea adincimii da 
arat și îngroparea sub brazdă a tu
turor resturilor vegetale.

In agricultură, fiecare oră, flecare 
zi sint acum decisive pentru înche
ierea grabnică a volumului mare da 
lucrări ce mai este de efectuat. Toc
mai de aceea, organele județene da 
partid și agricole, organizațiile da 
partid de la sate, consiliile populara 
și conducerile unităților agricole au 
datoria de mare răspundere de a a- 
sigura pretutindeni mobilizarea pu
ternică a tuturor torțelor pentru ca 
toate lucrările agricole, inclusiv ară
turile adinei de toamnă, să sa lnche-, 
te la termenele stabilite.

Aurel PAPAJMUC '
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CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI,
FAPTELE DE MUNCĂ ALE ȚĂRII

TOATE FORȚELE SATELOR-LA STRlNGEREA RECOLTEI!
SATU MARE: Recoltarea-activitate 

de baza în aceste zile
MUREȘ: Transportul sfeclei
de zahăr - mai operativ!

/a fnbt/na țintei! I

Recoltarea porumbului in unitățile 
agricole din județul Satu Mare s-a 
efectuat pînă în seara zilei de 26 
octombrie pe 57 la sută din supra
fața cultivată. Dincolo de unele 
cauze obiective, cum ar fi intir- 
zierea coacerii porumbului, se impun 
semnalate unele neajunsuri organiza
torice la nivelul comunelor si al 
unităților agricole, care, în principal, 
constau in insuficienta mobilizare a 
forțelor umane ale satelor la mun
cile cimpului.

La culesul porumbului, pentru a 
accelera lucrările sint antrenați, pe 
lingă lucrătorii de la sate — care 
sint mobilizați și la recoltarea sfe
clei sau a altor culturi de toam
nă — mii și mii de oameni al 
muncii din unităti industriale, in
stituții. din orașele județului, mii 
de elevi din licee și scoli. Modul în 
care acționează lucrătorii de la în
treprinderile „Unio“ și „23 August*4, 
precum și de la alte unităti consti
tuie exemple de disciplină, ordine 
și responsabilitate în muncă. Este 
remarcabil, in acest sens, aportul 
întreprinderii „Unio“. de unde zilnic 
participă la recoltare 400 de oameni 
ai muncii, organizați în formații 
speciale care pină în prezent au 
strîns porumbul de pe 1100 hectare 
la cooperativele agricole Viile Satu 
Mare. Cunciu, Baba Novac si altele. 
In același timp, zilnic se recoltează 
mecanizat cu 130—140 combine pre
văzute cu echipamente pentru știu- 
leti. la care se adaugă un mare nu
măr de combine care string porum
bul in boabe. Măsurile menționate și 
multe altele sint menite să asigure 
recoltarea zilnică a porumbului de 
pe 3 000 hectare, pentru ca această 
lucrare să se Încheie pînă la în
ceputul lunii noiembrie. Din depla
sările noastre in citeva unităti ne-am 
putut convinge că. pe lingă nu
meroase situații exemplare de 
muncă, sint nu puține cele care pun 
în evidentă o stare de inerție și au- 
tomulțumire a unor organe locale de 
partid si de stat, a unor conduceri 
de cooperative agricole.

Iată, bunăoară. In comuna Tiream. 
In timp ce, spre lauda lor, în 
cimp se aflau sute de cooperatori 
Ia recoltare destui locuitori erau In 
gospodăriile proprii ziua în amiaza 
mare. Aceasta cu toate că cineva 
de la primărie ne-a spus glumind 
ca să demonstreze participarea „to
tală** a sătenilor la muncile cîm- 
pului că... „dacă izbucnește în sat 
un incendiu n-ar avea cine «ă-1 
stingă**. Ba avea. Ne-am convins la 
fața locului că gluma n-avea acope
rire In realitate. Nu puțini cetățeni 
erau absorbiți cu întreaga familie 
de... culesul strugurilor. Cetățeanul 
Ștefan Koncz. care tocmai trans
porta de zor găleți pline cu stru
guri. ne-a declarat categoric că el 
merge la recoltat porumb la... Cărei, 
pentru a ține loc soției, care lucrează 
la cooperativa Arta populară din 
localitate, and lipsește de la această 
activitate organizată prin unitate.

O situație asemănătoare este si 
In comuna Craidorolț. Dacă nu
meroși țărani cooperatori se aflau la

resurselor materiale
In cadrul preocupărilor susținute 

ale conducerii partidului șl statului 
pentru sporirea și diversificarea ba
zei de materii prime a țării, o aten
ție deosebită se acordă reciclării re
surselor materiale refolosibile. acti
vitate care s-a dezvoltat puternic in 
ultimii ani. în această privință, la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al F.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat cerința ca, în 
continuare, toate ministerele, Județe
le și unitățile economice să acțione
ze cu mai multă hotărire pentru re
cuperarea și valorificarea resurselor 
materiale și energetice refolosibile.

Ținind seama de această importan
tă sarcină economică, intr-un arti
col publicat cu mai bine de o lună 
de zile în urmă („Scînteia** nr. 13 077, 
din 9 septembrie a.c.) au fost prezen
tate cîteva concluzii desprinse în 
urma unei analize efectuate la Com
binatul siderurgic din Hunedoara cu 
factori de răspundere dintr-o serie de 
Întreprinderi industriale si de colec
tare. pe tema calității fierului vechi 
livrat unităților metalurgice ; cu a- 
cest prilej, au fost stabilite în comun 
și o serie de măsuri, care vizau, în 
esență. întărirea controlului în uni
tățile ce livrează direct combinatelor 
siderurgice fierul vechi, astfel Incit 
fiecare cantitate expediată să con
țină material curat, sortat si pregătit.

Ce s-a întâmplat in intervalul de 
timp care a trecut ? Au prins viață 
măsurile stabilite ? S-a îmbunătățit 
calitatea fierului vechi livrat oțelă- 
riilor ? Sint Întrebări de la care au 
pornit investigațiile noastre in cite
va unități economice din județele 
Alba și Brașov.

Cum se transport» aer pe calea 
ferată de la Alba lulia la Hunedoa
ra ? Distanța dintre Alba lulia și 
Hunedoara, pe calea ferată, este de 
numai 63 de km. Firește, nu este 
tot una ca șpanul, bunăoară, să fie 
expediat pe această distanță in vrac, 
umplind vagonul mai mult de jumă
tate cu... aer și producînd beneficia
rului greutăți in utilizare, ori ca 
acesta să plece măcinat și brichetat, 
situație in care vagoanele sint în
cărcate la capacitate, iar operațiile 
de manipulare decurg mai ușor. Iată 
însă eă. în perioada care a trecut 
din acest an. din județul Alba au 
fost livrate beneficiarilor din side
rurgie și, Îndeosebi, Combinatului si

recoltarea sfeclei de zahăr, ca și ma
joritatea lucrătorilor cooperativei de 
producție, achiziții și desfacere cule
geau porumbul, nu același lucru a 
înțeles să-I facă gestionarul brase
riei. Ioan Costin. Mai mult, cu cîteva 
zile înainte acesta a fost găsit vînzind 
băuturi lucrătorilor unei formații care 
participau la recoltare. în ziua pre
zentei noastre in comună era si o 
unitate de coafură deschisă. Pre
ședintele cooperativei de producție, 
achiziții și desfacere. Ștefan Vigh. ne 
spunea că paguba nu este așa de 
mare întrucît......persoanele care toc
mai erau în unitate șl așa sint... fără 
ocupație** (? 1). Sint și alte locali
tăți unde numărul locuitorilor care 
participă la muncă este redus. Amin
tim între acestea Căuaș. Ghenci. Mof- 
tinu Mare și Botiz.

Se impune, totodată, semnalată și 
activitatea, nu întotdeauna îndea
juns de rodnică la recoltat, a unor 
unităti de la orașe — ce-i drept 
puține — situație Ia care concură 
uneori chiar cadre de conducere. 
Așa. spre exemplu, este criticabilă 
slaba participare la recoltare a lu
crătorilor cooperativei meșteșugă
rești „Progresul** Oarei, care, fie că 
au venit cu Intirziere la C.A.P. Ti
ream. unde sint repartizat!, fie că 
au plecat mult mai devreme decit 
se cuvenea.

Iată, așadar, fapte, situații care 
arat^ necesitatea ca organizațiile de 
partid de la sate să situeze în cen
trul activității lor preocuparea pen
tru maxima mobilizare a întregii 
suflări a satelor la încheierea în cel 
mai scurt timp a recoltării.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scintell"

La C.A.P. Slneștl, Județul Ialomița, se lucrează Intens la executarea arăturilor adinei de toamnă

derurgic Hunedoara, următoarele 
cantități de metal refolosibil, aproape 
în totalitate șpan în vrac : 940 tone
— de la întreprinderea de utilaje, 
593 tone — de la întreprinderea me
canică. 349 tone — de la întreprin
derea de produse refractare, 332 tone
— de la uzina de utilaj minier șl 
reparații, 71 tone — de la „Porțela
nul4*. Nu este greu de calculat cita 
vagoane in plus au fost necesare 
pentru transportul acestor cantități, 
în comparație cu situația în care, 
respectindu-și obligațiile care le re
vin, unitățile amintite ar fi livrat 
metalul pregătit.

La întreprinderea județeană de va
lorificare și recuperare a materiale
lor refolosibile Alba, directorul Sabin 
Drăguș ne spune : „Unitățile din 
raza noastră de activitate nu își res
pectă obligațiile stabilite, pretinzin- 
du-ne nouă să efectuăm operațiile 
de măcinare și brichetare a șpanu- 
lui. Or. noi nu dispunem încă de 
condițiile tehnice necesare. Abia pes
te dtva timp, in această toamnă, va 
intra în funcțiune un complex teh
nologic pentru pregătirea fierului 
vechi, aflat acum in construcție. Poa
te cu intîrziere, dar noi ne pregătim 
pentru a desfășura activitatea așa 
cum se cere. întreprinderea noastră 
va prelucra cu precădere metalul co
lectat de la populație și cel predat 
de organizațiile de masă și obștești 
și de unitățile mici, cum ar ti cele 
din cooperația meșteșugărească. Uni
tățile care prelucrează mari cantități 
de metal trebuie să-și organizeze ele 
Insele sectoare de pregătire pentru 
expedierea fierului vechi, așa cum 
prevede legea**.

Iată insă că la conducerea Uzinei 
de utilaj minier și reparații din Alba 
lulia se așteaptă... punerea in func
țiune a complexului tehnologic la 
I.J.R.V.M.R. între timp, in Incinta 
unității au apărut doi munți — unui 
de șpan și altul de tablă — care tind 
să depășească înălțimea halei de pro
ducție. Muntele de tablă are o ve
chime de cițiva ani. Dar nici cel de 
șpan nu este cu mult mai... tinăr. Iar 
rugina a început să dijmuiască me
talul acumulat.

Directorul uzinei, ing. Eugen Cir- 
lea, recunoaște că unitatea nu este 
pregătită pentru expedierea șpanu- 
Iui și tablei în condițiile impuse de 
lege, dar se justifică : „Nu ne-au fost 

în unitățile agricole din județul 
Mureș, recoltarea sfeclei de zahăr 
se desfășoară conform graficelor sta
bilite. Ca urmare, pină în seara zilei 
de 25 octombrie, producția a fost 
strînsă de pe 86 la sută din suprafa
ță. Prin buna organizare a muncii în 
cimp. în cooperativele agricole Ier- 
nut. Ctpău. Sâlcud. Cucerdea. Petri- 
laca. Mureșeni. Ogra. Deag. Tîrnă- 
veni si altele, recoltarea sfeclei de 
zahăr a fost încheiată pe întreaga 
suprafață planificată. Exemplul mul
tor unităti arată că acolo unde mij
loacele auto si atelajele sint utiliza
te rațional pe întreg parcursul zilei, 
transportul sfeclei de zahăr este pe 
terminate. Bunăoară. într-una din 
zile. în cooperativa agricolă Mure
șeni. unde în acest an a fost obți
nută pe teren neirigat o producție 
medie de aproape 70 000 kg sfeclă 
de zahăr Ia hectar, la transportul 
sfeclei de zahăr acționau nu mai pu
țin de 17 autocamioane cu remorci, 
precum șl un mare număr de atela
je. Aici, prin organizarea bună a în
cărcării și descărcării, la care parti
cipau sute de cooperatori si munci
tori navetiști, mijloacele de trans
port repartizate realizează în medie 
trei-patru curse pe zi. Urmarea : fată 
de viteza zilnică stabilită de 250 tone, 
In ultimele trei zile au fost trans
portate la Fabrica de zahăr din Tîr- 
gu Mureș cite 450 tone sfeclă de za
hăr. „Este firesc să ne grăbim — 
ne-a spus Ilie Cheșa, președintele 
unității. Producția de sfeclă de zahăr 
obținută este cu aproape 14 000 kg 
la hectar mai mare decît cea din 
anul precedent, iar orice întirziere 
poate diminua simțitor conținutul de 
zahăr1*.

Din păcate. In multe locuri trans
portul decurge anevoios, cantitățile

FIERUL VECHI
- mai bine gospodărit 

și valorificat
Ce relevă un sondaj în
repartizate fonduri pentru procura
rea utilajelor necesare**. „Ați solici
tat asemenea fonduri ? Ați Întocmit 
vreo documentație în acest sens ?**. 
„Nu**. în continuarea discuției, di
rectorul se îndoiește de eficiența 
cheltuirii unor fonduri In acest scop. 
Omite insă din aprecierile sale ri
sipa de carburanți, timp și forță de 
muncă provocată de transportul șpa- 
nului și tablei cu mașinile oină la 
gara de cale ferată, pe o distantă de 
cițiva kilometri.

Măsurile de buni gospodărire s-au 
oprit la jumătate. La întreprinderea 
de utilaje din Alba lulia, cea mat 
mare parte din metalul refolosibil re
zultat din procesul de producție ia 
calea turnătoriei proprii. Șpanul 
însă este livrat către alți benefi
ciari. în hale s-a instaurat ordinea 
în privința colectării șpanului In 
conteinere diferite, pentru otel, cu
pru, aluminiu. Conteinerele au fun
dul rabatabil pentru a putea fi des
cărcate direct in vagon, cu ușurin
ță. Dar In... vrac. Deci, măsurile de 
bună gospodărire a resturilor meta
lice s-au oprit la jumătate.

— Intr-adevăr, nu dispunem de 
utilaje pentru măcinat și brichetat 
Îipan — ne spune inginerul-șef al 
ntreprinderii, Lucel Țipi. Poate că 

am putea produce noi asemenea uti
laje, dar nu am dispus de fonduri
le necesare.

Controlul e sublim, dar... lipsește 
eu desăvirșire. în perioada care a 
trecut din acest an, unitățile side
rurgice din tară au refuzat din mo
tive de calitate circa 4 500 tone fier 
vechi expediat de diferite unităti 
economice din județul Brașov. Cele 
mai mari cantități au fost refuzate 
întreprinderilor : „6 Martie** Zărnești 
(peste 800 tone). „Tractorul" (circa 
600 tone), „Metrom" (aproape 600 
tone). întreprinderii mecanice de 
material rulant (aproape 500 tone) 
și întreprinderii mecanice Codlea 
(434 tone) — toate unități construc
toare de mașini, care prelucrează an 
de an importante cantități de metal 
și deci ar fi trebuit de mult să-și 
pun» la punct activitatea de livrare 
a resturilor metalice.

— După îndelungi tratative, canti
tățile respective de fier vechi, pen
tru care existau toate motivele să 
fie refuzate, nu au fost returnate în
treprinderilor furnizoare pentru a nu 
se mai face alte cheltuieli de trans- 

de sfeclă de zahăr depozitate oe 
cîmp in grămezi insumind. în seara 
zilei de 25 octombrie, peste 86 000 
tone. Din cauza necorelării grafice
lor de recoltare și transport, cele 
mai mari cantități se află în unită
țile agroindustriale lernut, Zau de 
Cîmpie, Luduș. Rîciu. Sărmasu și al
tele. unde cantitatea de sfeclă de za
hăr netransportată este cuprinsă în
tre 5 000 și 10 000 de tone. Așa se 
tace că. deși în ziua de 25 octombrie, 
în zona fabricii de zahăr din Tîrgu 
Mureș erau depozitate in cimp. în 
grămezi, nu mai puțin de 40 000 tone 
de sfeclă de zahăr, unitatea prelu
crătoare nu avea în stoc decît 4 000 
tone, iar cea din Luduș — 4 300 tone.

Cauza acestei stări de fapt rezidă, 
în principal, în utilizarea necores
punzătoare a mijloacelor de trans
port Potrivit graficelor, autocamioa
nele și tractoarele cu remorci (repar
tizate pe distanțe ce depășesc arare
ori 15—16 kilometri) ar trebui să 
facă, în medie, cel puțin trei trans
porturi pe zi. în realitate, acestea 
abia realizează în medie 1.5 drumuri 
pe zi. Bunăoară, în zona Fabricii de 
zahăr din Luduș, din cele 25 de au
tocamioane repartizate din județul 
Alba, 4 erau defecte, ceea ce a dimi
nuat mult viteza de lucru, iar cele
lalte abia realizează două drumuri.

Analizînd această situație, coman
damentul județean pentru agricultu
ră a luat măsuri energice pentru mo
bilizarea unui număr mai mare de 
cooperatori și alți locuitori ai sate
lor la încărcarea sfeclei de zahăr. 
Totodată, se urmărește zilnic, pe 
bază de grafic, ca mijloacele de 
transport să fie folosite mai eficient.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteli"

mal multe întreprinderi din
port — ne-a precizat tovarășul 
Gbeorghe Csomos, directorul între
prinderii județene pentru recupera
rea și valorificarea materialelor re
folosibile. Dar faptul în sine a avut 
implicații nedorite atît asupra uni
tăților furnizoare, care au înregistrat 
pierderi financiare însemnate, cit și 
asupra unităților beneficiare.

— Cum se explică asemenea si
tuații ?

— Simplu : unele Întreprinderi nu 
Și-au pus la punct sectoare tehnolo
gice unde să colecteze și să sorteze 
materialele refolosibile, iar altele dis
pun de o dotare tehnică adecvată, 
dar nu o utilizează in mod cores
punzător. nu acordă importanța cu
venită activității de colectare, sorta
re și depozitare a materialelor re
folosibile. în ambele situații, efec
tul este același : la unitățile siderur
gice ajung materiale feroase nepre- 
lucrate, nesortate. Așa, de exemplu, 
întreprinderea „6 Martie“-Zărnești șl 
întreprinderea mecanică din Codlea 
nu și-au procurat încă utilaje pentru 
prelucrarea importantelor cantități 
de șpan care rezultă din procesul de 
producție.

Un flux ciudat : pe o poartă Intră, 
Iar pe alta ies vagoanele cu fier 
vechi. în decursul anilor. întreprin
derea de autocamioane din Brașov 
și-a amenajat un puternic sector de 
prelucrare a fierului vechi. îndeosebi 
pentru cerințele turnătoriei proprii. 
Aici, se sortează și se pregătește 
pentru șarjare atît metalul provenit 
din secțiile proprii, cit si fierul 
vechi achiziționat din afară. Nemul
țumirea celor care lucrează in acest 
sector, precum și a celor din turnă
torie pornește de la faptul că, ade
seori. fierul vechi primit de la di
verși furnizori conține un amestec 
de diferite mărci de oțeluri aliate și 
nealiate, precum și de alte metale. 
Pe de altă parte, aflăm că însăși în
treprinderea respectivă expediază 
fier vechi rezultat din activitatea 
proprie către diferite unități side
rurgice.

Nu s-ar putea consuma „pe loc" 
fierul vechi rezultat din procesul de 
producție, asigurindu-se astfel, din 
resurse proprii, acest material de 
bază ? Ni se argumentează că acest 
lucru nu este posibil și. mergind 
prin secțiile de prelucrare, aveam să 
ne convingem că. într-adevăr, dacă

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

„Nu-i vorba de «secrete», ci de priceperea 
de a lucra pămintul cu răspundere, 

după regulile științei"
La cooperativa agricolă de producție Topolovățu 

Mare din județul Timiș, recoltele record de porumb 
se succed cu regularitate de mai mulți ani, urcind 
aproape constant trepte tot mai înalte. Cea mai mare 
producție medie de porumb știuleți la hectar a fost 
obținută in 1984, aceasta ridicindu-se la 20 530 kg. 
Drept rezultat, această unitate și-a sporit contribuția 
la fondul de stat, Iivrind peste plan, in primii patru 
ani ai actualului cincinal, mal bine de 23 000 tone de 
porumb boabe. Producții superioare s-au obținut în 
acești ani și la celelalte culturi — griu, orz, sola, 
sfeclă de zahăr — ceea ce demonstrează că oamenii 
muncii din această comună bănățeană s-au angajat cu 
fermitate să Înfăptuiască noua revoluție agrară,

Sint și alte elemente care întregesc tabloul realiză
rilor din 1984 ale acestei unități agricole fruntașe.

Prevederile de plan la producția de carne au fost de
pășite pe primele trei trimestre cu 300 de tone ; 
totodată, se estimează ca în 1984 beneficiile totale să 
reprezinte peste 12 milioane lei. Pe temelia acestor 
rezultate deosebite au crescut continuu veniturile coo
peratorilor, valoarea unei norme fiind in prezent de 
80 de lei, la care se adaugă importante cantități de 
produse atribuite ca stimulente pentru depășirea pro
ducțiilor planificate.

In legătură cu experiența valoroasă dobindită de 
această unitate — o adevărată „uzină*4 de produs 
porumb, cultură mult îndrăgită de agricultorii de aici, 
care an de an le aduce venituri importante — am avut 
o convorbire cu președintele cooperativei agricole 
din Topolovățu Mare.

Pămintul ii ajută pa cei ce-l 
lucrează bine

— Sint zece ani de cind ni s-a fă
cut marea cinste de a primi personal 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, pentru prima oară, înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste*4 
— ne-a spus la început președintele 
unității. Iar acum trăim din nou 
emoțiile prilejuite de bucuria pe care 
cu toții am încercat-o cind de „Ziua 
recoltei*4. în cadrul marii adunări 
populare de la Slatina, conducătorul 
partidului și statului nostru ne-a 
înmînat pentru a cincea oară steluța 
de aur de „Erou al Muncii Socialis
te**, de această dată pentru producția 
de porumb de peste 20 000 kg de 
știuleți la hectar.

— Porumb se cultivă peste tot în 
tară. Si alții au condițiile dumnea
voastră. Cum explicați atunci, to
varășe Josu, producțiile record pe 
care le obțineți an de an 7

— De la bun început țin să preci
zez că singura cale care duce la 
marile producții este munca tenace, 
de zi cu zi, a oamenilor noștri. Ceea 
ce am realizat și ne zbatem să reali
zăm noi, cei din Topolovățu Mare, 
își are izvorul in indicațiile condu
cerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, de a fo
losi cele mai noi și mai avansate cu
ceriri ale științei agricole și cele mal 
moderne metode de organizare, pen
tru a valorifica la maximum condi
țiile pedoclimatice specifice zonei 
noastre și baza tehnico-materfală de 
care dispunem. Mai trebuie să fac 
o precizare : tehnologia culturii po
rumbului, metodele de lucru apli
cate la Topolovățu Mare sint rezul
tatul unei experiențe de mai mulți 
ani, specifică nouă, care se potri-

județele Alba și Brașov

se perpetuează concepția actuală de 
ignorare a valorificării fierului vechi, 
nici nu va fi acceptată soluția mai 
rațională anunțată în întrebarea pusă 
anterior. De ce ? Pur si simplu pen
tru că șpanul. precum si unele res
turi de laminate sint evacuate „la 
grămadă" de la mașinile de prelucra
re cu ajutorul unor transportoare 
subterane. în aceste condiții, desigur, 
șpanul de otel aliat se amestecă cu 
șpanul de otel nealiat si cu cel de 
fontă, devenind impropriu utilizării 
în turnătoria proprie. Dar oare si- 
derurgiștilor le este mai ușor să ela
boreze șarje de oțel din această 
mixtură de șpan 7 întrebare pe care 
conducerea întreprinderii se pare că 
nu și-a pus-o.

Ce concluzii se desprind In final ? 
în cele două județe, Alba și Brașov, 
nu se constată nici o îmbunătățire 
reală în activitatea de pregătire a 
fierului vechi. Măsurile stabilite In 
cursul analizei efectuate asupra a- 
cestei probleme la Combinatul side
rurgic din Hunedoara, și care. In 
fapt, nu reluau decît anumite obli
gații concret prevăzute de lege, au 
rămas simple deziderate înscrise pe 
hîrtie. Astfel :
• Nici Întreprinderile județene de 

recuperare și valorificare a materi
alelor refolosibile și nici conducerile 
Întreprinderilor productive nu au a- 
sigurat, nu întărirea, nici măcar e- 
fectuarea controlului asupra expe
dierii fierului vechi.

• Dotarea unităților amintite cu 
utilaie corespunzătoare pentru pre
lucrarea fierului vechi se desfășoară 
intr-un ritm foarte lent. De necre
zut, dar iată că, acum, după aproa
pe cinci ani de la apariția decretului 
Consiliului de Stat menit să instituie 
ordine în acest domeniu, mai sint 
conducători de întreprinderi care fi
lozofează încă asupra oportunității 
îndeplinirii unor obligații precis în
scrise în lege.

Sint fapte care ne determină să 
continuăm investigațiile in legătură 
cu modul în care se desfășoară do
tarea unităților productive cu utilaie 
de pregătire a fierului vechi și. mai 
ales, cum sint folosite cele existente.

Corneliu CARLAN 
Ștefan D1N1CA 
Nicolae MOCANU 
corespondenții „Scinteli"

Convorbire cu Ing. loan JOSU
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele C.A.P. Topolovățu Mare, 
Județul Timiș,

care o obținut anul acesta 20 530 kg 
de porumb știuleți la hectar

vește doar celor cu condiții pedocli
matice si dotare tehnică asemănă
toare. Cu alte cuvinte, nu e vorba de 
ceva universal valabil. Dar modul de 
acțiune, de gîndire al cooperatorilor, 
mecanizatorilor și specialiștilor noș
tri poate constitui un izvor de inspi
rație și îndemn și pentru alții.

— Acum, pentru că discutăm des
pre unitatea dumneavoastră și pen
tru că mulți se întreabă in ce constă 
„secretul" acestor producții, vă ru
găm si ne înfățișați cit mai amănun
țit modul de organizare a activității 
și tehnologia culturii porumbului.

— Atunci să Încep cu începutul : 
ARATURA. La noi. ce se scrie în 
ordinele de lucru ale mecanizatorilor 
se execută Întocmai. Este un adevăr 
bine cunoscut: pămintul îi ajută 
numai pe cei ce-l lucrează bine. 
Executarea ogoarelor pe întreaga su
prafață destinată porumbului Ia o 
adîncime de 35 cm ne permite, pe de 
o parte, să păstrăm o rezervă mare- 
de apă în sol, iar pe de altă parte 
să efectuăm In primăvară cit mat 
puține lucrări mecanizate, ceea ce 
duce la economisirea de forță de 
muncă, de combustibil, precum și la 
evitarea tasării solului, tasare care 
constituie o boală veche și cronică 
pe terenurile cu exces de umiditate 
din zona Banatului. Dealtfel, trebuie 
să menționez că, o dată la patru ani, 
executăm și o lucrare adincă cu 
scormonitorul pentru ruperea harpa- 
nulul, ceea ce facilitează o serie de 
procese cu influență extrem de po
zitivă asupra producției, inclusiv 
pătrunderea apei în adîncime și evi
tarea băltirilor. Țin să precizez că 
lucrările de scartficare, executate 
anual, prin rotație, pe o parte din 
suprafață, Împreună cu canalele 
existente pentru desecare, care măr
ginesc tarlalele, ne-au permis să re
zolvăm mulțumitor problema Înlătu
rării excesului de umiditate, care 
înainte vreme ne Împiedica să in
trăm la timpul optim pe teren, cu 
toate consecințele negative legate de 
această intîrziere. O altă lucrare de 
însemnătate majoră este nivelarea 
terenului, pe care am realizat-o cu 
nivelatoare confecționate din șină de 
cale ferată de nouă metri lungime, 
in agregat cu grapa cu colți, pentru 
ruperea și astuparea denivelărilor 
dintre brazde, lucrare care se exe
cută pe direcția arăturii.

Semănatul după... 
„metoda Topolovăț"

— Vă rugăm să precizați în ce 
constă, de•fapt, însămîntarea porum
bului după „metoda Topolovăț" ?

— în 1982 am aplicat pentru pri
ma oară această metodă. Și de 
atunci semănăm porumbul numai în 
rîndusj încrucișate. Am redus dis
tanța între rînduri la 50 cm, întrucît 
nu mai facem lucrări mecanice de 
întreținere a culturii. Nu Intrăm 
In porumb decît pentru lucrările de 
completare a unor eventuale goluri 
și pentru combaterea buruienilor pe 
acele norii uni unde efectul erblci- 
delor — deși erbicidăm total — n-a 
fost cel scontat. Mai intrăm In la
nuri Insă doar la cîmit, la depănu- 
șare și la recoltare. In acest fel am 
cîștigat, față de metoda veche, 
10 000—11 000 plante recoltabile la 
hectar. Ca să realizăm o densitate 
uniformă — 66 000 plante la hectar 
— toate semănătorile au fost verifi
cate și reglate la bancul de probă 
de la S.M.A., unde mecanicii au 
fixat adîncimea de semănat și lun
gimea marcatorului. De asemenea, 
cred că nu este de prisos să se re
țină faptul că orice măsură luată în 
vederea uniformizării adîncimii de 
încorporare este binevenită și răs
plătită prin sporuri de producție, 
deoarece asigură o răsărire explo
zivă și uniformă. Aceasta oferă po
sibilitatea ca toate plantele să bene
ficieze de același număr de grade 
de temperatură, de același număr de 
zile de vegetație, de condiții egale 
de hrană și umiditate, ceea ce per
mite ca toate să ajungă concomitent 
in stadiul de polenizare și astfel să 
se producă fecundarea în condiții 
optime. Aș dori să adaug că, în pri- 
măverile mai reci, semănătorile sint 
dotate cu limitatoare de adincime, 
la maximum 5 cm, iar în primăve- 
rile mai călduroase — adincimea de 
semănat este de 8 cm.

— La direcția agricolă județeană 
ni s-a spus că prea riscați la semă
nat, incepind cam de timpuriu 
această lucrare...

— Risc ar fi dacă nu am controla 
foarte exact temperatura din sol. 
Pentru a trece la semănat, Incepind 
de Ia 20 martie noi înregistrăm zil
nic temperatura solului pe tarlalele 
destinate porumbului. Atunci cînd, 
la adîncimea de lnsămlnțare, aceas

ta se menține timp de 5—6 zile In 
jurul a 8 grade, avem siguranța că 
nu greșim dacă pornim să punem 
boabele de porumb sub brazdă. Im- 
binînd elementele de tradiție cu cele 
științifice, pot spune că în ultimii 
ani am reușit să „prindem" la se
mănat momentul cel mai favorabil, 
cu adevărat epoca optimă — și fap
tul acesta a avut o influență extrem 
de binefăcătoare asupra culturii și, 
în final, asupra producției. Ceea ce 
este foarte important de subliniat — 
și care constituie, dealtfel, tot o tra
diție în C.A.P. Topolovățu Mare — 
este respectarea vitezei de semănat. 
Practic, nici un mecanizator de la 
noi nu schimbă — și nici nu admi
tem să schimbe — maneta de viteză 
Ia mai mult decit viteza I mare. 
Inalntind cu această viteză șl cu o 
turație a motorului mare, exhausto- 
rul absoarbe fără nici o scăpare boa
bele de sămlnță la fiecare orificiu 
de pe disc, aslgurind o uniformitate 
perfectă a distanței plantelor pe 
rînd, respectiv o densitate uniformă.

Pentru producții înalte — 
învățăminte din mii 

de experiențe
— Am auzit că la dumneavoastră 

tn unitate se face știință la modul 
foarte concret.

— înseamnă că și pe alții îl Inte
resează acest lucru. Este adevărat 
In fiecare an „sacrificăm" pentru 
știință, pentru cercetare, in jur de 
20 de hectare din suprafața rezer
vată porumbului, pe care, cu spri
jinul cadrelor didactice de la Insti
tutul agronomic din Timișoara, or
ganizăm lotul experimental. în peri
metrul lui încercăm soiurile, liniile 
și hibrizii procurați cu sprijinul Sta
țiunii de cercetări agricole din 
Lovrin, Institutului agronomic și 
Agrosemului. în 1984, în cimpul 
nostru de experiențe am cultivat 
circa 200 de hibrizi. Pe baza rezul
tatelor din cîmpul experimental și 
din producție, tragem concluzii șt 
învățăminte pentru a stabili tehno
logia optimă de cultivare a porum
bului. In acest an, bunăoară, cei mat 
productivi hibrizi s-au dovedit a fi 
HS 400 și HS 412.

Nu mai puțin important este aro- 
lamentul. Este o problemă definitiv 
rezolvată la noi. Sint șase culturi de 
bază care se „rotesc" : trifoiul, soia, 
porumbul, griul, orzul și sfecla de 
zahăr. In acest fel, o dată la patru 
ani, porumbul are ca premergătoare 
o plantă leguminoasă.

— Unii spun că dumneavoastră 
dafi îngrășăminte la discreție. Care 
e, de fapt, realitatea 7

— Realitatea este că nu dăm nici 
”??? mult- nici mai puțin decît dau alții. Numai că noi ie administrăm, 
fără nici o exagerare, cu cintarul, ca 
la farmacie. Criteriile după care sta- 
bilim dozele optime de îngrășăminte 
chimice sint cele cunoscute de toți 
specialiștii : gradul de fertilitate na
turală, în funcție de cartarea agro- 
chimică a solului, regimul de preci
pitații, planta premergătoare, nivelul 
agrotehnicii aplicate și cel al pro
ducției planificate. Pe baza acestor 
criterii, folosim doze diferențiate, de 
Ia o parcelă la alta. Dacă luăm In 
calcul cantitățile totale de îngrășă
minte chimice administrate la po
rumb In 1984 rezultă, în medie, la 
hectar, 330 kg în substanță activă. 
?aL, ce'i drePt. nu neglijăm nici 
fertilizarea cu îngrășăminte organice.

— S-a dus vestea că în coopera
tiva din Topolovățu Mare oamenii 
„se bat" pentru a lucra in acord glo
bal suprafețe cit mai mari.

— Este firesc ca, atunci cind recol
tele sint mari și, in consecință, câști
gurile sint bune, să iasă tot satul la 
muncile clmpului. Ca să fiu mat bine 
înțeles, noi aplicăm întocmai preve
derile legale, care constituie un pu
ternic stimulent pentru mobilizarea 
oamenilor la lucru. In cazul culturii 
porumbului, In afară de tariful In 
bani pe tonă, din depășirea produc
ției oamenii primesc, ca retribuție 
suplimentară pe baza reglementări
lor existente, importante cantități 
de porumb. Anul acesta, producția 
fiind mai mare, și retribuția supli
mentară va crește corespunzător. Cu 
alte cuvinte, la o producție mare și 
cîștigul e mare.

★
în încheierea discuției, președin

tele cooperativei, tovarășul Ioan 
Josu. ..Erou al Muncii Socialiste", a 
apreciat că, deși rezultatele la po
rumb sint peste așteptări, totuși, în 
ce privește nivelul producției Ia 
această importantă plantă cerealieră, 
nu s-au atins limitele maxime. El a 
ținut să adauge că, din experiența 
unității pe care o conduce și a altor 
unități fruntașe, ca. și din realizările 
științei se vor trage In continuare 
noi învățăminte deosebit de folosi
toare.

Lucian CIUBOTARU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteli*
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MAR! CTITORII
ALE ACESTOR ANI

Dacă privim harta Româ
niei, putem constata că în 
toate orașele și comunele pa
triei noastre s-au edificat noi 
întreprinderi industriale și 
agricole, școli, instituții de 
cultură, că pretutindeni se 
dezvoltă o bogată activitate 
economico-socială.

NICOLAE CEAUȘESCU

1550 
obiective industriale 

și agrozootehnice 
importante 

se realizează 
în primii patru ani 

ai cincinalului

• FILE DE ISTORIE

14 SEPTEMBRIE 1983. La Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pornește noua presă de 6 000 tone forță. De la Congresul al Xll-lea al 
partidului și pină in prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat nenumărate vizite de 
lucru pe șantiere ale unor importante obiective de investiții economice și social-cuiturale.

ț j I
I

Temeliile de oțel ale economiei Dinamismul industriei chimice Avanpost al înaltei tehnicități

Furnalul nr. 6 este, fără îndoială, cel mai mare izvor de metal al țării ți, in egală 
măsură, o operă de prestigiu a tehnicii românești. Ultimul din salba de furnale 
de pe „platforma titanilor", cum mai este denumit Combinatul siderurgic Galați, 
uriașul agregat a doborit toate recordurile. Este cel mai mare furnal al țării și 
printre primele zece din lume. Proiectarea furnalului, fabricoreo instalațiilor sale 
ți execuția lucrărilor de construcții-montaj au fost realizate in exclusivitate de 

muncitorii, inginerii ți specialiștii români

Combinatul chimic din Giurgiu este un argument pregnant al unui adevăr și mai 
pregnant : industria chimică a devenit unul din factorii cei mai dinamici ai creșterii 
producției materiale ți ai progresului tehnic. Recenta premieră, complexa instalație 
de epiclorhidrinâ, a fost realizată, pină in momentul de față, doar de citeva firme 
in lume. Moderna tehnologie de obținere o epiclorhidrinei a fost pusă la punct in 
cadrul Institutului Central de Chimie, sub conducerea directă a tovarășei 

academician doctor inginer Elena Ceaușescu 

întreprinderea de avioane din București deschide o nouă pagină in industria 
noastră aeronduticâ. Extinsă ți modernizată in cadrul programului de dezvoltare 
□ aeronauticii române, program adoptat din inițiativa directă a secretarului ge
neral al partidului, această uzină o marilor performanțe dispune acum de o supra
față de 20 hectare numai in hale de producție, o densitate impresionantă de dotare 
tehnică ți tehnologică de cel mai înalt nivel, in care predomină mașinile ți 

utilajele de fabricație interna

Pentru dezvoltarea armonioasă, multilaterală a tuturor județelor țării

Concepția unitară ți nivelul inalt de dotare tehnică a unităților sale conferă tinerei 
platforme industriale a municipiului Bistrița toate atributele modernității : echilibru judi
cios intre ramuri, folosirea rațională a forței de muncă, ca și a resurselor materiale 
ți energetice. Ilustrare convingătoare a roadelor politicii partidului de dezvoltare armo

nioasă a tuturor zonelor țârii, in unitățile de pe platforma industrială bistrițeanâ sint 
realizate, pentru economia națională, circa 80 de produse principale, dintre care unele 
bine cunoscute ți pe piața externă. întreprinderii mecanice, celei de produse electro
tehnice, fabricii de acumulatori, filaturii de lină pieptănată, țesătoriei de mătase,

fabricii de produse lactate, fabricii de bere — citeva din obiectivele de investiții puse 
in funcțiune in perioada dintre cele două congrese ale partidului - urmează să li se 
adauge in curind noi capacități, ce vor spori, pină la sfirțitul acestui cincinal, poten

țialul de producție al platformei industriale la 10 miliarde lei

Pagină realizată de Cristian ANTONESCU
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POPULARĂ DE SUB CONDUCEREA 
LUI HOREA, CLOȘCA Șl CRIȘAN .

NEPIERITOARE MĂRTURIE A SETEI DE DREPTATE 
ȘI LIBERTATE A POPORULUI ROMÂN

Ne gîndim cu venerație la marile mișcări sociale și răscoale populare conduse de Horea, 
Cloșca și Crișan, de Tudor Vladimirescu și de alți tribuni ai poporului, mișcări care au 
aprins și mai puternic vîlvătaia setei de libertate și o viață mai bună a maselor asuprite și 
împilate, au contribuit la accelerarea dezvoltării sociale a țării

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu două sute de ani în urmă, 

din octombrie pînă in de
cembrie 1784, pe pământul tran
silvan s-a scris o fierbinte pa
gină de istorie socială și politi
că, un nou și glorios episod în 
șiragul îndelungatelor eforturi, 
lupte și jertfe ale poporului ro
mân pentru împlinirea nădejdi
lor sale de dreptate socială și 
libertate națională — marea răs
coală populară de sub conduce
rea lui Horea. Cloșca și Crișan. 
S-au ridicat din nou atunci la 
luptă țăranii Transilvaniei și. 
alături de ei, lucrătorii din 
mine și saline, meseriașii, sără
cimea orașelor, făcind să izbuc
nească din adîncuri, cu o forță 
de nezăgăzuit, dureri seculare, 
nedreptăți strigătoare la cer. o- 
bida și mînia unui popor întreg 
strivit sub greutatea unor rîn
duieli învechite.

Evenimentele sfîrșitului de an 
1784 n-au fost un trăsnet din 
senin. Clocotul surd din stră-

funduri fusese vestit de revolte
le nenumărate care împurpura
seră cerul Transilvaniei de-a 
lungul întregului veac 18. Fo
cul. așadar, mocnea sub cenușă. 
Și dacă atunci. în toamna-iama 
lui 1784, el a izbucnit cu forța 
unui vulcan, dacă el s-a întins 
cu repeziciune — precum lava 
ce se scurge, neoprită, dițtr-un 
crater — pe o suprafață care 
însuma o treime din teritoriul 
Transilvaniei, aceasta s-a dato
rat faptului că cuțitul ajunsese 
la os și se umpluse cuca răb
dării și, deopotrivă, că din si
nul celor multi se ridicaseră 
conducători care s-au identificat 
pe de-a-ntregul cu vrerile ma
selor. care au înțeles că drep
turile unui popor nu se dobîn- 
desc altfel decit prin luptă, prin 
acțiune revoluționară, că numai 
aoele izbînzi ce încorporează în 
substanța lor jertfa proprie sînt 
durabile, străbătînd timpurile.

pul de pe grumazi". Iar conclu
zia firească. încheierea normală 
era aceea la care ajunseseră tă-

rănii din comitatul Tîrnava : 
„Nu peste mult va fi țari româ
nească din această tară".

„Nobilime mai mult să nu fie44

„Poverile impuse iobagilor 
erau fără sfîrșit44

să 
dar

Așadar, focul mocnea sub ce
nușă. oricând o pală de vînt pu
țind declanșa vîlvătaia. Și cum 
putea fi altfel cînd viața lobă- 
gimii — adică a celor ce alcă
tuiau Imensa majoritate a lo
cuitorilor Transilvaniei — deve
nise de nesuportat ? O recunosc, 
nu puteau să nu o recunoască 
chiar autoritățile habsburgice, 
sub dominația cărora se afla 
Transilvania de aproape un 
veac. Astfel, un raport din 1781, 
deci din preajma declanșării 
răscoalei, dădea la o parte vă
lul, evidențiind o revoltătoare 
realitate : „Supusul transilvă
nean sau iobagul este, în ce pri
vește starea sa, cel mai neno
rocit țăran ce poate fi găsit pe 
lume, tn afară de viața sa, pe 
care și-o ține cu sudoare și în 
cea mai neagră mizerie, nu are 
nimic ce să-i aparțină personal. 
El poate fi privit ca un adevă
rat sclav al domnului pămîn- 
tese. In afa i de robotele nes- 
firșite pe titre trebuie să le 
presteze cu vitele sau cu pal
mele săptămîni de-a rindul, tre
buie să facă și alte servicii fără 
cea mai mică retribuție, ba une
ori fără nici o hrană (...) Cu un 
cuvint, necazurile și poverile 
impuse supușilor de domnii lor 
pământești sint fără sfîrșit, iar 
excesele la care sint supuși pur 
și simplu de necrezut".

Tabloul vieții țărănimii iobage 
transilvănene se Înfățișa cu a- 
devărat cutremurător. Lungul 
cortegiu de prestații In muncă 
pentru nobili lovea grav starea 
gospodăriei proprii a țăranilor. 
„Ne ruinăm șl ne sărăcim și din 
pricina slujbei peste măsură 
— se pling, cu două decenii îna
inte de răscoală, țăranii din ți
nutul Făgărașului — căci deși 
iarna domnul ne lasă una sau 
două zile pe săptămină ca 
lucrăm pe seama noastră,
vara nici o zi, afară de dumi
neca, ci îndată ce primăvara so
sește timpul lucrului, ne ține de 
luni dimineața pînă simbătă 
seara, ptnă la jumătatea iernii. 
Cind avem sărbătoare, slujba 
noastră e si mai grea, atunci 
ne mină pe toți oamenii casei 
buni de lucru, atît bărbați cit 
și femei (...) Din pricina acestei 
grele slujbe noi deloc nu mai 
ajungem să lucrăm și pe seama 
noastră, incit 
semănături".

Apăsa iarăși 
țăranilor darea 
care ei, cum scriau satele din a- 
ceeași zonă făgărășeană pe la 
1762, „n-o mai puteau birui", 
nenumăratele abuzuri si silnicii 
pe care le aducea strângerea a- 
cestei dări de către aparatul ad
ministrativ. Se adăuga apoi per
manenta lovire a demnității ță
ranilor de către nobilime, de 
către slujbașii acesteia, de către 
administrație. Izvoarele de epo
că au păstrat pentru posteritate 
un lung și cutremurător corte
giu de silnicii și cruzimi pe care 
trebuia să le Îndure iobagul.

Pe lingă acestea toate, națiu
nii române din Transilvania nu 
îi erau recunoscute prin consti
tuția țării, nici un fel de drep
turi politice, iar religia ei — 
„legea românească" — era doar 
tolerată, fiind așezată într-o po
ziție de netă inferioritate fată 
de religiile oficiale. Crunta o- 
primare socială se împletea ast
fel strins cu asuprirea naționa
lă, făcind traiul țăranului român 
de nesuferit. Nedreptatea era cu 
atît mai strigătoare la cer cu cit 
românii erau cei mai numeroși 
locuitori ai Transilvaniei, între
gind de aproape două ori nu
mărul celorlalte naționalități 
luate laolaltă; nedreptatea era 
cu atît mai revoltătoare cu cit 
românii purtau pe umerii lor 
imensa majoritate a greutăților 
țării. In chiar deceniul răs
coalei, cunoscutul cărturar ma
ghiar din Transilvania, Benko 
Jozsef scria : „Atît de mare 
este numărul românilor, incit 
nu numai că le egalează, dar le 
întrece cu mult pe toate celelal
te neamuri din Transilvania 

^uate împreună".

răminem firi

greu pe umerii 
către stat, pe

Un adevăr care în epoca pre
mergătoare răscoalei i se im
pune și înaltului funcționar 
habsburg, contele Leopold Cla
ry : „Mîinile românilor întrețin 
deci drumurile și căile, ei aduc 
locuitorilor produsele de folo
sință din cel mai îndepărtați 
munți, ei cultivă partea cea mai 
mare a timpurilor, viilor, ei sînt 
principalul temei al cărăușitu- 
lui, de la ei curge cea mai mare 
parte a dărilor in casieriile prin
cipelui, din aceste miini vin cele 
mai multe venituri comerciale 
din creșterea vitelor și pășuna- 
tul cerut de ea, din rindul ro
mânilor se recrutează soldatul, 
din rindul lor se asigură consi
derabilele transporturi de sare. 
Acest popor este acela care 
scormonește munții și prăpăstii
le pentru a scoate din inima pă- 
mintului prețioasele minereuri 
spre folosul statului și al prin
cipelui. Este cu totul neîndoiel
nic că tocmai acest popor care 
îndură atîtea chinuri, e cel mai 
indicat pentru utilizarea in sco
puri generale și tocmai de 
merită o atenție cu totul deose
bită grija pentru el in viitor".

Așadar, focul mocnea sub ce
nușă. cuțitul ajunsese la os. O 
spuseseră, cu singe, suferințe și 
lacrimi răscoala condusă de 
Sofronie între 1759—1761, mișcă
rile grănicerilor români și secui 
din deceniul al șaptelea al vea
cului, frămîntările țărănești din 
satele de sub munții Meseșului 
din 1775, „tumultul de la Câm
peni" din 1782. O spuneau masi
vele treceri peste munți la fra
ții de la sud sau est de Carpați, 
dînd naștere în epocă în Țara 
Românească celebrei expresii 
„Tota Transilvania ad nos ve
nit". („Toată Transilvania vine 
la noi“).

Cu atît mai de nesuferit de
venise jugul asupririi străine cu 
dt în acest răstimp se întărește 
tot mai mult conștiința naționa
lă la români, nenumărate măr
turii istorice venind să ateste că, 
deși greu asuprită și lovită în 
demnitatea ei, țărănimea româ
nă era mîndră de vechimea sa 
pe pămîntul străbun și de ori
ginea sa daco-romariă, era con
știentă de numărul său prepon
derent în țară, de contribuția 
hotărâtoare pe care o aducea la 
purtarea sarcinilor acesteia. Iar 
asemenea adevăruri, întărin- 
du-se necontenit în inimi și în 
cugete, au însemnat tot atîtea 
legitimări ale dreptății aspirații
lor lor de emancipare socială și 
națională, tot atîtea confirmări 
ale justeței luptei lor. Documen-

Pregătită în cugete si în inimi 
(„vom ridica noi steag roș si 
niciodată nu vom mai sluji vre
unui domn" — spun cei mai 
dîrji țărani), iviți conducătorii 
potriviți, în măsură să întru
chipeze dorințele poporului, 
răscoala izbucnește ca un torent 
în toamna lui 1784. Ascuțișul său 
se îndreaptă neiertător împotri
va asupritorilor de veacuri. îm
potriva celor ce se opinteau să 
păstreze vechile stări inechita
bile și insuportabile : nobilimea 
transilvăneană și slujbașii a- 
cestela. Pornită din Zarand, vâl
vătaia răzvrătirii se întinde cu 
repezidune în Apuseni, pe Va
lea Mureșului, în Hațeg, spre 
dmpia transilvană. Satele sînt 
într-o necontenită fierbere, se 
răscoală unele pe altele. Ținta 
răsculaților o reprezintă caste
lele și conacele nobiliare, cuibu
rile asupritorilor seculari, locu
rile din care se încerca a se 
ține roata istoriei în loc. Pro
gramul răscoalei este limpede : 
„ștergerea și omorîrea numelui 
iobăgesc". Sau cu cuvintele ul
timatumului din 11 noiembrie 
1784 : nobilime mai mult să nu 
fie ; fiecare nobil unde poate 
primi o slujbă crăiască din a- 
ceea să trăiască : nobilii pose
sori să părăsească pentru tot
deauna moșiile nobiliare ; și et 
să fie plătitori de dare așa ca si 
poporul contribuabil de ’ rind ; 
păminturile nobiliare să se im
partă intre poporul de rind.

Este cel mal radical program 
social al epocii, vizînd nu doar 
îmbunătățirea stării țăranilor.

din el a făcut Horea multe lănci 
pentru numeroși țărani".

Concomitent cu lovirea cuibu
rilor nobiliare, tăvălugul răs
coalei alungă aparatul adminis
trativ oprimator. In cursul lunii 
noiembrie și decembrie pe un 
vast teritoriu al Transilvaniei 
administrația opresivă și spolia
toare a fost Îndepărtată; în lo
cul ei sint numiți sau aleși din 
sinul țărănimii căpitani, căprari, 
juzi etc. Referindu-se la ampli
tudinea acestui proces, secreta
rul gubernial Johann Friedrich 
Seiwart nota : „Pe 15 ale aces
tei luni (decembrie 1784) încă 
nu se găsea nici un singur 
slujbaș al comitatului in întreg 
cercul Zlatna". Iar într-un me
moriu al magnaților transilvă
neni se recunoștea că în Zarand 
„azi domnește singur Horea (...). 
Acolo nu mai e nici o adminis
trație. ca și tind n-ar tine de 
Ardeal".

Vreme de aproape două luni, 
într-o bună parte a Transilva
niei se instaurează, așadar, rân
duieli noi, se simte un suflu de 
viață nouă. Acolo unde e birui
toare „lumea lui Horea", se 
clădesc rînduieli ce propun un 
alt statut social al omului, aspi- 
rind la înălțarea lui în demni
tate, la așezarea muncii ca te
melie a Întregii vieți social-eco- 
nomice. Mult visata tară româ
nească începea să prindă contur.

Odată cu mersul înainte al 
răscoalei se întărește și compo
nenta sa antihabsburgică. se 
cristalizează tot mai limpede 
nevoia unei conduceri proprii, a 
unui crai român. A unui

pentru scuturarea nesuferitului 
jug al iobăgie!, pentru înlătu
rarea nedreptelor rînduieli feu
dale a căror temelie și simbol 
le reprezenta nobilimea maghia
ră transilvăneană. In numeroa
se localități au fost părtași la 
lupte, la lovirea asupritorilor, 
laolaltă iobagii români, ma
ghiari, secui și sași, ca la Abrud, 
la Roșia Montană, în Sîngeorzul 
Trascăului, în Trascău.și în alte 
localități. O seamă de răsculat! 
maghiari sînt chiar condamnați 
la moarte de către nobilime pen
tru participarea 
răscoală, precum 
din Singeorz, J. 
din Trascău sau 
din Turia de Jos, 
urmă acuzat de nobili ca atlțător 
la răscoală și emisar al lui Ho
rea în părțile secuiești pentru 
a îndemna la răzvrătire.

Asemenea exemple, departe 
de a fi izolate, dau expresie unei 
stări de spirit generale, adevă
ratelor sentimente ale țărănimii 
maghiare, săsești ori secuiești, 
care, aidoma celei românești, 
dorea fierbinte ca „nobilime 
mai mult să nu mai fie". Arhi
varul german Ludovic Siess, 
aflat de evenimente la Sibiu, 
scria astfel că „se anunți peste 
tot că atit in Titra Bîrsei, cit și 
printre iobagii secui, ba chiar 
in întreaga Transilvanie, țăranii 
tin întruniri și s-ar putea foar
te curind ca întreaga tară si 
izbucnească intr-o răscoală daci 
armata nu-și va folosi mai bine 
forța".

Temeri care apăsau șl pe no
bilii din secuime. La 1 decem
brie 1784 cornițele suprem al 
comitatului Trei Scaune rapor
ta plin de îngrijorare că răscu- 
lații au aruncat sămânța revol
tei în toate unghiurile țării, do-

lor activă la 
Rătz Mihaly 
Csonkă Rătz 

Kădăr Jozsef 
acesta din

vadă că și iobagii de aid 11 aș
teaptă cu nerăbdare. îndt — 
adaugă raportul — nobilimea de 
aici nu de teama răsculaților, d 
de teama propriilor supuși a 
trebuit să-și caute siguranța la 
Brașov.

Din același comitat se rapor
tează din nou la 20 decembrie 
1784 : „Căci nu se poate ascun
de ci și țăranii noștri între ei o 
mulțime spun mereu: De-ar 
veni numai românii răsculați că 
și ei li se alătură numaidecît și 
vor omori pe nobili". Și adau
gă raportul : au fost prinși patru 
dintre cei ce-au făcut aseme
nea afirmații, aplidndu-li-se 25 
de bite. Dar, conchide raportul, 
pentru asemenea vorbe ar fi tre
buit pedepsită mare parte a su
pușilor.

Gîndeau la fel și țăranii ro
mâni și maghiari din alte zone 
ale Transilvaniei. Scriind că 
toți țăranii români din Transil
vania îl așteaptă pe Horea să 
coboare din munți, un preot ma
ghiar din Turda sublinia astfel : 
„Și iobagii unguri au aștep
tat aceasta cu nerăbdare, ba 
le-au și tras tare cu ochiul, după 
cum a dat aici nu departe exem
plu multa iobăgime unitariană 
din Trascău și Singeorz care (...) 
le-au fost și ei din partea lor 
de ajutor". La o realitate ase
mănătoare se referea contesa 
Cristina Gyulai rind remarca 
faptul că românii de pe Crasna 
(din Sălaj), ca și țărănimea ma
ghiară de aid „ii așteaptă cu 
bucurie" pe răsculați. Vremea 
lui Horea a Înscris astfel în car
tea luptei comune a oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani din țara noastră o pagină 
de lumină, glăsuind despre co
munitatea de aspirații și nădejdi 
ale acestora.

obiceiuri, nutrind aceeași fier
binte dorință de a trăi liberi, 
într-o lume mai drept alcătuită. 
Ajutorul fraților de peste munți 
era așteptat cu brațele deschise 
în Transilvania. Astfel, procu
rorul militar Johann Hiltscher 
notează, la 17 decembrie 1784, 
că popa Gheorghe din Sibișel 
i-a declarat că ei, militarii Im
periali, au avut mare noroc că 
a nins atât de des în munți, căci 
altfel ar fi venit multi și din 
Țara Românească, câteva cete 
au și apărut în frunte cu căpi
tanii lor la granițe. Ba ici, ba 
colo se zvonește despre țărani 
moldoveni gata să treacă pe la 
păsuri in Transilvania. în fe
bruarie 1785 a fost prins Popa 
Nicolae, despre care se zicea 
că a fost trimis de conducăto
rii răscoalei în Țara Româneas
că pentru a cere ajutor. Exista 
iarăși temerea ca după dizolva
rea oastei țărănești la mijlocul 
lui decembrie 1784, Horea, Cloș
ca și Crișan să treacă Carpații, 
autoritățile luînd severe măsuri 
pentru a împiedica o asemenea 
alternativă.

Pentru toate acestea, cu în
dreptățire, Horea a fost așezat 
între acel înaintemergători prin 
a căror luptă, prin a căror jert
fă s-a întărit puternic conștiința 
de sțpe a poporului, iar mulți
mile și-au cunoscut mai bine

puterile, căile de acțiune viitoa
re, telurile luptei. Cu dreptate 
s-a spus deci despre Horea că 
el, țăranul de cremene al Apuse
nilor, a despicat în două istoria.

Aspirații seculare împlinite
în anii socialismului

Martiriul Iul Horea și Cloșca. Gravură de epocă de J. H. 
Loeschenkohl

nu doar curmarea unor abuzuri, 
ci desființarea nobilimii ca cla
să, anularea privilegiilor feuda
le, deposedarea nobilimii de 
proprietățile funciare ; cu un 
cuvint, înlocuirea strâmbelor ra
porturi feudale cu altele noi, 
mai drepte. In numele acestui 
deziderat țăranii trec in cursul 
răscoalei la împărțirea bunuri
lor nobililor cu convingerea că 
acestea „trebuie să se împartă 
intre iobagi ca răsplată a mun
cii lor și să șteargă numele de 
nobil", că acestea erau chiar 
munca lor. In numele acestui 
deziderat se alcătuiește oastea 
țărănească, se înarmează sate’". 
Scria despre acestea un anonim 
maghiar : „Este un lucru demn 
de reținut si acela că oriunde 
ajungeau țăranii (răsculați — 
na.) peste tot unde găseau fier 
(...) de peste tot l-au scos, iar 
fierul l-au dus sus in munți si

adlcă de un neam cu cel ce re
prezentau enorma masă a popu
lației țării, a unui crai capabil 
să le Înțeleagă durerile și ne
voile. De aceea, în cursul răs
coalei s-au putut auzi adesea 
glasuri afirmând : „împăratul 
nost e Horea".

La Horea gîndeau atunci nu 
numai răsculații. ci toți asupri- 
ții Transilvaniei. Se raporta ast
fel guvernului transilvan din 
comitatul Tîrnava, deci din afa
ra ariei de desfășurare a răs
coalei propriu-zise : „Diferitele 
sate din acest comitat si două 
localități din comitatul Făgăra
șului au trimis delegați la Ho
rea". Iar asemenea fapte pu
teau fi multiplicate de sute și 
sute de ori, adică cu exact nu
mărul satelor românești din 
Ardeal.

„Cîte sate românești, 
atiția Horea sînt44

Alba Iul ia de pictorul sibianPortretele conducâtorilor răscoalei, executate în închisoarea de 
Johan Martin Stock

tele vremii surprind limpede a- 
cest proces. Astfel, la Cricău. 
lingă Alba Iulia, în chiar vara 
anului 1784 țăranii români afir
mau : „De-acum e a noastră 
tara (...), căci doar fie că ne 
ducem la tirg, fie la moară, fie 
in orice adunare de oameni, 
peste tot e plin de români lo
cul". Și cazul nu e 
alte știri vin să ateste 
tași ai satelor spun 
„că sint romani si că 
mult ei au stăpinit
(...), e timpul sd-și lapede ju-

singular : 
: că frun- 

tă rănilor 
mai de- 
Ardealul

la

I

„Și iobagii maghiari, 
secui și sași i-au stat 
în ajutor lui Horea44

Dar nu numai iobagii români 
de pe cuprinsul Transilvaniei îl 
așteptau pe Horea, ci și cei ma-

ghiari, secui si sași, care vedeau 
în lupta acestuia propria lor 
luptă pentru o viată mai bună.

Tocmai pentru că și-a simțit 
adine primejduite nu doar avu
țiile, ci însuși statutul său so
cial, nobilimea a recurs la toate 
mijloacele ce-i stăteau la inde- 
mînă pentru a o reprima. Iși 
strînge ea însăși forțele, solicit^ 
intervenția armatei imperiale. 
Unirea forțelor reacțiunii nobi
liare și a autorităților imperia
le arăta limpede că atunci cînd 
le erau amenințate interesele 
fundamentale, stâlpii orânduirii 
feudale își întindeau mîna. Re
zistența țărănească este dîrză, 
eroică, dar forțele sînt inegale. 
Armata are de partea sa tehnica 
și experiența de luptă, țăranii 
doar credința că tot erau cu o 
moarte datori, că decât traiul 

) silnic de pînă atunci era de 
preferat moartea pentru liberta
te. S-au dat aspre bătălii, în 
condițiile unei ierni grele. In 
cele din urmă rezistenta răscu- 
laților a încetat după aproape 
două luni de la declanșarea 
luptei. Horea și Cloșca, iar mai 
tirziu, Crișan, sînt prinși și în
chiși. Nobilimea avea de ce să 
se bucure, Împăratul putea să 
vestească Europei pacificarea 
Transilvaniei.

Numai că nu a fost să fie 
așa. Căci din toamna acelui an 
încoace nobilimea transilvană a 
trăit mereu cu spaima revenirii 
„lumii lui Horea", a aprin
derii unei noi „Horiade". Un 
anonim german scria în 1785, 
dînd expresie stării de spi
rit a clasei asupritoare : 
„Acum este liniște, dar daci 
stau si mă glndesc, mă tem to
tuși că cu timpul nu va fi bine". 
Memorii după memorii, alcătui
te de nobilime, se îndreaptă că
tre curtea vleneză, cerînd mă
suri severe, mergând pînă la a 
propune chiar strămutarea sa
telor românești din munți în 
alte părți ale imperiului. Căci, 
scriau autorii acestora, în for
mulări de o plasticitate remar
cabilă, „nu poate fi nici o nă
dejde de liniște, căci cite sate 
românești atiția Horea sint in 
Ardeal". Cuvinte adevărate, te
meri îndreptățite. Intrucît trăiau 
încă ortaci viteji și dîrji ai lui 
Horea, ca acel Petru Nicola, care 
nu se sfia să declare deschis 
ceea ce era gravat în toate ini
mile : „Om mai face una, batăr 
atunci om muri". Ori ca acel 
Ștef Trifu, ce a , fost prins pe 
cînd mergea la românii bănă
țeni cu îndemnuri la o nouă 
răscoală. Dar mai ales, fiindcă 
Horea însuși trăia în inima și 
cugetul țăranilor ardeleni, care 
întrebați despre crăișorul lor au 
răspuns — așa cum raporta un 
oarecare Luca Pap din Beiuș, la 
multă vreme după răscoală — 
că ei „mai au nădejde in Ho
rea (...), el trăiește, vorbind mai 
departe cu ei". Dealtfel, spune 
tradiția. Horea însuși după ce 
fusese prins „in drum el îi în
demna din toate puterile pe ro
mâni, spunindu-le să nu dispe
re, căci, chiar dacă el va pieri, 
se va ridica un alt conducător 
mai bun dectt el". De aceea, an 
după an, deceniu după deceniu, 
nobilimea s-a temut de apariția 
unui nou Horea, știind mai bine 
ca nimeni alții că. așa cum se 
spunea într-un memoriu al unor 
magnați întruniți la Tîrgu Mu
reș. românii, sat de sat. nu aș
teaptă altceva decit un condu
cător.

Răscoala lui Horea a întărit 
cugetele românești, i-a făcut să 
înțeleagă mai clar că în ei. cel 
mulți precum cucuruzul brazilor 
— cei care se m^suraseră atunci 
de atîtea ori în luptă cu stăpi- 
nii și ieșiseră biruitori — stă și 
numărul și puterea. Cu dreptate 
observa un martor al evenimen
telor despre țăranii români : 
„Parcă și la față și la uitături

Idealurile pentru 
ridicat la luptă și 
țăranii in urmă cu 
s-au împlinit plenar în anii so
cialismului, ani care au însem
nat pentru țărănimea noastră, 
pentru satul românesc perioada 
unor ampla și radicale prefa
ceri înnoitoare. Liberă de orice 
exploatare și asuprire, țărăni
mea a devenit o clasă omoge
nă. stăplnă deplin pe mijloacele 
de producție, ca și pe roadele 
muncii sale, o clasă nouă, care 
In strinsă alianță cu muncitori
mea, cu ceilalți oameni ai mun
cii participă activ la opera de 
construire a noii orânduiri, la 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Alocarea, în acești ani, și cu 
deosebire după Congresul al

care s-au 
s-au jertfit 
două secole,

I
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*
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HOREA
Pe nava munților ce curge numai 
prin timpuri intr-un mers neauzit, 
eroul alb statuie-și e sau spuma-i 
din forfecatul val înzăpezit.

De două secole îl port cu mine 
și-n mine, chip semeț netulburat, 
după diluvii nava-i să se-nchine 
valahului, carpatic Ararat

O patimă la legi de libertate 
și demnitate-a osului străbun, 
e-n inima-i ce peste moarte bate 
sub înțesată lină din zăbun.

Așa cum, simplu, și-l știau ortacii, 
profet oral și necărturârit, 
el avea sentimentul fostei Dacii 
pe care-o desena peste granit.

Unghiu de triumvirat, latinitate-l 
pe lada lui de aur și calcar 
și suflet-trandafir pe o cetate 
in care-și duse propriul calvar.

Adus în lanțuri la apusul lunii 
și tras pe roată-n zori, el a făcut 
să fie roata semn perfecțiunii 
prin trupul său re-ntors in vechiul lut

Noi sintem prelungirea lui In roșu 
și umbra lui răsfrîntă-n nesfîrșit 
și punți sintem pe care-n veac strămoșul 
cu-al lui urmaș, cintind, s-a intilniL

Al. ANDRIfOlU

s-au schimbat", Adică a-au 
înălțat ei înșiși în ochii lor. 
s-au întărit în conștiința drep
tăților lor ; s-au strins legătu
rile între ,ei. zilele fierbinți ale 
răscoalei contribuind la osmoza 
sufletească a românilor mai 
mult dectt deceniile anterioare 
la un loc.

Dar ceea ce este mai impor
tant, țăranii români transilvă
neni au înțeles o dată mai mult 
că în lupta lor nu sînt singuri, 
că peste Carpați sînt tot frați 
ai lor, vorbind aceeași limbă, 
avînd același port și aceleași

IX-lea, a unor mari fonduri de 
investiții și realizarea neabătută 
a politicii de industrializare so
cialistă au asigurat dezvoltarea 
considerabilă a bazei tehnico- 
materiale a agriculturii. în
făptuirea unui vast program de 
lucrări de irigații și îmbunătă
țiri funciare, progrese substanți
ale pe linia chimizării agricultu
rii. Concomitent s-au produs 
profunde prefaceri în pregătirea 
profesională a țărănimii, creș
terea necontenită a nivelului său 
de cunoaștere, a gradului de 
cultură generală ; în satele ro
mânești au apărut în acești ani

zeci și zed de profesii noi t 
tractorist, mecanic, electrician, 
motopompist, tehnician agricol 
etc. A sporit în proporții im
presionante numărul specialiști
lor care lucrează în agricultură. 
Toate aceste eforturi făcute de 
statul nostru socialist au rodit 
bogat. In primul rind In creș
terea continuă a producțiilor a- 
gricole. Dacă in urmă cu numai 
citeva decenii producții de 2 tone 
cereale la hectar erau socotite 
mulțumitoare, astăzi agricultura 
noastră aspiră, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceausescu în 
cuvîntarea rostită la „Ziua re
coltei", la producții de peste 
8 000 kg grîu la hectar și peste 
20 000 kg porumb știuleți la hec
tar. Producția de cereale rea
lizată in medie in anii 1981—1984 
este mai mare cu circa 2 mili
oane tone față de media din pe
rioada 1976—1980, Iar în acest an 
s-a obținut cea mai mare pro
ducție de cereale păioase din is
toria României.

Marile succese pe care le-a 
obținut agricultura socialistă ro
mânească și-au vădit fertilele 
consecințe în ridicarea neîntre
ruptă a nivelului de trai al ță
rănimii, în înnoirea necontenită 
a chipului așezărilor noastre ru
rale. In acest an veniturile lu
nare nominale nete obținute din 
munca la C.A.P. și din gospo
dăriile personale, calculate pe 
o persoană activă au crescut de 
circa 3,5 ori față de 1965 ; pes
te două treimi din populația sa
telor trăiește în case noi ; din 
fondurile statului s-au construit 
pentru lucrătorii și specialiștii 
de la sate peste o sută de mii 
de apartamente. Invățămîntul, 
cultura au pătruns larg in fie
care sat, viata spirituală a lo
cuitorilor satelor îmbogățindu-se 
și diversificîndu-se necontenit.

Anii socialismului au adus, 
deopotrivă, transformări de e- 
sență revoluționară si în privin
ța locului și rolului țărănimii în 
conducerea și organizarea pro
ducției agricole, in conducerea 
politică a treburilor obștești, pe 
plan local sau național. în ca
litatea lor de membri coopera
tori, țăranii participă activ la 
soluționarea tuturor problemelor 
de care depinde bunul mers al 
activității unităților agricole. Pe 
plan național au fost create or
ganizații obștești ale țărănimii, 
învestite cu largi atribuții or
ganizatorice, economice și so- 
cial-politice. Fiecare dintre pro
gramele care vizează dezvol
tarea agriculturii, a celorlalte 
domenii ale vieții economico-so- 
ciale a tării a fost elaborat si 
cu participarea nemijlocită a lo
cuitorilor satelor.

Prevederile proiectului da 
Directive ale Congresului al 
XIII-lea jalonează cu limpezime 
drumul mereu ascendent al a- 
griculturîl românești, prin dez
voltarea intensivă șl moderni
zarea, în continuare, a acesteia, 
prin accelerarea creșterii pro
ducției vegetale și animale și 
mai buna organizare și folosire 
a întregii suprafețe agricole a 
țării, prin aplicarea largă a cu
ceririlor științei agrozootehnice 
Înaintate. Toate acestea vor asi
gura transformarea satelor in 
centre sociale puternice din 
punct de vedere economic, te
meinic dotate edilitar, capabile 
să ofere condiții de muncă și de 
trai optime pentru toți locuito
rii lor.

Este acesta supremul omagiu 
pe care generațiile de azi și de 
miine îl aduc celor care, precum 
eroicii țărani conduși de Ho
rea, Cloșca și Crișan, au luptat 
și s-au jertfit pentru dreptate 
socială și libertate națională.

Paginâ realizată de 
Silviu A C HIM
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST SIRIAN

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist Sirian, 
in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vă transmitem dumneavoastră, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii sirieni un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări.

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România 
urmăresc cu multă simpatie activitatea Partidului Comunist Sirian consacrată 
apărării intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, înfăptuirii aspirațiilor 
de progres social, democrație și pace ale poporului sirian prieten.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solida
ritate existente între partidele noastre se vor întări și dezvolta in continuare 
In spiritul egalității, stimei și respectului reciproc, corespunzător intereselor 
popoarelor român și sirian, cauzei independenței și securității, a păcii și 
colaborării internaționale.

Pericolele create pentru pacea și stabilitatea în lume, încordarea la care 
s-a ajuns în viața internațională și intensificarea cursei înarmărilor impun 
mai mult ca oricînd unirea tuturor forțelor revoluționare, democratice și 
progresiste, antiimperialiste pentru a opri cursul spre confruntare șl război, 
pentru înfăptuirea dezarmării și reluarea politicii de destindere, pentru 
promovarea progresului economic și social al națiunilor lumii.

Vă adresăm, dragi tovarăși, cu prilejul acestui eveniment sărbătoresc, 
urări de noi și importante succese în înfăptuirea programului partidului 
dumneavoastră, în activitatea ce o desfășurați spre binele, prosperitatea și 
fericirea poporului sirian.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pentru a participa la lucrările celei de-a 39-a
ședințe a Sesiunii C.A. E.R.

0 delegație a Republicii Socialiste România, 
condusă de primul ministru al guvernului, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, a plecat la Havana

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCU TURCIA

Excelenței Sale Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, sincere 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum 
și de progres și prosperitate poporului turc prieten.

îmi exprim convingerea că legăturile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte in 
viitor, în interesul popoarelor român și turc, al cauzei securității și păcii 
în Balcani, în Europa și in lume.

Sîmbătă dimineața a plecat la Ha
vana delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, care va participa la lucrările 
celei de-a 39-a ședințe a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Vizita delegației Partidului Comunist din Spania
în perioada 20—27 octombrie a.c., o 

delegație a Partidului Comunist din 
Spania, condusă de tovarășul Jose 
M. Jerez, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.S., a efectuat, 
la invitația Comitetului Central al 

‘‘artidului Comunist Român, o vizită
3 prietenie în țara noastră.
La încheierea vizitei, delegația 

Partidului Comunist din Spania a 
fost primită de tovarășul Emil Bobu, 
■membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R,, și 
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu această ocazie, exprimind vil 
mulțumiri pentru invitația adresată 
de a vizita România, oaspetele a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea tovarășei Dolores Ibarruri, 
președintele Participiul Comunist din 
Spania, șl a tovarășului Gerardo 
Iglesias, secretar general, împreună 
cu cele mai bune urări de progres șl 
prosperitate poporului român.

Exprimiridu-se mulțumiri, oaspete
le a fost rugat să transmită din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
tovarășei Dolores Ibarruri și tovară
șului Gerardo Iglesias un călduros 
6alut, precum șl urări de succes

Cronica
Președintele Partidului Social- 

Creștin Flamand din Belgia, Frank 
Swaelen, care, la Invitația Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, a făcut o 
vizită in țara noastră, a părăsit, sim- 
bătă dimineața. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Tamara 
Dobrin, președintele executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S., de mem
bri ai Consiliului Național.

Au fost prezenți Jan Frans Maes, 
ambasadorul Belgiei la București.

★
în cadrul „Săptămînii internațio

nale a dezarmării", simbătă s-a des
fășurat, in Capitală, adunarea con
sacrată „Zilei pentru pace a ziariști
lor". Adunarea s-a desfășurat sub 
genericul „Ziariștii români se pro
nunță cu hotărîre pentru dezarmare

DE LA
Pentru depunătorii care econo

misesc pe instrumentele de econo
mii prevăzute cu ciștiguri. Casa de 
Economii și Consemnațiuni ii in
formează că tragerile la sorti pen
tru acordarea cîștigurilor la unele 
librete de economii pentru trimes
trul III 1984, precum și la obliga
țiunile C.E.C. cu ciștiguri pentru 
luna octombrie a.c. vor avea loc 
astfel :

— luni 29 octombrie, ora 17,00, 
in sala Operei Române din Bucu
rești, tragerile la sorți pentru a- 
cordarea cîștigurilor la libretele de 
economii cu dobindă și ciștiguri în 
autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din Capitală ;

— marți 30 octombrie, ora 16,30, 
in sala Casei de cultură din str. 
Zalomit nr. 6 din Capitală, trage
rile la sorți pentru acordarea cîș
tigurilor la libretele de economii 
pentru construirea de locuințe, cu

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, de miniștri și alte per
soane oficiale.

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

(Agerpres)

Partidului Comunist din Spania, în 
activitatea pe care o desfășoară pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de bună
stare și progres ale poporului spa
niol.

Oaspeții au dat o înaltă apreciere 
realizărilor remarcabile obținute de 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, adre- 
sind urări de noi succese în toate 
domeniile de activitate.

în cadrul convorbirilor au fost e- 
vocate bunele raporturi existente in
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania, expri- 
mindu-se dorința ca, în spiritul sti
mei și respectului reciproc, al con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gerardo 
Iglesias, relațiile dintre cele două 
partide să se dezvolte in continuare, 
în interesul popoarelor român și 
spaniol, al cauzei păcii; ăedtiri'tății și 
Independenței naționale, progresului 
social și socialismului.

*
în timpul șederii în țara noastră, 

delegația Partidului Comunist din 
Spania a avut convorbiri la comite
tele județene Dîmbovița și Vilcea ale 
P.C.R., a vizitat obiective economice 
și cultural-istorice din aceste județe.

zilei
și pace și susțin cu toată convingerea 
inițiativele președintelui țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru asi
gurarea dreptului la viață al po
poarelor, la existență liberă, inde
pendentă, pentru înlăturarea perico
lului de război nuclear".

Participant» la adunare au adop
tat o telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia in care își exprimă hotărirșa de 
a acționa pentru a face și mai larg 
cunoscute inițiativele românești de 
pace și dezarmare, de a milita con
secvent pentru înlăturarea spectrului 
cataclismului nuclear, pentru trium
ful cauzei păcii și colaborării in Eu
ropa și in lume.

(Agerpres)

C. E. C.
ciștiguri in materiale de construc
ție și pentru turism ;

— miercuri 31 octombrie, ora 
16,30, în sala Casei de cultură din 
str. Zalomit nr. 6 din Capitală, tra
gerile la sorți pentru acordarea 
cîștigurilor la libretele de econo
mii eu dobindă și ciștiguri în au
toturisme emise de unitățile 

.C.E.C. din țară și a obligațiunilor 
C.E.C. cu ciștiguri pentru luna oc
tombrie a.c. Cu prilejul ..Săptă- 
minii economiei". Casa de Econo
mii și Consemnațiuni organizează, 
pe lingă tragerea la sorți lunară, și 
o tragere la sorți suplimentară, la 
care se acordă importante ciștiguri 
cuprinse intre 50 000 și 800 lei.

Tragerile la sorți fiind publice, 
Casa de Economii șl Consemna
țiuni invită pe cei interesați să ia 
parte la lucrările de efectuare a 
acestora.

Măsuri de mare însemnătate 
pentru stimularea oamenilor muncii 

și întreprinderilor in creșterea 
mai puternică a eficienței economice

(Urmare din pag. I)
de stabilirea unor limite maxime 
ale rentabilității la o serie de pro
duse, de diminuarea dobinzilor la 
toate categoriile de credite sau de 
cele privind stimularea mai puter
nică a oamenilor muncii și a în
treprinderilor pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
introducerea progresului tehnic, ri
dicarea calității produselor, redu
cerea costurilor, creșterea produc
ției pentru export și sporirea mai 
substanțială a eficienței economice, 
măsurile adoptate de Comitetul Po
litic Executiv au ca numitor co
mun întărirea răspunderii fiecărui 
om al muncii, a fiecărui colectiv de 
întreprindere pentru aplicarea fer
mă a principiilor autoconduceril 
muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, angajarea lor de
plină pentru realizarea exemplară 
a planului, Ia toți indicatorii can
titativi și calitativi.

Concludentă în acest sens este 
prevederea din hotărîre potrivit 
căreia, pentru sporirea preocupări
lor colectivelor de oameni ai mun
cii în Identificarea tuturor posibi
lităților de creștere peste sarcinile 
de plan a productivității muncit și 
de reducere a consumurilor mate
riale, fondul de participare la be
neficii va fi majorat cu o parte din 
sumele realizate ca efect al măsu
rilor aplicate în acest scop, care se 
regăsesc in beneficii peste plan, 
astfel: 50 la sută in primul an de 
aplicare și 25 la sută în al doilea 
an de aplicare, dacă măsurile res
pective au un efect corespunzător șl 
in acest an. Stimulentele se vor 
localiza, așa cum se prevede in ho- 
tărire, la colectivele de oamenj ai 
muncii care au participat nemijlocit 
la obținerea acestor rezultate.

Măsuri similare sînt prevăzute și 
pentru stimularea creșterii produc
ției de export și obținerii unor pre
țuri externe cît mai mari, pentru 
creșterea cointeresării personalului 
de cercetare și inginerie tehnologică 
In elaborarea unor noi tehnologii, 
recuperarea de produse cu carac
teristici tehnico-funcționale supe

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Mult e dulce ș! frumoasă...
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strata patriei

10,00 viața satului (parțial color)
11,15 Muzica pentru toți
11,45 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan (color). „Roșcova
nul", Partea a IlI-a

ÎS,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color), 

tn program : muzica ușoară și 
populară, versuri, balet, reportaje 
și filme documentare, desene ani
mate, secvența telespectatorului 
• Telesport (ora 15)

18,05 Imagini din Turcia
18,25 Micul ecran pentru cel mid (co

lor)
18.50 1001 de seri
194)0 Telejurnal (parțial color) • tn 

tnttmpinarea marelui forum al co
muniștilor

DESCHIDEREA ANULUI SPOR
TIV UNIVERSITAR IN CAPITALA, 
tn organizarea Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Corhunistl 
din Centrul universitar București va 
avea loc astăzi un festival sportiv, 
cu participarea a mii de student!, 
prilejuit de deschiderea anului spor
tiv universitar și de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei 
1984—1985. Manifestarea se va desfă
șura la Complexul cultural-sportiv 
Tei de la ora 10. tn program : 
parada sportivilor si a plutoanelor 
pentru apărarea patriei, demonstrații 
la ciclism, rugbi. haltere și cultu
rism. aero. auto și rachetomodele, 
iahting. precum șl finalele interinsti- 
tute la atletism, baschet, volei, 
handbal, fotbal, canotaj, tenis de 
masă și șah. în încheierea festiva
lului : un bogat program cultural șl 
artistic.

BASCHET • La Iași, derbiul cam
pionatului nostru masculin. Steaua— 
Dinamo, ambele în formații com
plete. cu Cernat. Ermurache. Opși- 
taru. Ardelean. Netolițchi. Dan 
Niculescu. Vinereanu, Tsakis. Uglai, 
David in primele rînduri. Ora de 
începere : 11. • Se preconizează o 
scurtare a calendarului campionatu
lui masculin : el se va Încheia la 
3 martie 1985, pentru a permite o 
mai bună pregătire a echipei na
ționale in vederea campionatului eu
ropean — grupa A (R.F. Germania 
5—15 iunie 1985) • La turneul final 
al campionatului nostru — grupa de 
frunte, vor juca numai patru echipe. 
Data turneului : 1—3 martie 1985, la 
București.

GIMNASTICA. Lotul reprezentativ 
feminin a început pregătirea tur
neului balcanic intertări. turneu 
programat la București intre 6 și 
10 decembrie. Se are în vedere ali
nierea celei mai bune formații, in 
frunte cu Ecaterina Szabo și Simona 
Păucâ.

BOX. începe campionatul de box 
pe echipe, cu participarea a 16 for
mații. La București, azi. de la ora 
10. in sala IREMOAS, Steaua — 

rioare și ridicarea continuă a com
petitivității produselor românești, 
precum și pentru stimularea perso
nalului din întreprinderi in apli
carea in producție a rezultatelor 
cercetării științifice. De asemenea, 
in vederea stimulării oamenilor 
muncii de a contribui cu soluții 
noi la creșterea productivității 
muncii, reducerea costurilor de 
producție prin invenții și inovații, 
se prevede ca fondul de participa
re la beneficii să fie majorat cu o 
parte din suma reprezentând efec
tele aplicării în producție a inven
țiilor și inovațiilor.

Indiscutabil, aplicarea acestor 
măsuri va contribui într-o măsiură 
și mai mare la sporirea cointeresă
rii oamenilor muncii, la întărirea 
disciplinei, ordinii și răspunderii 
individuale și colective pentru în
făptuirea programului de dezvolta
re economică și socială a tării, de 
ridicare a bunăstării generale a ce
lor ce muncesc. Aceasta face nece
sar. așa cum se desprinde din ho
tărâre, ca fiecare colectiv să-și gos
podărească in așa fel unitatea, mij
loacele materiale și financiare în
credințate de societate spre admi
nistrare, incit să realizeze producția 
fizică la un înalt nivel tehnic, ca
litativ și competitiv, cu cheltuieli 
materiale cit mai reduse, să asigu
re o productivitate substanțial spo
rită beneficii cit mai mari — adică 
o eficiență cit mai mare în Întrea
ga activitate economică.

Ca proprietari șl producători, ca 
beneficiari a tot ceea ce înfăptuim, 
«intern direct interesați să acțio
năm cu cea mai mare fermitate 
pentru aplicarea în viață a noilor 
măsuri de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar, pentru 
Întronarea unul înalt spirit de or
dine și disciplină în producție, pen
tru folosirea rațională, cu înaltă 
răspundere, a tuturor resurselor 
materiale și umane exisrtente in fie
care unitate productivă. Numai așa 
se vor asigura creșterea mai sub
stanțială a eficienței economice in 
flecare întreprindere, sporirea con
tribuției fiecărui colectiv la creș
terea avuției sociale și a venitului

19.20 Ctntarea României (color). Con
cursul dnteculul muncitoresc, pa
triotic 81 revoluționar, consacrat 
Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
Gala laureațllor (I)

19,55 Film artistic (color). „Familia 
noastră". Premieră TV. Producție 
a studiourilor din Turcia. Regla : 
Ergln Orbey

31.30 Un nai la Ateneu
21.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 3
9,00 Formații artistice participante Ia 

Festivalul național „Clntarea 
Românie!"

9,45 Viața culturală
10,00 Muzica?... nimle mal oimplu t
11,05 Din țările socialiste
11.30 Teleenclclopedla
12,00 Salonul TV al artelor plastice
12,40 Viața economică
13.05 Panoramic liric
14,00 tnvățămlnt — calitate — eficientă
14.20 Patru decenii de muzică romă-

14.50 Din lumea științei
15,35 Pași de viață lungă
16,05 Desene animata

Informații sportive
Metalul București. Dintre meciurile 
din tară atrage atenția intîlnirea 
dintre formații i a Brăilei si Con
stantei.

FOTBAL • ..Duel", la distanță. 
Intre Steaua și Dinamo pentru pri
mul loc in clasament: Steaua va 
juca, la Brașov, cu F.C.M.. iar 
Dinamo, la Buzău, cu Gloria. Si 
Universitatea Craiova evoluează in 
deplasare, la Tg. Mureș, cu A.S.A. 
în Capitală, două partide intere
sante : Sportul studențesc — F.C. 
Bihor si Rapid — Politehnica Timi
șoara. O întrecere deosebită la 
Hunedoara. Corvinul contra F.C. 
Argeș, și alta la Slatina. F. C. Olt — 
Chimia. Se prevăd jocuri dîrze intre 
echipele din partea de jos a clasa
mentului : Jiul — F.C. Baia Mare 
și S.C. Bacău — Politehnica Iași.
• De luni, la centrul metodologic al 
federației italiene de la Coverciano. 
consfătuire tehnică internațională 
despre fotbal. Un referat tehnic 
asupra evoluției fotbalului european 
va fi susținut de Mircea Lucescu.
• Miercuri, tot la Coverciano. 
comisia tehnică a U.E.F.A. se va 
întruni pentru un schimb de vederi 
asupra factorilor pozitivi și negativi 
care influențează nivelul jocului de 
fotbal. Printre subiectele discuției : 
— Exigentele față de antrenori, ca
lități și posibilități de a lucra pe 
termen lung, raporturile intre an
trenori și jucători, importanta edu
cației ; — Calitatea antrenamentu
lui ; — Atitudinea negativă a jucă
torilor : mai puțin angajament, mai 
multe simulări și incorectitudini, 
revendicări în creștere ș.a.m.d.
• La școala de antrenori de doi ani. 
fără frecventă, nume cunoscute in 
fotbalul nostru. în anul II : Simio- 
naș. Beldeanu. Agiu, Basno. Cazan, 
Serbănoiu : in anul I : Mulțescu, 
Manea. Cavai. Al. Nicolae. Hajnal, 
Augustin. Stănescu. Rozsnal, Efti- 
mescu. Broșovschi.

ATLETISM. Federația internațio
nală de atletism a definitivat calen
darul competițional al anului viitor. 
Principalele concursuri se vor des

național. Numai așa se vor asigura 
mijloacele necesare dezvoltării eco- 
nomico-sociale neîntrerupte a țării 
și ridicării nivelului general de 
trai și a calității vieții întregului 
popor.

Este o îndatorire fundamentală a 
organelor și organizațiilor de partid 
de a uni. intr-un front larg de 
muncă rodnică, eforturile comuniș
tilor, ale tuturor oamenilor muncii 
in înfăptuirea exemplară, cu spirit 
revoluționar, a măsurilor adoptate 
de conducerea partidului pentru 
perfecționarea mecanismului eco
nomico-financiar, în vederea creș
terii mai puternice a eficienței în
tregii activități economice, pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce le revin din recenta 
hotărîre a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Acestea sînt 
chemate să treacă de îndată la or
ganizarea unor largi dezbateri pen
tru cunoașterea și însușirea de că
tre fiecare colectiv și fiecare om al 
muncii a rațiunilor și semnifica
țiilor politice, economice și sociale 
ale recentelor măsuri, să acționeze 
cu perseverență pentru aplicarea 
lor neabătută in viață, intrucît ele 
corespund în cel mai înalt grad 
intereselor fundamentale ale dez
voltării economico-sociale neîntre
rupte a țării.

Cu conștiința și convingerea că 
noile măsuri vor asigura ridicarea 
continuă a eficienței economice în 
toate unitățile productive și în toa
te domeniile economiei naționale, 
creșterea avuției sociale și a veni
tului național și ridicarea, pe a- 
ceastă temelie solidă, a nivelului de 
trai al întregului popor, să facem 
totul pentru înfăptuirea lor neabă
tută, să dăm zi de zi, la locurile 
noastre de muncă, tot ce avem mai 
bun ca putere de muncă și spirit 
creator pentru a întîmpina Con
gresul al XIII-lea al partidului cu 
noi și remarcabile realizări, pentru 
îndeplinirea exemplară, la toți in
dicatorii, a planului și a angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă in acest an hotăritor al 
cincinalului.

16.30 Universul femeilor 
17,00 Serata muzicală TV
18,45 Spiritul de economie — o cali

tate a omului modern
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Concert simfonic
20,40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
31,00 Jaz In nocturnă
21.30 România pitorească
22.50 Telejurnal

LUNI 29 OCTOMBRIE
30,00 Telejurnal (parțial color) • în 

tntlmpinarea marelui forum al co
muniștilor

30.20 Actualitatea tn economia
20,35 Tezaur folcloric (color) 
21,05 Roman-foileton (color). „Marco 

Polo". Episodul 3
21.55 Orizont tehnico-științifle. Știința 

In avangarda progresului econo- 
mleo-soclal. Obiective ale cerce
tării științifice românești cuprin
se In proiectul de Directive ale 
celui de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R.

22.20 Telejurnal (partial color)

fășura astfel : „Jocurile mondiale" 
pe teren acoperit. 18—19 ianuarie, 
la Paris ; Campionatele mondiale de 
cros, 24 martie, la Lisabona ; fina
lele „Marelui Premiu", 7 septembrie, 
la Roma și „Cupa mondială". 3—6 
octombrie, la Canberra • în 1985 : 
prima ediție a „Marelui premiu" la 
atletism, care va avea un sistem 
șimUar celui din tenis. în program 
figurează 16 mari competiții Interna
ționale. Printre acestea : concursu
rile de la Eugene — 1 iunie. Mos
cova — 8 iunie. Praga — 22 iunie. 
Helsinki — 4 iulie. Oslo — 27 iulie. 
Londra — 2 august. Budapesta — 
4 august. Ziirich — 21 august și 
Bruxelles — 30 august.

Crupa] de
Valerlu MIRONESCU

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins tntre 28 octom
brie, ora 20 — 31 octombrie, ora 20. 
In țară : Vremea va fl In general fru
moasă, cu cerul variabil, la Începutul 
Intervalului unele innorări pronunțate 
se vor menține în sudul șl estul țării. 
Precipitații slabe. Izolate, sub formă 
de ploaie vor cădea In sudul șl estul 
țării.- VIntul va sufla In general slab, 
cu Intensificări trecătoare la Începutul 
Intervalului în estul țării și la munte, 
predominînd din sectorul nordic. Tem
peratura va continua să scadă la În
ceputul Intervalului, apoi va crește din 
nou îndeosebi In zonele de deal șl de 
munte. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre minus 3 și 7 grade, iar 
maximele între 10 și 20 de grade. Di
mineața șl seara pe alocuri se va pro
duce ceață. Iar Izolat se va semnala 
brumă mal ales în nordul șl centrul 
țării. In București : Vremea va deveni 
frumoasă, cu cerul variabil. Innorări 
mal pronunțate se vor menține Ia în
ceputul Intervalului, clnd condițiile vor 
fl favorabile ploii slabe. VIntul va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre 3 șl 
7 grade, Iar maximele tntre 15 șl 18 
grade, dimineața ceață slabă.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului ministru al Repu
blicii Turcia, Turgut Ozal, prin care 
îi adresează cele mai sincere felici
tări și urări de prosperitate pentru 
poporul turc cu prilejul aniversării

Ziua națională a Republicii Tur
cia evocă evenimentul istoric de la 
29 octombrie 1923, cind Marea Adu
nare Națională întrunită la Ankara, 
in prima sa sesiune, a pus capăt 
regimului anacronic și a des
chis calea făuririi statului turc 
modern.

întreaga perioadă ce a urmat 
acestui eveniment s-a desfășurat 
sub deviza modernizării structurilor 
social-economice și politice ale tă
rii. Și, intr-adevăr, Turcia a cu
noscut prefaceri înnoitoare în toate 
domeniile, factorul hotăritor al 
transformărilor constituindu-1 crea
rea unei industrii proprii, pe baza 
valorificării bogățiilor naționale. 
Industriile metalurgică, construc
toare de mașini, petrolieră, chimi
că, ca și cea producătoare de bu
nuri de larg consum au dus la creș
terea simțitoare a venitului națio
nal, la schimbări profunde in struc
tura populației, la înnoirea unor în
tinse zone ale țării.

Noul plan de cinci ani (1983— 
1989), aprobat vara aceasta de 
parlament, stabilește dezvoltarea în 
continuare a economiei, intr-un 
ritm anual de peste șase la sută, 
din care cel al industriei de 7,5 la 
sută. Axat îndeosebi asupra creș
terii exporturilor, programul urmă
rește, de asemenea, contracararea 
efectelor crizei economice, comba
terea mai eficientă a inflației și 
crearea de noi locuri de muncă, 
sporirea venitului pe locuitor.

Ziua națională a Republicii Tur
cia constituie un nou prilej de a 
evoca relațiile de colaborare prie
tenească dintre țările noastre. Aces
te relații au cunoscut o puternică 
dezvoltare, îndeosebi în ultimii 15 
ani, sub impulsul hotăritor al înțe
legerilor realizate în cursul frec
ventelor întâlniri și convorbiri ro- 
mâno-turce la nivel înalt. Noi și 
ample perspective au fost jalonate,

Pentru odihna și sdnâtatea 
oamenilor muncii

Organizatorii turismului aprecia
ză că luna noiembrie din acest an 
este o lună de legătură între lunga 
toamnă și sezonul de iarnă pe care 
îl inaugurează, îh mod tradițional, 
luna decembrie. Cu alte cuvinte, ya 
avea și zile frumoase, călduroase, 
dar și zile care anunță sosirea ano
timpului alb, atit de așteptat de 
amatorii sporturilor de iarnă.

în această perioadă, cererile de 
locuri avind o pondgre mai mică, 
fiecare stațiune are rezerve pentru 
toți soiicitanții. Asta înseamnă că 
luna noiembrie are privilegiul rar 
de a oferi locuri fiecăruia după do
rință. Care ar fi totuși „eșantioa- 
nele" de vacanță pe care vi le pro
punem? Renumitele stațiuni Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Poiana Brașov, 
Păltiniș — care de atîtea ori în 
cursul anului vă întîmpină cu re
gretul că au toate locurile ocupate 
— au, în sfirșit, posibilitatea să fie, 
pentru oricine, gazdele atit de mult 
căutate. Și fiecare din ele e gata 
să-și prezinte noutățile. Fiindcă, și 
acesta este adevărul, fiecare a cu
noscut în ultimii ani înnoiri și mo
dernizări care le-au adus in „elita" 
turismului nostru. Prin hoteluri noi 
și reamenajate — „Internațional", 
„Montana", „Sinaia", „Caraiman", 
„Păltiniș" (Sinaia), „Alpin", „Ciu- 
caș", „Șoimul", „Piatra", „Cristal" 
(Poiana Brașov), prin moderniza
rea și ridicarea gradului de confort 
în cele existente, prin dezvoltarea 
și diversificarea mijloacelor de 
agrement.

în același timp, este bine ca 
aceia care optează pentru vacanță 
in această perioadă să mai țină 
seama de un fapt. în ultimii ani, 
datorită modernizărilor făcute, și-au 
cîștigat dreptul de a fi gazde la 
fel de bune ca și suratele lor cu 
firmă mare o seamă de stațiuni 
mai puțin cunoscute și mai puțin 
solicitate. Amînarea de către posi

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

zilei naționale. Totodată, în telegra
mă se exprimă convingerea că rapor
turile prietenești de colaborare ro- 
mâno-turce se vor dezvolta continuu, 
în interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii în Balcani și 
în întreaga lume.

în acest sens, în cadrul convorbi
rilor din luna mai anul trecut 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și generalul Kenan Evren, 
președintele Republicii Turcia, în
țelegerile la care au ajuns cei doi 
șefi de stat exprimind hotărîrea de 
a acționa în vederea intensificării 
in continuare a colaborării româno- 
turce reciproc avantajoase.

Se dezvoltă colaborarea economi
că, pe această bază stabilindu-se 
ca schimburile comerciale să ajungă 
la 700 de milioane de dolari anual. 
Avantajoasă pentru ambele țări se 
dovedește construirea, în cooperare, 
a unor importante obiective indus
triale In Turcia. Astfel, rafinăriei 
„Anatolia Centrală", ridicată prin 
eforturi comune, i se adaugă parti
ciparea țării noastre la dezvoltarea 
și modernizarea Combinatului me
talurgic de la Karabiik, acțiunile de 
cooperare în vederea construirii 
centralei electrice de la Kapulakaya. 
precum și a altor obiective în do
meniul chimiei, minier și altele.

O deosebită însemnătate prezintă 
linia de transporturi navale specia
lizate și trecerea la construirea 
unei linii de feribot intre porturile 
românești și turcești la Marea Nea
gră, ceea ce va duce la mai buna 
valorificare a apropierii geografice, 
în folosul dezvoltării generale a 
colaborării.

Ca țări situate în aceeași zonă 
geografică. România și Turcia co
laborează, de asemenea, pe plan 
internațional, ambele țări expri- 
mîndu-și hotărîrea de a depune 
eforturi in vederea promovării con
lucrării bl și multilaterale intre 
statele din Balcani, pentru trans
formarea peninsulei intr-o zonă a 
înțelegerii și bunei vecinătăți, po
trivit intereselor majore ale po
poarelor respective, ale cauzei 
păcii.

bilii solicitanțl a Intilniril cu ele 
este, în primul rind, in dauna lor. 
Pe de o parte, pentru că ei își 
refuză neîndreptățit plăcerea și po
sibilitatea de a face cunoștință cu 
frumusețea lor. Pe de alta — fără 
să-și dea seama — întirzie să bene
ficieze de eficiența lor terapeutică. 
Pentru agenda dumneavoastră, no
tăm citeya din aceste stațiuni : 
Geoagiu (— Hunedoara, Săcelu — 
Gorj, Buziaș și Calacea — Timiș, 
Moneasa — Arad, Amara — Ialo
mița, Sovata — Mureș ș.a. Preci
zăm că toate cele enumerate mai 
sus, pe lingă factorii de cură dintre 
cei mai eficienți, pe lingă situarea 
lor în locuri de o frumusețe rară, 
se prezintă, din punct de vedere al 
gradului de confort, la un nivel 
egal cu al stațiunilor celor mai cu
noscute. Și, ca să nu le nedrep
tățim și pe acestea din urmă, iată, 
spre comparație și fixarea opțiunii 
dumneavoastră, numele citorva : 
Băile Felix, Băile Herculane, Căli- 
mănești-Căciulata, Tușnad. Vatra 
Dornei, Slănlc Moldova.

în sfirșit, pentru cei care n-au 
aflat încă, e bine să știe că nici 
marea nu-i uită pe oaspeții săi in 
această perioadă. Complexele sa- 
natoriale de la Eforie Nord, Man
galia și Neptun, chiar dacă nu 
beneficiază de plajele însorite ale 
verii, dispun de moderne baze de 
tratament, care, datorită dotărilor 
pe care le au, „reproduc" aproape 
toate condițiile terapeutice din 
timpul verii. Inclusiv condițiile de 
baie. Pentru că în modernele lor 
piscine se poate face permanent 
baie cu apă de mare... încălzită.

Așadar, luna noiembrie — o lună 
bogată în oferte și posibilități din
tre cele mai atrăgătoare pentru 
odihnă sau îngrijirea sănătății in 
oricare din frumoasele stațiuni ale 
țării.

Constantin PRIESCU

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Iubirile de-o viață — 10;
Poveste din Hollywood — 13; Cali
gula — 19.30: (sala Atelier) : Idolul 
și Ion Anapoda — 10.30; Farul șl 
domnul Valentino — 16: (sala din 
Piața Cosmonauților. 11 07 57) : Papa 
Dolar — 15: Gimnastica sentimenta
lă — 20.
• Filarmonica „George EnescuK 
(15 68 75. Ateneul Român) : Deschide
rea stagiunii pentru elevii școlilor 
generale. Ciclul de abonamente „A". 
„Genurile și formele muzicii instru
mentale și simfonice" — Sulta șl u- 
vertura — 11: „Comori muzicale". Re
cital de violoncel șt orgă : Alexan
dri» MoroȘanu, Iosif Gerstenengst —
19.

• Opera Română (13 18 57) : Festiva
lul național „Clntarea României" — 
Voci tinere — 11; Povestea micului 
Pan — 18. •
• Teatrul de operetă (14 80 II) : Vila 
cu iluzii — 10,30; O noapte la Vene
ția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 10: Amintiri 
— 15; Labyrintui — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Răceala — 
10,30; Gustul parvenirii — 19.
• Teatru! Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10.30: 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 11; Stop pe auto
stradă — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 
10.30: Pachetul cu acțiuni — 15,30; 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idloata — 10; Jocul de-a 

vacanța — 19,30: (sala Studio) : Ca
landria — 15; EX — 19.
O Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 10; Cum s-a făcut de-a rămas Ca- 
ttnca fată bătrlnă — 19,30; (sala Glu
lești, 18 04 85) : Cocoșelul neascultător
— 10; Milionarul sărac — 19.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Dragoste la prima vedere
— 16; Băiatul cu sticlețl — 19,30.
• Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; (la Palatul sporturilor șl 
culturii) : Varietăți muzicale — 18.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
fntre caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) :
Cine se teme de crocodil — 10,30;
Mary Poppins — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 11; Noc

turn — Carte de vizită — 20; (sala 
din Piața Cosmonauților) : Anotim
purile mtnzului — 12.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 10; 15,30; 19.

cinema
• Moara lui Călifar : SCALA 
(11 0372) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Zbor periculos : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15: 
13,30: 15.45; 18: 20.
• Singur de cart : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 17,45; 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15: 15,30; 
17,45; 20.
• Secretul lui Bachus : FAVORIT 

(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15.
• Buletin de București : MODERN 
(23 71 01) — 9: 11.15: 13.30; 15,45: 18; 20.
• Surorile : BUZEȘTI (50 43 58) —
15: 17.15: 19,30.
• Emisia continuă ; DACIA (50 35 94)
— 9: 11.15: 13,30: 15.45: 18: 20.
• Dreptate tn lanțuri: LIRA (31 7171)
— 15.30; 17,45; 20, COTROCENI
(49 48 48) — 15: 17.15; 19,30.
• Explozia : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30: 17,30; 19.30.
• Glissando : CIULEȘTI (17 55 46) — 
9: 12: 16: 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12.30; 15.45; 19.
• Salutări de la Aglgea : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17.15; 19,30.
• Ana Pavlova : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30; 16; 19.15.
• Program de filme documentare cu 
teme militare : CENTRAL (14 12 24):
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

• Vrăjitorul din Oz — 9; 10.45; 12.30;
14,15; 16, Tații și bunicii — 17.45;
19.43 : DOINA (16 35 38).
• Cum am declanșat al doilea război 
mondial : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9: 12: 16: 19.
• Yankeii : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12.30: 15: 17.30: 20.
• Jazz ’20 : PACEA (60 30 85) —
15,30: 17.30: 19.30.
• Pensionul doamnei Latter : VII
TORUL (10 67 40) — 15.30; 17,30: 19.30.
• Dosarul albastru : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17.30: 19.30.
• împușcături sub sptnzurătoare :
TOMIS (21 49 46) — 9: 11,15; 13.30;
15,45; 18: 20.
• Cu cerul sub picioare : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15,30: 17.30: 19,30.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Lupii mărilor s CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Cactus Jack : FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11.15: 13 30; 15 45: 18: 20.
• Undeva, cindva : LUMINA (14 74 18)
— 9: 1 1.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Marfă furată : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 11 15: 13 30: 15,45: 18: 20.
0 Competiția : UNION (13 49 04) — 
9.30: 11.30: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Lancea de argint : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Afacerea Pigot : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.
0 Cobra se Întoarce : AURORA 
(36 04 66) — 9: 11.15; 13,30: 15.45; 18: 20.
0 Omul și fiara : MUNCA (21 50 97)
— 15.30; 18,30.
0 Roiul : FLACÂRA (20 33 40) —
13,30; 15,30; 17,30: 19,30.
0 Cineva ca tine : ARTA (21 8! M)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
0 Solitarul de ta fortul Humboldt t 
CULTURAL (83 50 13) — 0; 11,11;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
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SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ROMANIA SOCIALISTA OBȚINE NOI $1 IMPORTANTE REALIZĂRI 

IN DEZVOLTAREA SA MULTILATERALA, SE AFIRMA CA UN PARTICIPANT 
DEOSEBIT DE ACTIV LA VIATA INTERNAȚIONALA

RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE

opera de edificare a României socialiste, înde
osebi in perioada de după Congresul ol IX-leo 
al partidului, de cind destinele patriei noastre 
sint încredințate tovarășului Nicolae Ceâușescu.

Totodată, mijloacele de informare in masă pun 
in lumină politico externă de pace și colabo

Presa de peste hotare evidențiază pe larg as
pecte majore ale actualității românești in per
spectiva apropiatului forum suprem al comuniș
tilor - Congresul al Xlll-lea al Partidului Co
munist Român. Sint scoase in relief împlinirile 
poporului nostru, angajat eu toate forțele in

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceâușescu la marea adunare popu
lară din municipiul Slatina a fost 
amplu reluată de agenția „CHINA 
NOUA". Președintele Nicolae 
Ceâușescu — arată agenția — a 
declarat la marea adunare populară 
care a avut Ioc in municipiul Sla
tina, reședința județului Olt, cu 
ocazia „Zilei recoltei", că România 
a realizat, anul acesta, peste o tonă 
de cereale pe locuitor. Anul acesta 
— a arătat președintele Nicolae 
Ceâușescu — un mare număr de 
unități agricole au obținut recolte 
bune la producția de griu și de 
porumb. Relevindu-se, apoi, că s-a 
conferit titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" unui număr de nouă 
unități agricole cooperatiste și de 
stat pentru producțiile bune obținu
te Ia porumb, „China Nouă" subli
niază — argumentînd cu date citate 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceâușescu — rezultatele remarca
bile obținute de numeroase colec
tive de oameni ai muncii din agri
cultura românească la producția de 
griu și de porumb. în încheierea 
corespondenței sale, agenția chi
neză subliniază că, de asemenea, 
s-au obținut rezultate bune Ia pro
ducția industrială, realizindu-se o 
creștere de 6 la sută față de anul 
1983.
Jnformînd despre cuvîntarea tova

rășului Nicolae Ceâușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, la marea adunare 
populară din municipiul Slatina, cu 
prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei", 
ziarul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO" a publicat o corespondență 
in care scrie : Conducătorul Româ
niei a subliniat că în acest an agri
cultura a obținut rezultate bune. Au 
fost realizate peste 1 000 kilograme 
de cereale pe locuitor, rezultat care, 
atestă. Îndeplinirea uneia dintre 
sarcinile economice principale pe 
anul 1984. Au fost obținute in me
die 5 000 kilograme de grîu de pe 
o suprafață , de 157 000 ha din 216 
unități" agricole, iar 78 unități a- 
gricole au obțiput 10 000 kilograme 
de porumb boabe la hectar pe o 
suprafață de 53 000 ha. Tovarășul 
Nicolae Ceâușescu — menționează 
ziarul bulgar — a relevat, și succe
sele mari obținute de lucrătorii a- 
gricoli din județele Olt și Timiș.

Președintele Nicolae Ceâușescu a 
subliniat că in anul unmător satul 
românesc trebuie să obțină de pe o 
suprafață de 500 000 ha cite 10 000 
kg porumb boabe la hectar, iar pe 
cel puțin 35—10 la sută din supra
fața cultivată cu griu să se obțină 
peste 5 000 kg griu Ia hectar, se 
arată In încheierea relatării.

Despre cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceâușescu la marea aduna
re populară din municipiul Slatina 
au relatat șl cotidianele bulgare 
„ZEMEDELSKO ZNAME" și „CO- 
OPERATIVNO SELO".

într-o amplă corespondență din 
București, ziarul sovietic „PRAV
DA" relatează despre desfășurarea 
adunărilor de dare de seamă și ale
geri din organizațiile de bază ale 
Partidului Comunist Român. Ana
liza desfășurării adunărilor gene
rale și a conferințelor organizațiilor 
de partid — se spune in articol — 
a părerilor exprimate de oamenii 
muncii evidențiază o cerință ge
nerală. importantă atit pentru fie
care comunist, cit, șl pentru colec
tivele de muncă in ansamblu : acti
vitatea noilor organe alese trebuie 
să fie îndreptată spre folosirea ra
țională a forțelor, cunoștințelor și 
competenței membrilor de partid

s
CONVORBIRI. Todor Jivkov, se

cretar general at C.C, al P.C. Bul
găr, a avut o întrevedere cu Hans 
Eleven, președintele P.C. din Nor
vegia, care face o vizită in R.P. 
Bulgaria. Au fost discutate proble
me ale dezvoltării relațiilor dintre 
cele două partide și ale situației 
internaționale, punîndu-se accent 
pe problemele păcii și securității 
europene, relatează agenția B.T.A.

ÎNTREVEDERE. Erich Honecker, 
secretar general al C.C, al P.S.U.G., 
a avut o întrevedere cu primul se
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Tunisian, Mohamed Harmel, 
care Întreprinde o vizită în R.D. 
Germană. Au fost abordate proble
me internaționale și aspecte ale re
lațiilor dintre cele două partide și 
țări, transmite agenția A.D.N,

SAPTAM1NA FILMULUI RO
MANESC. Institutul norvegian al 
filmului, in colaborare cu amba
sada română, a organizat la Oslo o 
Săptămină a filmului românesc. 
Săptămini ale filmului românesc 
vor fi organizate, in continuare, in 
luna noiembrie, in orașele Bergen 
și Trondheim. 

și a celor fără de partid pentru re
alizarea in ultimul trimestru al a- 
cestui an — an hotăritor al cinci
nalului — a celor mai bune rezul
tate in producție. Subliniind că îm
bunătățirea conducerii procesului de 
muncă a organizării cere din par
tea fiecărui comunist cunoașterea 
exactă a obligațiilor sale, îndepli
nirea consecventă a sarcinilor în
credințate de partid, ziarul sovietic 
arată că la încheierea adunărilor de 
dare de seamă și alegeri și a confe
rințelor. comuniștii români iși asu
mă sarcini de și mai mare răspun
dere. Organizarea precisă a muncii 
— scrie .,Pravda" — decurge din 
capacitatea comuniștilor de a eva
lua exact situația, de a exercita un 
control permanent și eficient asu
pra îndeplinirii la timp de către 
oamenii muncii a sarcinilor și în
datoririlor lor.

Ziarul relevă. In încheiere, că, în 
cadrul dezbaterilor, s-a atras aten
ția asupra îmbinării juste a activi

• Succese deosebite obținute în acest an în 
agricultura românească

• Canalul Dunăre — Marea Neagră — o expre
sie a capacităților creatoare ale poporului român

® O politică consecventă de pace și înțelegere 
între toate popoarele

tății colectiv© in cadrul organelor 
do partid nou alese cu răspunderea 
personală a fiecăruia dintre comu
niștii care fac parte din ele. Munca 
bine organizată scoate, totodată, in. 
evidență și aportul fiecăruia și în
seamnă și creșterea responsabili
tății comuniștilor. Eficiența muncii 
se apreciază după fapte.

De asemenea, ziarul „Pravda" a 
Informat despre desfășurarea cam • 
paniei de toamnă in agricultură și 
asigurarea tuturor condițiilor pen
tru depozitarea recoltelor, subli
niind că in România s-a obținut, 
in acest an, peste o tonă de cereale 
pe locuitor.

Același ziar. într-o relatare con
sacrată creșterii activității crea
toare a colectivelor de oameni ai 
muncii din țara noastră, informea
ză că in întreprinderile industriale, 
in cooperativele și intreprinderile 
agricole de stat, in institutele de 
cercetări din România au loc adu
nări în cadrul cărora oamenii mun
cii examinează căile in vederea în
deplinirii cu succes a sarcinilor pe 
anul 1984, realizării programului de 
dezvoltare socială și economică pen
tru anul viitor. în centrul atenției 
stau problemele ridicării calității 
producției, ale livrării produselor 
pentru export, intrării în funcțiune 
a noilor obiective, sporirii eficien
tei economice. Adunările oamenilor 
murfcii se desfășoară într-o at
mosferă de principialitate și exi
gență, iar angajamentele luate, 
eforturile organizațiilor de partid 
din țară au în vedere obținerea de 
noi succese in ajunul Congresului 
al XIII-lea al P.C.R.

Mărețele împliniri ale poporului 
român, in anii edificării noii socie
tăți. in toate domeniile de activi
tate, sint reliefate într-o prezenta
re generală a României ' socialiste 
făcută de revista indiană „WORLD 
TRAVEL". Pe bază de date și cifre 
sint evidențiate creșterea produc
ției industriale, agricole, dezvolta
rea bazei energetice și de materii

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

s Sag. .

ÎNTÎLNIRE. La Beijing a avut 
loc, simbătă, o întrevedere intre 
Wu Xueqian, consilier de stat și 
ministru al afacerilor externe al 
R.P. Chineze, și Leonid Iliciov, re
prezentant special al guvernului 
U.R.S.S. la consultările politice so- 
vieto-chineze, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice — informează agențiile 
T.A.S.S. și China Nouă, După cum 
precizează agenția China Nouă, in 
discuții s-a abordat tema normali
zării relațiilor dintre R.P. Chineză 
și Uniunea Sovietică. Agenția 
T.A.S.S. arată că părțile au relevat 
însemnătatea contactelor intre cele 
două state în diferite domenii, s-au 
pronunțat in favoarea continuării 
dialogului politic in probleme in
ternaționale.

DECLARAȚIE. Secretarul general 
al O.N.U.. Javier Perez de Cuel
lar. a apreciat, după cum se arată 
intr-un comunicat de presă difuzat 
la sediul O.N.U. din New York, că 
cea de-a doua rundă de negocieri 
indirecte în problema cipriotă a 
dus la o „dlarificare a pozițiilor" 
celor două părți. Perez de Cuellar 
a estimat că întrevederile avute 
separat cu președintele Ciprului. 
Spyros Kyprianou. și liderul co

prime, ridicarea calității vieții ma
teriale și spirituale a țării, edifi
carea unei infrastructuri și a unei 
baze turistice moderne. Totodată, se 
subliniază că România, participă ac
tiv la viața politică internațională, 
promovind cu consecvență o poli
tică de pace și înțelegere intre toa
te popoarele. Multe din rezoluțiile 
inițiate de România în diferite fo
ruri internaționale, în special la 
Națiunile Unite, au fost adoptate și 
au devenit instrumente de lucru în 
promovarea cooperării pașnice. în 
continuare sint menționate aseme
nea acțiuni, intre card cele privind 
eliminarea pericolului nuclear din 
Europa și din întreaga lume, înghe
țarea și reducerea cheltuielilor mi
litare. soluționarea disputelor din
tre state exclusiv pe cale pașnică, 
dezvoltarea și întărirea relațiilor de 
bună vecinătate, organizarea Anu
lui Internațional al Tineretului sub 
deviza „Participare, Dezvoltare, 
Pace".

„Realizări Istorice ale economiei 
românești în ultimele patru dece
nii" este titlul unui articol publicat 
de cotidianul „INDIAN EXPRESS", 
in care se evidențiază că o analiză 
succintă relevă cit de mult s-a 
transformat România Intr-o peri
oadă istorică atit de scurtă. Ziarul 
citează numeroase date statistice 
ilustrative pentru dezvoltarea eco
nomică a tării, îndeosebi in perioa
da de după anul 1965, apreciind că 
intensa dezvoltare a economiei ro
manești a asigurat condițiile nece
sare pentru îmbunătățirea sistema
tică a vieții materiale și spirituale 
ă poporului român. Toate aceste 
elemente — se spune in articol — 
arată că România se dezvoltă con
stant și în toate domeniile.

Sub titlul „Realizare fără egal", 
cotidianul indian ..THE ECONO
MIC TIMES" a dedicat un amplu 
articol măreței construcții a Cana
lului Dunăre — Marea Neagră, pe 
care îl apreciază drept „un mare 
proiect al civilizației socialiste, 
chintesență a virtuților creatoare 
ale poporului român". Românii — 
se arată in continuare — au dove
dit încă o dată că pot depăși orice 
dificultăți pe calea edificării noii 
societăți, a noii civilizații socialis
te, și pot fructifica cele mai îndrăz
nețe visuri ale înaintașilor lor și ale 
lor înșiși.

Construirea Canalului Dunăre — 
Marea Neagră — se subliniază In 
articol — a fost o idee generoasă a 
președintelui Republicii și a con
stituit un obiectiv major inclus in 
programul de dezvoltare a țării 
adoptat de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român. Rea
lizarea canalului Constituie o sin
teză a tuturor marilor înfăptuiri 
ale poporului român, ilustrind înal
tul nivel al economiei românești, 
al ștflnței. culturii și capacitatea 
acestei națiuni de a-și mobiliza 
toate energiile.

Simbol al Românie) contempora
ne,. Canalul Dunăre — Marea Nea- 

munității cipriote turce. Rauf 
Denktaș, au fost „intense, serioase 
și utile", dar că ele nu s-au soldat 
cu progrese substanțiale in direcția 
soluționării politice a situației din 
Cipru. Cea de-a treia serie de 
consultări indirecte în problema 
cipriotă va începe, după cum s-a 
anunțat, la 26 noiembrie.

ȘEDINȚA CABINETULUI LIBA
NEZ. în cadrul reuniunii de sîmbă- 
tă a guvernului libanez de uniune 
națională au fost adoptate liniile 
generale ale unui plan de securitate 
pe teritoriul tării. Cabinetul condus 
de Rashid Karame a hotărit pre
luarea, de către forțele armatei na
ționale, a controlului tuturor por
turilor tării pînă la 4 noiembrie — 
inclusiv a celor care sint marcat' 
în prezent de prezența milițiilor li
baneze rivale — precum și restabi
lirea autorității oficiale a guvernu
lui asupra aeroportului internațio
nal și a Centrului de telecomunica
ții din Beirut

MAGISTRALA FEROVIARA SO
VIETICA BAIKAL — AMUR. La 
27 octombrie a fost dat in circu
lație de încercare întregul traseu 
de 3 012 km al magistralei ferovia
re sovietice Baikal — Amur, cu un

rare pe care România, președintele Nicolae 
Ceâușescu o promovează pe arena internaționa
lă pentru eliminarea pericolului unei catastrofe 
nucleare, edificarea unei lumi a păcii, mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

gră constituie încununarea celei 
mai frumoase epoci din istoria tă
rii, o epocă marcată profund de 
gîndirea îndrăzneață a președinte
lui Nicolae Ceâușescu, de încrede
rea sa nelimitată în virtuțile po
porului român, de capacitatea sa de 
a organiza și îndruma energiile 
României ca o țară liberă și inde
pendentă, se arată în articol.

Sub titlul „România — un sistem 
original de democrație participa
tivă", ziarul marocan „AL BA- 
YANE" a publicat un amplu articol 
dedicat modului în care, la toate 
nivelurile, este asigurată participa
rea întregului popor român la ela
borarea și adoptarea deciziilor pri
vind dezvoltarea sbcial-politică și 
economică a țării.

Cotidianul „JORNAL DE BRA
SILIA" a publicat un articol pe trei. 
coloane intitulat „România propu
ne dialogul pentru pace", Sint În
fățișate opiniei publice braziliene 
„poziția României, concepția și a- 
precierile președintelui Nicolae 
Ceâușescu privind asigurarea păcii, 
înfăptuirea dezarmării, realizarea 
destinderii și colaborării internațio
nale". prezentate in ședința plenară 
a celei de-a XXXIX-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Sub titlul „România — Școala mai 
apropiată de viață", cotidianul po
lonez „TRYBUNA LUDU" publică 
un reportaj in care subliniază con
cepția legării invățămintului de 
cercetarea științifică și de practică, 
ceea ce a schimbat din temelii sis
temul românesc de instruire.

Publicația poloneză de tineret 
„SZTANDAR MLODYCH" a inse
rat corespondența „Speranțele elec
tronicii", in care este prezentată 
activitatea dintr-o întreprindere de 
profil din țara noastră.

Sub titlul „Salba de lacuri din 
jurul orașului", cotidianul polonez 
..RZECZPOSPOLITA" a publicat un 
reportaj consacrat Bucureștiului. 
Orașul, care în decursul celor 40 de 
ani de la eliberare s-a dezvoltăr 
mult, este de nerecunoscut. în a- 
ceastă perioadă s-au construit sute 
de mii de apartamente, s-au ridicat 
splendide edificii cu destinație ști
ințifică și culturală, numeroase În
treprinderi industriale. A fost ela
borat un plan de dezvoltare a 
Bucureștiului. care prevede rezol
varea cu precădere a numeroase 
probleme urbanistice.

într-un articol intitulat „Legături 
culturale polono-române. Tradiții 
și actualitate", cotidianul polonez 
„ZYCIE WARSZAWY" subliniază: 
Cultura României se caracterizea
ză prin bogate tradiții. în lunga 
și. furtunoasa . sa istorie, poporul 
român a venit adesea în contact 
cu cultura altor popoare. Din a- 
ceste contacte nu lipsesc legăturile 
cu Polonia și cu polonezii. După 
ce releva unele momente din cro
nica raporturilor româno-poloneze. 
ziarul scrie : Dar o dezvoltare am
plă a. legăturilor culturale între 
popoarele noastre a intervenit in 
perioada postbelică. De-a lungul 
ultimilor 40 de ani a înflorit cola
borarea atit pe tărim cultural, cit 
și științific, începind cu traduceri
le de literatură și trecând la schim
bul de filme, de colective teatrale 
și ansambluri folclorice, expoziții 
de artă, pînă la contactele știin
țifice între universități, schim
bul de experiență intre mijloacele 
de informare în masă, organizații
le sociale și culturale. în același 
timp s-au intensificat contactele 
și schimburile, dintre editurile po
loneze și române.

an mai devreme fată de prevede
rile planului — anunță agenția 
T.A.S.S. In gara Tinda s-au intiln.it, 
simbătă, trenurile de pasageri ce 
veneau dinspre cele două termina
le ale acestei căi ferate — Lena și Komsomolsk pe Amur.

REUNIUNE. La Jeddah s-au în
cheiat lucrările reuniunii Consiliu
lui . permanent al Fondului islamic 
de solidaritate, informează Federa
ția agențiilor de presă arabe 
(F.A.N.A.). Cu acest prilej a fost 
adoptată o rezoluție ce sprijină 
lupta poporului palestinian pentru 
respectarea drepturilor sale legiti
me. S-a hotărit, de asemenea, să se 
acționeze în direcția creșterii con
tribuției statelor membre la resur
sele Fondului islamic de solidari
tate, arată F.A.N.A.

ATENTATELE TERORISTE co
mise în țările occidentale au cres
cut alarmant anul trecut, relevă un 
raport dat publicității de societatea 
americană „Rand Corporation", ci
tat de agenția France Presse. Po
trivit acestuia, atentatele teroriste 
comise in 1983 în lumea occiden
tală s-au soldat cu moartea a 720 
de persoane șl rănirea altor 963, 
față de 221 morți și 840 răniți in 
1982. Europa occidentală reprezintă 
zona unde au fost comise cele mai 
multe atentate teroriste, adaugă 
documentul.

BALANȚA comerciala a 
MARII BRITANII s-a încheiat in 
luna septembrie cu un deficit-re
cord de 638 milioane dolari, s-a a- 
nunțat oficial la Londra, informea
ză agenția United Press Interna
tional.

Cu prilejul Zilei Armatei ■ 
Republicii Socialiste 

Romania
în diferite țări au continuat mani

festările consacrate celei de-a 40.-a 
aniversări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România.

La MOSCOVA. SOFIA. BUDA
PESTA. BERLIN. HAVANA. LON
DRA. PARIS. BONN. WASHINGTON 
și OTTAWA au fost organizate stan
duri de cărți cuorinzînd lucrări pe 
teme politice, militare si istorice, la 
loc de frunte aflîndu-se opere din 
gîndirea social-nolitică a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al Forțelor Armate, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu.

în aceleași capitale, precum si la 
Varșovia au avut loc gale de filme 
documentare înfătisind aspecte din 
pregătirea de luptă si politică a mi
litarilor români, contribuția lor la 
dezvoltarea economică si socială a 
tării.

Totodată, prin expoziții documen
tare de fotografii, este ilustrată 
participarea armatei române la ln- 
fringerea fascismului si la eliberarea 
Ungariei. Cehoslovaciei si a unei 
părți a Austriei.

Au participat cadre din conducerea 
armatelor, alte oficialități din țările 
respective, precum si atasati militari, 
aero si navali ai României.

» (Agerpres)

Seminar consacrat 
cooperării economice 

și culturale mediteraneene
ROMA 27 (Agerpres). — La Vene

ția s-au încheiat lucrările semina
rului statelor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa privind cooperarea econo
mică, științifică și culturală in re
giunea mediteraneană.

Reprezentanții celor 35 de state 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki — intre care și țara noas
tră — au adoptat, prin consens, un 
raport final care evidențiază noile po
sibilități și căi de dezvoltare a coo
perării în această zonă, la care să 
participe toate statele riverane Me- 
diteranei, ca și alte țări europene in
teresate. In raport se subliniază, 
printre altele, că dezvoltarea colabo
rării economice, științifice și cultu
rale în această zonă trebuie să țină 
seama de interesele statelor în curs 
de dezvoltare și să se bazeze pe prin
cipiile și prevederile Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa.

Sesiunea Consiliului 
guvernatorilor 

Fondului Internațional 
de Dezvoltare Agricola
PARIS 27 (Agerpres). — In capi

tala Franței s-au încheiat lucrările 
celei de-a VIII-a sesiuni a ConsiliUr 
lui guvernatorilor Fondului Interna
țional de Dezvoltare Agricolă 
(F.I.D.A.), organizație specializată a 
Națiunilor Unite, la care au luat par
te reprezentanți ai 139 de țări mem
bre. între care și România.

Timp de o săptămină, participanții 
au dezbătut căile și mijloacele prin 
care această organizație să-și poată 
spori contribuția la soluționarea pro
blemelor agricole cu care se con
fruntă țările în curs de dezvoltare. 
Din țara noastră a participat o de
legație care a prezentat inițiativele 
și propunerile României privind ne
cesitatea intensificării colaborării in
ternaționale in domeniul dezvoltării 
agriculturii, parte integrantă a efor
turilor pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale. Au 
fost evidențiate, totodată, experiența 
tării noastre in domeniul dezvoltării 
și modernizării agriculturii, măsurile 
întreprinse și rezultatele obținute 
Îndeosebi tn ultimele două decenii.

R.S.A. : Demonstrații 
de protest împotriva 

politicii de apartheid
JOHANNESBURG 27 (Agerpres). 

— In diferite localități sud-africane 
continuă manifestațiile populației de 
culoare împotriva politicii de apart
heid și discriminare rasială a regi
mului minoritar de la Pretoria. în 
pofida mobilizării unor importante 
forțe polițienești și a numeroaselor 
arestări, noi demonstrații de protest 
s-au înregistrat in orașele Sebokeng, 
New Brighton, Kwazekele, Port Eli
zabeth, precum și in alte localități 
din R.S,A„ relatează agenția Reuter. 
Majoritatea manifestanților sint ti
neri care și-au exprimat, totodată, 
protestul față de menținerea siste
mului de discriminare rasială in 
școlile sud-africane.

Agenda diplomatica
• Fidel Castro, prim-secretar al 

C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, l-a 
primit, la HAVANA, pe Grișa Fili- 
pov, membru ol Biroului Politic ol 
C.C al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria. Agenția B.T.A. relevă că a fost 
abordată, cu acest prilej, evoluția 
relațiilor bilaterale, o atenție deo
sebită acordindu-se domeniilor in 
care cooperarea dintre cele două 
țâri prezintă perspective de ampli
ficare și diversificare. Au fost 
examinate, de asemenea, aspecte 
ale situației internaționale actuale. 
• Lâ ALGER au avut loc convorbiri 
intre președintele Algeriei, Chadli 
Bendjedid, și președintele Argenti
nei, Râul Alfonsin. Situația din 
America Centrală șl din Africa, 
raporturile de cooperare algeriano- 
argentiniene, evoluția situației pe 
plan internațional s-au aflat In 
centrul convorbirilor dintre pre
ședinții celor două țâri. • Pre
ședintele Franței, Franțois Mit
terrand, șl-a încheiat vizita oficială 
la LONDRA, în cadrul căreia a 
discutat cu premierul Margaret

Sesiunea Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite

PENIRU CRES1EREA ROLULUI O.N.U. |N PREVENIREA 
Șl SOLUȚIONAREA PAȘNICĂ A DIFERENDELOR DINTRE STATE

NAȚIUNILE UNITE 27 — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : în 
Comitetul pentru probleme juridice 
al Adunării Generale au început dez
baterile pe marginea raportului Co
mitetului special pentru Carta O.N.U. 
și creșterea rolului organizației, or
ganism alcătuit din 47 de state, intre 
care și România.

Atenția prioritară a raportului din 
acest an al comitetului se concen
trează asupra propunerilor de întă
rire a acțiunii O.N.U. în materie de 
prevenire a diferendelor șl conflicte
lor dintre state, a crizelor de natură 
să agraveze situația internațională și 
să pericliteze pacea lumii. Preocu
pările in acest domeniu ale Organi
zației Națiunilor Unite, ale întregii 
comunități internaționale au fost 
puternic stimulate de inițiativa 
României privind reglementarea paș
nică a diferendelor dintre state, care 
constituie una din temele majore de 
activitate ale comitetiilui special și 
care se află, de asemenea, pe ordi
nea de zi a prezentei sesiuni a Adu
nării Generale.

In dezbaterile pe această temă din 
cadrul comitetului, majoritatea re
prezentanților statelor membre sub
liniază necesitatea ca, ținind seama 
de complexitatea situației interna
ționale actuale, să se intreprindă 
măsuri urgente pentru folosirea mai

PENTRU FINALIZAREA ClT MAI GRABNICĂ A TRATATULUI 
DE PACE PRIVIND AMERICA CENTRALĂ

NAȚIUNILE UNITE 27 — Trimisul 
Agerpres. N. Chilie, transmite : In 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
au luat sfirșit dezbaterile asupra 
punctului intitulat „Situația din 
America Centrală, amenințările la 
adresa păcii și securității internațio
nale și inițiativele de pace", înscris 
pe agenda adunării la cererea Gu
vernului Republicii Nicaragua.

în discursurile rostite pe această 
temă, majoritatea coyîrșitoare a re
prezentanților statelor membre au 
relevat pericolul focarului de criză 
creat în America Centrală pentru 
independenta, libertatea și eforturile 
de dezvoltare și progres ale popoa
relor din zonă, pentru pacea si 
securitatea regională și internațio
nală și au arătat că persistenta stării 
grave de tensiune în această parte 
a lumii se datorează nesocotirii unor 
principii fundamentale ale dreptului 
internațional, consfințite de Carta 
O.N.U.. în primul rind a principiilor 
independentei și suveranității na
ționale, egalității în drepturi. Inte
grității teritoriale a statelor, nea
mestecului in treburile interne, ne- 
recurgerii la forță st la amenințarea 
cu forța, a dreptului fiecărui popor 
de a-si alege singur calea dezvol-

Manifestări consacrate celei de-a 60-a aniversări 
a constituirii

DAMASC 27 (Agerpres). — La Da
masc s-au desfășurat festivitățile 
consacrate celei de-a 60-a aniversări 
a constituirii Partidului Comunist 
Sirian.

Au participat delegații ale unor 
partide comuniste și muncitorești din 
țări socialiste, țări arabe și alte state 
in curs de dezvoltare.

Prelntimpinarea unei catastrofe nucleare — principala 
sarcină a omenirii

Acțiuni tn sprijinul păcii șl dezarmării
TOKIO 27 (Agerpres). — Preîntîm- 

pinarea unei catastrofe nucleare și 
lichidarea armelor atomice constituie 
principala sarcină aflată în fața o- 
menirii— se spune m mesajul adre
sat Organizației Națiunilor Unite de 
către Consiliul japonez pentru inter
zicerea armelor atomice și cu hidro
gen. Documentul subliniază că mar
carea, în 1985, a 40 de ani de la bom
bardamentele americane asupra ora
șelor japoneze Hiroshima și Naga
saki trebuie să se constituie ca un 
avertisment ce impune unirea tutu
ror forțelor împotriva pericolului u- 
nul război nuclear,

BONN 27 (Agerpres). — „Pentru 
pace și muncă" — sub această de
viză in localitatea Kastrop-Rauxel au 
•început lucrările unui congres al o- 
piniei publice din R. F. Germania, 
organizat de P. C. German. La lu
crări participă reprezentanți ai or
ganizațiilor P.C.G. din întreaga țară, 
precum și social-democrați, activiști 
sindicali, militanți ai diferitelor or
ganizații de luptă pentru pace. Pe 

Thatcher, cu alte oficialități ale 
țârii-gazdă, situația internațională, 
stadiul actual al relațiilor franco- 
britanice, precum și unele puncte 
înscrise pe agenda convorbirilor șe
filor de stat și de guvern ai țărilor 
C.E.E., care va avea loc in luna 
decembrie, la Dublin. • Aspecte 
ale dezvoltării relațiilor bilaterale 
chino-turce, situația internațională 
și perspectivele cooperării între sta
tele în curs de dezvoltare s-au aflat 
in centrul convorbirilor purtate la 
BEIJING intre Zhao Ziyang, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și ministrul de externe al 
Turciei, Vahit Halefoglu, aflat în 
vizită in capitala chineză, transmite 
agenția China Nouă. • Președintele 
Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Milka Planinț, l-a primit, 
la BELGRAD, pe Ivan Arhipov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., transmite agenția 
T.A.S.S. Au fost evidențiate, cu 
acest prilej, evoluția pozitivă a 
relațiilor economice șl comerciale 
iugoslavo-sovietice, precum și Inte
resul pentru dezvoltarea lor in con
tinuare.

(Agerpres)

eficientă a cadrului politic șt insti
tuțional pe care îl oferă O.N.U. in 
scopul soluționării problemelor exis
tente sau care pot apărea între state, 
al prevenirii degenerării acestora in 
confruntări și conflicte.

Luind cuvintul în dezbaterile din 
comitetul juridic pe această temă, 
reprezentantul țării noastre a evi
dențiat necesitatea ca preocupările 
pentru folosirea deplină a capacității 
de acțiune a O.N.U. in prevenirea 
situațiilor de tensiune și criză între 
state, in menținerea și consolidarea 
păcii internaționale să fie însoțite de 
măsuri concrete care să asigure o 
conduită a statelor în deplin și per
manent acord cu normele și princi
piile dreptului internațional, fără a' 
căror respectare fermă în raporturile 
dintre toate statele nu se pot con
cepe desfășurarea normală a rapor
turilor interstatale, soluționarea pro
blemelor multiple ce confruntă o- 
menirea, statornicirea unul cadru in
ternațional de pace și securitate. EI 
a evidențiat necesitatea intensificării 
eforturilor comitetului special, ast
fel incit acesta să devină un instru
ment eficient la dispoziția statelor 
membre, în cadrul căruia să se ela
boreze măsuri concrete de sporire a 
capacității de acțiune a Națiunilor 
Unite in toate domeniile de interes 
comun pentru omenire.

tării sale, fără nici un fel de pre
siuni și ingerințe din afară.

în încheierea dezbaterilor pe 
această temă. Adunarea Generală a 
adoptat, prin aclamații, o rezoluție 
inițiată de cele patru țări membre 
ale „Grupului de la Cbntadora" (Co
lumbia, Mexic. Panama si Vene
zuela). care, in esență, cere guver
nelor țărilor din America Centrală să 
urgenteze consultările cu „Grupul de 
la Contadora" în scopul finalizării 
procesului de negocieri și semnării 
cit mai curînd posibil a Tratatului 
de pace și cooperare în America 
Centrală, elaborat de acest grup, 
facilitînd respectarea strictă a anga
jamentelor cuprinse în acest act șl 
intrarea în vigoare a diferitelor 
mecanisme de aplicare a prevederi
lor documentului respectiv.

Rezoluția Adunării Generale ce 
tuturor statelor, in primul rlnd celor 
care au legături sau interese în 
America Centrală, să respecte Intru 
totul scopurile si principiile tratatu
lui și angajamentele asumate priit 
semnarea de către aceste țări a pro; 
tocoluluî adițional Ia acest act.

Secretarului general al O.N.U. 1 se 
cere să supună Adunării Generale, 
pînă la 15 decembrie 1984, un raport 
asupra progreselor înregistrate în 
aplicarea rezoluției adoptate.

P.C. Sirian
Din partea Partidului Comunist 

Român a fost prezentă o delegație 
condusă de tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu această ocazie a fost adresat 
C.C. al P.C. Sirian, din partea C.C. al 
P.C-R-, un mesaj de salut și felicitări.

agenda congresului figurează proble
me ale unirii eforturilor pentru în
lăturarea pericolului de război, ala 
luptei pentru apărarea dreptului la 
muncă, împotriva șomajului. Herbert 
Mies, președintele P.C.G., a rostit o 
cuvintare.

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — în cadrul acțiunilor consa
crate Săptămînii mondiale a dezar
mării, guvernul mexican a emis un 
timbru poștal festiv — relatează a- 
genția Prensa Latina. Acesta înfăți
șează o mină întinsă, cuprinsă de 
flăcări, deasupra căreia zboară un 
porumbel alb — imagine-simbol a 
pericolelor distrugătoare ce amenin
ță întreaga omenire dacă sint igno- 
nate repetatele apeluri la responsa
bilitate și luciditate, la eforturi co
mune pentru salvgardarea păcii.

Reuniunea S.E.L.A.
Program de măsuri 
pentru soluționarea 

problemelor economice 
aie continentului 
latino-american

CARACAS 27 (Agerpres). — în ca
pitala Venezuelei au luat sfîrșit lu
crările celei de-a X-a sesiuni a Con
siliului latino-american — organul 
de conducere al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.) — con
sacrate examinării crizei economic»? 
care afectează țările continentului 5 
a măsurilor ce se impun pentru dt 
pășirea efectelor acesteia. Rezoluția 
finală adoptată de miniștrii relațiilor 
externe și ai economiei din cele 25 
de state membre ale S.E.L.A. subli
niază necesitatea amplificării coope
rării regionale ca mijloc de dimi
nuare a urmărilor crizei economiei 
mondiale. In acest sens, participan- 
ții au convenit asupra unui complex 
de măsuri orientat spre soluționarea 
în comun a problemelor economico- 
sociale urgente cu care se confruntă 
țările latino-americane și caraibiene.

Documentul condamnă, totodată, 
politica financiară promovată de u- 
nele bănci occidentale, îndeosebi din 
S.U.A., care, prin nivelul extrem de 
ridicat al dobinzilor, face tot mai 
dificilă redresarea economică a sta
telor din regiune împovărate de o 
uriașă datorie externă. Sînt criticate, 
de asemenea, măsurile protecționiste. 
discriminatorii, practicate de o serie 
de state occidentale industrializate 
fată de produsele destinate exportu
lui provenind din țările în curs da 
dezvoltare.
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