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IN SPM Mi SUBLINIATE OE îOWIgl IMfi MlgB
Pe întreg cuprinsul țării - puternică angajare 

pentru înfăptuirea sarcinilor economice !
STADIUL INSÂMÎNTĂRILOR DE TOAMNĂ - total culturi - în procente pe județe, în seara zilei de 29 

septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
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ÎN AGRICULTURĂTRIMESTRU DECISIV PENTRU REALIZAREA PLANULUI PE ACEST AN! RECOLTAREA Șl ÎNSĂMÎNȚÂRILE -INTENSIFICATE LA MAXIMUM!
Am intrat în ultimul trimestru al acestui 

an — perioadă dominată de sarcini și 
obiective majore. complexe, vizînd îndepli
nirea exemplară, la toii indicatorii, a pla
nului pe 1985, încheierea cu succes a în
tregului cincinal, buna pregătire a pro
ducției din anul viitor — primul din noul 
cincinal 1986—1990. Este un moment in care 
se cuvine, pornind de la analiza exigentă 
a rezultatelor de pînă acum în înfăptuirea 
prevederilor de plan la producția fizică, 
export, investiții, la indicatorii de eficien
tă, să privim cu toată răspunderea per
spectiva imediată a acestor luni. In aceas
tă lumină, pentru toate colectivele de în
treprinderi. pentru oamenii muncii din 
toate ramurile economiei nu există săr

ii cină mai importantă decît aceea de.a
I realiza integral planul pe acest an. asigu- 

rînd astfel temelii trainice trecerii la în
făptuirea. din primele zile ale anului 1986, 
a marilor obiective ale dezvoltării econo
mice și sociale a țării stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului pentru 
cincinalul viitor.

Zilele și săptămînile următoare consti
tuie o perioadă cu adevărat decisivă pen
tru a încheia cu rezultate cit mai bune 
planul pe acest ultim an al actualului cin
cinal.. Cu alte cuvinte, este o perioadă 
care trebuie să se caracterizeze printr-o 
activitate intensă, bine organizată, astfel 
încît...in următoarele trei luni de muncă 
fiecare'zi să ii e tot mai rodnică, tot mai

• bogată în împliniri față ..de. ziua p.r.ece-, 
dentă. să s.q concretizeze în rezultate su
perioare în creșterea producției fizice și 
exportului. în accelerarea ritmului d” lu

ll cru pe șantierele de investiții, în ridica-
II rea pe toate căile a eficienței economice.

Pretutindeni, răstimpul care a mai ră
mas oină la sfîrșitul anului trebuie să 
marcheze o îmbunătățire radicală a între
gii activități productive. Răspunzînd în
demnurilor mobilizatoare adresate de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a 
Congresului al III-lea al consiliilor popu- 
lare. oamenii muncii din toate unitățile și 
ramurile economiei naționale sint chemați 

să-și examineze cu exigentă rezultatele de 
pină acum, să-și concentreze și mai pu
ternic energiile și inițiativa .lor creatoare 
spre identificarea și valorificarea operati
vă a noi posibilități pentru creșterea mai 
substanțială a producției și eficientei eco
nomice. pentru realizarea riguroasă a pla
nului pe acest an. In această energică și 
cuprinzătoare activitate productivă din ul
timul trimestru al anului, permanent tre
buie să se tină seama că planul este un 
tot unitar — și de aici cerința ca el să fie 
îndeplinit la toți indicatorii, atît can
titativi, cît și calitativi, de eficiență. 
Sub nici un motiv nu se poate considera 
că dacă centrala, ministerul, municipiul 
sau județul iși Îndeplinesc pe ansamblu 
sarcinile stabilite, se pot compensa rămî- 
nerile in urmă din' unele unități prin de
pășirile ce le obțin alte întreprinderi. Pla
nul este lege și el trebuie îndeplinit inte
gral. la toți indicatorii, de către fiecare 
unitate economică !

Pornind de la înțelegerea clară a aces
tor necesități, de la exigentele acestei pe-, 
rioade de sfirșit de an și cincinal trebuie 
organizată și activitatea colectivelor de 
întreprinderi, a organelor și organizațiilor 
de partid, care au datoria de a-si intensi
fica. acțiunile politico-organizatorice in 
vederea mobilizării si concentrării ener
giilor și capacităților creatoare ale comu
niștilor. ale tuturor oamenilor muncii spre 
obiectivele prioritare, spre pîrghiile cu rol 
decisiv pentru realizarea lor.

Cît privește sarcinile majore ale acestui 
ultim trimestru al anului, ele vizează, 
deopotrivă, îndeplinirea integrală a planu
lui la producția fizică, la toate sortimen
tele, acordîndu-se o atenție deosebită rea
lizării programului energetic și de mate
rii prime ; înfăptuirea exemplară. în con
diții de înaltă calitate și eficiență, a pre
vederilor de plan la export, inițiindu-se 
noi acț u, i pentru creșterea suplimentară 
a acestuia ; punerea în funcțiune la
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cest ultim trimestru

\ toți indicatorii, a pla< 
19851 Aceastd este în 
societății noastre, al 
creșterii continue a 
avuțieinațidPdțeiUț 
înaintării neabătute, 
a României pe calea 
progresului și civili* 
zației socialiste.

Ne .aflăm într-o săptămînă de vîrf Ia 
executarea lucrărilor agricole de toamnă, 
întrucît am intrat in luna octombrie, iar 
volumul lucrărilor de executat continuă sa 
fie încă foarte mare, este necesar ca pre
tutindeni, prin folosirea intensă a mijloa
celor mecanice și a forței de muncă! de la 
sate, să se muncească intens la strîngerea, 
transportul și depozitarea recoltei, la exe
cutarea însămînțării griului. Ce eviden
țiază situația generală pe țară — acum la 
începutul lunii octombrie — și spre ce lu
crări trebuie concentrate eforturile oame
nilor muncii din agricultură ?

PORUMBUL. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă in seara zilei de 29 sep
tembrie recolta de porumb a fost strînsă 
de pe 1 089 230 hectare, reprezentînd 47 la 
sută din suprafața cultivată în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste. Desigur, 
stadiul de coacere a culturii diferă de la 
o zonă la alta. De aceea, vom prezenta o 
clasificare a județelor pe zone :

ZONA I — 52 la șută.
Peste media zonei, județele : Olt. Dolj, 

Călărași, Brăila și sectorul agricol Ilfov.
Sub media zonei, județele : Arad. Buzău, 

Timiș, Tulcea, Giurgiu și Teleorman.
ZONA II — 48 la sută.
Peste media zonei, județele : Mehedinți, 

Argeș, Dîmbovița, Gorj, Vilcea, Iași, Bo- 
j tpsani..Bacău, Vaslui.

Sub media zonei, județele : Bihor. Satu 
Mare, PrăhoVa, Caraș-Severin, Galați, 
Vrancea și Neamț.

ZONA A III-A — 18 la sută.
Peste media zonei, județele s Suceava, 

Maramureș, Alba.
Sub media zonei, județele : Sălaj, Cluj, 

Hunedoara, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, 
Harghita și Bistrița-Năsăud.

Menținerea timpului călduros și uscat 
grăbește coacerea știuleților nu numai în 
sud, ci și în județele situate în partea cen
trală și de nord a țării, astfel incit acum 
se poate lucra pe un front larg la culesul 

porumbului. De asemenea, prin depănu- 
șare și cîrnirea tulpinilor, poate fi gră
bită uscarea știuleților. Important este ca, 
în fiecare unitate agricolă, prin partici
parea largă a cooperatorilor și lucrătorilor 
din I.A.S., a celorlalți locuitori ai satelor, 
să fie intensificat la maximum ritmul re
coltării, transportului și depozitării po
rumbului.

CARTOFII se recoltează de pe ultimele 
suprafețe. Potrivit acelorași date, pînă în 
seara zilei de 29 septembrie, recolta a fost 
strînsă de pe 112 887 hectare, reprezentînd 
90 la . sută din suprafața cultivată. în uni
tățile agricole din județele Cluj și Sălaj 
s-a încheiat această lucrare, iar în jude
țele Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș, Bra-‘ 
șov. Covasna; Harghita. Bistrița-Năsăud se 
strînge recolta de pe ultimele suprafețe. 
Recoltarea cartofilor trebuie grăbită mai 
ales în județele care se situează sub media 
zonei respective : Maramureș și Harghita 
în zona a III-a ; Bihor, Satu Mare, Dîm
bovița, Argeș. Vrancea și Iași, — zona a 
Il-a ; Dolj, Teleorman. Giurgiu, Ialomița, 
Călărași, Constanța, Tulcea si Arad din 
zona I. Concomitent cu grăbirea lucrări
lor de recoltare, o atenție aparte trebuie 
acordată transportării și livrării cartofilor 
la centrele de recepție, astfel îneît, în cel 
mai scurt timp, producția să ajungă la 
silozuri și piață.

SFECLA DE ZAHAR, Această valoroasă 
plantă tehnică se. recoltează.,și^se-livrează. 
potrivit graficelor întocmite între unitățile 
de producție și fabricile de zahăr. Pînă în 
seara zilei de 29 septembrie, sfecla de za
hăr a fost strînsă de pe 47 la sută din 
suprafața cultivată. Pentru a se asigura 
ritmic materia primă necesară bunei func
ționări a fabricilor, este necesar să se in
tensifice transportul sfeclei din cîmp la 
bazele de recepție și la fabrici.

ÎNSĂMÎNȚÂRILE. Pină în seara zilei 
de 29 septembrie au fost însămînțate 
1 821 000 hectare, reprezentînd 50 la sută 
din suprafața cultivată. De menționat că
(Continuare în pag. a II-a)
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CONSTANȚA : Un nou DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

mineralier 
de 65 000 tdw

La întreprinderea de con
strucții navale Constanța a fost 
lansată ’o nouă navă de mare 
tonaj. Este vorba de mineralie
rul „Borcea". de 65 000 tdw. al 
13-lea din această serie. Nava 
este înzestrată cu un motor de 
17 400 CP, construit la Reșița, 
și are un înalt grad de satu
rare cu instalații și aparatură 
de navigație, ceea ce va permi
te scurtarea termenului de în
cepere a probelor de mare. 
(George MihaCseu, coresponden
tul „Sciiiteii”).

MUREȘ : Suplimentar -

:• reportaje•.însemnări®'.

225 milioane kWh 
energie electri

Colectivele de energetici tic 
pe cele Irei mari platforme' ?le. 
întreprinderii „Electrocentr 
Mureș, unitate fruntașă pe 
mură in întrecerea socialii-lta' 
raportează că, in perioada C'Vtre 
a trecut din acest an, au pul- sa/ 
m sistemul energetic națior;''al• 
în plus fața de sarcinile 
plan. 225 milioane kWh ener "ie 
electrică. Cu această cantit ■ 
energia electrică produsă ai 'Ț' 
in actualul cincinal, sa ridică . 
peste 35 miliarde kWh ener 
electrică —• mai mult cu 2,2 r n'" 
lmrde kWh față do sarcinile d- 
Plan. (Gheorghc Giurgiu, cor 
pondentul „Scinteii").

Pentru a face cunoștință 
cu prefacerile înnoitoare 
din ultimii douăzeci de ani 
survenite pe meleagurile 
gorjene, călătorul care n-a 
ajuns niciodată prin aceste 
locuri sau n-a mai fost de 
mult este tentat să facă 
primul popas la Tîrgu Jiu, 
capitala județului. îl chea
mă aici Poarta sărutului, 
Masa tăcerii și Coloana in
finitului, capodopere dăl
tuite în piatră și lăsate 
moștenire locurilor din 
care s-a-ntrupat și a ve
gheat. peste timp, titanul 
sculpturii românești. Brân- 
cuși. Nemuritoarele opere 
de aici te îndeamnă să 
mergi și la Hobița, loc de 
naștere a marelui sculotor. 
Casa in care a văzut lumi
na zilei Brâncuși a devenit 
casă muzeu. Profesorul 
muzeograf Ion Blendea știe 
să te poarte cu măiestrie 
în urmă cu ani, timp în 
care sculptorul a trăit și 
creat pentru universalitate. 
Apoi... te îndrepți spre o 
primă „cetate de cărbune" 
din Rovinari. unde oameni 
și mașini sculptează stratu
rile de rocă pentru a da 
țării cit mai mult cărbune, 
cit mai multă lumină.

întreprinderea minieră a 
apărut pe harta județului 
în urmă cu 20 de ani, 'la 
inițiativa secretarului gene
ral al partidului. Aici, cît 
cuprinzi cu ochii, pe zeci

de kilometri pătrați, în 
adînc, „cimpia de cărbune", 
în căutarea ei nu obosesc o 
clipă mamuții gigant (33 
excavatoare), constrillți cu 
harnice miinl românești. 
De aici, din cimpia de 
cărbune a Rovinarilor, iși 
iau hrana zilnică puterni
cele termocentrale Rogoje-

— Dacă ar fi să facem o 
prezentare succintă a cen
trului industrial-agrar Mo
tru la cota anului 1985 — 
preciza Ion Iorga, prim-se- 
cretar al comitetului de 
partid — aș începe cu noile 
condiții create minerilor 
stabiliți in zonă, pină la a- 
ceastă dată.

tecă cu cîteva zeci de mii 
de volume, un club munci
toresc, cinema, un stadion 
olimpic, ștrand etc.

La Liceul industrial mi
nier din Motru, acolo unde 
se formează pentru viață și 
muncă .viitorii mineri, am 
zăbovit mai mult din do
rința de a cunoaște ce fac

Prin cîmpiile de cărbune 
ale Gorjului

lu și Turceni. Numai în 
anul 1985 minerii vor exca
va din aceste locuri peste 
42 milioane tone de masă 
minieră, față de ,34 000 tone 
în 1965.

De aici, , lăsînd în urmă 
cele 5 turnuri de răcire ale 
termocentralei Rogojelu, 
care .te urmăresc cale de 
cițiva kilometri, ajungi 
după mai bine de un ceas, 
cu autobuzul, la Motru. 
Oraș nou, apărut și el pe 

■ harta țării tot în urmă cu 
'douăzeci de ani, în imedia- 

' ta apropiere a zăcămintelor 
subterane.

Toate aceste realizări au 
fost durate de mîini obiș
nuite cu cărbunele, pentru 
ei și pentru generațiile ce 
vor veni să învețe la școala 
adîncului de la Motru adu
cerea la lumină a „piinil 
industriei", care este cărbu
nele. Minerii și constructo
rii de azi au ridicat, pentru 
ei și pentru schimbi> de 
miine un spital cu 4Q0 pa
turi, dispensare medicale Ia 
fiecare mină, creșe, grădi
nițe, mai .multe școli’ gene
rale, un liceu pentrți .2 400 
elevi (curs de zi și seral), o 
casă a pionierilor,, o biblio

și cum se pregătesc elevii 
sub îndrumarea cadrelor 
didactice și a maiștrilor in
structori pentru meseria 
aleasă. Am aflat de la ing. 
Ion Conduraehe, directorul 
liceului,, că cei admiși pot 
opta pentru una din cele 
7—8 profiluri de bază. Pen
tru asigurarea bazei mate
riale necesare desfășurării 
în bune condiții a proce
sului instructiv-educativ 
s-au alocat de la bugetul 
statului peste 40 milioane 
lei, din care s-au construit 
localul liceului cu 24 săli 
de clasă, o cantină, 4 cămi-

ne, 8 ateîiere-școală, labo
ratoare bine dotate și îmbo
gățite treptat prin autodo- 
tare, o sală de sport și una 
de spectacole, precum și 
o... mină școală, prima de 
acest gen din țară. Aici ele
vii sint familiarizați cu toa
te operațiunile de minerit 
(săpături, armături, cofraje, 
susțineri prin contrafort 
ș.a.) și cu manevrarea uti
lajelor (stație de pompe cu 
acțiune automată și pompe 
de apă pentru subteran, 
transportoare cu raclcți și 
benzi, combine de deschi
dere și săpat galerii etc.). 
Am aflat că seriile de ab
solvenți, după efectuarea 
unei practici în producție, 
conform convențiilor înche
iate cu unitățile miniere și 
pe baza unui examen de 
practică, obțin calificarea în 
profilul urmat și sint înca
drați direct în producție 
sub deviza „Noroc bun !“.

Este, de fapt, urarea ne 
care o facem și noi celor 
peste 160 de noi absolvenți 
din treapta a Il-a care au 
optat pentru mină cu do
rința. tinerească de a scoate 
din măruntaiele pămîntului, 
alături de ortacii mai vîrst- 
nici, de părinții lor, cărbu
nele atît de necesar pentru 
lumină și furnalele țării, 
pentru viitorul tot mai în
floritor al patriei.

Dumitru MANOLE

Laboratorul de crea
ție al artistului este 
astăzi, mai mult ca 
oricînd, în atenția cri
ticului literar, în cău
tarea acelor argumen
te ultime care pot 
ajuta la producerea a 
ceea ce iși dorește mai' 
viu cercetătorul — un 
punct nou de vedere, 
sintetizat din date ce 
scăpaseră ochiului 
grăbit.

Urmărind modul în 
care Eugen Simion 
revine la persoana 
autorului, contestată 
ca străină operei aces
tuia și apoi din nou 
adulată, poate chiar 
ca superioară operei, 
dacă nu doar restituită 
acesteia, citind pasio
nante anchete ale lui 
Marian Papahagi pe 
materialul variantelor 
la opere, ale unor 
mari scriitori, martor 
la noua și compacta 
reeditare a operei 
eminesciene ce-și pro
pune, dar și realizea
ză, punerea în lumină 
a fiecărui rînd așter
nut pe hîrtie de ge
niul nostru național, 
atent prin împrejurări 
de anturaj la felul in 
care se reconstituie, 
cu aceeași arheologică 
minuție, corpus-ul o- 
perei blagiene sau al 
celei mateine, nu pot 
să nu încerc un triplu 
sentiment de satisfac
ție. Triplu, adică : ce
tățenesc, profesional 
și personal.

Nu altele îmi sînt 
gîndurile cînd citesc, 
cu creionul in mină, 
numeroasele volume 
recente, de corespon
dențe, memorii, aduse 
în circuitul general de 
acribia unei noi gene
rații de cercetători 
care înaintează cu 
curaj, bine înzestrată, 
pe o cale larg deschi
să.

Dar toată această 
mirabilă pasiune a 
cercetării are ca fun
dament mari opere, 
mari creatori, mari 
personalități artistice, 
mai adesea, desigur, 
social-artistice, întru-

cit, într-o viață de 
critic nu am întîlnit 
artist neimplicat în 
social.

Eflorescența critică 
de care vorbeam nu 
trebuie însă înregis
trată ca un reflex 
tehnicist in era infor
maticii, așa cum in
formația însăși, după 
cite știu, pleacă de la 
realitatea calității.

Or, adevărul este 
că, astăzi, caracterul 
serios al scrisului li
terar este un loc co
mun al conștiinței so
ciale, in măsura în 
care tot mai mult 
creatorul și-a văzut

ÎNSEMNĂRI

condiția sa respectată, 
glasul său ascultat, 
inițiativa lui cetățe
nească luată în consi
derație.

Bineînțeles, demni
tatea expresiei artis
tice este o compo
nentă intimă a actu
lui creator, aș zice, 
dintotdeauna. Litera
tura noastră prezintă 
astfel un exemplu din
tre cele mai edifica
toare, ca una care 
s-a născut în focul 
luptei de eliberare 
națională și trăiește 
acum in atmosfera 
innoitoarei vitalități 
revoluționare. Con
știinciozitatea, la cel 
mai inalt nivel al 
muncii artistice, l-a 
caracterizat pe scrii
torul român de la în
ceputurile scrisului in 
slovă națională. Unui 
atît de mare muncitor 
cum a fost Dimitrie 
Cantemir i-a răspuns 
un Hasdeu, așa cum 
proza cea mai natu
rală, dar îndelung lu
crată, din literatura 
noastră clasică — 
l-am, numit pe Ion 
Creangă — a emanat 
de la un autor de 
manuale pentru șco
lile elementare.

Dar poate exemplul 
cel mai. emoționant ii 
aflu in acele pagini 
memorialistice ale lui 
Octavian Goga, unde 
poetul intemnitaț la 
Seghedin (unde se „re
făcea" in urma „ra
vagiilor libertății"), 
ascultă destăinuirile 
lui Caragiale (nici 
prim, nici ultim, ci 
acela al cărui nume 
de familie poate fi 
scris și fără adaosul 
celuilalt, așa-zisul 
„prenume"). Să citez, 
fie și numai un para
graf. din cunoscutul 
articol A murit Cara
giale (Precursori:, 
1933). Goga il siirneș- 
te pe Caragiale să 
vorbească despre scri
sul său și acesta, 
sentimentalizat de 
greaua încercare prin 
care trecea prietenul 
mai tinăr, dar atit de 
promițător, iși dezvă
luie tainele, instru
mentarul de lucru, 
pornind de Ia afirma
ția că talentul e nu
mai un accident de 
naștere. iar în 
consecințele lui cele 
mai acute, o boală 
grea. Meșteșugul ofe
ră celui talentat cheia:

„Arta — spunea el 
— cere conștiință, fără 
un perfect simt de 
onorabilitate literară 
nu se pot scrie lucrări 
de seamă. Ca in toate 
și in literatură se 
pretinde o cinste pro
fesională, un prestigiu 
de atelier... Ce crezi 
tu, în cite ape n-am 
scăldat eu «Hanul lui 
Minjoală» ? Ce să mai 
vorbesc de melodia 
frazei, de ferecaturi, 
de ritmul . vorbelor... 
Iaca, numai inter- 
puncția... Ciți nu în
țeleg că interpuncția e 
gesticularea gindirii... 
Vezi, pe mine mă fră- 
mintă astea, mă rod... 
Nu se poate artă fără

Șerban 
CIOCULESCU

(Continuare 
în pag. a III-a)
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e la recoltare la nâtări, toate lucrările slot acum urgente LA BĂILE FELIX-ORADEA

Simpozion internațional de gastroenterologie
BRIGADA DE REPORTERI A „SCÎNTEII" 

TRANSMITE DIN JUDEȚUL ARGEȘ

După cum rezultă din analiza stadiului lucrărilor în campania de 
toamnă, in unitățile agricole din județul Argeș se muncește susdnut atit 
la însămințarea griului, cit și la recoltarea porumbului. Este rezultatul 
măsurilor stabilite de comitetul județean de partid pentru buna desfășu
rare a lucrărilor, al acțiunilor practice initiate de organele agricole, avînd 
ca scop .menținerea, pe întreaga durată a campaniei, a unui ritm constant 
de lucru la însămîntări și dirijarea echilibrată a forțelor de muncă la 
recoltarea porumbului, legumelor, fructelor si strugurilor.

Din discuția avută cu primul-secretar al comitetului județean de par
tid am reținut că, datorită modulul in care se realizează prevederile din 
programul campaniei, în zona colinară a județului însămînțările se vor 
incheia azi, 1 octombrie, iar pe celelalte suprafețe — la 7 octombrie. De 
asemenea, întreaga recoltă va fi pusă la adăpost la termenele prevă
zute. Cum se acționează practic in vederea înfăptuirii acestui program ?

La semănat - 
decisivă este acum 

organizarea
Așa cum arătam, la însămînțări 

«tadiul lucrărilor este avansat. Deși 
în perioada analizată — 26—30
septembrie — munca a fost între
ruptă de ploi, care au adus în sol 
între 2 și 12 1 de apă pe mu și au 
încetinit ritmul de lucru, totuși, rea
lizările din ultimele zile atestă că 
termenele stabilite de conducerea 
partidului vor fi respectate : vineri, 
după ploaie, s-au însămînțat 587 
hectare, simbătă — 3100 hectare și 
duminică — 3 050 hectare. Continuînd 
în acest ritm, se poate aprecia că 
cele 28 416 hectare vor putea fi 
însămînțate în opt zile.

Explicația ritmurilor superioare 
de lucru am aflat-o în numeroase 
unități agricole argeșene. Ne vom 
referi mai întit la cele din consi
liile agroindustriale aflate în zona 
colinară — Stilpeni, Curtea de Ar
geș, Tigveni ș.a. Suprafața ce se 
cultivă aici cu grîu reprezintă 15 la 
sută din cea care va fi ocupată cu 
această plantă în județ. „Pentru a

Semănatul griului la C.A.P. Buzoiești

Recoltarea si însămînțările
s 1

(Urmare din pag. I)

orzul a fost însămînțat pe întreaga 
suprafață prevăzută a se cultiva, iar 
griul — in proporție de 32 la sută. 
Există diferențe între județele ve
cine și situate în aceeași zonă in 
ce privește proporția în care a fost 
semănat grîu! : Olt — 57 la sută, iar 
Teleorman doar 19 la sută ; Iași — 
50 la sută, iar Neamț — numai 27 la 
sută ; Cluj — 33 la sută, și Sălai — 
18 la sută. Este necesar ca printr-o 
temeinică organizare a muncii, în 
flecare unitate agricolă să fie obți
nute ritmuri maxime la semănatul 
griului, astfel incit această lucrare 
să se încheie in termenele prevăzu- 
te, concomitent cu executarea unor 

ridica media recoltelor pe județ 
trebuie să acționăm mai energic toc
mai in aceste zone unde, ca urmare 
a întîrzierii însămînțărilor, se obți
neau, de regulă, producții sub po
tențialul productiv al solului" — ne 
spune ing. Constantin Tamagă, di
rector adjunct la direcția agricolă.

Un exemplu edificator în acest 
sens îl oferă C.A.P. Negrești. To
varășul Gheorghe Tătaru, secretarul 
comitetului comunal de partid, pe 
care l-am întilnit la cimp, ne-a dat 
cîteva amănunte. „Deși sîntem în 
zonă de deal, producția planificată 
este de 3 500 kg de grîu la hectar, 
greu de atins pe păminturile noas
tre. De aceea am luat măsuri supli
mentare ca să încheiem la timp toa
te lucrările. La noi, principala pro
blemă o constituie eliberarea tere
nului de resturi vegetale. în acest 
an am organizat o amplă acțiune 
pentru strîngerea grabnică a restu
rilor vegetale și am reușit ca înain
te de 20 septembrie să terminăm de 
arat întreaga suprafață. în două 
zile încheiem semănatul". Viteze 
sporite de lucru s-au obținut și în 
celelalte unități din zona de deal, 
unde se insămințează acum ultimele 
sole.

Desigur, parcelele întinse de la

intensificate la maximum!
lucrări de bună calitate, care să asi
gure realizarea de recolte mari în 
anul, viitor.

în aceste zile, cînd volumul lu
crărilor agricole de executat este 
foarte mare, organele și organizații
le de partid, consiliile populare, di
recțiile agricole și conducerile uni
tăților agricole au datoria să asi
gure o amplă mobilizare a tuturor 
locuitorilor de la sate, astfel incit 
vitezele zilnice stabilite la recoltare 
și semănat să fie îndeplinite și de
pășite în fiecare unitate agricolă. 
Acum, fiecare zi. fiecare oră trebuie 
folosite din plin, pentru a pune la 
adăpost toate produsele, pentru a 
însămința toate suprafețele pre
văzute.

Scurtă fișă de campanie
• Pînă în seara zilei de 29 septembrie, în unitățile 

agricole din județ porumbul a fost strîns de pe 22 684 
hectare, reprezentînd 62,1 la sută din supraiața cultivată.

• Din cele 72 270 hectare ce vor ii însămînțate cu cul
turi de toamnă, au lost arate 65 260 hectare, ceea ce re
prezintă 90 la sută din suprafață.

• După încheierea însămînțării orzului s-a trecut cu 
forțe sporite la semănatul celor 50 790 hectare cu grîu, lu
crare efectuată pe 44, ( la sută din suprafața planificată. 
In zona colinară se lucrează pe ultimele sole, iar în zona 
de șes semănatul se va încheia în următoarele opt zile.

șes permit o și mai largă desfășu
rare a forțelor. La C.A.P. Strimbeni, 
bunăoară, mecanizatorii insămîn- 
țează, în medie zilnic, cîte 25 de 
hectare. Era ora 17 și cu cele 4 se
mănători se realizaseră deja 70 de 
hectare. Evident că pină se lăsa în
tunericul se mai puteau însămința 
încă 30 de hectare. Cum se explică 
acest ritm intens de lucru ? Ingine- 
rul-șef al unității, Ion Florea, care 
conduce formația de semănători, ne 
dă lămuriri : „Totul depinde de or
ganizare. Ca să decurgă bine semă
natul trebuie să avem asigurate în 
permanență condiții bune de lu
cru. Știți ce înțelegem noi prin a- 
ceste condiții ? Mai intii să fie front 
de lucru. Dar nu oricum. Terenul 
să fie bine mărunțit și nivelat (lu
crare pe care o efectuează prin două 
treceri o formație de zece discuri 
condusă de ing. Paula Lunț — n.n.), 
iar la fiecare capăt al solei să existe 
sămință pregătită și oameni care să 
încarce rapid secțiile semănători
lor. Totodată, important este să 
avem mecanici care să înlăture ime
diat orice defecțiune, să asigurăm 
oamenilor hrană caldă la prînz și 
seara in cimp". Trecînd prin toate 
punctele de lucru, ne-am convins 
că cele spuse de specialist se con
firmă întocmai.

Prioritate recoltării 
culturilor 

premergătoare
Menținerea unui ritm constant de 

lucru la semănat depinde de modul 
în care se acționează la strîngerea 
porumbului și a resturilor vegetale. 
Pentru încheierea acestor lucrări, s-a 
calculat că. pe ansamblul județului, 
sint necesare, începind de la 27 sep
tembrie, 9 și, respectiv. 13 zile. La' 
aceeași dată, cele două cooperative de 
pe raza comunei Stolnici mai aveau 
de însămințat 1 050 hectare cu grîu, 
din 1 600 hectare, cit reprezintă pla
nul. Pentru cinci-șase zile semănă- 
torile aveau front de lucru, dună 
care trebuie să intre pe ultimele 200 
de hectare, unde porumbul nu este 
cules. Tovarășul Florea Mincă. pri
marul comunei, ne asigură că in 6 
zile întreaga suprafață va fi recol
tată și eliberată. Drept argument, 
precizează că in ziua respectivă au 
participat la aceste lucrări 350 de 
cooperatori și peste 60 de atelaje, 
care au strîns producția de De 50 de 
hectare. Este intr-adevăr o bună mo
bilizare a forțelor dacă avem in ve-- 
dere si faptul că toti membrii bi
roului comitetului comunal de partid 

• au fost repartizați pe parcele. șUIuț 
crează efectiv in formații. Dar tre
buie arătat că s-a agtionat tirziu. 
Și iată de ce : dacă avem in vedere 
că la 3 octombrie porumbul si coce
nii de oe solele respective vor fi 
strinși și adăugăm 2—3 zile pentru 
arături si alte zece zile pină la pre
gătirea terenului si însămintări. așa 
cum cere tehnologia, aceasta înseam
nă că termenul se va depăși. Drept 
este că. așa cum ni s-a spus. aici, ca 
și în alte locuri, umiditatea stiuleti- 
lor depășea limitele admise la depo
zitare. Totuși, griul trebuie semănat 
numai pe aceste terenuri, tocmai pen
tru a nu se recurge la monocultură. 
Pentru aceasta s-a găsit o soluție : in 
curtea bazei de recepție a cerealelor, 
unde livrează producția această uni
tate. porumbul adus din cimp este 
fie batozat pe Ioc și expediat ime
diat beneficiarilor dacă acesta are 
umiditate mare, fie depozitat dacă 
este corespunzător. De ce totuși nu 
s-a procedat așa mai din timp ?

Transportul din cîmp 
- mai operativ, 

cu toate mijloacele
De-a lungul traseului nostru pe 

cimp. n-am întilnit decit arareori 
cantităti mici de porumb în grămezi, 
care, de regulă, erau transportate in 
aceeași zi. Așa se procedează și la 
C.A.P. Buzoiești. Numai că aici alta 
este explicația. Numărul cooperato
rilor repartizați la recoltare in cele 
două ferme e stabilit in funcție de

în perioada care a trecut din acest 
an, harnicul colectiv al întreprin
derii de confecții din Miercurea-Ciuc
— unitate harghiteană cu rezultate 
constant bune in intrecerea socialistă
— si-a îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan la toți indicatorii. Planul 
producției fizice, bunăoară, a fost 
realizat la toate sortimentele, fabri- 
cindu-se suplimentar confecții in 
valoare de peste 44 milioane lei. în 
ideea valorificării in condiții de efi
ciență economică sporită a experien
ței valoroase acumulate de acest co
lectiv, incepind din semestrul al 
doilea al anului, întreaga producție 
realizată in întreprindere este des
tinată exportului. Este o dovadă 
concludentă a încrederii acordate oa
menilor muncii de aici, care lună 
de lună și-au realizat exemplar pla
nul la export, in condiții de cali
tate și competitivitate, despre toate 
acestea plodind cit se poate de con
vingător scrișorile de mulțumire pri
mite de la diferiți parteneri externi. 
Și încă un fapt semnificativ : toate 
contractele pe trei trimestre din acest 
an au fost onorate in avans, livrîn- 
du-se suplimentar, la solicitarea 
partenerilor externi, confecții în va
loare de aproape 12 milioane lei.

Care este „secretul" acestei reu
șite ?

— Realizarea ritmică, zi de zi, a 
producției fizice a asigurat onorarea 
exemplară a tuturor contractelor la 
export — ne spune tovarășul L6- 
rinezi Gyilrgy, directorul comercial 
al întreorinderii. Sistemul de lucru 
inițiat de centrala noastră de resort 
din Bacău, de a realiza in primele 
20 de zile ale fiecărei luni întreaga 
producție pentru export, iar în ulti
ma decadă forțele să fie concentrate 
la pregătirea producției pentru luna 
următoare, se dovedește și la noi 
deosebit de avantajos.

Din discuțiile purtate cu munci
tori și specialiști, cu cadre de con
ducere din unitate am reținut că 
intreaga activitate din acest an pri
vind realizarea producției destinate 

capacitatea mijloacelor de transport 
existente in acel moment în unitate. 
De ce ? „Noi producem porumb de 
sămință și. potrivit contractului, tre
buie să-1 expediem . beneficiarului. 
„Agrosem" Alexandria, cu mijloace 
proprii — ne spune inginera-șefă a 
unității. Mihaela Damian. Transpor
tăm cu 8 camioane cu remorci avînd 
o capacitate de 80 de tone la o cursă 
și pentru un drum dus-intors pe 
această distantă sînt necesare două 
zile. Or. de acum înainte mai avem 
de transportat producția de sămință 
de pe 300 hectare, care încă nu sînt 
recoltate, și circa 100 de tone care 
sînt în curtea unității". Solutionarea 
acestei probleme este la îndemîna 
organelor agricole județene : trans
portul pe calea ferată. S-ar reduce,, 
în acest fel. consumul de motorină 
și s-ar crea condiții pentru înche
ierea grabnică a recoltării porum
bului.

Cit mai multe forțe 
la executarea 

lucrărilor I
în piețele din municipiul Pitești, 

bogăția roadelor toamnei se revarsă 
generos, legumele și fructele de se
zon fiind in cantităti indestulătoare 
și in toată diversitatea lor. Ne-am 
convins de aceasta in două piețe noi. 
create după toate cerințele unui 
comerț civilizat. Este un pas înain
te — ni s-a spus — datorat unei ini
tiative a comitetului județean de 
partid, care, in acest an. s-a extins 
in toate unitățile legumicole. Aceas
ta constă in participarea, in mod or
ganizat. pe întreaga durată a anului 
agricol, a unor lucrători din unități 
industriale care realizează. în acord 
global, toate muncile pe o bună parte 
din suprafețele cultivate cu legume, 
începind de la plantarea răsadurilor 
și pînă la recoltare. „Noi colaborăm 
cu întreprinderea „Textila" din Pi
tești si in acest fel realizăm cu re
gularitate graficele zilnice de recol
tare și livrare spre piețe si asigu
răm. tot ritmic, materie primă pen
tru fabricarea conservelor — ne spu
ne ing. Constantin Popescu, directo
rul Asociației economice legumicole 
de la Mărăcineni. Zilnic participă 
la lucru, prin rotație. 50 de munci
tori. iar in perioadele de virf 100 și 
chiar 200, bineînțeles fără să stinghe
rească procesul de producție în uni
tatea in care muncesc". Dimen

siunea, activității muncitoarelor tex- 
tiliste. pe care le-am găsit la recol
tare cartofilor la ferma jir. 4 condusă 
de.?ing.( Gheorghe Nițu. este conclu
dentă : in acest an au cultivat pe te
renurile asociației 90 hectare cu 
ceapă, mazăre, fasole pentru păstăi, 
cartofi, ardei gras și spanac și 20 
hectare cu varză în cultură succe
sivă.

Aflăm că în toate asociațiile cu 
același profil din județ se procedează 
la fel. La Topoloveni muncesc lucră

Lucian CIUBOTARU 
Gheortihe CÎRSTEA

Fotografii: Eugen Dichiseanu

Recoltarea manuală a porumbului la C.A.P. Stolnici
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exportului a fost din timp și temei
nic pregătită. încă în toamna anului 
trecut au fost organizate linii teh
nologice specializate pe firme și par
teneri externi, iar la comenzile deo
sebit de pretențioase au fost repar
tizați să lucreze cei mai buni mun
citori și specialiști, asigurindu-se o 
asistență tehnică riguroasă pe toate 
fazele de producție. începind de la 
masa de croire și pînă la ambalarea 
mărfurilor, colectivul are ca preocu
pare majoră realizarea de produse 
de calitate superioară, care să co-

LA EXPORT, toate contractele pe acest 
an onorate înainte de termen

respundă din toate punctele de ve
dere exigențelor partenerilor externi, 
ceea ce a consolidat prestigiul „măr
cii" fabricii pe piețele externe.

— La noi — precizează tovarășul 
Szente Alexandru, șeful serviciului 
desfacere — inițiativa muncitorească 
„Eu produc, eu controlez 1“ nu este 
o simplă lozincă, ci insâși esența 
climatului in care se muncește. Așa 
se explică faptul că nici un produs 
nu iese pe poarta întreprinderii dacă 
nu este de calitate superioară. .Și este 
firesc să fie așa, deoarece partene
rii de peste hotare solicită confecții 
de calitate tot mai bună. Pe de altă 
parte, specificul producției din in
dustria confecțiilor impune o mare 
mobilitate in organizarea fluxurilor 
tehnologice, pentru adaptarea fabri
cației ]a cerințele de sezon ale pie
ței. în acest scop s-a reorganizat în
tregul comoartiment de creație, s-au 
înființat diferite cursuri de ridicire 
a pregătirii profesionale a persona
lului muncitor.

— Meseria de confectioner — in
tervine tovarășa Bako Maria, in-

tori de-la combinatul petrochimic si 
din alte uhităti. la „Teiul" cei de la 
.întreprinderea de stofe „Argeșeana", 
la „Izvorul", de- la întreprinderea de 
încălțăminte „Progresul" și combina
tul de prelucrare a lemnului. O ex
periență care merită să fie studiată 
și aplicată si în alte părți.

spector cu probleme de învățămînt 
— este din ce în ce mai pretențioa
să. Mai ales în cazul unei întreprin
deri, cum este a noastră, care lu
crează în unele perioade numai pen
tru export. De aceea, cel ce dorește 
să îmbrățișeze această meserie este 
supus încă la angajare unui sever 
examen de testare a aptitudinilor și 
este obligat să participe la instruiri 
profesionale și cursuri de reciclare, 
ori de cite ori interesele producției 
impun acest lucru.

Eficiența măsurilor luate este do-

La întreprinderea 
de confecții 

din Miercurea-Ciuc

vedită șl de faptul că pentru în
treaga producție planificată pe acest 
an sint încheiate contracte și, încă 
de pe acum, s-a trecut la contracta
rea producției pentru export din anul 
viitor. Comenzile tot mai numeroase 
demonstrează că partenerii externi 
sînt mulțumiți de calitatea produse
lor realizate, de promptitudinea cu 
care întreprinderea iși onorează con
tractele încheiate. Chiar și numai 
un singur exemplu este concludent 
in acest 6ens. Prestigioasa firmă 
„Yomo" din Olanda iși reînnoiește 
de mai mulți ani contractele și, 
adeseori, solicită comenzi speciale, 
care trebuie executate în termene 
mult mai scurte decit cele obișnuite.

în organizarea Academiei de ști
ințe medicale a Republicii Socialiste 
România, Uniunii Societăților de 
Științe Medicale — filialele Sălaj și 
Bihor — și a Centrului european de 
cercetări medicale aplicative, intre 
1 și 6 octombrie se vor desfășura, 
la Băile Felix — Oradea, lucrările 
Simpozionului internațional „Pro
grese in fiziopatologia și tratamen
tul ulcerului gastric și duodenal". în 
legătură CU această manifestare ști
ințifică, la care și-au anunțat parti
ciparea numeroase . personalități ale 
vieții și cercetării medicale din țară 
și de peste hotare, dr. doc. IOVN 
PUȘCAȘ de la spitalul din Șimleu 
Silvaniei, secretarul responsabil al 
comitetului de organizare a simpo
zionului. ne-a .spus:

— Organizarea simpozionului in
ternațional, primul de acest gen in 
țara noastră, este indisolubil legată 
de rezultatele obținute de școala 
românească de gastroenterologie. 
Este, dacă vreți, încă o confirmare 
a prestigiului de care se bucură în 
întreaga lume școala medicală ro
mânească. Aș dori să subliniez, de 
la bun început, că organizarea 
acestei importante reuniuni științi
fice la noi în țară a fost posibilă 
datorită sprijinului efectiv pe care 
l-am primit din partea Consiliului 
Național pentru Știintă și Tehnologie, 
personal din partea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, fapt pentru care, în 
numele comitetului de organizare, 
aducem și pe această cale cele mai 
călduroase mulțumiri.

Manifestarea se constituie intr-un 
fericit prilej pentru realizarea unul 
util schimb de experiență privind 
cele mai recente descoperiri într-un 
domeniu in care, in ultimii ani, au 
fost înregistrate progrese de-a drep
tul spectaculoase, o bună parte din
tre acestea fiind realizate în țara 
noastră. Atit sub raport cantitativ, 
cit și calitativ, progresele înregis
trate permit diagnosticul precoce po
sibil al cancerului de stomac și 
colon, diagnosticul șl tratamentul 
unor tumori endocrine digestive. De 
altfel, tema simpozionului a fost 
impusă tocmai de noutățile concep
tuale diagnostice și terapeutice sur
venite in gastroenterologie, de pro
gresele tehnice in diagnosticarea tu
bului digestiv.

— Programele elaborate evidenția
ză o pregătire minuțioasă a simpo
zionului din toate punctele de ve
dere. V-am ruga să vă ^referiți la 
modul de organizare și desfășurare 
a acestuia.

— La Simpozionul internațional de 
Ia Băile Felix — Oradea, in afara 
specialiștilor români și-au anunțat 
participarea circa 200 de personali
tăți marcante ale medicinci contem

Trimestru decisiv 
planului pe 

(Urmare din pag. I)

termenele stabilite a tuturor obiec
tivelor de investiții planificate să 
producă din acest an ; creșterea mai 
accentuată a productivității muncii: 
îmbunătățirea- eohtlnuă a ■ nive- 

tluluț j tehnic și -, calitativ al pro
duselor : reducerea mai substanțiala 
a consumurilor de materii prime, 
materiale, energie si combustibili și 
valorificarea superioară a acestora.

Calculele arată că, pină la sfîrși- 
tul acestui an, în fiecare zi oamenii 
muncii din industrie trebuie să pro
ducă bunuri materiale în valoare de 
cîteva miliarde lei. Amploarea și 
complexitatea deosebită a sarcinilor 
de plan, cantitative și calitative, ce 
au mai rămas de înfăptuit în această 
perioadă impune ca in fiecare în
treprindere să se asigure o temeini
că organizare a producției și a mun
cii, în așa fel incit pretutindeni, în 
toate unitățile economice, intreaga 
activitate să se desfășoare irepro
șabil. cu precizia unui mecanism de 
ceasornic. Acțiunile ce se întreprind 
in fiecare unitate în această privință 
trebuie să vizeze programarea judi
cioasă a fabricației pe zile, decade 
și luni, organizarea mai bună a 
schimburilor de lucru, concomitent 
cu asigurarea unei asistențe tehnice 
corespunzătoare, repartizarea rigu
roasă, precisă a sarcinilor pe forma
ții de lucru și pe membrii acestora 
și urmărirea permanentă, zi de zi, 
a realizării lor. aprovizionarea la 
timo și cu cantitățile necesare de 
materii prime șl semifabricate a 
locurilor de muncă, perfectionarea 
fluxurilor tehnologice, întărirea or
dinii și disciplinei, asigurîndu-se re
cuperarea integrală a restanțelor — 
acolo unde acestea există — fabri
carea și livrarea fiecărui lot de pro
duse ia termenele contractuale, în

Și niciodată nu s-a întîmplat ca ter
menele convenite cu partenerul ex
tern să nu fie respectate. Dimpotri
vă, de multe ori ele au fost chiar 
devansate, fără să se fi înregistrat 
nici un refuz de calitate.

Rezultatele obținute de colectivul 
acestei unități în realizarea comenzi
lor la export se datoresc, deopotrivă, 
și ritmului susținut de înnoire a pro
ducției. în acest an, produsele noi 
reprezintă aproape 80 la sută din 
totalul producției. în întreprindere 
se fabrică la ora actuală sute de mo- 

dele de confecții pentru femei și 
bărbați, într-un mare număr de po
ziții coloristice, cu garnituri și orna
mente adaptate solicitărilor partene
rilor de peste hotare. Șefa atelie
rului de creație, inginera Miklos 
Marta, ne-a spus că de la începutul 
anului și pînă in prezent s-au reali
zat aproape 500 de modele noi de 
confecții pentru export. în aceste 
zile, maistrul Darvas Jozsef, împreu
nă cu muncitorii specialiști loan 
Lutz, BOjthe Iullana, Sass Ferenc și 
ceilalți oameni din atelierul de crea
ție au pregătit o nouă colecție de 64 
de modele de confecții, care va fi 
prezentată la contractările pentru 
primul semestru al anului Viitor.

Promovarea rapidă, curajoasă a 
tehnologiilor moderne, a progresului 
tehnic in general constituie aici o 
altă preocupare principală, care se 
dovedaște, de altfel, hotărîtoare in 
realizarea ritmică a producției des
tinai a exportului și mai ales in ri
dicarea continuă a nivelului calitativ 
al p-oduselor. Inginera Gyijrke Ida, 
șefa serviciului de organizare a pro

porane din numeroase țări. Practic, 
vor fi prezenți cei mai buni spe
cialiști din lume in domeniul pato
logiei gastroduodenale. Aceasta 
spune totul despre ținuta științifică 
a reuniunii ce se va desfășura la 
Băile Felix. Organizarea, la noi în 
țară, a acestei manifestări va an
trena un număr mai mare de spe
cialiști români la activitatea de cer
cetare în domeniul gastroenterolo- 
giei, va face și mai bine cunoscute 
pe plan internațional realizările șco
lii medicale românești și, totodată, 
va facilita cunoașterea în țara noas
tră a celor mai noi descoperiri pe 
plan mondial în acest domeniu. Este 
de subliniat faptul fă simpozionul a 
fost organizat de așa manieră, incit 
programul științific să fie completat 
și cu vizite de documentare.

— Firește, școala românească de 
gastroenterologie va fi prezentă la 
lucrările simpozionului cu comuni
cări științifice de „ultimă oră", ca 
și colectivul pe care îl conduceți de 
la Centrul de gastroenterologie de 
la Șimleu Silvaniei.

— într-adevăr, școala românească 
de gastroenterologie va fi reprezen
tată de specialiști din București, 
Cluj-Napoca, Iași, Tîrgu Mureș, 
Timișoara, Oradea etc. în ce ne 
privește pe noi, cei din Șimleu Sil
vaniei, vom susține 30 de comunicări 
științifice și 5 conferințe. Avem un 
colectiv bine sudat, specialiști cu- 
noscuți, dar și tineri cu reale per
spective. O parte din ultimele noas
tre descoperiri au făcut obiectul 
unor comunicări științifice prezenta
te în acest an în țară și peste hotare, 
ca și la lucrările Congresului națio
nal american de gastroenterologie, 
desfășurat in această vară la New 
York. Am ținut cîteva conferințe la 
Universitatea Harward din Boston. 
Trei dintre oamenii de știință pe 
care i-am cunoscut bine cu acest 
prilej, gastroentcrologi, și-au anun
țat participarea la simpozionul de la 
Băile Felix. Cele mai recente des
coperiri care vor face obiectul in
tervențiilor noastre se referă la 
locul de acțiune a catecolaminelor 
în producerea ulcerelor pe cale 
nervoasă, identificarea unor recep
tori, a căror acțiune crește aciditatea 
și favorizează producerea ulcerelor, 
descoperirea mecanismului de acțiu
ne a unor hormoni care vindecă 
ulcerele pe cale naturală și altele. 
Participanții la simpozion vor avea 
prilejul să cunoască o serie de prio
rități românești in acest domeniu. 
Avem temeiuri să susținem că sim
pozionul se va constitui într-o ma
nifestare științifică de mare presti
giu pentru medicina românească.

Convorbire consemnotă de 
Euqen TEGLAS

pentru realizarea 
acest an!

concordanță cu cerințele majore ale 
economiei naționale.

în spiritul indicațiilor și orientă- 
rilpr .secretarului. general, al partida- 
lui, sarcini deosebite te vin in aceaș- '

■ ta privință specialiștilor din centrale ' 
și ministere, . acțivișțijor organelor .

„ locale de „partid/care, au datoria'.de ! 
a rriuta centrul de greutate al activi
tății lor în întreprinderi, acolo unde 
se hotărăște de fapt realizarea pla
nului, de a conlucra strîns cu con
ducerile unităților industriale și șan
tierelor, cu organizațiile de partid, 
pentru soluționarea cu operativitate 
și răspundere a tuturor problemelor 
ce pot apărea în această perioadă.

Ne apropiem, cu fiecare filă pe 
care o desprindem din calendar, tot 
mai mult de sfirșitul acestui an și al 
actualului cincinal, de momentul cind 
vom face bilanțul muncii noastre p«' 
aceste perioade. Prin rezultatele su
perioare pe care le Vom obține in 
cele trei luni ce au mai rămas- pînă 
la acest moment, putem — și trebuie 
— să ne aducem o contribuție cit mai 
substanțială la creșterea producției 
materiale și a eficienței economice, 
la sporirea avuției societății, a veni
tului național — suportul sigur și 
trainic al dezvoltării necontenite a 
tării, al ridicării bunăstării întregu
lui popor. Iată de ce. acționînd în 
spiritul sarcinilor subliniate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, oamenii muncii 
din toate sectoarele de activitate au 
datoria de a munci cu abnegație, răs
pundere și spirit revoluționar, de a 
da zi de zi, la locurile lor de muncă, 
în unitățile unde lucrează, tot ce au 
mai bun ca putere de muncă si ini
țiativă creatoare, pentru a face din 
acest ultim trimestru al anului o pe
rioadă a rezultatelor maxime în pro
ducție. în ridicarea calitativă a în
tregii activități economice.

ducției și a muncii, ne-a prezentat 
pe larg măsurile luate în întreprin
dere pentru reamplasarea mai judi
cioasă a tuturor mașinilor pe fluxul 
tehnologic, în scopul reducerii efor
tului fizic, pentru introducerea unor 
utilaje moderne, de mare producti
vitate, mai ales la operațiunile com
plexe. Totodată, sînt introduse și ge
neralizate in procesul de producție 
toate inovațiile și invențiile care 
și-au dovedit eficiența în alte unități' 
din cadrul centralei sau din indus
tria confecțiilor. Desigur, se afirmă 
puternic și creația tehnică proprie. 
Maistrul Doboș Dănes a găsit o so
luție prin care ambreiajul din fe- 
rodou la mașinile de cusut din import 
a fost înlocuit cu succes cu un am- 
breiaj executat din P.F.L. Ca urma
re, mașinile care înainte se defectau, 
stînd uneori luni de zile din cauza 
procurării anevoioase a acestor pie
se deficitare, funcționează acum Ia 
întreaga capacitate. La rindul său, 
lăcătușul Csiszer Antaj, de la com
partimentul mecano-.Cne’rgetic, a rea
lizat un dispozitiv de montat copci 
la confecții, cu ua randament mult 
mai mare decit vechiul dispozitiv. 
Și exemplele de..acest fgi ar putea 
continua. Prin asemenea inovații și 
îmbunătățiri «\parent mărunte, pro
ductivitatea r.nUncii la unele operații 
a crescut d-e țrej„pap.u nemai- 
vorbind de. cantatea ireproșabilă a 
execuției. ’

Eviden măsurile luate în între
prindere , pCntru onorarea exemplară 
a contr; actelor [a expOrt sint mult 
mal nun >eroase. Nu vom insista âsu- 
pra .1 -. Importantă este hotărirea 
acestui darnic colectiv de a acționa 
cu maxi răspundere, în spiritul 
exigențe ,lor fonnulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu la cel de-al 
IH-lea Congres al consiliilor popu
lare, pe ,ntru a incheia acest an cu 
rezultate , eit mai ț,une și a pregăti 
temeinic . producția anului viitor.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii*
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'enței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările 
‘e mi le-ați transmis cu prilejul preluării funcției de președinte al 
•licii Cooperatiste Guyana.
.i exprim convingerea în consolidarea în continuare a relațiilor de 
nie existente între cele două țări ale noastre.

HUGH D. HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

Recepție cu prilejul aniversării proclamării Republicii Populare Chineze
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit mesajul Excelenței Voastre adresat cu ocazia Zilei naționale 

a Arabiei Saudite și vă mulțumesc sincer pentru bunele urări și sentimen
tele transmise.

La rindul meu, doresc Excelenței Voastre multă sănătate și fericire, 
'ar poporului prieten român progres și prosperitate.

FAHD IBN ABDULAZIZ AL-SAUD

Cu prilejul celei de-a XXXVI-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Yu Hongli- 
ang, a oferit, luni seara, o recepție.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ilie Văduva, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Marin Nedelcu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. 
Aurel Duma, ministru secretar de

stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Gheorghe Cazan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Mihail Flo- 
rescu, ministru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, membri ai conducerii 
altor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali și ofi
țeri, reprezentanți ai vieții cultural- 
artistice și științifice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

TELEGRAME

„Zilele culturii cehoslovace"

Cu ocazia celei de-a 36-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei, a adresat c 
telegramă de felicitare ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Chineze,

Wu Xueqian. Cu ■ același prilej, in
stituții și organizații de masă și ob
ștești din țara noastră au transmis 
telegrame de felicitare instituțiilor 
și organizațiilor similare din R. P. 
Chineză.

(Agerpres)

Sărbătoarea națmială 
a ^porului t^i^șpripten

Tovarășului HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez,

Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze,

Tovarășului PENG ZHEN
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze,

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Luni, au început în tara noastră 
„Zilele culturii cehoslovace", ma
nifestare dedicată celei de-a 40-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub dominația fascistă. „Zilele 
culturii cehoslovace", ce se vor des
fășura pînă la 7 octombrie, consti
tuie, asemenea „Zilelor culturii ro
mânești" ce au avut loc anul trecut în 
Cehoslovacia, o nouă expresie a dez
voltării relațiilor cultural-artistice 
existente între cele două țări, con
tribuind la mai buna cunoaștere a 
popoarelor noastre. Aspecte ale vieții 
cultural-artistice cehoslovace vor fi 
ilustrate prin spectacole de balet și 
de teatru, recitaluri și concerte sus
ținute de unii dintre cei mai valoroși 
soliști vocali și instrumentiști din 
Cehoslovacia, prin „retrospectiva fil
mului cehoslovac", expoziții de artă 
plastică și fotografică, seri literare si 
muzicale. întîlniri si dezbateri orga
nizate de uniunile de creație, ma
nifestări ce vor avea loc în Capitală, 
precum și în alte orașe ale tării : 
Ploiești, Pitești, Cimpina, Brașov, 
Timișoara. Iași, Tg. Mureș, Arad, 
Oradea. Cluj-Napoca. ș.a. Teatrele 
din tara noastră vor prezenta, de 
asemenea, spectacole cu piese din 
dramaturgia cehoslovacă și progra
me muzicale cu lucrări de compozi
tori cehi și slovaci.

Festivitatea de deschidere a „Zile
lor culturii cehoslovace" a avut loc, 
luni seara, la Opera Română din 
București.

Au luat parte Suzana Gâdea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
'ppiaAiste. Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai uniunilor de 
creație, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Jan Papp, amba

sadorul Cehoslovaciei la București, 
membri ai ambasadei, precum și șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

Au fost prezenți membrii delega
ției culturale cehoslovace aflate cu 
acest prilej în țara noastră.

în alocuțiunile rostite, Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
și Josef Mravik, adjunct al ministru
lui culturii al R.S. Slovace, au sub
liniat că „Zilele culturii cehoslovace" 
sînt o dovadă elocventă a dezvoltă
rii și amplificării relațiilor de cola
borare și prietenie dintre țările și 
popoarele noastre, relații cu adinei 
rădăcini în trecut și care au căpătat 
un nou conținut, s-au ridicat pe o 
treaptă calitativ superioară in anii 
socialismului. întîlnirile și convor
birile între conducătorii partidelor 
și țărilor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, — s-a evidențiat în 
context — au stimulat puternic dez
voltarea pe multiple planuri a ra
porturilor bilaterale, amplificind 
colaborarea dintre țările noastre, in
clusiv în domeniul culturii și artei.

Spectacolul inaugural a fost susți
nut de Baletul de cameră din Praga, 
sub conducerea apreciatului artist 
Pavel Smok. în aceeași zi, violonce
listul Alexander Veietomov, acom
paniat de pianistul Vladimir Topinka, 
a susținut un recital la Ateneul 
Român, iar pianista Ida Cernecka 
și-a dat concursul in două con
certe ale orchestrei Filarmonicii 
„Gh. Dima" din Brașov.

(Agerpres)

în județul Giurgiu s-a încheiat semănatul orzului 
și orzoaicei

Transpunînd cu hotărire în viață 
prețioasele indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date de la înalta 
tribună a Congresului al IlI-lea al 
consiliilor populare, oamenii muncii 
de pe ogoarele județului Giurgiu au 
încheiat semănatul orzului și orzoai
cei pe întreaga suprafață planificată.

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
a! Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, de către Comitetul județean 
Giurgiu al P.C.R. se arată că în pre
zent. printr-o amplă mobilizare de 
forțe umane și mecanice, se acționea
ză cu răspundere la semănatul griu
lui, lucrare ce va fi terminată pină 
la data de 10 octombrie. De aseme
nea, mecanizatorii, cooperatorii, lu
crătorii din unitățile agricole de stat 
acțiopeazâ, în această perioadă, pen
tru punerea la adăpost a întregii 
producții de porumb, soia, legume si 
fructe, precum și pentru recoltarea 
și livrarea sfeclei de zahăr.

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze, in numele Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și al poporului 
român, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist 
Chinez, Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, 
Guvernului Republicii Populare Chineze și poporului 
chinez cele mai calde felicitări.

Proclamarea, la 1 octombrie 1949, a Republicii Popu
lare Chineze, strălucită încununare cu succes a luptei 
revoluționare îndelungate desfășurate do poporul chinez, 
sub conducerea Partidului Comunist Chinez, împotriva 
vechiului regim de exploatare și asuprire și a dominației 
imperialiste, pentru eliberare socială și națională, a inau
gurat o nouă eră în viața marelui popor chinez și a 
avut, totodată, o profundă semnificație pe plan inter
national.

Poporul român, care a salutat cu multă satisfacție pro
clamarea Republicii Populare Chineze, a urmărit cu in
teres și simpatie munca plină de abnegație, dăruire și 
pasiune a poporului chinez, bucurîndu-se sincer pentru 
succesele remarcabile repurtate in edificarea societății 
socialiste în patria sa. La marea sărbătoare națională a 
Republicii Populare Chineze, dorim. din toată inima 
poporului chinez prieten succes deplin în transpunerea

în viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al P. C, 
Chinez și ale recentei Conferințe naționale a partidului, 
a programului menit să asigure transformarea tării în- 
tr-un puternic stat socialist, cu. o agricultură, industrie 
și știință moderne, cu un nivel de trai tot mai ridicat. 
Acordăm, de asemenea, o mare însemnătate rolului activ 
al Chinei pe plan internațional, în promovarea cauzei 
libertății și independenței popoarelor, în lupta pentru pace 
și securitate in lume, pentru progres, pentru înțelegere 
și colaborare între națiuni.

Exprimind deosebita satisfacție față de continua dez
voltare a relațiilor de prietenie și colaborare rodnică 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, ne reafirmăm 
convingerea fermă că. acționind împreună, în strînsă 
conlucrare, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, raporturile româno-chineze vor cunoaște o 
puternică dezvoltare și în viitor, pe toate planurile, spre 
binele și în interesul popoarelor român și chinez prietene, 
al cauzei generale a socialismului, independenței, pro
gresului, păcii și cooperării în întreaga lume.

Vă adresăm încă o dată dumneavoastră și întregului 
popor chinez urarea cordială de a obține victorii tot mai 
mari în vasta operă de înflorire continuă a patriei so
cialiste.

Cronica
Im sala „Dalles" din Capitală, s-a 

deschis, luni, sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ex
poziția „Desenul și sculptura mică 
contemporană iugoslavă".

Expoziția, care reunește creații din 
perioada postbelică ale unor presti
gioși plasticieni iugoslavi, se înscrie 
în cadrul manifestărilor menite să 
contribuie la dezvoltarea relațiilor 
culturale dintre România și Iu
goslavia.

La vernisaj, au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, Uniunii Artiști
lor Plastici, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, muzeografi, 
alți oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia Ia 
București, si membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați

în țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federale Nigeria, luni a 
avut loc, în Capitală, o ma
nifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în '’ca
drul căreia au fost prezentate as
pecte ale dezvoltării economice si 
sociale din această tară. In continua
re a fost prezentat un film documen
tar nigerian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Philip Binye Ko- 
roye, ambasadorul Nigeriei la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

„Ziua internațională a muzicii" eveniment cu profunde semnificații umaniste
Pe planul vieții muzicale româ

nești, acest început de toamnă con
tinuă să ofere iubitorilor de frumos 
din țara noastră momente de aleasă 
elevație spirituală și de înălțătoare 
satisfacții estetice,. Ne aflăm la nu
mai citeva zile de la încheierea cu 
succes a celei de-a X-a ediții, ju
biliară, a prestigiosului Festival in
ternațional „George Enescu", care 

-a constituit intr-un fericit prilej 
valorificare superioara a creației 
scienc și de popularizare a mu- 
i românești îh general — o reu- 
"■e internațională care a avut Ioc 

„ anul în care poporul nostru a o- 
magiat împlinirea a două decenii de 
la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, piatră de hotar în am
plul proces de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România, perioadă pe care, cu pro
fundă mîndrie patriotică, o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Vom 
sublinia o dată mai mult că sărbă
torirea, azi, a „Zilei internaționale 
a muzicii", are loc intr-un moment 
în care multilaterala dezvoltare a 
patriei își află reflexul rodnic și în 
faptele de cultură, în fenomenul 
artistic contemporan. Pentru că 
făurim un om nou, cu o nouă con
diție umană, un om care este con
știent că împlinirea sa este parte 
integrantă din împlinirea tării spre 
înfrumusețarea căreia se dezvoltă 
toate talentele, toate realele apti
tudini ale fiilor ei.

„Ziua internațională a muzicii", 
celebrată în fiecare an, la 1 octom
brie, stă deci sub semnul promovării 
valorilor culturii și al adîncirii re- 
ațiilor de colaborare între toate ță- 
■ile lumii. înzestrată cit virtutea de 

fi rostită și înțeleasă „de Ia inimă la 
niină", muzica își află, astăzi, mai 
tult ca oricînd, rațiunea de a fi. in 
ansmiterea unui mesaj care să în- 
uflețească oameni și popoare de pe 
•ate meridianele într-un crez co- 
un, într-o luptă cu forțe unite 
mtru eliminarea din societatea 
mtemporană a opresiunii, războiu

lui șl exploatării. „Prin artă, spre moi 
bine"— aceasta a' fost și rămine de
viza tuturor muzicienilor lumii, a- 
ceasta este profesiunea de credință 
a slujitorilor muzicii din patria 
noastră socialistă. Vibrînd la unison 
cu compozitorii, interpreții, educa
torii și oamenii de știință muzicală 
de pretutindeni, care își dedică e- 
forturile, talentul și măiestria lor 
triumfului libertății și independen
ței popoarelor, conlucrării pe , baza 
cunoașterii și prețuirii reciproce în
tre toate națiunile lumii, muzicienii 
din România Socialistă își consacră 
întreaga lor putere de muncă înflo
ririi patriei, aducînd o fierbinte 
cintare eroicului popor român care, 
sub conducerea partidului,. în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pășește pe trepte 
suitoare ale istoriei.

Celebrarea „Zilei internaționale a 
muzicii" înseamnă pretutindeni in 
lume aducerea unui prinos de laudă 
artei angajate, artei care adresează 
un luminos mesaj prezentului și vii
torului, artei ca identitate a socie
tății umane, a fiecărui popor în 
parte, a exponentilor vieții spiri
tuale din toate țările, a omului sim
plu care își împletește existența co
tidiană cu muzica. Sărbătorirea în 
acest an (1985) și a „Anului interna
țional al muzicii" a constituit pen
tru noi, slujitorii artei sunetelor din 
România, nu numai prilejul oma
gierii unor personalități de impor
tanță majoră pentru muzica euro
peană și mondială, dar și acela de a 
evidenția actualitatea vie a mesaju
lui uman al artei sonore, chemată să 
contribuie cu mijloace specifice la 
afirmarea frumosului, la triumful 
păcii și înțelegerii între toate po
poarele lumii, a binelui și adevăru
lui pe planeta noastră.

Prof. wniv. Nicolae CALINOW 
președintele Uniunii Co.mpozitorilor 
și Muzicologilor din Republica Socia
listă România, rectorul Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu" - București

Demnitatea expresiei artistice
(TJrmnre din nn,g. I)
migalcală... Cu vremea 
iți cresc tot mai mult 
scrupulele de con
știință...".

Nu ne dăm pe de
plin seama în ce mă
sură această grijă, ba 
chiar obsesie a lui 
Caragiale, pentru in- 
terpuncție a întimpi- 
nat, a prevestit, a 
luat-o înainte, prin ur
mare, unor tendințe 
care au urmat. Căci tot 
un scrupul a stat la 
baza și a curentelor 
care au tins a răsturna 
liniștita așternere a 
scrisului naturalist 
prin vidlenta contesta
re ă artei descriptive. 
Dar aceasta, vorba po
vestitorului din ace
lași Panul lui Minjoa- 
lă, e o altă căciulă.

Pină și suprârealis- 
mul în deceniile doi 
și trei, apoi in resu
recția sa tîrzie. iar 
mai recent „noul ro
man", „noul val", pînă 
si poezia „fără cuvin
te" sau numai cuvin
te, s-au supus unei 
discipline de structu
rare care, ce e drept, 
a avut mai degrabă

efectul opus celui 
scontat — pînă și im
provizația cere, se 
pare, o temeinică pre
gătire și, vai, nume
roase repetiții !

Spre a fi stimat, ar
tistul trebuie să se sti
meze pe sine, cu ace
eași ardoare cu care 
o pretinde societății. 
Eminescu a lucrat șase 
sau șapte ani la Lu
ceafărul, deși din pri
mul ceas a dispus de 
modelele basmului, 
din cartea lui Kunisch. 
A ciocănit in circa 
douăzeci de variante 
sonetul Veneția, deși 
era o tălmăcire după 
Cajetano Cerri, și a- 
ceasta pentru că l-a 
vrut meșterit fără cu
sur.

La Eminescu, ca și 
la Caragiale, scrupulul 
expresiei artistice pre
lungea uneori la ne- 
sfîrșit procesul crea
ției, transcrierile erau 
mai dificile decit pri
mul „jet". Redescope
rim acum comoară 
Postumelor eminescie
ne, dar poetul era ne
mulțumit de ele ; le 
socotea simple arpegii 
in creația sa simfo
nică.

Efortul titanic pe 
care-1 depunea, cu to
tal devotament artis
tic, Liviu Rebreanu, 
la crearea magistra
lelor sale proze, ne 
este cunoscut din Jur
nalul său, publicat in 
primele două părți.

Același efort, pe un 
suport debil, sterili
zează. Cutare autor 
poate vesti în fiecare 
an iminenta trimiterii 
la tipografie a unui 
op, ajuns la a n-a 
transcriere, cititorii îl 
creditează fără proble
me : ei l-au și uitat !

Dacă mai 'sînt încă 
astăzi, la noi chiar, nu 
putini beneficiari ai 
publicității literare, 
grăbiți, intîi de toate, 
să se afirme, acestora 
să le fie rindurile de 
față un prilej de'me
ditație !

Școlarul învață și 
iar învață, creatorul 
trudește fără odihnă, 
iar criticul își cerce
tează mereu balanța, 
atent la ponderea și 
balansul sensibilelo” 
brațe ale acesteia, sub 
povara aceleiași răs
punderi.

informații sportive LISTA OFICIALĂ

GIMNASTICA. Succese ale spor
tivilor noștri. Turneul feminin al 
balcaniadei care a avut loc la Atena 
a fost dominat de sportivele român
ce. Ele au cîștigat, cu 195^801 puncte, 
concursul pe echipe, iar Ecaterina' 
Szabo.-B-a; situat pe primul,-lac. atit . 
la individual compus (39,65 p),_cît 
și în concursul pe aparate la sări
turi, paralele, sol și bîrnă. De subli
niat rezultatul tinerei sportive 
românce Daniela Silivaș, clasată pe 
locul al treilea la individual com
pus; (39,20 p.).

Concursul masculin pe echipe a 
fost de asemenea cîștigat de forma
ția noastră (280,85 p). Marius Gher
man (sărituri), Valentin Pintea (ine
le) și Marian Rizan (cal cu minere) 
au cîștigat respectivele finale pe 
aparate.

ȘAH. în turneul „open" de la 
Wiesbaden, marele maestru Mihai 
Șubă s-a clasat pe locul I. El a rea
lizat un rezultat deosebit : 8 puncte 
din 9 posibile.

FOTBAL. Rezultate ale meciurilor 
din etapa a VIII-a care s-au jucat 
duminică : F.C. Bihor — F.C. Olt 
3—0, S.C. Bacău — Rapid 4—2, Poli
tehnica Timișoara — Corvinul 3—2, 
F.C.M. Brașov — Chimia 1—3. Din
tre acestea, merită, desigur, subli
niat rezultatul bun obținut de echi
pa vîlceană, antrenată de Marcel 
Pigulea, pe terenul din Brașov. La 
București, Victoria — Universitatea 
Cluj-Napoca 1—1. Cu ocazia celei 
de-a doua evoluții la București, clu
jenii au realizat de astă dată un 
scor egal și nu le-ar strica mai mul
tă îndrăzneală în deplasare, forma
ția lor avînd disponibilități pentru 
rezultate superioare.

Din păcate, după dubla fractură 
suferită de Pușcaș la meciul Poli
tehnica Timișoara — Rapid, în etapa 
despre care vorbim s-a petrecut ac
cidentarea gravă a binecunoscutului 
nostru internațional Cămătaru, în 
timpul meciului F.C. Argeș — Uni
versitatea Craiova. Un consult care a 
avut loc ieri Ia Centrul de medicină 
sportivă și apoi la clinica de ortope
die a Spitalului Municipal București 
a confirmat diagnosticul de fractură 
a peroneului. S-a început punerea în 
practică a unei metodologii de recu
perare mai rapidă, totuși indisponi
bilitatea centrului înaintaș al echi
pei noastre reprezentative va fi de 
minimum patru săptâmini. Să sem
nalăm și faptul că R. Cămătaru 
acuză drept origine a fracturii o lo
vitură aplicată pe la spate de jucă
torul Ștefan.

Criticînd încă o dată jocul brutal, 
la intimidare, căruia îi cad victime 
mai ales fotbaliștii cei mai repre
zentativi, aducindu-se astfel serioase 
prejudicii însăși echipei naționale, 
este de așteptat ca organele sportive 
in drept să ia cu fermitate măsurile 
ce se impun împotriva vinovaților. 
inclusiv a arbitrilor toleranți față de 
asemenea abateri (Necșulescu, Ve- 
lea. Popescu, de exemplu). Opinia 
publică, numeroșii amatori de sport 
așteaptă ca la toate cluburile, în în
tregul nostru fotbal să se instaureze 
hotărit — pe baza muncii perseve
rente de educație — spiritul de or
dine și disciplină, respectul deplin 
față de regulamente și reguli de joc, 
pregătirea asiduă și competentă, ast
fel ca echipele noastre, echipa re
prezentativă în primul rînd, să joace 
la potențialul cel mai înalt toate 
partidele.

Valerin MIRONESCU

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea In economie. In 

spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. al hotărîrilor 
Forumului consiliilor populare 
e Pe ogoare, mobilizare, exem- 

i piară pentru executarea lucrărilor
din campania de toamnă

20,35 Sînt omul care construiește. Emi
siune de versuri

20.45 Sanghai — documentar (color)
21.00 Seara de operă (color): „Rusalka". 

de Dvorak
21.30 Telejurnal

a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară 

din 30 septembrie 1985
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1 50834 85 50 000
1 86080 51 50 000
1 28575 103 50 000
1 69132 80 40 000
1 85866 71 40 000
1 02396 79 40 000
1 88781 87 40 000
1 00939 37 30 000
1 59882 56 30 000
1 34548 117 30 000
1 67349 173 30 000
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97108 126 20 000
51672 §9 20 000
97098 51 10 000
59218 71 10 000
62738 08 10 000
58096 14 10 000

1 89078 78 10 0001 47629 110 10 000
1 96045 62 10 000
1 40865
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.64 10 000

100 769 124 5 000
100 056 03 3 000
100 396 . 114 3 000
100 018 133 3 000

1 000 05 141 1 000
1 000 06 102 1 000
1 000 90 82 1 000
1 000 40 149 800
1 000 66 131 800
1 000 27 116 800
1 000 57 47 800
1 000 96 154 800
1 000 04 97 800
1 000 60 49 800
1 000 80 54 8001 000 71 91 800

12 427 TOTAL: 12 280 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata cî'știgurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000991—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială. primul 
zero de la seri.e nu se ia în consi
derare.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 noiembrie, ora 20 — 4 no
iembrie, ora 20. în țară: Vremea va fi 
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil. mai mult senin în sudul ,tării. 
Vor cădea ploi slabe izolate spre' sfîr- 
șitul intervalului în regiunile nordice. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperatura aerului în creștere ușoa
ră. Valorile minime nocturne \>or fi 
cuprinse intre 2 și 12 grade, mai co- 
borîte în depresiunile intramontane. 
unde se ’>• mai produce brumă, iar 
cele maxime diurne .între 18 și 27 «ra
de. tn cursul dimineților, local, se va 
semnala, ceată. în București: Vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil.' mai mult senin. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 7 si 9 
grade, iar cele maxime intre 24 și 26 
grade. Dimineața vor fi condiții pen
tru ceată slabă.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, poporul chinez sărbăto
rește astăzi împlinirea a 36 de ani 
de la instaurarea puterii revoluțio
nare, care și-a găsit expresie in 
proclamarea Republicii Populare 
Chineze — eveniment de răscruce 
în viața și destinele sale. Actul 
istoric de la 1 octombrie 1949 a con
sacrat izbînda luptei eroice, pline 
de sacrificii, desfășurate de ma
rele popor chinez, sub conducerea 
partidului comunist, împotriva 
asupririi imperialiste și a reacțiunii 
interne, pentru înlăturarea exploa
tării capitaliste și moșierești, în 
vederea eliberării naționale și so
ciale, deschizind calea făuririi unei 
vieți noi, a construirii socialismu
lui. Triumful puterii populare în 
China a exercitat, totodată, o uriașă 
influență asupra vieții internațio
nale, marcind o contribuție sub
stanțială la schimbarea raportului 
de forțe în favoarea socialismului, 
independenței, progresului și păcii, 
la accelerarea. întregului proces 

f ; revpluțjohgj? .’mondial.
Devenit stăpin pe destinele sale, 

poporul chinez a înfăptuit vaste și 
profunde transformări revoluționa
re. Mobili zindu-și uriașele energii 
și capacități creatoare, masele 
muncitoare au acționat în toți 
acești ani, cu pasiune și dăruire, 
pentru transpunerea în viață a po
liticii partidului. îndreptată spre 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
lor socialiste. Aceste eforturi și-au 
găsit materializarea în dezvoltarea 
puternică a forțelor de producție, 
in apariția a numeroase centre in
dustriale, a sute și mii de uzine și 
fabrici, mine și centrale electrice, 
in creșterea producției agricole.

Actuala aniversare are loc la pu
țin timp după Conferința Națională 
a Partidului Comunist Chinez, ale

cărei hotărîri au o însemnătate 
deosebită pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului in vederea 
creșterii în ritm susținut a avuției 
naționale, a înfloririi întregii vieți 
sociale. Propunerile privind pla
nul cincinal pe 1986—1990. adoptate 
de conferință, definesc obiective 
mobilizatoare pentru dezvoltarea 
în continuare, în ritm susținut, a 
economiei, a științei, tehnicii și 
culturii, pentru soorirea eficienței 
în toate domeniile de activitate, 
ridicarea nivelului de civilizație, 
material și spiritual al poporului.

împărtășind satisfacția poporului 
chinez prieten pentru realizările 
dobîndite, adresîndu-i urarea plină 
de căldură de a obține noi suc
cese de seamă pe calea trasată de 
partid pentru transformarea Chinei 
intr-o țară socialistă puternică și 
modernă, poporul român încearcă, 
în același timp, sentimente de sa
tisfacție față de dezvoltarea con
tinuă _a >de
trainică prietenie’și celâborare, ro
mâno-chineze.

Așezînd statornic la temelia ra
porturilor lor principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești, România și 
China au conlucrat și conlucrează 
strins în opera de construire a so
cialismului, ca și în solutionarea 
unor importante probleme inter
naționale. De-a lungul anilor, ra
porturile de conlucrare româno- 
chineze au căpătat dimensiuni tot 
mai largi și se dezvoltă multila
teral — pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, in 
toate domeniile de interes reci
proc.

în această evoluție își găsesc ex
presie legăturile de strînsă prie
tenie și solidaritate militantă 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez — for
țele politice care conduc destinele 
celor două popoare. Cu deosebită 
putere se reliefează, în acest ca
dru, rolul hotărîtot al întîlnirilor 
și convorbirilor la nivel înalt pen
tru impulsionarea relațiilor româ
no-chineze. O contribuție de cea 
mai mare însemnătate la extinde
rea și aprofundarea colaborării din
tre țările și popoarele noastre au 
adus hotăririle luate cu prilejul 
vizitei efectuate in 1982, în China, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu- 

. blicii Socialiste România, ca și în
țelegerile la care s-a ajuns cu oca
zia vizitelor întreprinse în tara 
noastră. în 1983, de către tovarășul 
Hu Yaobang, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, șl în 1984 de 

:> ftUre1,;..tpytjră.șiib,1.LHjyapri'an,.. p.re-, ...
■Ședințele RepUbfit’ii 'Pbpitlare Chi
neze. Fără îndoială că. in spiritul 
continuității rodniciei dialogului la 
nivel înalt, apropiata vizită oficială 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. fi. va 
efectua în R. P. Chineză, cohvor- 
birile cu conducătorii partidului și 
statului chinez se vor înscrie ca 
un nou eveniment de cea mai mare 
însemnătate în relațiile româno- 
chineze, vor deschide perspective 
și mai ample conlucrării priete
nești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în interesul reci
proc, al cauzei generale a socia
lismului și păcii, independenței, 
progresului și colaborării în în
treaga lume.

Milenarul oraș întinerește
Vizitatorul Beijingului la un in

terval nu prea mare de timp va ră- 
mine profund impresionat de pre
facerile înnoitoare pe care le-a cu
noscut capitala R.P. Chineze în ul
timii ani. Chiar la coborirea din 
avion, privirile sint atrase de noua 
clădire a aeroportului, edificată în 
acest răstimp. O construcție impu
nătoare, modernă, dotată la nivelul 
celor mai mari „porți ale aerului" 
din lume. Un trotuar rulant te 
poartă imediat spre sala unde se 
preiau bagajele. Peste tot, călăto
rii se bucură de ospitalitate, de so
licitudine, serviciile fiind organiza
te exemplar.

Nici nu intri bine în Beijing și în 
față îți apare unul din pasajele de
nivelate construite in ultimii ani, 
care facilitează mult fluxul auto
vehiculelor pe marile artere de cir
culație ale orașului. Trecînd peste 
acest pasaj, autobuzele, automobi
lele înaintează pe frumosul bule
vard al Liniștii Eterne, una din 
principalele artere de circulație ale 
capitalei. In stingă se înalță hote
lul „Zidul chinezesc", construit de 
asemenea în ultimii ani. Este o clă
dire modernă, monumentală, cu 
mai bine de 20 de etaje. De altfel, 
de-a lungul acestui mare bulevard, 
alte clădiri impunătoare, cu mai 
multe etaje, îți incintă ochiul.

De la înălțimea etajului 16 al 
unora din noile hoteluri, panorama 
orașului se înfățișează în toată 
imensitatea sa. Schimbările interve
nite in peisajul Beijingului, mu
nicipiu care împreună cu zonele 
suburbane are o populație de a- 
proape 9,5 milioane de locuitori, 
sînt ilustrate elocvent de construc
ția de locuințe, care a cunoscut în 
ultimii ani un ritm deosebit. Nu
mai în perioada 1979—1983 au fost 
construite 350 000 de apartamente, 
în clădiri de 5 pină la 16 niveluri, 
acestora adăugindu-li-se anul tre
cut alte locuințe cu o suprafa
ță de mai multe milioane de me
tri pătrați. Ampla construcție de 
locuințe din ultimii ani este rezul
tatul eforturilor susținute pe care 
le-au făcut și le fac guvernul cen
tral și organele locale în vederea 
asigurării de condiții corespunză
toare de locuit pentru oamenii 
muncii din acest mare oraș al Chi
nei populare, construcțiile de lo
cuințe constituind un obiectiv de 
mare importantă socială al politi
cii Partidului Comunist Chinez.

Dezvoltarea mai rapidă a con
strucției de locuințe din ultimii ani 
a dus la apariția, în diferite zone 
ale capitalei R.P. Chineze, a peste 
50 de noi cartiere. Noile blocuri de 
locuințe au răsărit, așa cum se ex
prima plastic unul din interlocuto

rii noștri, ca „bambusul după o 
ploaie de primăvară", schimbînd 
an de an înfățișarea orașului. 
Numărul locuitorilor care s-au 
mutat în apartamente noi în 
anii 1979—1983 s-a ridicat la 1,4 
milioane, la care se adaugă alte cî- 
teva sute de mii care au primit lo
cuințe noi in 1984 și in acest an. 
Aceasta a dus la ameliorarea con
dițiilor de locuit în marele oraș. 
Concomitent, în noile cartiere de 
locuințe au fost construite magazi
ne de toate felurile, școli, creșe, 
grădinițe, cinematografe, policli
nici; totodată, aceste cartiere au 
fost înzestrate cu diferite unități de 
servicii pentru populație.

— S-a construit mult în ultimii 
ani în municipiul nostru — ne spu
ne Zhang Feng Gi, de la departa-

Insemnări de călătorie

mcntul de sistematizare și con
strucții de locuințe din Beijing. 
Practic, din cele peste 59 milioane 
metri pătrați de locuințe ridicate în 
anii care au trecut de la proclama
rea Republicii, aproape o treime 
s-au construit în anii 1980—1934. In 
toți acești ultimi ani s-a construit în 
mod concentrat, pe zone, nu dis
persat ca înainte. Dintr-o dată, în
tr-un cartier se edifică 500—600 mii 
metri pătrați de locuințe. S-au con
struit, de asemenea, clădiri pen
tru instituții bancare și comer
ciale, hoteluri, unități de ocro
tire a sănătății, teatre și alte clă
diri de interes economic și social, 
întreagă această activitate s-a des
fășurat și se desfășoară în conti
nuare pe baza unui program de 
construire și sistematizare a Beijin
gului, aprobat de Comitetul Cen
tral al P.C. Chinez și Consiliul de 
Stat, ce preconizează transformarea 
capitalei într-o metropolă modernă. 
Conform acestui program, Beijin
gul își va păstra și dezvolta stilul 
specific și tot ce este bun din moș
tenirea vechiului oraș și. totodată, 
va dobîndi un aspect nou, cores
punzător epocii socialiste. în jurul 
municipiului vor fi construite o se
rie de orașe satelit, care vor for
ma o rețea de orașe mari, mijlocii 
și mici.

...Intr-adevăr, în capitala R.P. 
Chineze s-a construit mult din 1979 
incoace și, in continuare, construc
țiile sociai-edilitare vor cunoaște o 
mare amploare. Firește, nu este 
vorba numai de blocuri de locuințe 
construite într-un stil arhitectural 
modern, mereu mai diversificat. în 
anumite zone ale orașului au fost

ridicate hoteluri moderne, pentru a 
face față cerințelor legate de ex
tinderea relațiilor internaționale și 
de turism cu diferite țâri ale lu
mii. De asemenea, s-a extins me
troul, mijloc de transport ale cărui 
prime tronsoane au fost date in 
funcțiune la începutul deceniului 
trecut ; astăzi, liniile sale magis
trale totalizează 40 de kilometri, 
urmînd a avea în final, după sfir- 
șițul acestui secol. 17 linii magis
trale. Peste 10 milioane de pasa
geri circulă lunar cu metroul în 
marele oraș.

La Beijing se află în construcție 
noi și impunătoare edificii. în par
tea de vest a orașului se constru
iește Centrul pentru știință și teh
nologie — semnificativă expresie a 
preocupării partidului și statului 
pentru a crea o bază puternică de 
cercetare și formare a cadrelor ști
ințifice și tehnice necesare moder
nizării socialiste a Chinei. De ase
menea. în viitorii ani se vor con
strui o nouă clădire pentru opera 
clasică, un centru cultural, un mare 
complex sportiv, un nou stadion, 
precum și diferite zone de agre
ment.

Beijingul își schimbă înfățișarea 
și se dezvoltă prin tot ceea ce con
struiește, prin tot ceea ce produce, 
valoarea totală a producției indus
triale și agricole a orașului, îm
preună cu suburbiile, fiind în 1984 
de 31,5 milarde yuani, ceea ce re
prezintă o creștere de 13,5 la sută 
față de anul precedent. Industria 
este răspîndită azi în întregul oraș 
și in zonele suburbane, cuprinzind 
mai mult de 4 000 de întreprinderi 
mari, mijlocii și mici din domenii
le electronicii, construcțiilor de ma
șini, metalurgiei, energiei electrice, 
petrochimiei, materialelor de con
strucții, bunurilor de consum ș.a. 
El este, totodată, un puternic cen
tru de învățămînt și cultural al 
țării.

Milenarul oraș întinerește și 
schimbările sale înnoitoare ilus
trează concludent marile realizări 
dobindite de poporul prieten chinez 
în perioada care a trecut de la pro
clamarea Republicii. în 1949, și cu 
deosebire in ultimii ani. cind Bei
jingul. ca și întreaga Chină popu
lară au cunoscut o puternică dez
voltare economico-socială. In anii 
viitorului cincinal, construcția mo
dernă a capitalei R.P. Chineze va 
continua să se amplifice, ilustrind 
preocuparea constantă a partidului 
comunist și a guvernului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale locuitorilor săi, pentru conti
nua dezvoltare și înflorire a țării.

Mircea ANGELESCU



Soluționarea problemelor complexe 
ale economiei mondiale necesită eforturi 

din partea tuturor statelor
Concluzii Ia încheierea dezbaterilor din cadrul Comitetului 
O.N.U. pentru evaluarea aplicării strategiei internaționale 

a dezvoltării
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

■ N. Chilie transmite : Sesiunea re
luata a Comitetului O.N.U. pentru 
examinarea și evaluarea aplicării 
strategiei internaționale de dezvol
tare pentru cel de-al treilea deceniu 
al O.N.U. consacrat dezvoltării s-a 
încheiat prin adoptarea unor con
cluzii convenite de către statele parti
cipante, referitoare la stadiul aplică
rii strategiei și măsurile menite să 
conducă la accelerarea transpunerii 
în viață a obiectivelor deceniului.

După ample dezbateri și negocieri, 
care au relevat complexitatea pro
blemelor economice internaționale 
aflate în atenția comitetului, s-a 
ajuns la concluzii care. în esență, 
reafirmă validitatea scopurilor și 
obiectivelor strategiei internaționale 
pentru cel de-al treilea deceniu al 
dezvoltării și schițează unele căi po
sibile de acțiune pentru a doua parte 
a actualului deceniu al dezvoltării. 
Un Ioc aparte între aceste concluzii il 
ocupă problemele financiare interna
ționale și ale datoriei externe a tari
lor în curs de dezvoltare.

’ Negocierile din comitet au relevat, 
din păcate, persistența unor abordări 
diferite din partea tarilor în curs de 
dezvoltare și. respectiv, a statelor 
dezvoltate, acestea din urmă mânifes- 
tînd în continuare o predilecție pen
tru abordarea bilaterală și soluții in
dividuale în probleme globale, de 
interes general.

In ceea ce le privește, țările în 
curs de dezvoltare., între care si 
România, au reiterat necesitatea 
stringentă a angajării unor negocieri 
serioase, de fond, inclusiv la actuala 
sesiune a Adunării Generale. între 
statele dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare pentru rezol
varea ansamblului problemelor eco
nomice internaționale, pentru resr 
tructurarea actualelor raporturi eco

nomice inechitabile și înregistrarea 
unor progrese pe calea instaurării 
noii ordini economice internaționale.

în context, s-a evidențiat necesi
tatea începerii unor negocieri între 
țările creditoare, băncile acestora și 
instituțiile internaționale, pe de o 
parte, și țările debitoare, pe de altă 
parte, care să ducă la o soluționare 
corespunzătoare și cît mai urgentă a 
problemei datoriilor externe ce afec
tează grav interesele țărilor sărace, 
eforturile lor de dezvoltare și pro
gres economic și social.

Țările în curs de dezvoltare și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
faptul că o serie de probleme de in
teres major pentru ele nu au putut 
fi discutate în timpul sesiunii comi
tetului, Aceste state au reafirmat 
propunerea de convocare a unei con
ferințe internaționale consacrate an
samblului problemelor financiar-mo- 
netare și ale datoriei externe și au 
insistat pentru eliminarea măsurilor 
protecționiste și a practicilor discri
minatorii din comerțul internațional.

Președintele comitetului, Kenneth 
Dadzie (Ghana), a făcut o declara
ție, la încheierea lucrărilor. în care 
a scos în evidență multiplele puncte 
de dezacord existente între statele 
industrializate și țările în curs de 
dezvoltare asupra unor probleme 
majore ale evaluării situației econo
mice internaționale actuale și a cau
zelor neatingerii obiectivelor stabili
te prin strategia internațională.

El și-a exprimat speranța că schim
bul larg și deschis de păreri din ca
drul sesiunii comitetului va contri
bui la o mai bună înțelegere a pro
blemelor cu care sînt confruntate 
țările în curs de dezvoltare și la în
registrarea unor progrese in nego
cierile asupra problemelor economice 
și financiare internaționale dc pe a- 
genda actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Cu prilejul aniversării proclamării R. P. Chineze

Recepție la Beijing
Cuvîntul premierului Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 

Zhao Ziyang
BEIJING 30 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la recepția oferită la Beijing 
cu prilejul aniversării, la 1 octom
brie, a 36 de ani de la întemeierea 
Republicii Populare Chineze, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P.C., 
Zhao Ziyang, a adresat — in nu
mele Comitetului Central al P.C.C., 
al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze — salutări cordiale po
porului de toate naționalitățile, 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, ofițerilor, militarilor din Ar
mata de Eliberare a R.P. Chineze, 
funcționarilor, tuturor celor angajați 
în activitatea socialistă, compatrio- 
ților din Taiwan, Hongkong, Macao, 
chinezilor din teritoriile de peste 
mări. Anul acesta — a relevat pre
mierul Consiliului de Stat — este 
ultimul an al celui de-al VI-lea plan 
cincinal. Mulțumită eforturilor co
mune ale poporului de toate națio
nalitățile, este de așteptat ca toate 
obiectivele fixate în plan să fie în
deplinite sau depășite. Situația eco
nomică a țării — a subliniat premie
rul Consiliului de Stat — este în 
continuu progres,, iar obiectivul reali
zării unui punct de cotitură funda
mental în situația financiară și eco
nomică a țării a fost, în cea mai 
mare parte, realizat.

Noi progrese au fost înregistrate 
în reforma structurii economiei, anul 
acesta fiind făcuți importanți pași 
înainte pe calea reajustării produc
ției rurale, extinderii puterii de 
decizie a întreprinderilor, reformei 
sistemelor prețurilor și salariilor, 
activizării pîrghiilor economice, în 
general. Am început, totodată, rea
lizarea unei restructurări in dome
niul științei, tehnologiei și al educa
ției — a spus Zhao Ziyang, adău
gind că reformelor trebuie să li se

.acorde o prioritate absolută, siste
matică, astfel incit, in viitorii cinci 
ani, să poată fi puse bazele asigură
rii unei structuri socialiste viguroa
se, cu caracteristici chineze.

China este un factor important în 
menținerea păcii mondiale — a sub
liniat Zhao Ziyang. Vom continua 
să promovăm neabătut o politică 
externă de pace, de opoziție față de 
hegemonism, de combatere a cursei 
înarmărilor, inclusiv în spațiul ex
traterestru. Deși pericolul războiului 
continuă să existe, popoarele din 
toate statele lumii, menținîndu-și 
vigilența, și-au asigurat superiori
tatea asupra factorilor generatori de 
război. Pacea și dezvoltarea repre
zintă aspirația comună a poporului 
chinez și a popoarelor de pe în
treaga planetă. Va trebui să depu
nem în continuare eforturi pentru 
dezvoltarea raporturilor cu toate 
statele iubitoare de pace, cu țările 
din lumea a treia, aceasta presupu- 
nînd orientarea noastră fermă de 
deschidere spre lume, de extindere 
a schimburilor economice, comer
ciale. științifice, tehnologice și cul
turale. pe baza amplificării și res
pectării principiilor egalității și 
avantajului reciproc.

Conferința Națională și plenara 
C.C. al P.C. Chinez — care s-au 
desfășurat recent — s-au încheiat 
cu succes. Ele reprezintă o nouă 
piatră unghiulară importantă în ' is
toria partidului, de importantă hotă- 
rîtoare pentru asigurarea continuită
ții liniei partidului și a stabilității 
conducerii sale colective, pentru ca 
partidul să fie tot mai în măsură 
să-și îndeplinească misiunea sa is
torică de a conduce poporul în 
vederea realizării reformelor re
construcției și reunificării naționale.

S-au încheiat manifestările 
întîinirii prietenești dintre 
reprezentanți ai tineretului 
din România și R.D. Germană

BERLIN (Agerpres). — Dumini
că s-au încheiat manifestările în
tîinirii prietenești dintre reprezen
tanți ai tineretului din Republica 
Socialistă România și ai tineretului 
din Republica Democrată Germană.

Cu acest prilej a fost realizat un 
amplu schimb de experiență pri
vind participarea tineretului din cele 
două țări la construcția societății 
socialiste, în spiritul hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R. și, 
respectiv, ale Congresului al X-lea 
al P.S.U.G.

în cadrul programului întîinirii 
prietenești a avut loc un seminar cu 
tema „Contribuția U.T.C. și F.D.J. 
la antrenarea tineretului din Repu
blica Socialistă România, respectiv, 
din Republica Democrată Germană 
la opera de construire a socialismu
lui in cele două țări". De asemenea, 
a fost vernisată expoziția de foto
grafii și afiș politic „Tineretul 
României socialiste in Anul Inter
național al Tineretului", au fost 
prezentate numeroase programe cu 
caracter cultural-artistic.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII Ci

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANi
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Cipru, vă adresez 

sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de pace și prosperitate poporului cipriot prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul reciproc al celor 
două popoare, al cauzei păcii, securității și cooperării în regiunea noastră, 
in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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Deschiderea Tîrgului tehnic internațional de la Plovdiv
Tovarășul Todor Jivkov a vizitat pavilionul României

SOFIA 30. — Trimisul Agerpres, 
Florica Vrinceanu, transmite : Sub 
deviza „Progresul tehnico-științific 
in slujba omului", luni și-a des
chis porțile cea de-a 41-a ediție a 

; Tirgului tehnic internațional de la 
ț Plovdiv. Alături de mărfuri ale 
i țării-gaz  dă, la ediția, din această _ 
I toamnă a tirgului sînt prezentate' 
i produse care poartă marca a 2 034 
! firme și întreprinderi din 30 de 
I țări. 
i Din România, participă 12 int.re- 
’ prinderi de comerț exterior, care

■-1

I
I
I
I
ț

I
expun produse ale industriei elec
tronice, tehnică de calcul, mijloace 
de transport auto, mașini-unelte, 
aparatură optică, utilaj electroteh
nic și produse chimice. , ,

In ziua deschiderii, pavilionul 1 
țării noastre a fost vizitat de to- ’ 
varășnl Todor Jivkov, secretar ge- X 
neral al C.C. al PC. Bulgar; pre- i 
ședințele Consiliului de Stat al J 
li. P. Bulgaria, de alte înalte ofi- 1 
cialități bulgare, care au apreciat ! 
gama variată și calitatea expona- \ 
telor.

festivitățile de la Havana
O cuvîntare a tovarășului Fidel Castro

HAVANA 30 (Agerpres). — La 
Havana s-au desfășurat festivitățile 
prilejuite de cea de-a XXV-a aniver
sare a creării Comitetelor de Apăra
re a Revoluției (C.D.R.). Luînd cu- 
vintul. președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, Fidel Castro Ruz, 
s-a referit la tradițiile de luptă re
voluționare ale poporului cubanez și 
la rolul C.D.R. — cu o pronunțată 
activitate politică în toți anii care 
s-au scurs de la constituirea ei, în 
1960, și din rîndul căreia fac parte 
peste șase milioane de cubanezi — 
subliniind necesitatea întăririi capa
cității sale de acțiune in diverse do
menii de activitate.

Abordînd problemele secetei care 
a afectat Cuba și ale consecin

țelor ei asupra economiei naționale 
(se anticipează, între altele, o scădere 
cu 12 la sută a recoltei de trestie 
de zahăr din acest an), vorbitorul a 
relevat că trebuie depuse eforturi 
susținute pentru menținerea unui 
ritm înalt de dezvoltare economică a 
țării..'

Președintele Castro a condamnat 
cursa mondială a înarmărilor, ce are 
consecințe grave pentru economiile 
țărilor care o practică, dar și pentru 
celelalte state ale lumii, in special 
pentru națiunile in curs de dezvolta
re, și s-a pronunțat pentru stoparea 
ei imediată și alocarea fondurilor 
astfel economisite pentru soluționa
rea problemelor social-economice și 
financiare majore cu care se con
fruntă în prezent omenirea.

Un raport al Băncii Mondiale relevă
---------- --------------------- -------- -------- .------

Afluxul de capital din țările în curs de dezvoltare 

spre cele industrializate occidentale
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Intr-un raport al Băncii Mondiale, 
dat publicității la Washington, se 
atrage atenția asupra afluxului de 
capital din țările în curs de dezvol
tare spre cele industrializate occi
dentale — transmite agenția Taniug. 
Un asemenea fenomen — total con
tradictoriu față de cerințele econo
mice ale statelor sărace și ale eco
nomiei internaționale, în ansamblul 
său — este considerat în document 
o consecință a faptului că țările cu 
datorii externe sîrit nevoite să ram
burseze nu numai ratele înalte ale 
dobînzii, ci și părți din împrumutu
rile contractate anterior. în acest ’ 
mod, se arată în raportul Băncii 
Mondiale, s-a ajuns la situația in

care statele în curs de dezvoltare 
furnizează creditorilor lor sume cu 
mult mai mari decît cele primite de 
la aceștia.

Totodată, documentul menționea
ză că suma totală a împrumuturilor 
acordate de Banca Mondială țărilor 
în curs de dezvoltare in cursul anu
lui financiar trecut — care s-a în
cheiat la 30 ’iunie — a descrescut 
considerabil, cu circa 600 milioane 
dolari comparativ cu exercițiul fi
nanciar precedent. Și aceasta in 
condițiile în care Banca Mondială 
preconiza o sporire a creditelor 
respective, pentru diminuarea difi
cultăților economice cu care sînt 
confruntate cele mai sărace state ale 
lumii.

în favoarea dezvoltării 

colaborării economice 
internaționale

SOFIA 30 (Agerpres). — La Varna 
s-au desfășurat lucrările reuniunii 
internaționale a reprezentanților 
cercurilor de afaceri și ai unor în
treprinderi guvernamentale din țâri 
socialiste și capitaliste, consacrate 
examinării modalităților extinderii 
colaborării economice Est-Vest. Au 
participat reprezentanți din 23 de sta
te, precum și ai unor organizații in
ternaționale. Documentul final adop
tat evidențiază necesitatea intensi
ficării legăturilor comerciale și a 
contactelor dintre întreprinderile 
economice, evidențiindu-se că lăr
girea schimburilor comerciale reci- 
prcc-avantajoase Est-Vest trebuie să 
joace un rol pozitiv. în procesul de 
îmbunătățire a climatului politic in
ternațional.

într-o alocuțiune rostită la reuniu
ne. Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, a 
relevat caracterul firesc și necesar al 
legăturilor economice dintre țările cu 
orînduiri social-economice diferite — 
menționează agenția B.T.A. în actua
la situație internațională, a arătat 
vorbitorul, relațiile economice Est- 
Vest ar putea contribui în mod sub
stanțial la afirmarea unui nou curs 
favorabil întregului complex al rela
țiilor dintre statele cu orînduiri so
ciale diferite.

In prima zi a lunii octombrie, 
poporul cipriot marchează un eve
niment de seamă al istoriei sale 
— proclamarea independenței de 
stat. Constituirea, in urmă cu un 
sfert de secol, a Republicii Cipru 
ca stat suveran, independent și 
unitar a reprezentat o niare victo
rie in îndelungata luptă a acestui 
popor, care a înfruntat cu vitejie 
atitea vicisitudini ale istoriei, des- 
chizîndu-i perspectiva concentrării 
energiilor in direcția valorificării, 
în interes propriu, a resurselor na
ționale, progresului economic și so
cial. Aceasta i-a permis obținerea 
unor rezultate de seamă in dez
voltarea industriei și agriculturii, 
în modernizarea orașelor și satelor, 
în ridicarea nivelului de trai, toate 
acestea iluștrînd grăitor vocația 
pașnică a poporului cipriot, hărni
cia și talentul său, voința de a-și 
vedea încununat visul de libertate, 
dreptul la existență de sine stă
tătoare, la progres și prosperitate.

înfăptuirea acestor aspirații ale 
ciprioților au fost, din păcate, grav 
afectate de o serie de evenimente 
tragice, ceea ce a pricinuit mari 
suferințe ambelor comunități — 
greacă și turcă — a împiedicat evo
luția favorabilă a procesului dez
voltării social-economice și conso
lidării independenței și suverani
tății de stat. Aniversarea de astăzi 
are loc în condițiile unor noi efor
turi in vederea soluțibnării, juste 
și trainice, pe calea negocierilor, 
a problemelor unității, indepen
denței și integrității teritoriale a 
Ciprului.

în spiritul solidarității sale cu 
toate popoarele care au pășit pe

calea dezvoltării de sine stătătoare, 
România a salutat proclamarea in
dependenței Republicii Cipru și a 
stabilit imediat relații diplomatice 
cu noul stat. Legăturile de prie
tenie și colaborare reciporc avan
tajoase dintre cele două țări s-au 
dezvoltat continuu pe multiple pla
nuri. întilnirile și convorbirile de 
la București și Nicosia dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Spyros Kyprianou, docu
mentele semnate de cei doi pre
ședinți au pus în evidență hotă- 
rirea comună de a dezvolta in con
tinuare relațiile româno-cipriote în 
domeniile economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, cît și pe planul 
vieții internaționale. în lupta pen
tru pace, independență și progres.

După cum este cunoscut. în re
petate rînduri, România socialistă, 
prin glasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat 
sprijinul ferm față de soluționarea 
prin tratative a problemei cipriote, 
pe baza respectării independenței, 
suveranității, integrității teritoriale, 
unității și nealinierii Republicii 
Cipru, asigurării conviețuirii paș
nice a celor două comunități. 
Poporul român iși exprimă spe
ranța că, prin eforturi unite, se 
va putea găsi calea unei rezolvări 
echitabile și trainice a problemei 
cipriote, permițind astfel ciprioți- 
lor greci și turci să-și consacre 
împreună energiile pentru dezvol
tarea patriei, potrivit intereselor 
lor vitale, ale cauzei păcii, destin
derii, încrederii și securității în 
Balcani, in zona Mț>diteranei, în 
Europa ș’ în întreaga lume.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NIGERlEț

CONFLICTUL IRANIANO-IRAKIAN
BAGDAD 30 (Agerpres). — Po

trivit unui purtător de cuvînt mi
litar irakian, citat de agenția I.N.A., 
avioane de luptă irakiene au lansat, 
duminică, un nou raid asupra ter
minalului petrolier iranian din insu
la Kharg. situată în regiunea nord- 
estică a Golfului.

Purtătorul de cuvînt a arătat că 
atacul a fost al șaselea lansat a- 
supra insulei Kharg, în ultima săp- 
tămînă, și al șaisprezecelea de la 15 
august pină în prezent.

Pe de altă parte, apărarea anti
aeriană irakiană a deschis focul 
împotriva a două avioane de luptă 
iraniene care au încercat să pătrun
dă în spațiul aerian irakian. Unul 
dintre aparate a fost doborit, in a- 
propierea orașului Basra, cei doi

membri ai echipajului fiind captu
rați.

TEHERAN 30 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția iraniană de 
știri I.R.N.A., citată de agențiile 
U.P.I. și Reuter, avioane de luptă 
iraniene au bombardat, duminică, 
centrala electrică irakiană de 800 
megawați de la Haritha (situată la 
20 km de orașul Basra).

Agenția iraniană arată că pilotul 
și copilotul unuia dintre aparatele 
de zbor iraniene, afectat de difieul- 
tăți tehnice, au fost nevoi ți să se 
parașuteze în teritoriul irakian. Un 
comunicat, al Statului Major iranian, 
difuzat ulterior de Radio-Teheran, 
citat de France Presse, a informat 
că piloții iranieni au fost luați pri
zonieri de autoritățile irakiene.

.. ... întrevedere 
americano-iordaniană

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
La Washington au avut loc, luni, 
convorbiri intre președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, și regele Hussein al 
Iordaniei, apreciate de ambele părți 
„utile și deschise". Au fost exprima
te punctele de vedere cu privire 1:> 
posibilitatea soluționării conflictului 
din Orientul Apropiat. Suveranul 
hașemit s-a pronunțat, și cu acest 
prilej, pentru convorbiri de pace in 
cadrul unei conferințe internațio
nale, cu participarea tuturor părți
lor interesate — informează agen
țiile United Press International și 
Associated Press.

La rîndul său, președintele 
Reagan și-a exprimat dezacordul cu 
privire la eventualitatea desfășurării 
unor convorbiri de pace in proble
ma Orientului Apropiat sub auspi
ciile unui for internațional, pronun- 
țindu-se pentru negocieri bilaterale 
iordaniano-israeliene.

Excelenței Sale
General-maior IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA

Președintele Consiliului de Conducere
al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria

LAGOS
Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamării independentei 

de stat a Republicii Federale Nigeria. în numele poporului român și al meu 
personal, vă.adresez dumneavoastră și-poporului Republicii Federale Nigeria 

‘ ca’lde-f<51icitSri‘și cele ’măi btîrie urări de fericire și progres.
Am convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite pe 

plan bilateral, precum și conlucrarea țărilor noastre pe plan international 
vor continua- să se extindă în viitor, în interesul popoarelor român și nige
rian, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La capătul a patru săptămîni de 
dezbateri, la Palatul Națiunilor din 
Geneva au ldat sfîrșit lucrările celei 
de-a IlI-a Conferințe a statelor părți 
la Tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare pentru examinarea mo
dului de îndeplinire a obligațiilor 
asumate prin acest document.

Subscriind în urmă cu un deceniu 
și jumătate la tratat, statele părți 
și-au exprimat clar intenția de a 
realiza, la o dată cea mai apropiată 
posibil, încetarea cursei înarmărilor 
nucleare și de a întreprinde măsuri 
efective în direcția dezarmării nu
cleare. Altfel spus, tratatul a fost 
încheiat ca un instrument de frînare 

■și oprire a competiției pe planul 
înarmărilor nucleare și, totodată, ca 
punct de pornire spre punerea de 
acord, prin negocieri, a unor măsuri 
de diminuare și, în final, de elimi
nare a armelor nucleare din arsena
lele statelor. Este un lucru înde- 
obștg cunoscut că în nici un fel tra
tatul n-a fost conceput ca un mijloc 
de scindare permanentă a lumii în 
două categorii de state : un număr 
restrîns de țări posesoare de arme 
nucleare și majoritatea covîrșitoare 
a țărilor lumii, care s-au angajat să 
faciliteze obiectivul dezarmării nu
cleare prin renunțarea la producerea 
de astfel de arme.

Așa cum era de așteptat, dezbate
rile din cadrul conferinței, atît din 
ședințele plenare, cît. și din comisii, 
au dat expresie preocupării marii 
majorități a statelor participante 
față de situația cum nu se poate mai 
îngrijorătoare din domeniul cursei 
înarmărilor, precum și față de lipsa 
de rezultate concrete în negocierile 
de dezarmare. Concentrîndu-și cu 
prioritate atenția asupra modului 
cum s-au aplicat în practică preve
derile conținute în articolul VI al 
tratatului, referitoare la negocierea 
unor măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare nucleară, reprezentanții a 
numeroase state mici și mijlocii, 
neutre și nealiniate, s-au referit pe 
larg la creșterea substanțială pe care 
a cunoscut-o în acești din urmă ani 
potențialul de distrugere al țărilor 
nucleare, la continuarea experiențe
lor atomice, la punerea la punct și la 
instalarea a noi sisteme de arme nu
cleare, la pericolele pe care le gene
rează extinderea cursei înarmărilor 
in spațiul cosmic. S-a evidențiat. în

același timp, că negocierile care au 
avut loc în ultimii cinci ani care au 
trecut de la precedenta conferință, 
pe plan bilateral sau multilateral in 
domeniul dezarmării s-au încheiat 
fără nici un fel de rezultat, datorită 
lipsei de voință politică a principali
lor protagoniști, ceea ce a făcut ca 
obiectivele fundamentale ale tratatu
lui să nu poată fi încă atinse. Dacă 
tratatul a avut și are un rol’efectiv 
in prevenirea proliferării armelor 
nucleare, arăta reprezentantul unei 
țări africane, el n-a avut același 
efect asupra comportamentului pu
terilor nucleare, care nu și-au res-

nucleare. Documentele supuse aten
ției au chemat, de asemenea, la în
ghețarea experimentării, producerii 
și amplasării de arme nucleare, ca o 
primă măsură eficientă pentru opri
rea cursei înarmărilor, cele trei țâri 
fiind invitate să înceapă de urgență 
negocieri vizînd reducerea substan
țială a arsenalelor lor nucleare.

Desfășurind o susținută activitate 
în cadrul conferinței. România a pre
zentat pe larg inițiativele și propune
rile președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea acestei proble
me. vitale a lumii contemporane — 
care este dezarmarea, și în primul

de importanța deosebită și urgenta 
soluționării problemelor legate de 
înfăptuirea dezarmării nucleare — 
îngrijorării crescinde a statelor părți 
față de cursul ascendent al înarmă
rilor nucleare, voinței lor exprese 
de oprire și inversare a acestuia. 
Pornind de la propunerile făcute in 
cadrul conferinței, declarația reafir
ma principalele obligații conținute 
în tratat. în acest context, confe
rința a lansat un apel statelor părți 
dotate cu arme nucleare să-și res
pecte angajamentele asumate și le-a 
cerut să acționeze pentru înlătura
rea dificultăților de ordin tehnic și

La încheierea lucrărilor Conferinței pentru examinarea modului 
de aplicare a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare

pectat obligațiile asumate. De altfel, 
însuși secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, sublinia in 
mesajul adresat conferinței că „nu se 
poate cere in mod rezonabil ca unii 
să dea dovadă de moderație, iar alții 
să procedeze la extinderi nelimitate 
ale arsenalelor nucleare".

Preocuparea deosebită a țărilor 
neposesoare de arme nucleare față 
de situația existentă s-a reflectat la 
conferință atît în luările lor de pozi
ție, cît și în proiectele de rezoluție 
prezentate. Reprezentanții unor țări 
precum Mexicul, Iugoslavia. Suedia, 
Egiptul au evidențiat, astfel, că 
adoptarea unor măsuri concrete, in 
primul rind pentru interzicerea tu
turor experiențelor nucleare, repre
zintă un element de valoare funda
mentală pentru regimul neproliferă- 
rii. în numele țărilor neutre și 
nealiniate. Mexicul a prezentat trei 
proiecte de rezoluție prin care s-a 
cerut S.U.A. și Marii Britanii să răs
pundă prin măsuri similare morato- 
riului anunțat de Uniunea Sovietică 
privind suspendarea experiențelor 
nucleare pină la sfîrșitul acestui an ; 
în același timp, cele trei puteri nu
cleare semnatare ale tratatului 
(U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie) 
au fost chemate să înceapă negocieri 
pentru interzicerea experiențelor

rind dezarmarea nucleară, salvarea 
omenirii de la o catastrofă nucleară, 
asigurarea dreptului suprem al oa
menilor la existență, la libertate, la 
viață, la pace. Țara noastră a pre
zentat conferinței un proiect adițio
nal la tratat vizînd înghețarea tutu
ror armamentelor nucleare, ca un 
prim pas spre convenirea unor mă
suri de reducere a acestora. Româ
nia a prezentat, totodată, două pro
iecte de rezoluție continînd apelul 
insistent adresat statelor părți la tra
tat de a acționa și coopera pentru 
intensificarea negocierilor din cadrul 
diverselor foruri consacrate dezar
mării în scopul ajungerii in cel mai 
scurt timp la acorduri semnificative 
în probleme care fac obiectul nego
cierilor respective, precum și in le
gătură cu dreptul țărilor neposesoa
re de arme nucleare de a obține 
din partea statelor posesoare de ase
menea arme garanții ferme că nu 
vor deveni niciodată și în nici o îm
prejurare obiectul folosirii armei 
nucleare sau al amenințării cu aceas
tă armă, al amenințării cu forța în 
general.

Rod al unor negocieri asidue, care 
s-au prelungit pină în dimineața zi
lei ce a urmat încheierii oficiale a 
conferinței, declarația finală dă ex
presie — deși nu în termeni dictați

politic care se află în calea înche
ierii unui tratat de încetare a ori
căror experiențe cu arme nucleare 
— una din cele mai importante mă
suri de natură a pune capăt cursei 
înarmărilor nucleare. Participanții au 
cerut totodată Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva să înceapă 
negocieri . multilaterale în legătură 
cu cele mai presante aspecte ale 
cursei înarmărilor și și-au exprimat 
speranța că negocierile sovieto- 
americane vor ajunge rapid la acor
duri eficace vizind prevenirea cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic și pe 
pămint, limitarea și reducerea arme
lor nucleare, mergind pină la eli
minarea lor totală de pe continentul 
nostru și din lume.

Una din problemele care s-a aflat 
în egală măsură în atenția confe
rinței a fost cea referitoare la ga
ranțiile de securitate pe care statele 
posesoare de arme nucleare trebuie 
să le asigure statelor care nu posedă 
astfel de arme. Aderînd la tratat, 
statele neposesoare de arme nuclea
re s-au angajat să renunțe la arma 
nucleară cu înțelegerea că ele nu 
vor fi niciodată obiectul folosirii ar
mei nucleare sau al amenințării cu 
această armă. De aceea, ele au sus
ținut din nou acum necesitatea de 
a primi din partea statelor posesoa

re de arme nucleare garanții cores
punzătoare de securitate și s-au pro
nunțat în favoarea intensificării ne
gocierilor din cadrul Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva 
avind drept scop convenirea unui ase
menea angajament cit mai curind 
posibil. în acest cadru, in declara
ția finală se evidențiază o dată mai 
mult importanța creării de zone de- 
nuclearizate, precum și hotărîrea 
statelor părți de a încuraja procesul 
de făurire a acestora în diferite 
regiuni ale planetei.

Abordind problemele legate de uti
lizarea pașnică a energiei nucleare, 
reprezentanții țărilor în curs de dez
voltare, cit și ai altor state au subli
niat in luările lor de poziții că ne
proliferarea este o opțiune politică 
și că, in consecință, ea nu poate și 
nu trebuie să fie realizată prin mă
suri restrictive, ci prin întreprinde
rea unor acțiuni care să contribuie 
la crearea unui climat internațional 
propice, de natură să sporească 
atractivitatea Tratatului de neproli
ferare pentru toate statele. Tocmai 
de aceea, in declarația finală s-a 
reafirmat că nici o dispoziție a tra
tatului nu trebuie interpretată ca 
aducind atingere dreptului inaliena
bil al statelor părți de a utiliza 
energia nucleară in scopuri pașnice. 
Totodată, s-a evidențiat necesitatea 
ca Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică să-și sporească aju
torul acordat statelor părți, și în pri
mul rind celor in curs de dezvoltare, 
in materie de construcție, exploatare 
și securitate a centralelor nucleare, 
precum și formarea de personal co
respunzător.

Este semnificativ faptul că parti
cipanții au apreciat pozitiv adopta
rea prin consens a declarației finale, 
a conferinței. O dovadă în plus a 
înțelegerii realității că în actualele 
împrejurări internaționale se impu
ne mai mult ca oricînd să se dea 
dovadă de realism, de răspundere, 
acționîndu-se, în primul rind de că
tre toate statele posesoare de arme 
nucleare, pentru traducerea în viață 
a prevederilor acestui important 
document internațional, pentru opri
rea cursei înarmărilor, a inarmărilor 
nucleare — deziderat vital al tuturor 
popoarelor.

Radu BOGDAN

Nigeria sărbătorește astăzi 25 de 
ani de la proclamarea independen
ței de stat. Denumită simbolic 
„Uriașul Africii", datorită deopo
trivă numărului populației (aproa
pe 100 de milioane locuitori), cit și 
suprafeței de peste 900 000 kmp, 
Nigeria iși merită numele și pen
tru apreciabilele sale resurse na
turale — petrol, gaze, fier, cupru, 
staniu, cojumbit, plumb, zinc, căr
bune — pentru valorosul fond fo
restier și marile resurse hidroener
getice.

Cucerindu-și libertatea, popoful 
nigerian a pornit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, hotărît să 
valorifice în interes propriu avu
țiile naționale. Eforturile pentru 
lichidarea înapoierii moștenite din 
trecut au avut de înfruntat practi
cile neocolopialiste ale companiilor 
transnaționale, ca și consecințele 
gravei crize, economice. Cu toate 
acestea, Nigeria a realizat pași în
semnați pe calea făuririi unei in
dustrii proprji. în urmă cu un sfert 
de veac sectorul industrial se re
ducea doar la citeva întreprinderi 
situate în unele orașe de pe coastă: 
astăzi, industria s-a extins și in 
alte regiuni ale țării, fiind înălța
te întreprinderi de prelucrare a

petrolului, rafinării și uzine petro 
chimice, întreprinderi metalurgice 
de prelucrare a lemnului etc/'O 
atenție deosebită a fost acordată 
extinderii și modernizării agricul
turii. în același timp s-au dezvol
tat dotările sociâl-culturale și re
țeaua de învățămînt.

în spiritul politicii consecvente 
a partidului și statului nostru de 
solidaritate activă cu țările Africii, 
cu tinerele state ce luptă pentru 
consolidarea independenței, pentru 
progres economic și social, po
porul român a urmărit și urmă
rește cu simpatie eforturile po
porului nigerian în direcția fău
ririi unei vieți noi. între România 
și Republica Federală Nigeria s-au 
stabilit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri, contribuții hotărîtoare in 
această direcție aducind întilnirile. 
și convorbirile de la București' si 
Lagos, acordurile și înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri. Dez
voltarea în continuare a conlu
crării multilaterale româno-nige- 
riene corespunde pe deplin inte
reselor celor două țări și popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.
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o LA FRAGA au avut Ioc luni con
vorbiri între'Gustav Husak. secre- 

1 tar general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. președintele R.S. Ceho- 

] slovace,1 și . secretarul general al 
I P.M.S.U., Jânos Kădâr, care între

prinde o vizjtă prietenească de lu- 
I cru în R.S. Cehoslovacă,' relatează 

agențiile C.T.K. și M.T.I. Au fost 
abordate probleme ale relațiilor bi- 

. laterale și unele chestiuni interna
ționale de interes comun.

ALEGERI PREZIDENȚIALE. La 
I 30 septembrie au avut loo alegeri 
| prezidențiale ; in Republica Sao 

Tome și Principe. După cum trans- 
I mite agenția T.A.S.S., în funcția de 

președinte al țării a fost reales pe 
1 termen de cinci ani Manuel Pinto 

Da Costa.
CONVORBIRI FRANCO-EGIP- 

I TENE. La .Paris au avut joc luni 
convorbiri între presedintelfe Fran- 

| (ei. Francois Mitterrand, si pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
care a efectuat o vizită în capitala 

I franceză. La încheierea întrevede
rii. președintele Egiptului a decla
rat presei că au fost abordate -în 
principal probleme privind demer
surile Iordaniei și ale Organizației 

I pentru Eliberarea Palestinei; pre
cum și poziția Franței si a .Pieței 
comune vest-europene în ce, pri- 
veste reglementarea situației din
Orientul Mijlociu.
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LA GENEVA a avut loc luni șe
dința plenară a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. participante la negocieri
le privind armamentele nucleare si 
cosmice, relatează agenția T.A.S.S.
In aceeași zi s-a desfășurat se- i 
dința Grupului de lucru pentru 
examinarea problemelor armelor I 
cosmice.

MEMBRII CONSILIULUI MILI
TAR DE TRANZIȚIE DIN SUDAN, 
condus de generalul Swar El Da- | 
hab, au hotărît reorganizarea mai I 
multor unițâți din cadrul forțelor ' 
armate in urma eșuării tentativei 
de! lovitură :de stat în care au fost I 
implicați militari. După cum rele- | 
vă agenția France Presse, citind 
surse sudaneze din Khartum, sol- j 
dații din unele unități au fost obli- I 
gați să-și predea armele, iar ofițe
rii; au primit ordinul să rămină în | 
cazărmi. > j

CONGRESUL LABURIȘTILOR . 
BRITANICI. La Bournemouth, in I 
sudul Angliejj, au început, luni, lu- * 
crările Congresului anual al Par- . 
tidului Laburist din Marea Brita- | 
nie, de opoziție, pe care rezultatele * 
ultimelor sondaje de opinie îl pla- ■ 
sează pe locul al doilea în ceea ce | 
privește preferințele electoratului, * 
înaintea Partidului Conservator, de ț
guvernămînt.
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