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RĂSPUNS MUNCITORESC LA ÎNSUFLEȚITOARELE CHEMĂRI

Realizarea ritmică a planului la producția fizică, în 
structura și condițiile de calitate stabilite, constituie - 
așa cum se subliniază in cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. - una din sarcinile de prim ordin ce revin colec-

tivelor de oameni ai muncii din unitățile industriale, 
nînd seama de această sarcină economică majoră, anche* 
ta „Scinteii" are astăzi in obiectiv producția de utilaj 
tehnologic pentru industria chimică.

UTILAJELE TEHNOLOGICE
la timp pe șantierele de investiții ale chimiei!

Programarea fabricației — 
— în funcție de cerințele 
șantierelor. c°rnbinatele Petr°- 
chimice Midia, Borzești, Brazi, Pi
tești, platformele chimiei de la 
Rimnicu Vilcea. Giurgiu. Drobeta- 
Turnu Severin, iată doar cîteva din 
locurile unde în prezent se desfă
șoară, pe un front larg, ample lu
crări de construcții și montaj pen
tru finalizarea unor noi și impor
tante capacități de producție ale 
industriei chimice. Punerea în func
țiune la termenele planificate a 
acestor obiective depinde în mod 
nemijlocit de respectarea întocmai 
de către furnizorii de utilaje tehno
logice a obligațiilor ce le revin fată 
de beneficiarii din industria chimi
că. Iată de ce realizarea, ritmică, 
integrală a planului la producția 
fizică de utilaje tehnologice pentru 
șantierele chimiei se impune ca una 
din principalele sarcini ale colecti
velor din unitățile Centralei indus
triale pentru utilaj chimic și rafi
nării.

— Pe ansamblul centralei, în cele 
opt luni care au trecut din acest an, 
planul la producția de utilaj pentru

industria chimică a fost îndeplinit 
integral — ne precizează tovarășul 
Gheorghe Țenea. directorul econo
mic al centralei. Trebuie să subli
niez faptul că, în acest an, unitățile 
noastre au de realizat număr

mare de utilaje de o deosebită com
plexitate, multe executate pentru 
prima dată în țară. Deoarece creș
terea tehnicității utilajelor pe care 
le fabricăm va continua și în anii 
următori, ca urmare a participării

centralei la înfăptuirea unor pro
grame de interes național în dome
niul energetic și al materiilor pri
me, în- toate unitățile s-au luat o

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri după- 
amiază, delegația parlamentară japo
neză, condusă de Mutsuo Kimura, 
președintele Camerei Consilierilor 
din Dieta japoneză, care face o vi
zită în țara noastră, la invitația Marii 
Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Kichio 
Inoue, membru al Comitetului pen
tru construcții al Camerei Consilie
rilor, membru al Partidului Liberal 
Democrat, Tomoyuki Fukuma, mem
bru al comitetelor pentru comerț și 
industrie, știință- și tehnologie ale 
Camerei Consilierilor, membru al 
Partidului Socialist din Japonia. Hi
roshi Tsuruoka. membru al Comite
tului pentru agricultură, silvicultură 
si niscicultură al Camerei Consilie
rilor. membru al Partidului Komei.

La primire au participat Nicolae 
Gioșan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Mihai Drăgănescu, mem
bru al Comisiei pentru industrie și 
activitate economico-financiară a 
M.A.N.

A fost de fată Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

Conducătorul delegației parlamen
tare a mulțumit pentru invitația de 
a vizita România, pentru onoarea de

a fi primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu și a dat o înaltă apreciere 
succeselor obținute de poporul român 
în dezvoltarea modernă a țării, poli
ticii externe de pace și colaborare 
promovate de țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat pe membrii delegației nipone, 
arătînd că vizita acesteia in România 
constituie o expresie a bunelor re
lații româno-japoneze.

în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi statornicite 
între țările noastre, care au cunoscut 
o puternică dezvoltare îndeosebi 
după vizita în Japonia a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. S-a apreciat 
că există largi posibilități pentru 
dezvoltarea cooperării româno-japo
neze pe plan economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii de 
interes comun, în folosul popoarelor 
român și nipon, al cauzei păcii șl în
țelegerii internaționale. A fost sub
liniat rolul care revine parlamente
lor și parlamentarilor în întărirea le
găturilor de prietenie dintre cele 
două țări, în intensificarea conlucră
rii reciproc avantajoase, atît pe plan 
bilateral, cît și în viața internațio
nală.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale actuale a pus in evi-

dență preocuparea față de deteriora
rea climatului politic mondial. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că interesele păcii și securității 
impun să se acționeze cu hotărire 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, și în special pen
tru dezarmare nucleară, pentru opri
rea amplasării rachetelor americane 
cu rază medie de acțiune în Europa 
și a contramăsurilor anunțate de 
U.R.S.S. și reluarea negocierilor so- 
vieto-americane privind realizarea 
unui acord care să ducă la elimina
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune de pe continentul european și, 
apoi, a tuturor armelor nucleare. S-a 
arătat că parlamentele pot contribui 
la elaborarea de măsuri care să ducă 
la eliminarea pericolelor de război, 
la întărirea păcii și securității între 
națiuni.

S-a subliniat, de asemenea, însem
nătatea soluționării prin mijloace 
pașnice, prin tratative, a stărilor 
conflictuale din diferite zone ale lu
mii, a lichidării subdezvoltării, a 
edificării unei noi ordini economice 
mondiale, care să asigure tuturor 
statelor posibilități egale de dezvol
tare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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■ Ritmul mediu anual de creștere a producției-marfts 
tLEG£HDA« ------ industriale

Ritmul mediu anual de creștere a producției 
globale agricole

In aceste zile, la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" - unitate fruntașă _ întrecerea socialistă - se
muncește intens, bine organizat pentru finalizarea unor noi produse, care vor fi livrate în curînd pe șantierele de 

investiții din industria chimică Foto : S. Cristian

Obiectivele proiectului de Directive ale Congresului al Xlll-lea al P. C. R

coordonate ale muncii, vieții și izbinzilor viitoare ale poporului

Dezvoltarea armonioasă
și echilibrată

a tuturor ramurilor
¥ LH» 54-58

A

- condiție primordială a progresului continuu 
si multilateral al economiei naționale« •

înfăptuirea obiectivului fundamen
tal al planului cincinal 1986—1990, 
prevăzut de proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
face necesară continuarea fermă a 
politicii de structurare modernă a 
economiei naționale, prin care se 
asigură sporirea eficienței muncii so
ciale, condiții esențiale pentru pro
gresul continuu și multilateral al 
țării. în acest cadru, proiectul de 
Directive orientează eforturile între
gii națiuni în direcția dezvoltării 
armonioase și echilibrate a tuturor 
ramurilor și sectoarelor economiei 
naționale.

în mod Cu totul deosebit, se cuvine 
subliniat că, în elaborarea strategiei 
dezvoltării dinamice și echilibrate a 
economiei naționale, contribuția esen
țială, hotărîtoare o are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, care, pe baza cu
noașterii aprofundate și evaluării ști
ințifice a posibilităților și resurselor 
țării, a tendințelor progresului teh- 
nico-științifiC, a perspectivelor coo
perării economice internaționale, a 
sintetizat, într-o concepție unitară și 
de largă perspectivă, ansamblul de 
măsuri menite să asigure creșterea 
armonioasă și în ritm susținut a eco
nomiei naționale.

De la bun început se cuvine pre
cizat că proiectul de Directive are la 
bază concepția potrivit căreia pro
gresul economic continuu și multi
lateral al patriei noastre presupune, 
înainte de toate, o amplă și intensă, 
dar în același timp rațională utili
zare a resurselor naturale și umane 
ale țării, în vederea creșterii accele
rate și echilibrate a economiei, a di
feritelor ramuri și sectoare economi
ce — industrie, agricultură, știință, 
construcții, transporturi ș.a. — și 
sporirii venitului național, temelia 
trainică și sigură a înaintării ferme 
a României socialiste pe noi trepte 
de progres și civilizație. Totodată, 
prin prevederile proiectului de Di
rective se asigură un permanent și 
rațional echilibru între producția so
cială si cerința socială. între produc
ție și consum, între acumulare și 
consum, între industrie și agricultu
ră, între aceste ramuri, pe de o 
parte, și circulația mărfurilor și 
transporturi, pe de altă parte, pre
cum și în raporturile de natură eco
nomică din interiorul fiecărei ramuri 
:» economiei naționale.

în procesul de dimensionare și op
timizare a structurilor specifice eco-

nomiei românești — așa cum sînt 
prefigurate în proiectul de Directive 
— partidul nostru a pornit de la o 
concepție teoretică novatoare, revo
luționară, care încorporează în toate 
laturile sale gîndirea creatoare, 
cutezătoare a- secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la realizarea 
unui complex economic national 
echilibrat, in care corelațiile și pro
porțiile dintre ramuri se realizează 
în funcție de cerințele legităților eco- 
nomice obiective, strategia echili
brului pornind de la necesitatea ma
joră a îmbinării raționale a celor 
două ramuri de bază ale economiei 
naționale — industria și agricultura 
—, a asigurării unui raport optim 
în dezvoltarea lor.

De aici se desprinde că -- așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — economia României se 
va baza în continuare pe o industrie 
modernă, puternic dezvoltată, pe o 
agricultură modernă, de inaltă pro
ductivitate, continuind să rămînă și 
în viitor o țară industrial-agrară. Pe 
această bază se vor asigura dezvol
tarea forțelor de producție ale țării, 
progresul general, multilateral al so
cietății românești.

Pivotul acestei orientări consecven
te îl constituie consolidarea poziți
ei industriei ca ramură conducătoare 
a economiei naționale, capabilă să-și 
reproducă, la un nivel calitativ su
perior de tehnicitate și eficientă, 
mijloacele de producție necesare 
propriei dezvoltări, concomitent cu 
înzestrarea agriculturii și a celor
lalte ramuri ale economiei cu mașini, 
utilaje si instalații corespunzător 
exigentelor revoluției știintifico-teh- 
nice, cu asigurarea acestora cu dife
rite resurse materiale și energetice, 
în această privință se cuvine subli
niat că dezvoltarea diferitelor ramuri 
urmează să se realizeze în deplină 
concordanță cu necesitățile societă
ții. cu resursele materiale, energe
tice. de forță de muncă și financiare 
disponibile — condiții de bază în 
vederea asigurării dezvoltării echili
brate și dinamice a economiei na
ționale. a participării eficiente și 
competitive a țării noastre la schim
bul mondial de valori materiale.

Este cît se poate de evident 
viitorul cincinal — asa cum 
din prevederile proiectului de 
tive — creșterea economică 
nioasă și dinamică se va asigura 
prin sincronizarea permanentă a

dezvoltării diferitelor ramuri și sub- 
ramuri ale economiei naționale, pre
cum și în profil teritorial. în condi
țiile unor transformări radicale în 
structura forțelor de producție, ale 
intensificării în continuare a acțiunii 
factorilor calitativi ai dezvoltării 
economice, ca urmare a afirmării 
puternice a rolului științei și tehno
logiei în promovarea progresului 
tehnic în toate domeniile de acti
vitate.

De bună seamă, creșterea în ritm 
susținut a forțelor de producție, dez
voltarea armonioasă și echilibrată a 
economiei naționale în viitorul cin
cinal iși găsesc ilustrare și în orien
tările consecvente, de substanță ale 
politicii de investiții, in modul de 
repartizare * a fondurilor totale de 
investiții pe ramuri si subramuri ale 
economiei. După cum se arată in 
proiectul de Directive. în cincinalul 
1986—1990 este prevăzută înfăptuirea 
unui program de investiții care în
sumează 1 350—1 400 miliarde lei, 
fonduri care în proporție de circa 90 
la sută vor fi orientate spre creș
terea potențialului productiv al eco
nomiei. Fonduri importante vor fi 
alocate pentru punerea în valoare a 
noi rezerve de minerale utile și 
resurse energetice, in vederea dez
voltării bazei de materii prime și 
energetice a țării. Important de 
subliniat este si faptul că în indus
trie investițiile vor fi orientate cu 
prioritate pentru lucrări de moder
nizări și reutilări. prin care ur
mează să se asigure o mal bună 
profilare, integrare si specializare a 
producției. Cît privește agricultura.

că în 
reiese 
Direc- 
armo-

(Continuare în pag. a li-a)

Leonard CAZAN
director adjunct
în Comitetul de Stat al Planificării

RECOLTAREA SI ÎNSĂMiNTĂRILE 
ORGANIZATE Șl DESFĂȘURATE EXEMPLAR

Recoltarea florii-soarelui — intensifica- 
tâ la maximum, spre a se evita orice 
pierderi prin scuturare
La culesul porumbului să fie folosite 
din plin mijloacele mecanice și forța 
de muncă de la sate
Legumele, fructele și strugurii trebuie 
strînse și livrate operativ, potrivit gra
ficelor întocmite între unitățile agricole 
și cele de valorificare
Pentru dezvoltarea puternică a crește
rii animalelor și sporirea producției 
zootehnice în fiecare unitate agricolă 
să se asigure cantitățile de furaje pre
văzute, precum și o rezervă cît mai 
mare
Este necesar să fie eliberate neîntîrziat 
de resturi vegetale terenurile care ur
mează a fi însămînțate în această 
toamnă
Arăturile și celelalte lucrări de pregă
tire a terenurilor pentru semănat — 
executate mai repede, cu maximă răs
pundere pentru calitate 
Semințele necesare în campania agri
colă de toamnă să fie asigurate în în
tregime in fiecare unitate agricolă, 
astfel incit la sosirea timpului optim să 
se treacă din plin la semănat

9

In județul Olt s-a încheiat 
recoltarea florii-soarelui

Oamenii muncii din agricultura județului Olt au în
cheiat recoltarea florii-soarelui pentru consum de pe 
întreaga suprafață cultivată.

IN TELEGRAMA ADRESATA CU ACEST PRILEJ 
C.C., AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. SECRETAR GENERAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, de Comitetul jude
țean Olt al P.C.R. se subliniază că în prezent se des
fășoară o intensă activitate la recoltatul porumbu
lui. sfeclei de zahăr si continuă strînsul legumelor 
si fructelor.

Avem toate condițiile și vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu 
— se arată în telegramă — că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a strînge în întregime si fără pierderi 
recolta acestui an și vom face totul pentru a pune . 
baze solide recoltei anului viitor.

• reportaje • însemnări •

IN PAGINA A III-A
Brigada „Scînteii“ transmite 

din județul Argeș

DIM ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

Noua istorie a izvoarelor cărbunelui
Co'oorîm în abataj. 

Combina era în func
țiune ; de asemenea, 
transportorul TR«. La 
lucru, în schimbul II, 
se afla brigada lui 
Kacso Ioan, adică 38 
de mineri, avînd șef 
de schimb pe Mihai 
Mihai, care răspundea 
în sectorul 3-pro- 
ducție de abatajul 
frontal — panou O. 
Era o zi obișnuită și 
circulația de la galeria 
de cap pînă la cea de 
bază sau pe galeriile 
aferente se desfășura, 
după cîte înțelegeam, 
normal. Mihai Mihai 
răspundea intrebărilor 
lui Viorel Faur, prim- 
secretar al Comitetu
lui municipal de partid 
Petroșani, ale ingine
rului Gheorghe Modoi, 
scurt, clar, ca și curo 
într-un astfel de aba
taj, lung de 80 de me
tri (unul dintre cele 11 
cu susținere mecani
zată tip S.M.A.), din 
care în medie se scot 
600 tone de cărbune pe 
zi, adică 200 tone pe

schimb, unul dintre a- 
batajele cu randamen
tul cel mai mare, unde 
se află o brigadă frun
tașă a întreprinderii 
miniere Lupeni — nici 
nu ar putea fi altfel. 
„Nu-i nimic de mirare 
— spunea chiar Kacso 
loan ; avem o susține
re foarte bună cu a- 
cest complex S.M.A.2, 
combina își face dato
ria din plin, iar bucu
ria mea, ca șef de bri
gadă, do 16 ani, care 
am venit aici de prin 
părțile Mureșului, toc
mai din Șilea Miraju
lui, este că pot „crește" 
pe lîngă mine tineri, 
tineri cu dragoste de 
mină și minerit. Nu
mai aici, în abataj, se 
învață mineritul și 
trebuie să mă credeți, 
deoarece prin 1959 am 
lucrat la un abataj 
frontal cu susținere în 
lemn și știu cum se 
muncea înainte. Tine
rii, spuneam... Să vi-i 
numesc :
Gheorghe,
N. și toți colegii lor...

vreo 30 la număr. Cînd 
ieșiți din mină, să vă 
uitați bine la puțul cu 
schip — „Interconti
nentalul" nostru, cea 
mai modernă construc
ție de pe Vale, să 
mergeți și prin centrul 
Lupeniului și la Pala-

mină, Ia sectorul 4 șl, 
respectiv, la sectorul 
3 ; fac parte din bri
găzi fruntașe, ca 
Kacso, învață pe 
tineri mineritul, 
să-i vedeți cînd 
din șut, la sala 
apel, o să vă spună și

LA ÎNTREPRINDEREA
MINIERĂ LUPENI

Tudor 
intr-un
vorbă.

Apachiței 
Blehoianu

tul Culturii... Eu locu
iesc pe strada 
Vladimirescu, 
bloc nou...“.

Nici o altă
La puțul lui Ștefan — 
minerii ieșeau din șut. 
Unde-or 
Teodor, 
stantin 
Muncii 
șefii de 
tyus Laszlo, Blaga Mi
hai ? „Unde să fie? — 
răspunde întrebării 
rostite pe jumătate 
Gheorghe Modoi — în

fi Boncalo 
Popa Con- 

— Eroi ai 
Socialiste, 

brigadă Ma

Și 
cei

O 
ies 
de

ei că puțul cu schip, 
cea mai nouă poartă 
către adîncuri, în
seamnă o capacitate 
de extracție de 15 000 
tone cărbune în 24 de 
ore, cea mai modernă 
instalație de extrac
ție din 
sînt bune piesele de 
schimb furnizate 
întreprinderea de pie
se de schimb și re
parații utilaje și e- 
chipamente miniere 
(I.P.S.R.U.E.M.) — Pe
troșani sau utilajele

țară, că
de

și mașinile de la între
prinderea de utilaj 
minier — Petroșani, 
spre exemplu, instala
țiile de forat suitori 
sau instalațiile de 
perforat... Minerii vor
besc în primul rînd 
despre mină. Este o 
profesiune grea, care 
fără atașament, fără 
dragoste nu se poate 
face. Iar așa cum pe- 
trilenii vorbesc în 
primul rînd de Petri- 
la. și noi, cei din Lu
peni, vorbim înainte 
de toate de mina 
noastră".

„Mina 
sublinia 
Modoi, 
vorbele ____
Ia Lupeni, gindurile 
celor 20 000 de mineri 
ai Văii Jiului, pe care 
i-am intîlnit și la Pe- 
trila, și la Uricani, și 
la Vulcan. „Producem 
11,5 milioane tone căr
bune în anul 1984 —
calcula Viorel Faur, din 
care 3,8 milioane tone 
pentru metalurgie, în 
cela 10 întreprinderi

noastră" —
Gheorghe 

reproducînd 
minerilor de

miniere, 
Cîmpu lui 
din patru 
municipiului 
șani 
mină ! Mai sînt și in
stitutele de cercetări, 
și întreprinderile pen
tru utilaj minier, pen
tru piese de schimb și 
reparații utilaje și 
echipamente electrice 
miniere, și rețeaua de 
învățămînt... Minerul 
este un om dintr-o 
bucată. Iubește mun
ca, iubește ca nimeni 
altul lumina, 
cui, 
Cum 
explica cifra de Î5 000
— adică numărul ar
tiștilor amatori de 
pe Valea Jiului sau 
650 — numărul forma
țiilor artistice, sau 120
— cîți membri are 
fanfara reunită a Văii

Smaranda 
OȚEANU 
Sabin CERBU

in cariera 
Neag. Unul 
locuitori ai 

Petro- 
lucrează pentru

, adevii- 
frumosul, arta, 
altfel se poate

(Continuare 
în pag. a V-aJ
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OBIECTIVELE PROIECTULUI DE.DIRECTIVE

ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R.
fÎN PREGĂTITA CONGRESULUI^

AL Xm-LEA AL PARTIDULUI

DMTAREA ARMONIOASĂ SI ECHILIBRATĂ A TUTUROR RAMURILOR
- condiție primordială a progresului continuu și multilateral al economiei naționale
(Urmare din pag. I)
fondurile de investiții alocate — de 
circa 190 miliarde lei — vor fi 
destinate cu precădere pentru înfăp
tuirea programului national de îm
bunătățiri funciare si mecanizarea 
completă a lucrărilor agricole.

Cu toată claritatea reiese din lec
tura proiectului de Directive că 
opțiunile partidului nostru privind 
dezvoltarea proporțională a econo
miei în cincinalul 1986—1990 au drept 
coordonată fundamentală crearea 
unui complex al economiei naționale 
armonios, modem, eficient si dina
mic. în cadrul căruia se dezvoltă, 
corelat, ramurile extractive cu cele 
prelucrătoare, pe baza valorificării 
optime, superioare a resurselor de 
materii prime și energetice ale țării, 
ramurile industriale decisive pentru 
dezvoltarea economiei naționale și 
promovarea progresului tehnic cu 
cele producătoare de bunuri de con
sum.

în mod pregnant iese In evidentă 
faptul că proiectul de Directive pune 
In centrul ansamblului de priorități 
si opțiuni economice continuarea 
consecventă si în ritm susținut a 
industrializării tării, condiție esen
țială. determinantă a dezvoltării în
tregii economii și înfloririi multila
terale a societății, a asigurării bu
năstării poporului șl consolidării 
independentei și suveranității na
ționale. Concludentă în acest sens 
este prevederea potrivit căreia pro- 
ducția-marfă industrială va spori în 
viitorul cincinal într-un ritm mediu 
anual de 6—6,5 la sută, creșteri mai

mari urmînd a fi realizate în ramu
rile de înaltă eficientă, si în primul 
rînd în cele care au o contribuție 
substanțială la înfăptuirea progre
sului tehnic : construcția de mașini 
— la care se prevede un spor mediu 
anual de 7—7,5 la sută — și chimia, 
al cărei ritm mediu anual de creș
tere a producției se prevede a fi 
de 8,5—9 la sută.

Este de relevat că, in ansamblul 
procesului de dezvoltare dinamică 
și armonioasă a economiei naționa
le, un accent cu totul deosebit se 
pune pe lărgirea în continuare a 
bazei energetice și de materii prime 
a țării, prin înfăptuirea integrală a 
prevederilor programelor adoptate 
de partidul nostru în acest domeniu. 
Corespunzător ritmurilor înalte de 
creștere economică stabilite pentru 
cincinalul 1986—1990, în proiectul de 
Directive sînt stabilite sarcini deo
sebit de importante pentru dezvol
tarea industriei extractive, care va 
trebui să asigure, în principal, o 
producție de lignit și cărbune brun 
de 84—89 milioane tone, sporirea ex
tracției de șisturi bituminoase, in
tensificarea forajului de mare adîn- 
cime și pe platforma continentală 
maritimă, creșterea factorului final 
de recuperare a rezervelor de țiței 
din zăcăminte de la 33 la sută, cit 
reprezintă în prezent, la circa 40 la 
sută în anul 1990, sporirea produc
ției din sectorul minereurilor nefe
roase, în special prin dezvoltarea 
extracției de minereuri cuprifere 
sărace.

în contextul politicii de dezvoltare 
dinamică și echilibrată a complexu

lui economic național, proiectul de 
Directive ia în considerare cerința 
modernizării în continuare a structu
rilor de producție, acordindu-se 
prioritate creșterii ramurilor și sub- 
ramurilor industriale de înaltă tehni
citate, care valorifică cu maximă efi
ciență materiile prime, resursele 
energetice și munca socială, asigu- 
rind o competitivitate superioară a 
produselor românești pe piețele ex
terne. Caracteristice sînt din acest 
punct de vedere prevederile din pro
iectul de Directive potrivit cărora în 
industriile electronică, electrotehnică 
și de mașini-unelte se va pune ac
centul pe dezvoltarea cu precădere 
a microelectronicii, a componentelor 
electronice, mijloacelor de automati
zare și ale tehnicii de calcul electro
nice, echipamentelor de electronică 
industrială, aparatelor de măsură și 
control de înaltă precizie, mașinilor- 
unelte de mare productivitate, cen
trelor de prelucrare, sistemelor și 
celulelor flexibile și mașinilor de 
prelucrat metale prin procedee ne
convenționale, roboților industriali, 
manipulatoarelor ș. a. Schimbări 
structurale, de esență vor interveni 
și in producția industriei construcții
lor de mașini. Cît privește industria 
chimică, sporuri importante se pre
văd la chimia de sinteză fină, pro
dusele de mic tonaj, materialele 
ultrapure, semiconductoare și mono- 
cristaline, reactivii de înaltă puritate 
și altele.

înfăptuirea ansamblului de opțiuni 
și priorități de care depind dina
mismul și echilibrul economiei româ
nești, dezvoltarea sa armonioasă este

susținută în proiectul.de Directive de 
prevederile privind folosirea rațio
nală a resurselor umane ale țării. în 
acest cadru, un accent deosebit se 
va pune pe repartizarea judicioasă a 
forței de muncă pe ramuri și sub- 
rainuri, pe realizarea unor proporții 
optime intre principalele categorii de 
personal muncitor, prin creșterea 
ponderii acelora care își desfășoară 
activitatea nemijlocit in producție. 
De o atenție sporită se vor bucura 
formarea cadrelor și ridicarea califi
cării acestora, în concordanță cu ce
rințele dezvoltării economico-sociale 
prevăzute pentru cincinalul 1986—1990 
și în perspectivă. în acest sens, se 
cuvine relevat că, în cincinalul vii
tor, vor fi pregătiți peste 1 200 000 
muncitori calificați, tehnicieni și 
maiștri și 196 000 ingineri și alte 
cadre de specialiști cu studii superi
oare, îndeosebi pentru ramurile de 
bază — construcția de mașini, meta
lurgia, industriile minieră, petrolieră, 
chimică, a materialelor de construc
ții. Totodată, se va asigura formarea 
a 590 000 persoane calificate pentru 
agricultură.

Se poate aprecia cu deplin temei 
că prin prevederile sale judicioase, 
științific elaborate, proiectul de Di
rective ale Congresului al XIII-lea 
al partidului creează cadrul strategic 
optim pentru asigurarea unei creșteri 
economice intensive, pentru dezvol
tarea armonioasă și echilibrată a tu
turor ramurilor economiei naționale 
în cincinalul 1986—1990 — condiție
esențială a progresului multilateral, 
economic și social, al patriei noastre 
socialiste.

Adunările
de dere de seamă si alegeri 
- moment Importai în întărirea 

spiritului revoluționar, in
perfecționarea activității fiecărei organizații de partid

Numitorul comun a! dezbaterilor din adunările 
generale pentru dări de scamă și alegeri care se des
fășoară in aceste zile — intre care și al adunărilor 
care fac obiectul însemnărilor de față — il reprezintă 
analiza exigentă, aprofundată a activității desfășurate 
de organizațiile de partid, de comuniști, stabilirea 
celor mai judicioase măsuri organizatorice și politico- 
educative în vederea îndeplinirii sarcinilor ce Ie 
revin la locul de muncă. In cadrul adunărilor, comu
niștii iși exprimă unanima și puternica lor adeziuno 
fată de hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie

a.c„ privind realegerea de către Congresul al XIII-lea 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă 
de secretar general al partidului. în acest sens, 
adunările generale au adoptat in unanimitate hotăriri 
proprii prin care își reafirmă voința ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie rcinvcstlt cu cea mai 
înaltă răspundere in partid — garanție sigură a 
înfăptuirii cu succes a Programului partidului, a 
tuturor obiectivelor pe care le va stabili marele 
forum al comuniștilor români din noiembrie anul 
acesta.

Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea în centrul tuturor dezbaterilor 
® Analiza exigentă, critică și autocritică — expresie a hotărîrii fiecărei organiza

ții, a fiecărui comunist de a asigura îndeplinirea planurilor în toate sectoarele 
de activitate

• Numeroase și judicioase propuneri de îmbunătățire a activității — ilustrare a 
preocupării pentru ridicarea eficienței muncii de partid

Pregătire temeinică - dezbateri concrete, rodnice

ÎN PERIOADA 1986-1990
.......Ritmul mediu qnuaî de creștere o producției 

woeND*i 1 industriei construcțiilor de mașini
'..... Ritmul mediu anual de creștere a producției

I industriei chimice

ÎN PERIOADA 1986-1990

iS<3EHDA«

Ritmul mediu oncnl de creștere 0 producției 
industriei ușoare

Ritmul mediu anual de creștere 0 producției 
industriei alimentare

CONȘIUILE_ POPULARE /$/ PREZINTĂ^ EXPERIENȚA

mureș: Cu exigență și răspundere in realizarea 
fondului de stat și a celui de autoaprovizionare

Organizația de partid din ferma 
vegetală nr. 1 a cooperativei agri
cole de producție din comuna Stău- 
ceni, județul Botoșani, reprezintă 
cel mai numeros detașament de co
muniști din localitate. Pe lingă me
canizatori și cooperatori, din com
ponența ei fac parte doi dintre spe
cialiștii cooperativei agricole de 
producție, președintele acestei uni
tăți, comuniștii de la consiliul 
popular al comunei, din cadrul 
cooperativei ,de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor, membri 
de partid din cadrul școlii generale. 
Prin urmare, de modul în care 
această organizație își îndeplinește 
misiunea de forță politică conducă
toare depind nu doar rezultatele 
ce se obțin în cadrul fermei, al 
satului respectiv, ci o bună parte 
din cele ale întregii comune. 
Onorarea acestei misiuni s-a 
aflat permanent ?n atenția bi
roului organizației de bază, a celor 
mai multi dintre comuniști. Drept 
urmare, la adunarea generală pen
tru dare de seamă și alegeri, orga
nizația de partid s-a prezentat cu 
realizări meritorii : sarcinile - de 
producție la orz și griu au fost sub
stanțial depășite (la orz, depășirea 
reprezentînd 1 250 kg in plus pe fie
care hectar cultivat): culturile de 
toamnă se prezintă bine, estimîn- 
du-se producții peste prevederi atît 
la porumb, cit și la soia și sfeclă 
de zahăr; gospodăriile populației 
au livrat suplimentar fondului de 
stat cu 52 la sută mai multă carne 
și cu 13 la sută mai mult lapte. In 
același timp, comuniștii care iși 
desfășoară activitatea la consiliul 
popular comunal au raportat adu
nării generale că nivelurile de rea
lizare a indicatorilor planificați pe 
anul curent sint de pe acum supe
rioare celor înregistrate în intreg 
anul trecut, cind comunei i s-a con
ferit Ordinul Muncii clasa a Il-a 
pentru ocuparea locului I în între
cerea socialistă pe țâră. Sînt insă

toate acestea pe .măsura resurselor 
și a posibilităților existente in fer
ma vegetală și in gospodăriile afla
te pe raza teritorială în care își 
desfășoară activitatea cei 80 de co
muniști ai organizației de bază ? 
Această întrebare a fost pusă, cu 
cîtva timp în urmă, intr-o ședință 
a biroului organizației de bază ce a 
luat în discuție pregătirea adunării 
generale pentru dare de seamă si 
alegeri. Pentru ca răspunsul să fie 
cit mai temeinic, un colectiv for
mat din mai multi membri ai orga
nizației a fost însărcinat să efec
tueze un studiu al cărui conținut a 
fost prezentat în cadrul dării de 
seamă în adunarea generală. No
tăm doar două dintre concluziile 
supuse atenției comuniștilor : dacă 
erbicidarea suprafeței de grîu s-ar 
fi realizat la timp și în aceleași 
condiții de calitate, cum s-a făcut 
pe tarlalele de orz. iar densitatea 
culturii s-ar fi asigurat pe toata 
terenurile cultivate, ferma ar fi pu
tut atinge o producție medie de 
peste 4 000 kg la hectar; dacă fie
care din cele 420 de gospodării ale 
•satului ar contracta anual cel puțin 
două treimi din cantitățile de lap
te și carne pe care le livrează co
muniștii Neculai Apostoaie, Gheor- 
ghe Gorbănescu ș.a., contribuția 
sătenilor la fondul de sta.t ar pu
tea crește anual cu 25—30 la sută. 
Care a fost reacția adunării gene
rale față de aceste concluzii ?

— Apreciez că biroul organizației 
de bază a procedat foarte bine cină 
a supus dezbaterii aceste aspec
te ale activității noastre, arăta 
mecanizatorul Victor Burlea. In- 
scriindu-se in acțiunile ce au pre
gătit adunarea noastră generală, 
concluziile prezentate ne aduc in 
atenție înseși căile concrete de ac
țiune prin care ne putem îndeplini 
sarcinile trasate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la Comitetul 
Central al partidului. Procedind

astfel, vom putea realiza, încă în 
anul următor, producțiile prevăzu
te pe anul 1990 in proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII- 
lea al partidului.

Vorbitorul nu s-a oprit doar la 
această constatare. A prezentat 
lipsurile ce au determinat nereali- 
zarea densității optime la cultura 
de grîu, s-a referit apoi la stadiul 
de pregătire a mașinilor și t.actoa- 
relor în vederea trecerii la insă- 
mînțările de toamnă.

— Preocupîndu-ne ca rezultatele 
din acest an ale celor mai meri
tuoși comuniști să devină obiective 
ale fiecărui cooperator din cadrul 
fermei, vom pune baze și mai 
trainice întregii noastre activități 
— a spus Iile Bădilă. președintele 
cooperativei agricole de producție. 
In acest scop, cred că ar trebui să a- 
doptăm două măsuri: fiecare din
tre noi, comuniștii, să răspundă de 
cite 5—6 gospodării, in vederea spo
ririi contribuției acestora la fondul 
de stat. Pe de altă parte, realiză
rile celor mai buni comuniști să fie 
dezbătute pe echipe, in organiza
țiile de tineret, de femei și in cele 
ale Democrației și Unității Socia
liste, .spre a deveni exemple con
crete, pentru fiecare sătean.

Pregătită temeinic și punind 5. 
valoare numeroase căi concrete : 
acțiune, adunarea generală a or: 
nizației de bază din ferma nr. 
C.A.P. Stăuceni s-a angaja 
alteie. ca în anul următor să 
țină următoarele producții medii 
la hectar : 4 100 kg griu, 5 600 kg 
porumb, 40 000 kg sfeclă de zahăr 
și 28 000 kg cartofi in condiții de 
neirigare a terenului. Fiecare din
tre aceste producții se înscrie de 
pe acum în nivelurile stabilite în 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al partidului.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii*

Greutatea cuvintelor o dau
Dezbaterile, schimbul de experiență prilejuite de re

centa Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe 
problemele agriculturii, industriei și activității de partid, 
importanta cuvintare rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în încheierea lucrărilor au scos în evi
dență, cu deosebită pregnanță, ideea că rezultatele 
din agricultură, ca și din oricare alt domeniu al vie
ții, depind în primul și în primul rînd de oameni, de 
buna organizare a activității de către factorii compe
tent și de calitatea muncii fiecăruia. Acolo unde munca 

și desfășurată, rezultaa fost bine concepută, controlata

Ca șl în producția agricolă în ge
neral, și în activitățile de autoapro
vizionare există rezultate diferite, 
care se deosebesc de la un județ la 
altul și chiar de la o localitate la 
alta. Mureșul este unul din județele 
cu rezultate pozitive. Experiența do- 
bindită am încercat să o sintetizăm 
în convorbirea purtată cu tovarășa 
GALPAL Susana, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean.

— Experiența acumulată în peri
oada care a trecut de la aplicarea 
principiilor autoaprovizionării teri
toriale — ne-a spus pentru început 
interlocutoarea — arată că ele au sti
mulat preocuparea consiliilor popu
lare din orașele și comunele jude
țului, a conducerilor unităților agri
cole, de prelucrare industrială și co
merciale. a tuturor producătorilor 
pentru creșterea producției agricole 
și valorificarea superioară a fondului 
de marfă. în înfăptuirea programu
lui de autoaprovizionare, consiliul 
popular județean stabilește în fiecare 
an măsuri concrete, vizind, în prin
cipal, realizarea acelor niveluri de 
producție animală și vegetală care 
să permită acoperirea integrală atit 
a nevoilor fondului de stat, cît și a 
cerințelor locale de autoaprovizio
nare. în acest scop, consiliul popular 
județean stabilește pentru fiecare 
grupă de produse direcții distincte 
de acțiune. Astfel, în privința cerea
lelor (grîu și porumb) principiul 
călăuzitor a fost acela de a realiza 
necesarul local de consum și sarci
nile de livrare la fondul de stat în 
exclusivitate pe calea sporirii pro
ducțiilor medii la hectar în unitățile 
agricole — prin mai buna amplasare 
a culturilor, fertilizarea unor supra
fețe sporite de teren, asigurarea de 
semințe cu mare randament etc. 
Aceasta a făcut ca, in prezent, jude
țul să-și acopere integral nevoile de 
consum la aproape toate categoriile 
de produse. Bunăoară. în anii 1983 
și 1984 au fost realizate în județ cele 
mai mari producții de grîu din ulti
mul deceniu.

— La ce sortimente nu reușea ju
dețul să-și acopere necesarul de pro
duse ? Care sînt măsurile luate pen
tru eliminarea acestei situații 7

— Una din direcțiile de acțiune si

tele sînt superioare, pe cînd acolo unde „munca" de 
organizare se rezumă la îndrumări din birou și la 
căutarea de justificări, rezultatele sint, bineînțeles, ne
satisfăcătoare.

Pe de altă parte, consfătuirea, indicațiile secretaru
lui general al partidului au reliefat din nou modul fi
resc- în care trebuie să aibă loc repartizarea produc
ției agroalimentare : mai întîi asigurarea fondului de 
stat, apoi constituirea fondurilor de autoaprovizionare. 
Cine produce mai mult poate beneficia și de posi
bilități sporite pentru autoaprovizionare,

fost asigurarea, în cadru! județului, 
a unor produse deficitare în anii tre- 
cuti. cum sint tomatele, ardeii, vine
tele, cartofii și alte legume necesare 
consumului colectiv și pentru apro
vizionarea familiilor. Angajamentul 
a fost, în bună parte,. Îndeplinit. 
Accentul a fost pus atît pe creșterea 
producțiilor medii in unitățile agri
cole. cît și pe dezvoltarea producției 
în gospodăriile populației și în gos
podări ile-anexă ale consumurilor co
lective. A crescut, totodată, preocu
parea pentru producerea legumelor 
în sere si solarii si pentru cultivarea 
ciupercilor. Anul acesta s-au culti
vat in județ 50 ha cu legume în sola
rii, față de numai 15 ha în 1980, iar 
suprafața cultivată în sere a crescut 
de la 19 la 41 ha. Aceasta a permis 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației în sezonul rece, iar procurarea 
acestor produse din alte județe, prin 
mutații costisitoare, a ajuns să fie 
diminuată anual cu aproape 45 000 
tone.

— Ce alte experiențe bune, dar și 
ce concluzii critioe legate de rămi- 
nerile în urmă s-au desprins la ulti
ma analiză pe tema autoaprovizio
nării ?

— Analiza făcută in sesiunile con
siliilor populare a conturat multe 
experiențe bune pe care le-am ex
tins si le vom extinde și în conti
nuare. Bunăoară, o acțiune cu rezul
tate deosebite, in cadrul programu
lui de autoaprovizionare, a fost pre
ocuparea susținută pentru dezvol
tarea gospodăriilor-anexă șl creș
terea contribuției lor la acoperirea 
necesarului de produse agroalimen
tare. Practic, pe lingă toate cantine
le și celelalte unități cu consumuri 
colective din județ s-au înființat 
gospodării-anexă de creștere a ani
malelor și de producere a legume
lor și cartofilor, numărul lor însu- 
rnind, la finele anului 1983, 232, de 
2,4 ori mai multe decît în anul 1980. 
în sectorul creșterii animalelor, este 
de reținut și faptul că, pentru sti
mularea producătorilor individuali, 
unitățile socialiste au vîndut in ulti
mul an populației, spre creștere și 
îngrășard, 500 scrofița de prăsilă, 
6 000 purcel și aproape un milion pui 
de o zi, din care o parte au fost con

tractați pentru livrare la fondul de 
stat.

La această analiză-bilanț ne-a re
ținut însă atenția un alt aspect : 
deși, cum subliniam la început, la 
majoritatea produselor agroalimen
tare — piine, mălai, carne, lapte, 
ouă, zahăr etc. — județul nostru aco
peră în întregime necesarul de con
sum al populației, participarea unor 
unități agricole și comune la con
stituirea fondului de stat a fost 
necorespunzătoare. Desigur, în adu
nările cetățenești și în sesiunile con
siliilor populare locale au fost dezbă
tute pe larg sarcinile ce revin fie
cărei comune, fiecărui gospodar in 
acest sens, precum și măsurile ne
cesare înfăptuirii lor.

— Ce sarcini prevede programul 
de autoaprovizionare al județului 
pentru 1984 1

— Experiența anului 1983, cînd s-a 
obținut cea mai mare producție de 
griu din ultimii ani (dar pot fi date 
și alte exemple), relevă că auto- 
aprovizionarea înseamnă nu numai 
producerea tuturor sortimentelor în 
județ — condiție, desigur, importan
tă — ci și realizarea acelor niveluri 
de producție care să permită aco
perirea integrală atît a nevoilor fon
dului de stat, cît șl a cerințelor lo
cale de autoaprovizionare. Drept

care, angajamentul județului por
nește de la dorința, realistă șl fun
damentată, a creșterii substanțiale a 
producțiilor medii atît la culturile 
vegetale, cît și animaliere. Cum vom 
proceda ? în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste se va pune accen
tul pe creșterea producțiilor medii 
la hectar — prin mai buna amplasa
re a culturilor, recuperarea tuturor 
terenurilor foste arabile, îmbunătă
țirea structurii plantelor de nutreț în 
favoarea lucernei și a trifoiului și 
sporirea suprafeței de sfeclă și gulii 
furajere. Totodată, au fost concepute 
programe speciale care vizează spo
rirea producției de ciuperci, creș
terea iepurilor de casă, pentru 
dezvoltarea pisciculturii, a apicultu
rii și cultivării legumelor in sere și 
solarii.

Pe de altă parte, prin măsurile 
luate pentru creșterea numărului 
cantinelor și a bufetelor de incintă, 
care, prin valorificarea resturilor 
produselor alimentare, permit crea
rea sau extinderea de gospodării- 
anexă. efectivele de animale vor spori 
în aceste gospodării-anexă. Cum 
însă județul Mureș este renumit prin 
tradiția sa in domeniul creșterii ani
malelor și are sarcini importante in 
acest sens, consiliul popular a ho- 
tărît organizarea a circa 100 gospo
dării sătești model, fiecare deținind 
cel puțin 3—5 vaci cu lapte. Sub
liniez : „cel puțin" ! Pentru că avem 
și gospodari care au fiecare peste 
10 vaci.

De asemenea, în 1984 contribuția 
alimentației publice la realizarea 
unui consum fundamentat mai ratio
nal va spori, în mod substanțial, 
prin aprobarea unui program spe
cial de dezvoltare a rețetei de pro
ducție culinară bazată pe legume și 
pește, care va crește după cum ur
mează :

unitatea realizat program
de măsură 1983 1984

producția culinară
produse „gospodina"
produse „gospodina" din pește 
unități specializate pe desfacerea 

peștelui oceanic și semiconser- 
velor

mii. lei 
tone 
tone

521
585
140

536
630
210

10 25

— în concluzie — a precizat In
terlocutoarea — se poate aprecia 
că sînt create condiții ca pla
nul pe ansamblu privind aprovi
zionarea județului nostru pe acest 
an să fie pe deplin realizat, să în- 
tîmpinăm cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului cu rezultate 
de seamă și în acest domeniu. 
Prioritatea priorităților o acor
dăm — așa cum s-a cerut șl la re
centa consfătuire — recoltării de 
toamnă. Este o perioadă hotărîtoara

pentru bilanțul recoltei, pentru Înde
plinirea prevederilor Programului 
unic, care stimulează activitatea pro
ducătorilor agricoli, aportul gospodă
riilor populației, pentru ca prevede
rile incluse în programele de auto
aprovizionare ale consiliilor populare 
să devină realitate. Va fi in folosul 
general al societății si al fiecărei 
familii în parte.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

Alături, In încăperea în 
care are loc adunarea 
generală de dare de sea
mă și alegeri a organiza
ției de partid din schim
bul A pătrunde trepida
ția cuptoarelor de la oțe- 
lăria electrică I a Hune
doarei. Oamenii, abia ie- 
șiți din schimb, poartă pe 
chipuri și in priviri stră
lucirea metalului încins. 
Aici, in organizația lor 
de partid, meșterii side- 
rurgiști sint cu gindul tot 
la oțeluri și la cuptoare. 
Din acest motiv, dezba
terile au drept ax prin
cipal : cum să-și îndepli
nească toți comuniștii, 
mai bine, marea lor în
datorire de a da oțel mai 
mult și de mai bună 
calitate.

Fiecare cuvint este cin- 
tărit bine, are greutatea 
faptelor. Un singur argu
ment doar : de la începu
tul anului și pină acum 
planul producției fizice al

oțelăriei electrice I a fost 
depășit cu 2 270 tone 
oțel, fiind înregistrat un 
ritm excepțional al înnoi
rii producției: 20 noi
mărci de oțeluri de înaltă 
calitate, solicitate de eco
nomia națională.

Iată însă și o aprecie
re făcută cu exigența ca
racteristică oțelarllor, co
muniștilor de aici, asupra 
acestor succese :

— Rezultatele sînt bune, 
le știm ! Să vedem ce 
avem de făcut pentru a 
realiza și mai mult.

Simțul înaltei răspun
deri muncitorești, revolu
ționare. e prezent și aici, 
in adunarea de partid, ca 
și acolo, lingă cuptoarele 
încinse.

Datorită înfăptuirii po
liticii partidului. Româ
nia a ajuns pe unul din 
primele locuri din lume 
in privința producției de 
oțel pe locuitor — ar
gumentează oțelarul Gri-

faptele
gore Coroboianu, șef de 
echipă la cuptorul nr. 3, 
de 50 de tone. Oțelul stă 
la temelia dezvoltării 
țării. Iar asta ne obligă ! 
Și una dintre obligațiile 
noastre este să producem 
numai oțel de calitate.

Rînd pe rind, comuniș
tii Ion lie, Nicolae Ro- 
tundu, Mircea Moldovan 
și alții se referă la pre
vederile din proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, 
care au in vedere accen
tuarea și mai puternică 
a laturilor calitative, creș
terea productivității mun
cii, introducerea in pro
ducție a celor mai noi 
cuceriri ale științei și 
tehnicii moderne. Limpe
zimea documentelor de 
partid și a gindului side- 
rurglștilor face să se pro
fileze la orizont, in linii 
îndrăznețe, edificiul 
României anului 2000.

Spiritul revoluționar, vi

brația fierbinte a oțela- 
rilor de aici ating cotele 
cele mai înalte atunci 
cind — gind in gind cu 
toată țara — siderurgiștii 
din adunarea de dare de 
seamă și alegeri susțin 
din toată inima și cu 
toată căldura realegerea 
la cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su
premă de secretar gene
ral al partidului. Este 
voința fiecăruia, este 
voința tuturor. Este ho
tărirea fermă a Hune
doarei muncitorești.

Aici, lingă cuptoarele 
cu foc continuu ale Hu
nedoarei, focul continuu 
al spiritului revoluționar 
dă gindului incandescența 
luminii și faptei bucuria 
împlinirii.
Git. ATANAS1U 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

Garanții ale producțiilor agricole sporite
Organizația de bază nr. 1 de la 

I.A.S. Odoreu, județul Satu Mare, 
cuprinde membrii de partid din 
ferma zootehnică (de vaci) nr. 1 și 
ferma vegetală nr. 3 — ferme cu
noscute pentru producțiile bune 
animaliere și cerealiere. Adunarea 
generală de dare de seamă și ale
geri desfășurată in această organi
zație a pus, cum era și firesc, in 
centrul atenției comuniștilor pro
blematica complexă legată de creș
terea producțiilor agricole șl. în 
strinsă relație cu aceasta, s-au evi
dențiat experiențe pozitive care se 
cer generalizate, totodată, desprin- 
zindu-se în spirit critic și autocritic 
învățăminte vizind necesitatea 
creșterii rolului conducător al or
ganizației de partid in activitatea 
fermelor. în mobilizarea tuturor 
lucrătorilor la îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce le 
revin.

Cu toate rezultatele economice 
bune, pe ansamblu, comuniștii, in 
discuțiile purtate în adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri 
au insistat — în spiritul orientărilor 
și indicațiilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. — asupra necesității 
creșterii producțiilor de carne, 
lapte, de griu, orz. la alte cereale 
si plante furajere, referindu-se cu

precădere la neajunsurile care s-au 
făcut simtite in această privință.

Pornindu-se de la neajunsurile 
menționate, s-a subliniat necesita
tea întăririi disciplinei, a răspun
derii de care trebuie să dea dovadă 
fiecare comunist. Vasile Anton si 
Vasilc Mirișan au arătat că. în 
strinsă legătură cu acestea, trebuie 
să se vorbească si despre faptul că 
membrii biroului organizației de 
bază nu și-au organizat întotdeauna 
bine propria activitate, nu au con
lucrat constant cu conducerea fer
melor în rezolvarea problemelor, 
în înlăturarea neajunsurilor ivite 
pe parcurs. Minusurile din activi
tatea noastră se regăsesc în nerea- 
lizarea la nivelul planului a efec
tivului de taurine matcă sau în 
fluctuațiile și producțiile mai scă
zute de cereale pe anumite parcele. 
Comunistul Vass Alexandru, șeful 
secției dc mecanizare, arăta la rin- 
dul său că deși producțiile de griu 
și orz pe care le-au obținut lucră
torii din cele două ferme in ultimii 
ani au fost de peste 4 000 kg la hec
tar, posibilitățile pe care le au a- 
cestea sînt mult mai mari. Uneori, 
în umbra producțiilor medii reali
zate pe ansamblul fermei sau al 
unității trăiesc liniștiți și cei ce aa 
rezultate mai slabe.

„Iată, și la noi, spunea vorbito
rul, au existat in acest an două

parcele alăturate, dar lucrate de 
mecanizatori diferiți. In timp ce 
de pe una s-au obținut 4 700 kg 
griu la hectar, de pe cealaltă, si
tuată doar peste drum, dar fără ca 
terenul să difere ca structură, s-au 
recoltat doar 3 200 kg la hectar. Ce 
denotă acest lucru ? Că exigenta in 
pregătirea terenului, in efectuarea 
tuturor lucrărilor prevăzute in teh
nologie a fost inegală. Iată cit de 
mult depind rezultatele din produc
ție de calitatea muncii mecaniza
torilor, de conștiinciozitatea cu care 
el iși întrețin și reglează mașinile, 
de priceperea cu care le folosesc. 
Dar este momentul ca, reflectind 
la asemenea deficiente, noi. comu
niștii, in frunte cu noul birou al or
ganizației ce va fi ales, să situăm 
in fața noastră, a tuturor, obiecti
vul pe care l-a stabilit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la Comitetul 
Central al partidului, și anume ca, 
odată cu obținerea in anul viitor 
a unei producții medii pe țară de 
peste 4 000 kg la hectar la griu și 
la orz. să crească și numărul de 
unități cu producții de peste 8 000 
kg la hectar, intre care dorim — șl 
avem toate condițiile pentru a- 
ceasta — să se situeze și unitatea noastră".

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

proiectul.de
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu
LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C. C. AL P. C. R.

ÎN AGRICULTURĂ ÎN INDUSTRIE

RECOLTAREA SI INSĂMINTARILE
- ORGANIZATE $1BESFASORATE EXEMPLAR

Recoltarea tomatelor la ferma Strîmbeni a C.L.F. Costești-Argeș

„FOARTE BINE"... CU EXCEPȚII!
Brigada „Scînteii" transmite din județul Argeș

Si pentru oamenii mun
cii de oe ogoarele 1ude- 
tului Argeș această perioa
dă coincide cu un yîrf 
de lucrări în campania a- 
gricolă de toamnă. Praotic. 
mecanizatorii, cooperatorii, 
specialiștii si ceilalți lo
cuitori ai satelor sînt an
gajați ta aceste zile cu 
toate forțele la recoltarea 
florii-soarelui. legumelor, 
cartofilor, fructelor si a fu
rajelor. Totodată, sînt de 
menționat eforturile ce se 
întreprind, ca, pe baza în
vățămintelor si a conclu
ziilor practice desprinse 
din activitatea depusă în 
acest an la cultura cerea
lelor Păioase. să se pregă
tească în cele mai mici 
amănunte însămîntările de 
toamnă, astfel Incit să e- 
xiste garanția realizării de 

: producții mari de sriu si 
orz în anul viitor.

■ ■ De la tovarășa Adelina 
i Oprea-Popescu. directorul

direcției agricole iudetene. 
arn retinut cîteva din mă
surile întreprinse de comi
tetul județean de partid 
pentru desfășurarea in 
cele mai bune condiții a 
lucrărilor din această eta
pă deosebit de aglomerată 
a muncilor agricole. în lu
mina sarcinilor si indica
țiilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la re
centa Consfătuire de lucru 
de Ia C.C. al P.C.R.. au 
fost stabilite viteze zilnice 
de recoltare pentru fiecare 
unitate agricolă si la fie
care cultură. La' stabilirea 
acestor viteze au fost luate 
în calcul atît utilizarea la 
capacitate maximă a mij
loacelor mecanice, cit si 
participarea la cules a tu
turor locuitorilor de la 
sate. De acest lucru aveam 
să ne convingem cu prile
jul investigațiilor între
prinse în mai multe uni- 
it&ti agricole din județ

vină rîndul la descărcat. 
Timp prețios, irosit acum, 
în plină campanie. „Reți
neți, vă rog — ne atrage 
atenția directorul S.M.A. 
Miroși — că pentru fiecare 
mijloc de transport care 
staționează aici, în cîmp 
cîte o combină nu poate 
lucra". în interiorul bazei 
nici nu ai pe unde călca. 
Peste tot floarea-soarelui a 
fost depozitată la nimerea
lă, în grămezi mari. Care 
este obiectul disputei între 
bază și unitățile cultiva
toare? Este adevărat, dato
rită coacerii neuniforme, 
floarea-soarelui are, în u- 
nele cazuri, corpuri străine 
peste limita admisă. A mări 
însă vîntul la aparatul de

treierat al combinelor ar 
însemna să se piardă o 
treime din producție. Tot 
atît de adevărat este că 
nici baza de recepție nu s-a 
pregătit pentru a face față 
unei asemenea situații, care 
putea fi prevăzută. Trebu
iau să se organizeze solari- 
zarea și lopătarea florii- 
soarelui și să se pregăteas
că suficiente utilaje pentru 
condiționarea operativă a 
cantităților de semințe care 
au corpuri străine. Oricum, 
starea de lucruri de aici 
impune o intervenție ener
gică din partea organelor 
în drept. Floarea-soarelui 
trebuie culeasă cit mai re
pede, spre a se evita orice 
pierderi de recoltă.

Puternica mobilizare de forțe în grădini...

Buna organizare a muncii, 
ordine, disciplină».

Acestea stat cele trei 
elemente de căre depinde 
în orice unitate agricolă 
realizarea ritmurilor pre
văzute la fiecare lucrare 
în parte. Ion Neamu. direc
torul S.M.A. Miroși. în loc 
de orice alte explicații, 
ne-a invitat la cîmp. să 
vedem pe viu ce înseam
nă în fapt. în cele 6 coo
perative agricole din raza 
consiliului agroindustrial 
cu același nume, materia
lizarea în activitatea de zi 
cu zi a acestor trei factori 
decisivi pentru bunul mers 
al lucrărilor. La C.A.P. Un
gheni se recolta floarea- 
soarelui de pe ultimele 
hectare din cele 280 culti
vate. Se impune atenției 
organizarea exemplară a 
activității în cîmp. Combi
nele lucrează grupat. în 
formații de cîte două-trei. 
Pentru fiecare combină s-a 
asigurat un mijloc de 
transport, iar descărcarea 
se face din mers, astfel că 
nu se pierde nici o clină. 
Echipe de 25—30 de coope
ratori adună . capitulele ce 
au căzut în urma combi
nelor. Alte echipe, cu un 
număr mult mai mare de 
cooperatori, taie betele de 
floarea-soarelui si elibe
rează terenul, astfel că în 
urma lor formațiile de 
tractoare execută imediat 
arăturile. ..După cum ve
deți. toate lucrările se fac 
ta flux continuu — ne spu
ne Ion Pană, inginerul-șef 
al cooperativei. Aceasta 
are ca scop prevenirea de-

Tovarășul Gheorghe Isbă- 
șoiu, directorul trustului 
județean S.M.A., care ne-a 
însoțit pe parcursul docu
mentării noastre, ne atrage 
atenția asupra unui alt as
pect, nu lipsit de impor
tanță. Toate combinele au 
fost dotate cu dispozitive 
de adunare a plevei rezul
tate la recoltarea florii- 
soarelui. „La indicația 
comitetului județean de 
partid — ne spune directo
rul — pe toate combinele 
folosite la recoltarea florii- 
soarelui au fost montate 
asemenea dispozitive. în 
felul acesta, la fiecare hec
tar se adună 1,5—2 tone de 
pleavă, care reprezintă un 
valoros furaj pentru ani
male".

Iată, succint, modul de 
organizare a activității la 
recoltarea florii-soarelui, 
care explică în bună parte 
cum, în acest consiliu agro
industrial, floarea-soarelui 
a fost adunată de pe mai 
mult de 1 100 ha, din cele 
1 550 ha cultivate. în două, 
maximum trei zile, culesul 
acestei culturi se va în
cheia. Trustul județean al 
S.M.A. a decis încă de 
acum unde să fie trimise 

•forțele mecanice devenite 
disponibile. Mai precis, în 
sprijinul unităților din con
siliile agroindustriale Teiu, 
Slobozia și Căteasca, unde 
lanurile nu au ajuns peste 
tot la maturitate. în acest 
fel, și în aceste unități floa
rea-soarelui va fi strînsă și 
depozitată în cel mult opt 
zile de la începerea recol
tării.calajelor între lucrări".

...Dar și răspundere 
pentru preluarea producției 

în ritm cu recoltarea
Un episod petrecut pe 

șosea ne-a atras atenția a- 
supra unei probleme care 
condiționează direct reali
zarea de viteze sporite atît 
la recoltarea florii-soarelui, 
cit și a celorlalte culturi 
de toamnă. Este vorba de 
preluarea producției în ace
lași ritm cu recoltarea. 
Președintele C.A.P. Miroși, 
Dumitru Sperache, însoțea, 
în drum spre sediul coope
rativei, un tractor cu două 
remorci pline ochi cu floa
rea-soarelui. „Ne-a res
pins-o de la bază — ne 
spune acesta. Ba că e prea 
umedă, ba că are corpuri 
străine. Nici ei nu știu ce 
vor. Ar dori să le livrăm 
floarea bob cu bob. Or, 
deocamdată, așa ceva nu se 
poate. Numai cine vrea să 
ne pună bețe-n roate poate 
pretinde așa ceva". Cum 
asemenea situații s-au mai 
petrecut în aceste cîteva 
zile de cînd a început cu
lesul florii-soarelui, mer
gem la baza de recepție a 
cerealelor din consiliul a- 
groindustrial Miroși. Șeful 
bazei, Florea Tobă, nu este

de găsit. Dar nu avem ne
voie de ajutor pentru a 
vedea dezordinea care este 
evidentă la tot pasul.

Mai întîi un șir lung de 
autocamioane și tractoare 
cu remorci pline cu floa
rea-soarelui așteaptă să le

Cele mai numeroase forțe 
umane sînt concentrate 
acum la culesul legumelor. 
Multe sînt exemplele care 
ilustrează prin puterea 
faptelor că în această pri
vință activitatea crește în 
intensitate de Ia o zi la 
alta. Mai întîi de toate se 
cuvine subliniat faptul că 
imediat după recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., în spiritul sar
cinilor și indicațiilor for
mulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tariatul comitetului jude
țean de partid a făcut ana
lize concrete, la fața locu
lui, în fiecare unitate cul
tivatoare și chiar pe ferme, 
stabilind măsuri concrete 
pentru sporirea forței de 
muncă, astfel încît să se 
realizeze integral graficele 
zilnice de recoltare și li
vrare a legumelor și fruc
telor, atît pentru fondul 
pieței, cît și pentru indus
trializare. In urma acestor 
măsuri, forțele umane mo
bilizate la culesul legume
lor și al fructelor de orga
nizațiile de partid sînt mai 
mari cu 40—50 la sută față 
de perioada anterioară. Ca 
urmare, ritmul zilnic atins 
la recoltarea legumelor 
este de 1 000 tone.

Asociația economică de 
stat și cooperatistă Topolo- 
veni este situată în unul 
din cele mai mari bazine 
legumicole ale județului și 
deține o suprafață de 1 270 
ha cu legume. Asociației ii 
revin sarcini mari pentru 
asigurarea fondului de 
marfă pentru buna aprovi
zionare a populației, dar și 
pentru întreprinderile de 
industrializare a legumelor 
și fructelor din Topoloveni 
și Băiculești. „In urma 
măsurilor luate de secreta
riatul comitetului județean 
de partid — aflăm de la 
Vasile Caloianu, contabilul- 
șef al asociației — zilnic 
participă peste 1 300 de oa
meni la culesul fasolei 
păstăi, fasolei uscate,, to
matelor și altor legume de 
sezon. în felul acesta, can
titățile recoltate zilnic 
s-au dublat, iar la unele 
sortimente chiar s-au tri
plat". Concomitent cu re
coltarea, în toate fermele 
asociației se acordă atenție 
deosebită întreținerii e- 
xemplare a legumelor în

cultură dublă sau succesi
vă. Florin Anastasescu, șe
ful fermei nr. 5, ne spunea: 
„Facem fără întrerupere 
tratamentele și lucrările 
de întreținere necesare 
pentru a menține cit mai 
mult timp în vegetație cul
turile legumicole. Anul 
trecut, procedînd în acest 
fel, am avut roșii pînă în 
luna noiembrie".

Ceea ce se cuvine men
ționat cu deosebire este 
modul în care au înțeles 
consiliile populare din une
le localități să sprijine 
unitățile cultivatoare în 
mobilizarea și asigurarea 
forței de muncă. Este pil
duitor exemplul orașului 
Topoloveni. Primarul ora
șului, tovarășa Nina Gean
tă, a luat măsura ca pentru 
cele trei ferme ale asocia
ției din raza localității să 
se asigure forța de muncă 
necesară din unitățile in
dustriale și economice din 
perimetrul orașului pentru 
recoltarea legumelor și 
efectuarea celorlalte lu
crări. în același mod ar 
trebui să procedeze și con
siliile populare din locali
tățile Călinești și Leordeni, 
în perimetrul cărora aso
ciația are 7 ferme de pro
ducție. Acum, cind legume
le au ajuns la maturitate, 
problema esențială este 
aceea a mobilizării la cu
les a tuturor locuitorilor de 
la sate. Procedîndu-se în 
acest fel, la ferma Strîm
beni a C.L.F. Costești zil
nic graficele de recoltare a 
tomatelor sînt realizate și 
depășite. Totuși, șeful de 
echipă Florea Marin ne 
spunea că în cîmp există o 
explozie de roșii, ce impu
ne să se asigure chiar un 
număr și mai mare de oa
meni la cules.

Am prezentat doar cîteva 
secvențe de muncă, care 
dovedesc că lucrătorii o- 
goarelor din județul Argeș, 
puternic însuflețiți de în
demnurile secretarului ge
neral al partidului, adre
sate recent tuturor lucră
torilor din agricultură, sînt 
hotărîți să nu precupețeas
că nici un efort pentru a 
strînge grabnic și fără 
pierderi roadele toamnei.

Aurel PAPADIUC 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

Mecanizatorul Ion Pirvu se 
remorcile pline de floarea-soarelui 
condițiile de calitate, dar, mai ales, 
organizată (prima fotografie). La 

de

de unde o plecat, adică la C.A.P. Miroși, cu 
la boza de recepție, pentru că nu întrunea 
că la bază activitatea este foarte defectuos 

Humele se ară terenul în vederea insămînțărilor 
(fotografia a doua)

PLANUL - ÎNDEPLINIT RITMIC, 
INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII

întreprinderea de aparataje șl 
accesorii din municipiul Alexandria 
este cel mal mare producător din 
tară de corpuri de încălzire si pa
nouri solare, ceea ce face ca. prin 
natura activității sale, unitatea să 
consume cantități apreciabile de me
tal. Tocmai de aceea, investiga
țiile noastre în. întreprindere au ur
mărit cum se acționează pentru eco
nomisirea metalului, principala re
sursă materială de producție.

— Tinînd seama de faptul că în
treprinderea noastră consumă im
portante cantități de metal — ne-a 
spus tovarășul Zoe Popescu, ingine- 
rul-șef al unității, nu neglijăm nici 
una dintre căile de economisire a 
acestei resurse. Acțiunile întreprinse 
vizează o arie largă de domenii, 
începînd de la reproiectarea produ
selor pe care le realizăm si pînă la 
recuperarea și valorificarea in cir
cuitul productiv a materialelor refo- 
losibile. In spiritul indicațiilor dale 
în repetate rînduri de secretarul ge
nerai al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. nu ne-am mulțumit cu 
stabilirea unor măsuri, ci am acțio
nat cu hotărîre pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse.

Ce s-a întreprins, așadar, practic 
pentru economisirea metalului î

— în vederea reproiectării con
structive și tehnologice a produselor 
am asigurat, înainte de toate, o cola
borare cît mai strînsă între com
partimentele de concepție si proiec
tare, pe de o parte, și secțiile de 
producție, pe de altă parte — ne 
spune inginerul Victor Bojan, șeful 
serviciului tehnic. Și iată de ce. în 
procesul de producție, pe măsura 
realizării anumitor repere, apar o 
serie de soluții noi, valoroase de per
fecționare constructivă și tehnologi
că. soluții cu efecte directe asupra 
reducerii normelor de consum și creș
terii calității produselor. Totodată, 
colaborarea specialiștilor din sectoa
rele de concepție cu muncitorii și ca
drele tehnice din producție se dove
dește deosebit de utilă și cu pri
lejul testării noilor produse sau a 
celor modernizate. înainte de intro
ducerea lor în fabricația de serie, 
pentru a se stabili în ce măsură se 
încadrează in parametrii calitativi și 
tehnico-functlonali s-tabiliti.

Acest sistem operativ, direct de 
lucru a dat rezultate deosebit de 
bune. Bunăoară, prin reproiectarea 
suportului pentru captatorii solari, 
consumul anual da metal se reduce 
cu 8,6 tone. De asemenea, prin re- 
analizarea concepției constructive si

tehnologice, la serpentina de încălzi
re s-a obținut o economie de 4,4 
tone metal, la aeroterma de perete 
— de 3 tone, iar la vaporizatoare și 
condensatoare — de 2,2 tone de me
tal. Demne de retinut sînt, în aceeași 
ordine de idei, seriozitatea și insis
tența cu care s-a efectuat analiza 
comparativă a caracteristicilor tehni
ce ale produselor de bază obținute 
prin aplicarea diferitelor procedee 
d® fabricație, promovîndu-se cele

muncii politico-educative pentru a 
asigura înțelegerea clară de către fie
care muncitor sau specialist a im
portantei majore a reducerii cheltu
ielilor materiale și sporirii, pe a- 
ceastă cale, a beneficiilor si a valorii 
producției nete. Totodată, o atenție 
deosebită se acordă afirmării si ex
tinderii pe scară cît mai largă a ini
țiativelor muncitorești la fiecare loc 
de muncă. Să dăm din nou cuvîntul 
faptelor. ..Din materialele refolosibl-

CONSUMURI MATERIALE 
MAI REDUSE 

prin perfecționarea tehnologiilor 
si aplicarea inițiativelor muncitorești

Din experiența întreprinderii de aparataje 
și accesorii Alexandria

mal eficienta soluții tehnologica sl 
constructive.

Iată numai cîteva din măsurile 
luate pentru perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație : prin renunța
rea la unele operații, care nu se 
justificau din punct de vedere teh
nic. consumul de metal la masca și 
capacul lateral pentru convectorul 
radiator tip panou s-a diminuat cu 
85 de tone anual, iar ia cuva capta
torului solar — cu 24 tone anual. 
După curn ne-a spus subinginerul 
Anișoara Sora, din cadrul serviciului 
tehnic, alegerea judicioasă a tehno
logiilor s-a dovedit a fi un factor 
determinant în ridicarea indicelui de 
utilizare a metalului : de la 87 la 
sută în 1980, la 91 la sută în 1982 și 
Ia 93 Ta sută. în acest an.

Este de relevat că organizațiile de 
partid din întreprindere folosesc in 
mod adecvat mijloacele specifice

le — repere noi", asa «e intitulează 
una din inițiativele cu un larg ecou 
în rîndul muncitorilor și specialiști
lor întreprinderii. La secția a Il-a, 
de pildă, o serie de repere, cum sînt 
Stufurile de intrare-ieșire a agentului 
termic în bateriile de încălzire, su- 
portii pentru electromotoarele de la 
aerotermele de perete, capacele pen
tru serpentine de încălzire ș.a., se 
execută acum din capetele de țevi 
din oțel rezultate din procesul de fa
bricație. De asemenea, prin reutili- 
zarea materialelor rezultate din pro
cesul de zincare prin imersie la cald 
a pieselor se economisesc anual 
14,4 tone de zinc.

în atelierul de debitare centralizată 
a metalului, am discutat cu maistrul 
Gheorghe Gătitu despre măsurile a- 
doptate în ultimul timp în vederea 
refolosirii judicioasa ® resurselor 
materiale s

— Dispunem de mașini moderne, 
care asigură precizii de debitare de 
zecimi de milimetru, ne spune in
terlocutorul, deci și pierderi minime 
de metal. Aplicarea unor planuri de 
croire cît mai aproape de forma 
finită a piesei, păstrarea bucăților 
de metal carp rezultă la debitare si 
utilizarea lor ulterioară pentru repe
re mai mici au devenit practici obiș
nuite ale muncii noastre. Prin mîini- 
le noastre trec zilnic zeci de tone de 
metal produs cu eforturi materiale și 
bănești și nu ne poate fi indiferent 
cum îl gospodărim.

Am notat și o altă măsură gospo
dărească simplă, dar eficientă : ca
petele de țevi și bucățile de tablă, 
care se recuperează, se gestionează 
pe dimensiuni și calități, după care 
iau din nou, atunci cînd e nevoie, 
drumul producției. Acest circuit se 
respectă riguros. întrucît. potrivit 
regulii instituite de conducerea în
treprinderii. nu se eliberează lami
nate din magazie înainte de a epui
za toate posibilitățile de utilizare a 
materialelor refolosibile existente. 
Procedîndu-se in acest mod. în pe
rioada ce a trecut de la începutul 
anului, zeci de tone de metal, în loc 
să fie trimise la retopit, au luat 
drumul secțiilor de producție.

— Avind ca argumente rezultatele 
obținute, putem afirma că am reușit 
să implicăm întregul colectiv de 
muncitori, maiștri, ingineri în acțiu
nea de bună gospodărire a resurse
lor materiale si financiare încredin
țate de societate spre administrare — 
ne spune președintele consiliului oa
menilor muncii, tovarășul Aurei 
Clejan. în perioada care a trecut din 
acest an. prin reducerea consumului 
de metal, am asigurat diminuarea cu 
aproape 9,S Iei a cheltuielilor mate
riale la ® mie iei producție-martă, 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut Acesta a fost factorul hotărî- 
tor care a permis depășirea cu 21 
la sută a beneficiilor planificate.

Mari sau mici, cu gramul sau cu 
tona, economiile de metal au o va
loare din ce in ce mai mare în bu
getul întreprinderii. Pas cu pas. acest 
harnic colectiv Iși îndeplinește cu 
cinste angajamentul pe care șl l-a 
asumat în acest an. în întîmpinarea 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. de a economisi peste 300 tone 
de metal, preocupindu-se stăruitor de 
găsirea unor noi căi de reducere și 
mai accentuată a cheltuielilor ma
teriale.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

UTILAJELE TEHNOLOGICE
— la timp pe șantierele de investiții
(Urmare din pag. I)
serie de măsuri tehnice și organiza
torice menite să asigure, pe de o 
parte, realizarea în condiții de ca
litate superioară a producției, iar 
pe de altă parte, respectarea terme
nelor de livrare solicitate de mon- 
tori pe șantiere. Totodată, diversifi
carea nomenclatorului de fabricație 
și o serie de comenzi la export au 
impus o permanentă legătură cu 
furnizorii de materiale și echipa
mente pentru corelarea termenelor 
de asimilare și introducere în pro
ducție a utilajelor cu cele de livrare.

Fără îndoială, faptul că planul pe 
ansamblul centralei a fost realizat 
integral dovedește eficiența acțiuni
lor intreprinse. Totuși, o serie de 
utilaje contractate cu beneficiarii 
din industria chimică nu au fost 
finalizate la termenele prevăzute. 
Iată de ce. în lunile următoare, așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R., este necesar 
să fie luate toate măsurile ce se 
impun pentru realizarea integrală a 
pianului, conform contractelor în
cheiate. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît din sondajul făcut rezultă că, 
în majoritatea unităților, progra
marea fabricației ține seama, cu 
prioritate, de cerințele beneficiari
lor. Este asigurat, așadar, cadrul 
organizatoric necesar pentru recu
perarea rămînerilor în urmă și ono
rarea pînă la încheierea anului a 
tuturor contractelor încheiate.

Cum se acționează, deci, în cîteva 
din principalele întreprinderi pro
ducătoare de utilaj tehnologic pen
tru îndeplinirea în bune condiții, 
așa cum a cerut conducerea parti
dului, a planului la producția fizică?

mînd cîteva echipe noi cu oamenii 
cei mai buni și calificarea cea mai 
înaltă. De asemenea, s-a restructu
rat fluxul de montaj, reorganizînd 
și activitatea de control al calității, 
pentru a ține pasul cu ritmul ridicat 
de execuție. Prin autodotare s-a 
realizat și pus în funcțiune o nouă 
linie de fabricație pentru talere- 
coloană, unde se obține o producti
vitate a muncii superioară cu 20 la 
sută".

După cum releva și directorul în
treprinderii, inginerul Vasile Cior
nei, aceste măsuri, care fac parte 
dintr-un program mai amplu de 
modernizare a fabricației, vor de
termina o creștere substanțială a 
producției, astfel încît în fiecare 
din lunile care urmează pînă la în
cheierea anului să poată fi livrate, 
în ordinea prevăzută la montaj, cîte 
500 tone de utilaje de mare comple
xitate așteptate de unitatea benefi
ciară din Drobeta-Turnu Severin. 
Va fi realizat acest obiectiv ? 
O recentă analiză a consiliului oa
menilor muncii și organizației de 
Partid aprecia că puternica mobili
zare a colectivului întreprinderii, a 
comuniștilor este în măsură să asi
gure îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de producție în acest an hotărî- 
tor al cincinalului.

• Organizarea unor brigăzi com
plexe de fabricație în secțiile prima
re și la cazangerie ;
• Urmărirea execuției fiecărui 

utilaj de către responsabilii pe pro
duse și analiza săptămînală, îm
preună cu proiectanții de tehnologii 
și proiectanții beneficiarului, a felu
lui în care se respectă graficele do 
lucru ;
• Asigurarea controlului 

hotărîrilor consiliului
muncii pe 
schimburi.

aplicării 
oamenilor

parcursul celor trei

Tehnologiile moderne asi
gură scurtarea ciclului de 
fabricație. cele îum 0316
au trecut din acest an, colectivul 
întreprinderii de utilaj chimic din 
Ploiești a reușit să îndeplinească și 
chiar să depășească sarcinile de plan 
la producția fizică de utilaj tehno
logic. Mai mult, întreprinderea și-a 
onorat în avans o serie de comenzi 
urgente ale șantierelor din țară, 
expediind suplimentar peste 125 
tone utilaje : schimbătoare de căl
dură, vase, recipienți, coloane ș.a. 
Drept rezultat, unuia dintre princi
palii beneficiari — Combinatul chi
mic din Drobeta-Turnu Severin, 
de pildă i-au fost livrate, nu
mai în ultima perioadă, 900 de ta- 
lere-coloană necesare montorilor. 
în prezent, muncitorii și specialiștii 
din unitate lucrează la finalizarea 
și ambalarea pentru expediere a 
încă 6 baterii de schimbătoare de 
căldură, a striperului — un utilaj 
de o deosebită tehnicitate —, a două 
absorbere. „Ca să lucrăm într-un 
ritm cît mai susținut și să scurtăm 
cit mai mult ciclul de execuție, spre 
a răspunde cerințelor concrete de 
pe șantier, am depus eforturi stă
ruitoare, am aplicat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice — ne 
spune inginerul Dumitru Magia, 
șeful fabricației. Bunăoară, s-au re
organizat echipele de cazangii, for-

Angajament muncitoresc 
— pe măsura poziției de 
fruntași. Colectivul întreprinderii 
de utilaj chimic „Grivița roșie- din 
Capitală se află în fruntea întrecerii 
socialiste pe ramură. Iată ce ne face 
să considerăm că, în această unitate, 
un plus de 139 tone utilaj tehnolo
gic livrate peste plan în opt luni din 
acest an constituie un rezultat nor-acest an constituie 
mal.

Puternic angajați 
cialistă, hotărîți să 
zultate deosebite __ o____ ...
XIII-lea ai partidului, muncitorii și 
specialiștii din această întreprindere 
și-au propus un obiectiv deosebit : 
realizarea sarcinilor de plan la pro
ducția fizică pe acest an cu cel puțin 
15 zile mai devreme.

— In aceste zile, serviciile de pro
gramare a fabricației selectează toa
te comenzile de utilaje destinate 
Obiectivelor cu punere în funcțiune 
în acest an, astfel încît cîștigul de 
timp pe care ni l-am propus să-l 
obținem in realizarea producției fizi
ce să determine și desfășurarea in 
condiții mai bune a montajului pe 
șantiere — precizează tovarășul Ilie 
Bologa, secretarul comitetului de 
partid.

Deși în lunile următoare sarcinile 
întreprinderii sporesc cu cirpa 10 la 
sută la producția de utilaj tehnolo
gic, analizele din fiecare secție și 
atelier au demonstrat că există posi
bilități reale pentru ca angajamen
tul să fie îndeplinit. Iată și cîteva 
din măsurile stabilite recent de con
siliul oamenilor muncii in vederea 
îmbunătățirii activității de pro
ducție :
• Redistribuirea forței de muncă 

pe cele trei schimburi pentru utili
zarea la indici superiori a capacită
ților de producție și în schimburile 
doi și trei ;

în întrecerea so- 
întîmpine cu re- 

Congresul al

Un paradox: utilajele 
restante se află în magazie. 
După cum preciza și directorul eco
nomic al centralei, deși pe ansamblu 
planul la producția fizică s-a înde
plinit, totuși, în unele unități se în
registrează restante la producția de 
utilaj tehnologic. întreprinderea me
canică de utilaj tehnologic din Mo
roni nu și-a onorat șapte din con
tractele încheiate cu beneficiarii, iar 
întreprinderea de ntilaj chimic și 
forjă din Rimnicu Vilcca a rămas 
datoare cu 120 tone utilaje. Aceste 
date pot duce la concluzia normală 
că utilajele în cauză nu au fost fa
bricate, dintr-un motiv sau altul. 
Nu totdeauna este așa. La în
treprinderea din Moreni, multe din
tre aceste utilaje sînt realizate într-o 
măsură mai mică sau mai mare, dar 
nu pot să fie expediate deoarece lip
sesc unele furnituri. Cisternele de 
60 mc destinate întreprinderii de va
goane din Drobeta-Turnu Severin, da 
exemplu, sînt executate încă din 
luna aprilie, dar robineții, care tre
buiau executați de întreprinderea de 
utilaj petrolier din Tirgoviște, nu au 
sosit. De cîteva zile s-a hotărît ca 
cisternele să fie livrate la întreprin
derea de vagoane respectivă, unde 
ar urma ca unitatea din Tirgoviște 
să expedieze robineții. Alte spații 
de producție sînt blocate de un pre- 
încălzitor destinat Combinatului si
derurgic din Călărași. Execuția 
avansează în salturi, așa după cum 
sosește și țeava necesară de la în
treprinderea de țevi „Republica" 
din Capitală.

Spațiile de producție au fost blo
cate, o bună perioadă de timp, și la 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Rîmnicu Vîlcea, de numeroase uti
laje tehnologice contractate cu uni
tățile Ministerului Petrolului. Aceas
ta deoarece beneficiarul nu a asi
gurat robineții cu ventil sertar șl 
acționare electrică, iar producătorul 
a trebuit să scoată utilajele de pe 
fluxurile de fabricație pînă la re
zolvarea problemei.

Paradoxul utilajelor restante în 
scripte, dar existente în realitate 
nu se oprește aici. Depozitul de 
produse finite al întreprinderii din 
Rîmnicu Vîlcea riscă să devină ne- 
Incăpător datorită unor utilaje afe
rente modulelor de prelucrare a 
țițeiului. Comandate de trusturile 
de foraj și extracție din Arad, Moi- 
nești, Tîrgu Jiu, aceste utilaje, cu o 
valoare de aproape 80 milioane lei, 
nu pot fi expediate deoarece... nu 
au finanțarea deschisă. Prezentind 
această situație, nu putem să nu 
punem un serios semn de întrebare

ale chimiei !
asupra felului în care au fost res
pectate prevederile legale privind 
disciplina financiară, atît de produ
cător, cît și de beneficiar. Pînă la 
aflarea răspunsului trebuie însă gă
sită de urgență o soluție care să 
pornească de la realitatea că dife
rite utilaje. ?n care s-au investit 
manoperă și materiale, au o stațio
nare păgubitoare în depozitul între
prinderii care le-a fabricat.

Furnizorii de materiale 
trebuie să țină pasul cu rit
mul producției. Desigur. nu tre
buie să se înțeleagă din situațiile 
surprinse de corespondenții ziarului 
nostru la întreprinderile producă
toare de utilaj tehnologic din Moreni 
si Rîmnicu Vîlcea că recuperarea 
restantelor apărute depinde exclusiv 
de sprijinul furnizorilor de materia
le sau de rezolvarea unor probleme 
financiare. Sarcinile deosebite care 
revin întreprinderilor din Centrala 
de utilaje pentru chimie și rafinării 
în lunile următoare impun o activi
tate si mai bine organizată, desfășu
rarea unor acțiuni susținute în ve
derea creșterii productivității muncii, 
a ridicării calității utilajelor reali
zate. Programele de fabricație pen
tru acest an sînt bine cunoscute, așa 
după cum ne-au asigurat factorii 
din conducerea centralei. în
tr-un cuvînt, se poate spune că sînt 
asigurate condițiile necesare ca, în 
perioada următoare, obiectivele de 
investiții de pe șantierele chimiei să 
dispună de utilajele necesare finali
zării noilor capacități de producție. 

Totuși, o răspundere deosebită 
pentru bunul mers al activității în 
întreprinderile producătoare de uti
laj tehnologic revine furnizorilor de 
materiale. Este limpede că orice gra
fic de fabricație, orice contract pentru 
livrarea utilajelor nu pot fi respec
tate fără o aprovizionare corespun
zătoare cu materiale si echipamente. 
Iată de ce este locul să amintim că 
într-un șir de unităti din industria 
metalurgică — principali furnizori de 
materiale ai Centralei industriale de 
utilaj chimic si rafinării — este ne
voie să se acționeze energic pentru 
recuperarea restantelor acumulate, 
pentru respectarea graficelor de li
vrări. Cantitățile de materiale res
tante. cît si angajamentele, unele 
încă nefinalizate, sînt bine cunoscute 
la Combinatul siderurgic Galați. în
treprinderile de țevi din Roman și 
„Republica" din Capitală. întreprin
derea „Oțelinox" din Tirgoviște. La 
acțiunile si măsurile privind asigu
rarea materialelor necesare fabrica
ției de utilaje pentru industria chi
mică. intreprinse de consiliile oame
nilor muncii din unitățile mai sus 
amintite si de către conducerea Mi
nisterului Industriei Metalurgice ne 
vom referi într-un număr viitor al 
ziarului.

Anchetă realizată de
D. CONSTANTIN, C. CAPRA- 
RU, Gh. MANEA, I. STANC1U
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DREAPTA MODERNĂ" Șl TENTATIVELE DE LEGITIMARE 
A STRUCTURILOR CAPITALISTE

Dreopta actuală exprimă o clară ofensivă ideologică a cercurilOT 
conservatoare, o veritabilă „cruciadă ideologică" avind un dublu scop : 
înfăptuirea unei „contrarevoluții preventive", cum se exprima unul diri 
ideologii lucizi ai societății occidentale, prin încercarea de integrare a 
claselor și păturilor „dezavantajate", ca să folosim acest eufemism aî 
sociologiei burgheze, în cadrul establishmentului și, totodată, legitimarea 
orientărilor politice actuale dintr-o serie de state capitaliste, a încercă
rilor de a ieși din criză mai ales pe seama maselor, absolvind statul de 
responsabilitățile sale sociale.

Evoluția dreptei aduce un puternic argument împotriva tezei „sfirși- 
tului ideologiei", ilustrează cu pregnanță creșterea considerabilă a rolului 
ideologiilor.

„Astăzi, în lumea capitalistă -■ sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
- sint din nou scoase la lumina zilei, sub o formă modificată, vechile teorii 
infrinte și compromise la timpul lor, cu scopul de a crea confuzii in rîndul 
diferitelor pături sociale, de a ascunde racilele orînduirii burgheze și de a 
dezorienta pe cei ce caută un drum nou in evoluția societății". Față 
de asemenea tentative care ou devenit tot mai active în ultimii ani, 
promovînd adesea un anticomunism deschis, trebuie să adoptăm, în spi
ritul cerințelor și indicațiilor conducerii partidului și statului, o atitudine

O trăsătură distinctiva □ ideologiei capitaliste contemporane - remarca 
un reputat specialist in materie — este redescoperirea sistemelor deja 
constituite. Fiecare caută „să renoveze" concepții și orientări cunoscute, 
de unde abundența, uneori stînjenitoare, a particulei neo. Rînd pe rînd, 
avind un caracter efemer sau prezențe mai semnificative pe scena ideo
logică a lumii, au apărut „Noua filozofie", „Noua dreaptă", „Noii eco
nomiști", „Neoconservatorismul", diverse grupuscule neofasciste, orientări 
care au marcat o ofensivă a dreptei, o prezență mai activă a acesteia 
atit în plan teoretic, cit și politic. Asistăm la un efort de refundamentare 
a tezelor de bază ale dreptei, la încercări insistente de modernizare o 
doctrinei sale.

Desigur, dreapta contemporană este o orientare neomogenă și nu 
putem vorbi de o doctrină închegată, coerentă. Fiecare din aceste orien
tări dezvoltă anumite laturi ale dreptei clasice, face sinteze pornind de 
la anumite interese, teoretizînd în modalități diferite politica promovată 
de unele cercuri conducătoare. In acest context ar fi greșit să identificăm 
dreapta cu una din orientările ce o compun. A avea o imagine reprezen
tativă asupra dreptei contemporane presupune desprinderea notelor 
comune, esențiale ale acestor curente, detașarea a ceea ce le unește : 
teoretizarea inegalității oamenilor, propensiunea către elitism și ierarhii, 
către un tip de organizare socială autoritară, apărarea instituțiilor și 
valorilor clasice ale capitalismului, anticomunismul declarat.

„Restaurația conservatoare'1, 
neoconservatorismul în apărarea 

privilegiilor capitaliste
—----- Prof. univ. dr. Ovidiu TRĂSNEA ==

O primă constatare : dacă in pe
rioada de înflorire a doctrinelor 
„dezideologizării" se spunea că po
larizarea- dreapta-stinga a dispărut 
din viața politică și ideologică — 
astăzi se invocă, mai ales de către 
„condeieri" ai unei anumite prese, 
o resurecție a acesteia, care nu ar 
apărea ca un fenomen izolat într-o 
țară sau alta, ci ar îmbrăca mani
festări specifice în aproape toate 
țările capitaliste.

Dacă în alte perioade prin acti
vizarea dreptei se înțelegea mai 
ales „ieșirea în stradă" a extremis
mului de dreapta și intensifica
rea ofensivei politico-ideologice a 
grupusculelor fasciste sau fasci- 
zante, astăzi ne aflăm în fața unui 
fenomen întrucitva deosebit : e 
vorba de ceea ce s-a numit o 
„restaurație conservatoare".

Fenomenul s-a tradus și în pla
nul tendințelor electorale spre sfîr- 
șitul anilor ’70, marcînd o relativă 
ascensiune a forțelor politice con
servatoare. E vorba despre insti
tuirea, pe atunci, a unor guverne 
de orientare conservatoare în prin
cipalele țări capitaliste. în acest 
sens se vorbește și se scrie 
despre o nouă eră care se ex
primă prin poziții conservatoa
re. Este vorba, pe de o parte, 
de reelaborări legate de tradi
ția gîndirii conservatoare care se 
ridică impotriva valului de reforme 
realizat mai ales în domeniul func
țiilor economice ale statului și al 
politicilor sale sociale. Deosebit de 
tipic este faptul că această renaș
tere a gîndirii și politicii conser
vatoare s-a făcut prin asociere cu 
resurecția liberalismului de factură 
clasică. Prezența acestui filon în 
gindirea politică neoconservatoare 
contemporană are o dublă semnifi
cație: pe de o harțe, situarea fermă 
a conservatorismului pe pozițiile 
apărării instituțiilor clasice ale ca
pitalismului începînd cu proprie
tatea privată ; pe de altă parte, 
reinvierea liberalismului de fac

Pseudojustificările resurecției elitismului 
prin apelul la științele biologice 

Nicolae ANGHEL ’.......... ...................
Dreapta actuală nu poate și nu 

trebuie să fie identificată cu una 
din fracțiunile sale. Există din acest 
punct de vedere reflexul inadec
vat al reducerii dreptei la extrema 
dreaptă (neofascism), a cărei per
sistență este de natură să estom
peze, să .minimalizeze restul 
fracțiunilor. Dintre celelalte frac
țiuni ale dreptei, cele constituite în 
ultimul deceniu concentrează in 
mod justificat atenția. Diversitatea 
lor. concretizată mai puțin în te
mele abordate și mai mult în mo
dalitățile de abordare și de ..solu
ționare" ale acestora. în nuanțele si 
accentele puse, nu exclude exis
tența unor caracteristici generale. 
Pe cîteva dintre acestea din urmă 
le vom lua in considerare în cele 
ce urmează, fără a scăpa totodată 
din vedere modul concret în care 
acestea se particularizează în cadrul 
diverselor fracțiuni.

Trăsătura care se impune fără 
dificultate analizei privește voința 
netă de delimitare față de con
strucțiile ideologice si proiectele so
ciale mai vechi ale dreptei (deve
nite în parte desuete, in parte dis
creditate). Fenomenul apare preg
nant in chiar insistenta cu care sint 
afișate titulaturile in care este 
prezent termenul de noutate. Fără 
indoială că orintr-o asemenea ope
rație se urmăresc captarea aten
ției conștiinței publice și crearea 
aparentei că dreapta mai are încă 
ceva de .spus. Important de știut 
este însă dacă intr-adevăr dreapta 
actuală este rezultatul unor trans
formări de fond care s-o facă antă 
de a oferi reprezentări si soluții 
noi si viabile. Trebuie subliniat, in 
acest context, că fracțiunile actuale 
ale dreptei păstrează vechile teze 
pe care caută să le ..refundamen- 
teze" in conformitate cit exigentele 
actuale. Dreapta actuală a schim
bat „argumentele", dar a păstrat 
tezele si maniera de a contraface 
faptele aduse în sprijinul acestora 
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tură clasică sub forma sa cri
tică și utopică a putut fi folo
sită și ca o nouă strategie a di
versiunii. Fenomenele de criză din 
capitalismul contemporan sint de
clarate ca fiind rezultatul unor 
erori politice ale statului liberal și 
nu finind de natura capitalismului 
ca atare. Cu alte cuvinte, criza nu 
ar fi a capitalismului, ci a „statului 
bunăstării" — prin aceasta urmă- 
rindu-se legitimarea societății ba
zate pe proprietatea privată.

Desigur, evoluțiile electorale pot 
să oscileze : este un fenomen tipic 
pentru perioadele de criză, care 
produc polarizări atit la stingă, cit 
și la dreapta. Ceea ce nu afectează 
însă aprecierea după care dreapta 
capitalistă își găsește curentul prin
cipal al fluviului în neoconservato
rismul contemporan. Aceasta se 
vede și în obsesia absorbirii protes
tului social și al radicalismului 
ideologic de stingă în plan intern, 
ca și in cruciada declarată pe plan 
internațional împotriva socialismu
lui, a marxismului și a stingii în 
general.

Este semnificativ că ideile prin
cipale ale neoconservatorismului 
sint prezente și în alte manifestări 
doctrinare mai particulare. De 
pildă, problema elitelor este co
mună atit neoconservatorismului 
de peste ocean, cit și „noii drep
te" din Franța sau conservatoris
mului nutrit de sociobiologie, în 
țări din vestul Europei. înlocuirea 
ideii egalității sociale prin vechiul 
slogan liberal al egalității șanselor 
este, de asemenea, o trăsătură co
mună neoconservatorismului și 
„noii drepte". Ofensiva împotri
va societății supraguvemate, pen
tru a folosi expresia lui Wal
ter Lipman, este servită nu 
numai de lozinca statului mini
mal al liberalismului sau a statului 
ultraminimal al libertarismului a- 
narhizant, ci și de demonstrarea 
universalității puterii ca fenomen 
malefic in concepția noilor filozofi.

din urmă. Un exemplu în acest 
sens il constituie revitalizarea ideii 
inegalității naturale a oamenilor. 
„Argumentele" în sprijinul acesteia 
sint preluate dintr-o știință de dată 
relativ recentă — genetica. Ma
niera în care sint combinate res
pectivele argumente este clasică : 
diferențele biologice între indivizi 
(fapt real, al cărui mecanism intim 
este descris de către disciplina bio
logică menționată) sint transforma
te in inegalități sociale si politice 
in baza vechii dogme a determină
rii social-politicului de către bio
logic.

în mod similar, datele altor dis
cipline biologice noi sint distor
sionate în momentul in car.e ideea 
inegalității este transferată din plan 
social în plan etnic. înscriindu-se 
in și speculînd starea de spirit 
antiimigraționistă apărută în unele 
țări capitaliste dezvoltate pe fon
dul consecințelor sociale ale crizei 
economice si atrăgînd în această 
direcție unii oameni de stiintă 
(cum este cazul lui Eibl Eibesfeld. 
unul dintre fondatorii etoiogiei). 
noul conservatorism promovează o 
manieră biologică de interpretare 
a relațiilor dintre muncitorii imi
granți și cei autohtoni. Acestea ar 
fi. intr-o asemenea optică, ana- 
loage celor dintre paraziți și gazda 
din natură. Regăsim și în acest 
caz maniera „clasică" a funda
mentării și explicării social-politi
cului prin biologic.

Unele dintre fracțiunile ideolo
gice ale dreptei actuale se situează 
pe poziții și adoptă atitudini ex
pres antidemocratice. Ele contra- 
pun democrației (nu numai celei 
burgheze, ci însuși principiului de
mocratic ca formă de organizare 
și exercitare a puterii) proiecte 
de reorganizare a politicului de 
factură elitistă sau aristocratică 
(după modelul feudal). Această ca
racteristică este proprie în mod 
deosebit orientărilor cunoscute sub 
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fermă de combatere, de dezvăluire

numele de „noua dreaptă" și 
„noua dreaptă franceză". Este 
important de remarcat faptul că 
antidemocratismul se împletește 
strins cu paseismul, proiectele so- 
cial-politice ale dreptei sint întot
deauna marcate de tradiționalism 
dus uneori, ca in cazul orientări
lor amintite, pină la formele ex
treme.

Una dintre sarcinile pe care sl 
le-a asumat dreapta actuală este 
aceea a așa-zisei „reabilitări a 
individului". Tema a fost apre
ciată, nu fără abilitate, ca fiind 
susceptibilă de a trezi intere
sul in contextul în care alie
narea, depersonalizarea, standar
dizarea, unidimensionalizarea ca 
fenomene specifice ale societății 
capitaliste actuale afectează intr-un 
grad înalt personalitatea umană. 
Revalorizarea individului este în
treprinsă însă din perspectiva 
dreptei într-o manieră aparentă, 
fiind de fapt o falsă revalorizare. 
Teoreticieni ai „noii drepte fran
ceze". spre exemplu, invocă in
dividul de excepție, dotat cu vir
tuți mesianice, singurul capabil 
să „salveze" societatea aceasta, 
restul cetățenilor trebuind să ac
cepte raporturi de subordonare 
necondiționată.

La rîndul său, neoconservatoris
mul american postulează reabi-

De la iluziile neoliberale ale
„armoniei sociale" la susținerea fățișă ! 

a intereselor capitalului
- ----- -------------------- Ioan STÂNESCU .....    ‘

Modalitățile mistificat ideologice 
ale „noii drepte" de abordare a 
problematicii sociale contemporane 
își dezvăluie, la o analiză critică 
atentă, adevăratele lor semnifica
ții elitiste, antidemocratice, drapa
te în faldurile unui program așa-zis 
„umanist" de apărare a dreptului la 
„diferențiere individuală". Prin fi
nalitatea sa ideologică, discursul 
„rnetapolitic" al „noii drepte" se 
înscrie perfect, după părerea noas
tră, în cadrele ideologiei neoconser
vatoare, în plină expansiune în ul
timul deceniu. Această ideologie 
înglobează tendințe vizind, în esen
ță, consolidarea statului capitalist 
în toate funcțiile sale represive, 
angajarea mai decisă a statului 
de partea capitalului, reinterpreta- 
rea legilor pieței și ale liberei 
concurente ca „legi naturale", im
punerea unor noi forme de insti- 
tuționalizare a conflictelor sociale, 
care să blocheze contradicțiile e- 
sențiale ale societății capitaliste, să 
împiedice accesul maselor la proce
sul deciziei politice sub pretextul 
„conservării" libertăților democra
tice deja cucerite.

Analiza cadrului social-economic 
în care se încearcă astăzi refunda- 
mentarea valorilor capitalismului, 
revitalizarea sa ideologică, relevă 
faptul că „etatismul" promovat 
de dreapta contemporană își are 
sursa, in ultimă instanță, în apelul 
la consolidarea funcțiilor statului 
capitalist pentru a face din acesta 
garantul menținerii raporturilor de 
dominație de clasă a burgheziei.

Lucrări apărute în ultimii ani 
evidențiază faptul că are loc 
în mod real în societatea ca
pitalistă contemporană un pro
ces larg de „etatizare" a vie
ții economice, sociale, ca și a vieții 
culturale. Sensul principal al aces
tui proces în perioada actuală, mar
cată de efectele prelungite ale cri
zei economice, este acela că statul 
se angajează mai decis de partea 
capitalului, crește importanța func
țiilor sale restrictive, prin care se 
urmărește în mod practic „bloca
rea" conflictelor și contradicțiilor 
sociale, impunerea unor forme in
stituționale — subordonate apara
tului de stat — în care să se în
cerce reconcilierea conflictelor de 
interese.

Asemenea soluții instituțional- 
statale de aplanare a conflictelor 
sociale sint supralicitate de ideolo
gia neoconservatoare. în paralel cu 
critica vechilor forme, neoliberale, 
de intervenție a statului în econo
mie, ceea ce poate părea, pînă la un 
punct, contradictoriu. Concepțiile 
neoconservatoare păstrează din ve
chea ideologie politică a anilor ’50 
ideea primatului instituțiilor statu
lui, dar îi schimbă radical sensul : 
de la îndeplinirea unei funcții eco
nomice și sociale globale, de la sta
tul în calitatea sa de „capitalist glo
bii! ideal", la exacerbarea funcțiilor 
politice ale statului capitalist 
prin impunerea unor acorduri obli
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finalităților lor politice și ideologice.

litarea individului doar sub specie 
economică, pronunțîndu-se pentru 
revenirea la „libera inițiativă pri
vată" și împotriva intervenției sta
tului în economie.

Sub orice formă s-ar prezenta 
noile teorii, apare limpede că, 
dintotdeauna, dreapta s-a erijat 
în apărătoarea unui sistem de re
lații sociale si politice care să a- 
Oere si să protejeze proprietatea 
privată : ea a reflectat si promo
vat interesele acelor forte sociale 
si politice nemijlocit legate, de a- 
cest sistem. In mod obiectiv, dreap
ta se opune schimbării, percepută 
de ea ca un adevărat pericol, in 
raport cu care ea se erijează în 
apărător. însă „pericolul" căruia 
fracțiunile actuale ale dreptei ar fi 
chemate să-i facă față este repre
zentat de acele forte sociale si po
litice ale căror programe si ac
țiuni își propun prefacerea vechii 
ordini, edificarea unei lumi noi. 
Printre acestea, locul central îl ocu
pă forțele socialismului și comu
nismului. De aici derivă și anti
comunismul violent promovat de 
dreapta actuală, care reprezintă una 
dintre trăsăturile sale definitorii. 
Tocmai această angajare politico- 
ideologică a dreptei ii obturează 
orice posibilitate de a avansa 30- 
iuții și proiecte viabile.

gatorii între sindicate, guvern si 
patronat care să avantajeze deschis 
capitalul privat. Dacă vechea ideo
logie neoliberală căuta în promi
siunea bunăstării economice solu
ția problemelor politice complexe 
ale anilor ’50. asistăm astăzi, dim
potrivă, la tendința de repolițizare 
a economiei înseși, de creștete a 
rolului atribuit „capitalismului or
ganizat" în consolidarea raporturi
lor de dominație economică.

Prin implicațiile sale etatist auto
ritare, concepția neoconservatoare 
se definește astăzi pentru mulți 
dintre exegeții săi ca o „ideologie 
birocrată a statu-quo-ului".

Ea implică in mod direct o criti
că vehementă la adresa „statului 
social", a „statului bunăstării" așa 
cum a fost el definit în ideologia 
politică neqliberală a anilor ’50. 
Programul ineoliberal al „armo
niei sociale" — pe calea „consoli
dării securității economice a tutu
ror claselor sociale", a prevenirii 
depresiunilor economice și a șo
majului printr-o politică monetară 
și fiscală adecvată — este reinter- 
pretat astăzi de pe poziții conser
vatoare.

Sfidînd orice consecvență cu va
lorile sale istorice, conservatorismul 
contemporan iși ia ca aliați împo
triva ideologiei neoliberale chiar 
vechile concepte liberale, vechile 
valori ale liberalismului clasic. Ast
fel, el valorifică din plin caracterul 
elitist al conceptului liberal de li
bertate. care implică individualis
mul posesiv, libertatea inițiativei 
private. Pornind de la acest com
promis cu unele din valorile ve
chiului liberalism, ca și de la tre
cutul liberal al multora dintre 
neconservatorii de azi (Peter 
Berger, Nathan Glazer, Sey
mour Martin Lipset, Robert 
Nisbet, Edward Shils), s-a relevat 
adesea că noul conservatorism ;d 
anilor ’70 e rezultatul unei de
cepții provocate de confruntarea 
proiectelor liberale, cu precădere a 
imaginii „statului bunăstării", cu 
realitatea economică și politică 
a capitalismului în stare acută 
de criză. Conservatorismul de 
ieri și de azi. observa politologul 
vest-gerrnan Peter Glotz, e un re
fugiu pentru liberali atunci, cînd Ii 
se face teamă de propriul lor libe
ralism.

Rolul activ al statului este pre
luat, de asemenea, din vechea doc
trină liberală, dar in sensul unei 
„politici monetare restrictive, care 
să regenereze valoarea banului", in 
sensul reducerii alocațiilor și a ser
viciilor sociale, al reprivatizării u- 
nora dintre activitățile statului.

Prin aceasta, ideologia neocon- 
servatoare face trecerea de la ilu
ziile neoliberale ale armoniei socia
le la impunerea autoritară a inte
reselor recunoscute de statul capi
talist.

Dezbatere organizată de 
Paul DOBRESCU

I

O grandioasa imagine 
a profundelor transformări 

din anii construcției socialiste
Continuăm să prezentăm în paginile ziarului realizările celor <0 

de ani de construcție socialistă reflectate în expoziția „Dezvoltarea 
economică si socială a României". In rindurile ce urmează — opinii 
ale vizitatorilor, consemnate de reporterii ziarului.

„încerc un profund sentiment de 
mindrie patriotică vizitind această 
expoziție — ne spune Tiberiu Pîtîea, 
muncitor la întreprinderea mecanică 
„Nioolina" din Iași. Ca om mai in 
virată. cunosc țara, situația sa eco
nomică încă din anii de început ai 
socialismului. Comparația cu acele 
timpuri aproape că nu se poate face. 
Realizam atunci puține produse, mai 
mult importam. Astăzi realizăm 
aproape de toate. Comparația însă 
nu privește doar numărul produse
lor. M-a impresionat, și cred că im
presionează oe toti vizitatorii, nive
lul tehnic ai celor mai multe expo
nate. Cine oare se gîndea în urină 
cu 40 de ani că tara noastră va 
ajunge să producă calculatoare, ro
boti industriali, avioane cu reacție, 
strunguri automate, camioane si 
tractoare de cele mai diverse tiouri. 
autoturisme, locomotive electrice și 
toate cele prezentate in expoziție 1

Așa cum menționa tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Sesiunea so
lemnă din preajma zilei de 23 Au
gust. dacă ar fi ca timpul să se în
toarcă inapoi cu 40 de ani si ar tre
bui să ne alegem din nou calea de 
dezvoltare, am alege, fără nici o re
zervă. tot calea socialismului — sin
gura în măsură să dea posibilitate 
unui popor să-si manifeste din plin 
întregul potențial creator".

Lingă acest panou pe care scrie : 
„în perioada 1965:—1984, în medie, în 
fiecare zi a fost pusă in funcțiune 
o capacitate de producție importan
tă", l-am întîlnit pe loan Moraru, 
proiectant la Combinatul siderurgic 
din Galați. care a ținut să ne 
spună :

„însuși combinatul în care lucrez 
este una din realizările „Epocii 
Ceausescu". Destinul meu ca om. ca 
si al celor cîtorva zeci de mii de 
lucrători din combinat, a fost deci
siv marcat de această măreață ctito
rie, devenită astăzi portdrapel al 
metalurgiei românești. Precum com
binatul nostru, fiecare nouă investi
ție de t>e cuprinsul patriei a însem
nat crearea de no: locuri de muncă, 
creșterea capacității productive a 
tării. realizarea de noi produse. 
Toate acestea se răsfrîng, in cele din 
urmă, asupra nivelului de viată al 
întregului popor. Sint rnîndru de 
ceea ce văd in expoziție, dc faptul 
că aparțin actualei generații, care 
arc satisfacția împlinirii visurilor 
înaintașilor noștri, ale celor care 
s-au jertfit pentru ca România să 
dettină o tară liberă, demnă in rîn
dul națiunilor lumii. Iar toate aces
te înfăptuiri sint o chezășie că și 
prevederile perioadei următoare, 
prefigurate în proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, vor fi integral îndeplinite".

Cu treburi pentru o zi prin 
București, coopera to.area Filofteia 
Gheorghe, din comuna Răzvad, ju
dețul Dîmbovița, a ținut ca. împreu
nă cu fiul său. Florin, să „tragă o 
fugă", cum spune ea. si Pe la ex
poziție. „Am privit la televizor 
cînd tovarășul Ceausescu a inaugu
rat expoziția Si eram tare dornică 
să o văd si eu. Sint aici tot felul 
de mașini și aparate. Mașini agri
cole ca acelea prezentate in expozi
ție pot fi văzute si pe tarlalele 
C.A.P.-ulul nostru. Ele ne ușurează 
munca, iar prin faptul că nămintul 
este astăzi mai bine lucrat, ajutat 
cu îngrășăminte, si roadele sint tot 
mai bogate. Am văzut iu expoziție 
ce eforturi mari face întreaga tară 
Ca să dea agriculturii cele necesare. 
De asta mă întorc acasă cu gîndul 
că va trebui ea si noi. lucrătorii 
ogoarelor, să dăm tării recolte tot 
mai mari".

★
Dintr-unuî din «caietele de im

presii ale expoziției am notat urmă
toarele aprecieri :

loan Pamfil, pensionar din Bucu
rești : „Mi-a plăcut întreaga expo
ziție — care face bilanțul strălucit 
al celor 40 de ani de la eliberarea 
României. Pentru toate aceste reali
zări afirm cu toată sinceritatea : 
Slavă și glorie Partidului Comunist 
Român, conducătorului nostru din 
perioada ultimilor 20 de ani. tova
rășul Nicolae Ceausescu I".

Un grup de pionieri din clasa a 
VII-a de la Școala generală nr. 42 
din comuna Voluntari, Sectorul 
agricol Ilfov : „Vizitind expoziția 
deschisă în cinstea celor 40 de ani 
de la eliberarea tării am trăit un 
sentiment de stimă si mindrie. ce ne 
îndeamnă si ne noi. elevii, să deve
nim fii de nădejde ai patriei".

★
„Cercetarea științifică si ingineria 

tehnologică, arăta Petre Simion, 
subinginer din Măgureni. Prahova, 
pot fi regăsite în aproape toate ex
ponatele aflate în această grandioa
să expoziție. M-au interesat, în mod 
deosebit, producția de motoare, pro
gresul din acest domeniu, care, 
deși aparține tehnicilor asa-zis tra
diționale. rămine pe mai departe 
forța economiei. Progresele mi s-au 
părut uriașe, de la motoarele de mii

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Poveste din Hollywood —
19.30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solistă : Mlhaela Martin — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 0â) : Ro
manță tîrzle — 20.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment șl film — 19,30; (la Arenele Ro
mane) : Minispeetacol de divertis
ment și l'hmul „Vagabondul" — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30. 

de cai putere care echipează marile 
cargouri, locomotive instalații in
dustriale, la cele de camioane si 
automobile. într-o gamă tot mai 
perfecționată, pină la motoarele de 
mici dimensiuni, adevărată ceasor
nicărie a inteligentei. Am rămas 
profund impresionat, de pildă, de 
perforinantele unui motor de auto
mobil cu injecție directă, prin care 
se obține o mare economie de car
burant. Prin efortul specialiștilor, al 
cercetătorilor si al muncitorilor, pro
gramul amplu de modernizare a 
economiei românești, inițiat de con-

Opinii ale vizitatorilor 
de la expoziția 

„Dezvoltarea economică 
și socială a României"

ducerea partidului, de tovarășul 
secretar general, Nicolae Ceaușescu, 
personal. îsi află în industria mo
toarelor garanția deplinului succes".

Un loc aparte in expoziție ocupă 
cercetarea necesară dezvoltării bazei 
de materii prime. în care sarcini 
deosebite i-au revenit industriei 
chimice. „Am urmărit cu cea mai 
mare atenție prezenta in expoziție a 
realizărilor din domeniul _chimiei. a 
precizat Gabriela Gobcajă. laborant 
la I.M.G.B. Sector al economiei care 
a avut în aceste decenii ritmul cel 
mai înalt de dezvoltare din întreaga 
industrie, chimia s-a dezvoltat im
petuos sub conducerea nemijlocită a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, datorită contribuției 
esențiale a cercetării proprii. în ex
poziție poți avea o imagine deplină 
a participării chimiei românești la 
diversificarea si lărgirea bazei de 
materii prime, la valorificarea supe
rioară a resurselor interne, la crea
rea înlocuitorilor, a produselor ne
cesare agriculturii. Industria chimică 
a progresat enorm prin produsele 
noi realizate. îmbunătățirile tehnolo
gice pe instalații, prin aparatură de 
laborator si a mijloacelor de anali-

ANIVERSĂRI UNESCO

0 artă umanistă, inspirată de ideile
novatoare ale timpului

Unul dintre cei mai Importanți 
artiști ai României, Hans Mattis- 
Teutsch a fost și un nume de mare 
prestigiu pe plan european. Născut 
în Brașov — la 13 august 1884 —• el 
nu s-a despărțit de orașul său 
natal decît pentru perioada stu
diilor si in vederea organizării unor 
expoziții in marile centre ale vieții 
artistice.

Asemenea 
nați artiști

ca clemente 
atitudinea sa etică față de 

atitudine deschisă

cutezanței fovls- 
artiștii epocii, și

celor mai însem- 
sași din Transilvania 

acestui secol — Arthur Coulin, Hans 
Eder, Walter Teutsch, Eduard Morres, 
Fritz Kimm, Ernst Hongberger, Wal
ter Widmann, Margareta Depner ș.a. 
— Hans Mattis-Teutsofi nu a ezitat 
să se confrunte cu realitățile timpu
lui și ale spațiului său de viață, 
împrejurarea de a se fi născut în 
Transilvania îi apăruse artistului ca 
un fericit și stimulator privilegiu. 
Realitățile Transilvaniei 1 s-au în
fățișat ca elemente determinante 
pentru 
lume și viață ; o 
spre categoriile 
înfrățirii dintre 
naționalități în 
libertate și ale 
respectului reci
proc.

în anii căutărilor 
(1906—1913), Hans 
Mattis-Teutsch a 
fost și el unu) 
dintre beneficiarii 
te. Ca mai toți 
el a trecut prin „criza" căzanniană și 
vangoghiană, fără a înceta insă să 
înregistreze cu simțurile și inteligen
ța .semnalele lumii și ale societății 
moderne. Receptiv la ideile noi, dis- 
punînd de o surprinzătoare sete de 
cunoaștere, în posesia datelor și ex
periențelor acumulate, Hans Mattis- 
Teutsch simțea necesitatea propriilor 
concluzii și convingeri. Cînd, în 1932, 
și-a rememorat propria-i biografie, 
s-a simțit îndrituit să afirme — 
referindu-se la comportamentul său 
de artist — că, în fond, nu a avut 
nici etape, nici maeștri. întrucit — 
dăruit lumii exterioare și adincit, 
în același timp, în sine — el se sim
țea a fi „copilul secolului al XX-lea". 
înzestrat cu această conștiință, el nu 
a ieșit nicicind din fluxul penetrant 
al isteriei, în care „Arta propagă 
conținutul de idei al epocii, iar ar
tistul este vestitorul lumii noi", 
(Hans Mattis-Teutsch : Kunstideolo- 
gie, Potsdam. 1931). Căutînd răspuns 
Ia întrebarea care anume este rostul 
artei în epoca noastră, pictorul a 
formulat următorul răspuns : „arta 
trebuie să servească omul, in hota
rele adevărate ale vieții Iui". Analo
gia temei morale, a vieții cu creația 
artistică nu poate fi mai limpede ex
primată.

Tulburat de aspectele agitate ale 
expresionismului, refuzind totodată 
ceea ce era distructiv si confuz în 
sentimentul epocii, Hans Mattis- 
Teutsch a optat pentru acțiune și a 
pătruns in 
mîntărilor sociale, dedieîndu-și arta 
construirii 
dorea și o știa salvatoare. Cu acest 
program a participat la expoziția pe 
care gruparea berlineză „Der Sturm" 
o organizase, în 1913, la 
și — în continuare — la 
grupării de stingă „Ma“ 
capitala Ungariei, în anii 
ca și la manifestările 

100 de ani de la nașterea 
lui Hans Mattis-Teutsch

mecanismul intim al fră-
acelei ordini pe care o

Budapesta 
expozițiile 
(„Azi") în 
1917—1918, 

mișcării 
„Abstrakte gruppe der St.urm" din 
Berlin, devenite decisive în clarifi
carea direcțiilor și dimensiunilor ar

zarc a produselor. La temeiul aces
tui progres se află o cercetare fun
damentală cu largă perspectivă si c 
rapidă trecere de la cercetare la 
asimilare și producție". Atenția ingi
nerului Ion Codruț, de la NAVROM 
Constanța, a fost atrasă — ne spu
nea el — în primul rînd de expo
natele dedicate tehnicilor dc ultimî 
oră. „Ele dovedesc intrare;! noastră 
intr-o etapă superioară de dezvol
tare. Programele elaborate la indi
cația secretarului general al parti
dului urmăresc automatizarea, ci- 
bernetizarea sau robotizarea pro
ceselor productive, ca modalitatea 
cea mai sigură a sporirii eficientei. 
Gama largă de calculatoare, tehni
cile laser, echipamentele pentru in
dustria aeronautică și centralele 
atomoelectrice, folosirea tehnicilot 
spațiale, larg reprezentate în expozi
ție. ne arată deschiderea cercetării 
științifice, a întregii noastre econo
mii spre cuceririle cele mai de sea
mă ale mintii omenești. Ceea ce 
mi-a dat un profund sentiment de 
mindrie patriotică a fost constatarea 
că multe din produsele, metodele 
sau. procedeele prezentate aici sini 
rodul gîndirii originale românești"

„Profesia mea m-a dus prin multe 
întreprinderi și laboratoare, însă abia 
în sălile expoziției mi-am putut da 
seama oe deplin de amploarea Pro
cesului cercetării științifice. De la 
navele aeriene la instalațiile de fo
raj și gama de mașini-unelte impre
sionante, pînă la procedeele cele mai 
sofisticate ale tehnicilor de virf. to
tul ne vorbește despre contribuția 
științei românești la progresul gene
ral al tării. Am in față, sublinia 
Maria Tatornir, fizician la I.M.U.A 
București, acest excelent laser por
tabil folosit si în industria construc
țiilor de mașini, sau instalația da 
evaporare in vid și-mi dau seama da 
imensitatea drumului parcurs în a- 
ceste decenii de puternică si depli
nă afirmare. îmi vine să spun cS 
totul este atit de frumos, trezește un 
sentiment de profundă mindrie s; 
înalt respect pentru acest efort crea
tor fără precedent, prin care tara 
străbate o nouă treaptă de progres"

Alte opinii — intr-un număr vi
itor al ziarului.

Opinii consemnote de
Mihai Tonescu 
și Emil VASILESCU

tei moderne. In 1913 își organize»- 
xă la Berlin o amplă expoziție și, în 
același an, expune, tot la Berlin, cu 
Paul Klee, Archipenko, Chagall, 
Mareoussds ș.a. Prima sa expoziție 
personală cu care se prezintă la 
București, în 1920, l-a situat pe Hans 
Mattis-Teutsch în centrul atenției 
lumii artistice, românești.

Fără îndoială, Hans Mattis-Teutac!' 
(numele acesta neobișnuit necesit 
lămuriri : Mattis, străvechi nume să
sesc, este pînă astăzi frecvent și in 
regiunea superioară a Rinului ; tatăl 
murind înainte de nașterea lui Hans,, 
mama s-a recăsătorit cu Friedrich 
Teutsch) a știut să creeze, mai 
ales după 1918. o artă ce-i aparține 
in întregime, o artă dinamică, con
cepută ca o forță activă a culturii. 
Lucian Blaga aprecia că procedeul 
lui Hans Mattis-Teutsch e „muzical, 
simfonic", și tot el remarcase, in co
mentariul său pe marginea „Primei! 
expoziții internaționale Contimpora
nul" (București, 30 noiembrie 

decembrie 
la care au 
cipat Jean 
Brâncuși. 
Petrașcu, 
Klee, 
Braun er, 
Kassâk,

. Eggeling, 
Teutsch 

pornesc

— 30 
1924).
parti- 

Arp, 
Militza 

Paul 
Victor 
La jos 

Viking 
Mattis- 

ș.a., că 
„acești artiști pornesc din natu
ră, oricit ar simplifica-o, oricită spi
ritualitate și materialitate ar da li
niile reduse la cea din urmă expre
sie" (1925).

în toate manifestările sale expozi- 
ționale (1923, 1924 : Roma, Berlin, 
Chicago; 1925 : Paris, unde lucrează 
împreună cu B. Fundoianu pentru 
revista bucureșteană „Integral" ; 
1925 : Brașov ; 1923 : Berlin, Brașov, 
București. Budapesta ; 1929 : Bucu
rești ; 1930 : Brașov, Cluj ; 1932 : 
București ; 1933 : Brașov ; 1944—1960 : 
București. Brașov : 1957 : Expoziția 
retrospectivă la Brașov) a rămas 
credincios spiritului artei sale, înte
meiată pe corespondența dintre for
me și stările subiective, pe echiva
lența dintre emoții și năzuințele sale 
sociale.

Preocupat să realizeze o sinteză 
a trecutului și prezentului, prefigu-. 
rind viitorul, Mattis-Teutsch a dorit 
să imprime artei salo un suflu nou, 
revoluționar, opus gustului burghez 
al vremii lui. în același timp a re
simțit imperios necesitatea de a re
concilia în noi forme de expresie 
lumea interioară a „omului nou" cu 
valorile autentice ale trecutului.

Marea expoziție retrospectivă din 
iulie 1971, în sala „Dalles" din Bucu
rești, la 11 ani după moartea lui 
Hans Mattis-Teutsch (17 martie 1960), 
a oferit o cuprindere amplă a feno
menului artistic întruchipat de o 
creație In care s-au conjugat con
tinuu, fără să se conturbe, pictura, 
sculptura și grafica. Expoziția a avut 
darul de a releva afinitatea artistului 
cu arta și mișcarea progresistă a ani
lor lui, ca și fidelitatea sa față de 
spiritualitatea țării. Fiindcă pentru 
Hans Mattis-Teutsch toate drumurile 
porneau de la Brașov și se întorceau 
la Brașov. La Vatră. Acesta fusese 
punctul stabil al vieții lui, locul unde 
— prin creația sa majoră — artistul 
6-a realizat într-o mare operă, in 
care s-a mărturisit ca un om al locu
rilor natale și al unei obirgii națio
nale.

Raoul ȘORBAN

cinema
® Dreptate în lanțuri : SCALA 
(II 03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15. EXCELSIOR (65 49 45) 
— 9; 11,15; 13.30; 15.45': 18: 20.
® Emisia continuă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17.45; 
19.45, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15.45: 18: 20,15.
® Surorile : FLOREASCA (33 29 71) — 

9; 11; 13; 15,30; 17,43; 20, STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30: 15; 17,15; 19.30.
• Mușchetarul român : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Imposibila iubire : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Program de animație românească 
— 9; 10,45; 12.30; 16, Buletin de Bucu
rești — 14,15; 17.45; 19,45 : DOINA 
(16 35 38).
• Gemenii în vacanță : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15.30:
17,45; 20.
© Salutări de la Agigea : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;

20, COTROCENI (49 48 48) — ÎS; 17,13;
19,30.
© Probă de microfon : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17.45; 20.
• Trandafirul sărat : ARTA (21 31 86)
— 9; 11: 13; 15; 17,15: 19,30.
© Duminică zbuciumată : SALA 
MICA A PALATULUI — 17.15; 20.
• Undeva, etndva : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; îl,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Gară pentru doi s CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 12,15; 16; 19,15.
© Omul și fiara : VICTORIA. (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 16; 19.

• Prindeți și neutralizați : PACEA 
(60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
• 36 de ore ; CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la grădină
— 19 45.
• Căpitanul răzbunări! : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20.
© Locotenent Cristina: LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,45: 20. la grădină — 20,30. 
© Lovitură fulgerătoare : FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30;
19.30.
© Cineva ea t!ne : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

• Cu tine triata • frumoasă i POPU
LAR (35 15 17) — ÎS; 17,15; 19,30.
• Runda 8: MUNCA (2150 87) — 13; 
17,15; 19.30.
• După legile vremii de război ;
VIITORUL (10 67 40) — 15,30; 17,30;
19.30.
• Legenda călărețului singuratic î
BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15,15; 
17.15; 19,15, VOLGA (79 71 36) — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Seberezada : LUCEAFĂRUL
(13 87 67) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 28.
• Detașament cu misiune specială : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30;
19.30.

• Campionul ; AURORA (35 04 68) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, Ia grădină — 
19,45.
• Marfă furată ; FLAMURA (83 77 12)
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
© Domnișoara Noorie : GRIVIȚA 
(17 38 58) — 9: 11,15; 13,30; 13,45: 18; 20.
• Lupii mărilor : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Par șî impar s MODERN (23 71 01)
— 0; 11,13; 13,30; 15,43; 18; 20,15.

• Clinele t UNION (13 49 06) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 13; 20.
• Martorul știe mai mult : GRADI
NA ARTA (21 31 86) — 20,30.
© Superman : GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 20.
• I se spunea buldozerul : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 20,15.
• Cobra se Întoarce : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20.30.
© Rocky II : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 20.
• Yankeii : GRADINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20.15.
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Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine

r DE „ZIUA POMPIERILOR" DIN ȚĂRILE SOCIAUSTE
MANILA

Aflind cu tristețe despre numeroasele pierderi de vieți omenești și despre 
importantele pagube materiale provocate de recentele taifunuri din Filipine, 
doresc să vă adresez sentimentele mele de compasiune și sincere condoleanțe 
familiilor Îndoliate. *

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Permanent la datorie, în apărarea avutului 
obștesc, a bunurilor tuturor cetățenilor

R. D. GERMANĂ

Vizita delegației parlamentare 
japoneze

La invitația Marii Adunări Na
ționale. miercuri a sosit în Capi
tală delegația Dietei japoneze, con
dusă de Mutsuo Kimura, președin
tele Camerei Consilierilor.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, de deputați.

Au fost de față Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei Ia București, 
ei membri ai ambasadei.

în aceeași zi. președintele Marii 
Adunări Naționale a avut o întîlnire 
cu delegația Dietei japoneze. Au fost 
relevate bunele relații româno-japo- 
neze. exprimîndu-se dorința de a 
adinei și diversifica în continuare 
raporturile dintre parlamentele celor 
două țări.

★
în onoarea oaspeților. Biroul Marii 

Adunări Naționale a oferit un dineu.

Adunare festivă cu prilejul aniversării creării
Republicii Populare Democrate Coreene

în comuna Făcăeni, județul Ialo
mița, a avut loc, miercuri, o adu
nare festivă dedicată celei de-a 36-a 
aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii din co
mună.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.P.D. Coreene la Bucu-, 
rești.

In cadrul adunării au luat cuvîn- 
tul Mariana Susma, președintele co
operativei agricole de producție 
„Prietenia româno-coreeană“ din 
localitate, și Zo Iang Guk, ambasa
dorul R.P.D. Coreene în țara noas
tră. Vorbitorii au evocat lupta eroică 
a poporului coreean pentru eliberare 
națională și socială, consolidarea și

dezvoltarea cuceririlor revoluționa
re, pentru reunificarea pașnică și 
democratică a țării, fără nici un 
amestec din afară. Au fost subli
niate realizările obținute de poporul 
coreean prieten sub conducerea 
Partidului Muncii, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, în dezvoltarea 
economică și socială a țării, succe
sele înregistrate în opera de con
struire a socialismului.

Relevînd bunele relații de priete
nie și colaborare frățească statorni
cite între partidele, țările și po
poarele noastre, vorbitorii au eviden
țiat contribuția hotărîtoare a întil- 
nirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen la lărgirea și 
aprofundarea acestor raporturi pe 
multiple planuri, în folosul reciproc, 
al cauzei socialismului și păcii.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie. Ziua națională a Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare Socia
liste. Comitetul Popular al Biroului 
Popular al acestei țări la București 
a oferit, miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Marin 
Enache, viceprim-ministru al Gu
vernului. Ion Pățan și Nicolae Bușui, 
miniștri. Constantin Oancea, adjunct 
el ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Grupul de cadre și curșanți gi Co
rtegiului Regal de Studii în Domeniul 
■ Apărării din Marea Britanic care,-in 
perioada 8—12 septembrie, ne-a vizi
tat țara, a părăsit miercuri Capitala. 
Pe timpul cit s-au aflat în Româ
nia, oaspeții au avut convorbiri la 
Ministerul Afacerilor Externe, Minis
terul Apărării Naționale, Academia 
„Ștefan Gheorghiu", au vizitat Aca-

demia Militară, Muzeul Militar Cen
tral, precum și întreprinderi indus
triale și locuri turistice.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Costa Rica, miercuri a avut 
loc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. în cadrul căreia au fost pre
zentate aspecte ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale și culturale din a- 
ceastă- țară.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

A fost prezent Marco William 
Quesada Bermudez, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Costa Rica la București.

■ (Agerpres)

Sărbătorirea Zilei pompierilor 
din Republica Socialistă România 
are loc intr-un moment în care sînt 
vii in conștiința întregului nostru 
popor ecourile omagierii de către 
întreaga țară a actului istoric de 
înaltă demnitate națională, săvîrșit 
acum patru decenii sub conducerea 
partidul comunist. Aniversarea 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din August 1944 a eviden
țiat pțțternic unitatea și coeziunea 
tuturor’ oamenițpr muncii, fără deo
sebire de. naționalitate, in jurul 
partidului comunist, al secretaru
lui său general, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu, a constituit un minu- 

Inat prilej de trecere în revistă a 
mărețelor realizări obținuțe in anii 
luminoși ai socialismului;' mai ales 
în perioada deschisă de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., epocă pe care, 
cu mîndrie patriotică și profundă 
recunoștință, o numim „Epoca
Ceaușescu", cea mai înfloritoare și

| mai fertilă din istoria multisecu
lară a țării noastre.

I Integrați organic in marele front 
al muncii pașnice, creatoare, acțio- 
nind umăr la umăr cu întreaga 
națiune pentru a întîmpina cu noi 
și remarcabile succese cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, pompierii militari 
și civili raportează că și-au făcut 
cu cinste datoria de apărători 
neobosiți și vigilenți ai avuției na
ționale, ai vieții și bunurilor cetă
țenilor, că au militat consecvent, 
cu toată răspunderea, pentru a 
conferi activității pe care o desfă
șoară o calitate nouă, superioară. 

Beneficiind de indicațiile prețioa
se, clarvăzătoare date permanent 
de secretarul general al partidului, 
comandantul suprem al forțelor ar
mate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind organizarea cit mai eficace 

Ia întregii activități de prevenire și 
combatere a incendiilor, în special 
a celor care s-ar putea solda cu 
mari daune, pompierii militari și 
civili, veghind Ia respectarea în
tocmai a actelor normative în vi
goare, au acordat o atenție deose
bită activității cu caracter preven
tiv. adueîndu-și contribuția ia în
lăturarea operativă a unor cauze și 
împrejurări generatoare de in
cendii.

I
 Organizarea riguros științifică a 

acțiunilor de natură să asigure 
eliminarea anticipată a cauzelor de 
incendii, responsabilitatea și exi
gența dovedite în îndeplinirea mi
siunilor, activitatea desfășurată de 
factorii și organele de conducere 
colectivă, creșterea competentei co
misiilor tehnice și a formațiilor ci
vile de pompieri, ca și participarea 
oamenilor muncii la asigurarea 
securității avuției naționale împo
triva incendiilor au contribuit la 
sporirea eficienței acestor activități 
la nivelul obiectivelor cit și loca
lităților patriei, la reducerea numă
rului incendiilor și a pagubelor 
materiale în marea majoritate a 
județelor.

Au existat, din păcate, și unele 
cazuri cînd, datorită unor negli-
iente.. sau imnrudente.. s-au produs
incendii, pompierii fiind 

^să intervină la stingerea
solicitați 
acestora.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
14, 15 și 16 septembrie. In țară : Vre
mea va fi în general frumoasă în re
giunile sudice ale țării și schimbătoare 
in restul teritoriului. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări temporare în regiu
nile nordice ale țării, unde pe alocuri 
vor cădea ploi ce vor avea și caracter 
de averse însoțite de descărcări elec
trice. în rest — averse de ploaie izola
te. Vintul va sufla slab pînă la mode
rat, cu intensificări de scurtă durată, 
cu viteze pînă la 50 km la oră din ves
tul și nord-vestul țării. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 
de grade, Izolat mai ridicate în sudul 
țării, iar cele minime intre 7 și 17 
grade, mai coborîte in prima noapte 
în zonele depresionare. Local, diminea
ța se va produce ceață.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
O nouă tragere excepțională 

LOTO, duminică 16 septembrie. 
Autoturisme „Oltcit special", 
excursii în U.R.S.S., sume în 
numerar — acestea sînt cîștigu- 
rile care se pot obține. Tragerea 
totalizează .66 de numere, repar
tizate în 7 extrageri. Se cîștigă 
și cu 3 numere din 18 sau 24 
extrase. Vînzarea biletelor, în
cepută luni 10 septembrie, se 
va încheia sîmbătă 15 septem
brie. In ziua tragerii (dar numai 
în prima parte) se pot procura 
doar bilete gata completate!

Pentru sumele păstrate la C.E.C. 
toti depunătorii beneficiază, pe 
lingă avantajele specifice instru
mentului de economisire utilizat, 
de numeroase drepturi si avantaje 
generale, printre care și păstrarea 
secretului privind numele depună
torilor, ai titularilor și operațiile 
efectuate.

In actele normative privind or
ganizarea si functionarea Casei de 
Economii si Consemnatiuni. ca și 
in alte dispoziții legale se preve
de în mod expres obligația insti
tuției si a personalului muncitor 
de a păstra cu strictele secretul a- 
supra numelui depunătorilor, al 
titularilor si operațiile efectuate de 
aceștia, orice abatere fiind pedep
sită de lege.

Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe di
ferite instrumente de economisire 
se dau de Casa de Economii și 
Consemnatiuni numai titularilor 
depunerilor si persoanelor împu
ternicite în acest scop de titulari.

După cum este cunoscut. Casa de 
Economii si Consemnatiuni oferă 
populației, oe lingă libretele de e- 
conomii nominale si libretele de 
economii ..la purtător" (în care nu 
se înscrie numele titularului), ca și 
obligațiunile C.E.C. cu cîstiguri.

General-maior 
Gheorghe BRICEAG 
comandantul pompierilor

Scrisorile de mulțumire primite din 
partea unor colective de oameni ai 
muncii din obiective industriale, 
unități agricole sau cetățeni cu 
gospodării personale relevă curajul 
acțiunilor, faptele pline de eroism 
ale pompierilor, care au salvat din 
flăcări vieți omenești, precum și 
Importante bunuri materiale, dove- 
dindu-și temeinica pregătire profe

sională, tăria de caracter, nivelul 
înalt de educație civică. în același 
timp, faptul că de la începutul 
anului și pînă în prezent s-au pro
dus mai puține incendii reflectă 
eficiența acțiunilor desfășurate, 
creșterea rolului opiniei publice, I 
care și-a spus mai hotărît cuvîntul 
în combaterea încălcării actelor 
normative, caracterul rodnic, dina
mic al activității preventive ce se 
desfășoară în mod continuu.

Se cuvine relevat că, in îndepli
nirea misiunilor, pompierii militari 
și civili au primit un sprijin per
manent din partea organelor de 
partid și de stat, a factorilor de 
conducere, a colectivelor de oa
meni ai muncii și cetățenilor din 
toate localitățile patriei unde au 
existat asemenea situații. De aceea, 
ne facem o firească și plăcută da
torie de a aduce astăzi, de Ziua 
pompierilor, cele mai calde mul
țumiri tuturor celor care au acțio
nat, împreună cu noi, la asigurarea 
unei temeinice protecții a avuției 
naționale, a vieții și bunurilor ma
teriale ale oamenilor muncii.

Amplul și mobilizatorul program 
de muncă cuprins în proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea ecoho- 
mico-socială a României în cinci-

naiul 1986—1990 , și orientările de 
perspectivă pină în anul 2000 — 
aflat în aceste zile în centrul aten
ției întregului popor — deschide un 
nou și larg orizont muncii și luptei 
poporului nostru pentru consolida
rea și mai puternică a modului de 
producție socialist, pentru creșterea 
forței materiale și spirituale a 
țării, pentru înfăptuirea progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism. Ca toți oamenii 
muncii din industrie și agricultu
ră, de pe șantierele de investiții, 
din institutele de cercetări și pro
iectări, din toate sectoarele de ac
tivitate, și pompierii patriei noas
tre și-au putut forma o imagine 
limpede asupra perspectivelor lu- I 
minoase ale patriei socialiste, asu- I 
pra caracterului armonios al dez- 
voltării economiei noastre socialis
te, găsind în grandiosul și insufle- I 
țitorul proiect de Directive orien
tări și Îndrumări definitorii pentru 
continua perfecționare a întregii 
activități de apărare a avuției na
ționale împotriva incendiilor și ca
lamităților.

însuflețiți de exemplul luminos 
de muncă și viață, de dăruire și 
cutezanță revoluționară al mult 
iubitului si stimatului nostru co
mandant suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pompierii își reînno
iesc angajamentul lor ferm de a 
întîmpina cu fapte exemplare de 
muncă cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului și își reafirmă hotă- 
rîrea lor de neclintit de a apăra 
cu abnegație și dăruire, mergînd 
pînă la sacrificiul suprem, cuceri
rile revoluționare ale poporului 
nostru, toate mărețele înfăptuiri 
realizate în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România. 
Folosim prilejul pentru a ne ex- j 
prima profunda satisfacție și to
tala adeziune față de hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iu
nie 1984 cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre, strălucit conducător revoluțio
nar, personalitate marcantă a lumii 
contemporane — în funcția supre
mă de secretar general al partidu
lui, la cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. 
Aceasta constituie garanția cea mai 
sigură a înaintării neabătute a pa
triei noastre pe calea dezvoltării 
libere și independente, a făuririi 
unei civilizații materiale și spiri
tuale superioare pe străbunul nos
tru pămînt. Animați de dorința fier
binte de a-si face datoria cu 
abnegație, profund devotat! tării, 
partidului și poporului, comandan- I 
(ului nostru sv.prem. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pompierii tși 
reînnoiesc angajamentul de a !n- 
tîmpina cel de-al XIHrlea Congres 
al partidului cu o pregătire exem
plară, de a se afla permanent 1a 
datorie, gata să apere cu abnegație 
și dăruire, mergînd. la nevoie, pînă 
Ia sacrificiul suprem, bunurile po
porului,, ale oamenilor, mărețele în
făptuiri realizate in scumpa noastră 
patrie ' Republica Socialistă 
România. '

Noua
(Urmare din pag. I)
Jiului, sau 8 — numă
rul corurilor minerești ? 
După ce i-ați văzut în 
mină, să-i urmăriți în 
concertele lor pe scene
le cluburilor muncitorești 
sau la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
sau în calitate de specta
tori cînd vine Filarmonica 
bucureșteană. sau Teatrul 
Național, sau -Madrigalul»; 
sau. in prag de An nou, 
cînd colindători din toată 
țara, după obiceiul stră
vechi, vin sâ-i colinde la 
gura minei".

Lupehiul. în adine, era 
cel de toate zilele. La su
prafață — lumina, mai pu
ternică decit in oricare 
miez de zi. aduna parcă 
culmile Oboroca. Straja, 
Negrile, tot spațiul intra- 
montan prin care se stre
coară Jiul românesc venit 
tocmai din Piatra Iorgova
nului, adunat din piraiele 
Soarbele și Fata Olarului, 
din riurile Braia. Roșia, 
Sohodol... „Rămine un 
munte de aur Lupeniul. se 
confesa inginerul Titus 
Costachc. Un vast labora
tor al mineritului, un cen
tru puternic al experien
țelor miniere avansate. 
Aici se vorbește des
pre începutul muncii in 
mină, care însemna lovi
tura de fistău, de sapă, 
transportul cu rîznuțe de 
lemn, cu trocul cu cai... în 
ziarul -Lupta» din 1929 se 
scria că poftele de cîștig 
ale societăților proprietare 
nu mai cunoșteau limite... 
Anii noștri notează la

istorie a izvoarelor cărbunelui
«Epoca Ceaușescu». in 
1984. pentru Valea Jiului 
investiții de peste 3,5 mi
liarde lei, dintre care pen
tru utilaje — 2,5 miliarde 
Iei, un cincinal al revolu
ției tehnico-științifice care 
a subliniat modernizarea 
continuă a tehnologiilor din 
abataje, ridicarea gradului 
de mecanizare, iar la sfîr- 
șitul anului 1980, pentru 
prima oară in istoria exis
tenței sale, la Lupeni — de
pășirea producției de 2,2 
milioane tone cărbune coc- 
sificabil anual". întreprin
derea Lupeni, care produce 
astăzi cit producea tot ba
zinul carbonifer Valea Jiu
lui in primii ani de după 
naționalizare, care parti
cipă pe plan național cu 92 
la .sută la producția de 
cărbune cocsificabil, care 
este o modernă uzină sub- 
păminteană în care peste 
70 la sută din producție 
este extrasă din abataje în 
care toate operațiunile sint 
mecanizate, in care se 
circulă continuu pe cei 25 
km de galerii verticale și 
orizontale, se coboară pînă 
la 300 metri deasupra nive
lului mării prin 12 puțuri, 
pentru că, după opiniile 
inginerului Anton Bacu, di
rector la I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani, „o mină este ne
născută fără puțuri și fără 
galerii", fără căutarea, ei 
neîncetată către ..izvor", 
către izvoarele cărbunelui.

De la iluminarea cu 
lămpi cu benzină la ilu
minatul electric perma
nent ; de la trocul cu cal 
la transportul continuu pe 
benzile de cauciuc de pe

galeriile magistrale: de Ia
de la „nimic" la stația 
de calcul electronic, la lan
sarea unui sistem informa
tic complex. Toate cu rezo
nanță in Lupeni, orașul in 
care locuiesc ei, minerii, în 
care vechile „colonii" au 
fost înlocuite cu blocuri, cu 
solarii, cu sere, cu zone de 
agrement, cu un stadion în 
construcție, cu un bulevard 
în care se adună străzi cu 
nume de flori : Crinilor. 
Orhideelor... Toate pentru 
oamenii minei, pe care 
i-am văzut in aceeași zi in 
Abatajul frontal panou O 
și, la distantă de 8 ore, 
în straie de sărbătoare, 
spectatori, la concertul 
„Madrigalului". La concer
tul minunatului „Madrigal", 
care colindase cîteva zile 
sălile de apel de Ia Uricani 
și Petrila, 'clubul muncito
resc de la Vulcan, sălile de 
concert din Petroșani, care, 
printr-o excepțională ini
țiativă a Uniunii compo
zitorilor. Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" șl 
Comitetului municipal de 
partid Petroșani, venise 
să cînte minerilor! Un con
cert ca oricare altul — am 
putea spune — și totuși, nu. 
Marin Constantin si ma- 
drigalistii săi erau mai 
emoționați decit i-am sim
țit înaintea oricărei mani
festări importante la Ate
neu sau într-o mare sală 
de concert a lumii. După 
„Cîntarea României" de Ion 
Vintilă sau „Măreț pre
cum Carpații" de Marin 
Constantin, aplauzele au 
fost furtunoase ; cu uimire

s-au ascultat țesăturile mă- 
iastre ale „Fluierașelor și 
buciumelor" lui Mihai Mol
dovan, cu bucurie a fost 
primită „Sîrba" lui Gheor
ghe Danga... „Madrigalul" 
cînta unor mari iubitori ai 
muzicii, cînta cu respect... 
Frumoase vorbele lui Vio
rel Faur : „Minerul ca ni
meni altul iubește lumina, 
adevărul, arta...". O întîlni
re „deMucru" între artiști 
amatori' și compozitori — 
așa cum a fost, recent, cea 
condusă la Petroșani de 
muzicologul Nicolae Căli- 
noiu, președintele Uniunii 
compozitorilor, rectorul 
Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" — a însem
nat 69 de minute „pline", in 
care s-au ascultat opiniile 
specialiștilor despre evolu
ția unor coruri minerești, 
s-au făcut propuneri pen
tru cîntece închinate mine
rilor. Răsplata unor cîntări 
din suflet s-a făcut din 
suflet, cu ropote de aplau
ze. Vorba inginerului Bujor 
Bogdan, de la Petrila : 
„Dacă reușești să cunoști 
minerul, iți dai seama că 
este un om cu o personali
tate deosebită, cu un bogat 
fond sufletesc, un om pen
tru care clipa, este prețioa
să, un om care știe să pre- 
țuiască frumosul".

Intrarea în șut. Sala de 
apel. Nu se striga numele 
minerilor. Cinta „Madriga
lul". Un tînăr s-a apropiat 
de Marin Constantin și i-a 
șoptit ceva. Ce? Să depene 
un vechi cîntec românesc. 
Pentru Lupeni, pentru mi
neri. pentru viată.

t V
13,00 Telex
15,05 De Ziua pompierilor (color).
15.20 Studioul tineretului.
16.20 Ecran de vacantă — desene ani

mate
20,00 Telejurnal (partial color)
20,45 Românie, tara mea de glorii. Cîn

tece și versuri patriotice și revo
luționare

21,05 Film serial pentru tineret (color). 
„Eroii nu au vîrstă". Episodul 5.

21,50 Revista llterar-artistlcă TV. „In 
întîmplnarea Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.". Patria cu trecutul 
el eroic, eu prezentul și viitorul 
său luminos -- permanentă sursă 
de inspirație pentru scriitori șl ar
tiști

22,10 Telejurnal (parțial color)

INFORMAȚII SPORTIVE
Ieri seara, Ia Belfast, în prelimi

nariile campionatului mondial — gru
pa a III-a, a. avut loc meciul Româ
nia — Irlanda de Nord. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 (1—1) in 
favoarea echipei gazdă.

La Stockholm, intr-un meci con- 
tlnd pentru grupa a 2-a europeană a 
nreliminariilor campionatului mon
dial de fotbal, echioa Portugaliei a 
învins cu scorul de 1—0 (0—4)) for
mația Suediei, prin golul înscris de 
Games (min. 79).

La Dublin, în grupa a 6-a, Irlanda 
a întrecut cu 1—0 (0—0) echipa 
U.R.S.S.

Vocația industrială 
a „orașului florilor

Însemnări de călătorie

rezultatele 
calificarea 
de mii de 
în prezent 

60 000 de

Reconstruite tr» forma lor originală, 
clădirile de pe principala stradă 
comercială a orașului — Anger - 
conferă Erfurtului nota sa urbanis

tică specifică

---------- DE la
Particularitatea libretului de eco
nomii ..la purtător" o constituie 
faptul că la efectuarea oricăror o- 
perații de emitere, depunere sau 
restituire pe aceste librete, depu
nătorii nu trebuie să prezinte nici 
un act de identitate.

Aceleași caracteristici le au si o- 
bligatiunile C.E.C. cu cîstiguri. care 
sînt de asemenea instrumente de 
economisire „la purtător", fapt pen
tru care la efectuarea operațiilor 
de vinzare si cumpărare a lor. de
punătorii nu trebuie să prezinte 
unităților C.E.C. sau poștale nici 
un act de identitate.

De altfel. întreaga evidentă pri
vind depunerile populației la Casa 
de Economii si Consemnatiuni se 
tine numai pe baza numerelor li
bretelor de economii, respectiv nu
merelor de cont etc.

De aceea, păstrarea tichetului cu 
numărul libretului de economii, 
care se înmînează depunătorului o- 
dată cu emiterea libretului, este de 
un real folos pentru identificarea 
acestuia în cazul pierderii lui.

★
Casa de Economii si Consemna

tiuni nune la disnozitia populației 
o formă avantajoasă de a eco
nomisi în mod constant o sumă de 
bani chiar la locul de muncă : De-

C. E. C. ------------------
punerile prin virament pe bază de 
consimțămint scris.

Depunerile se pot efectua, la a- 
leaere. pe libretul de economii ni'e- 
ferat sau în contul curent perso
nal.

Prin folosirea acestei forme de e- 
conomisire se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor lunar sau 
chenzinal, fără ca depunătorul să 
se deplaseze de fiecare dată la 
unitatea C.E.C.. aceste operații 
fiind efectuate de întreprinderea 
sau de instituția la care acesta isi 
desfășoară activitatea.

Cei care doresc să utilizeze a- 
ceastă formă de economisire tre
buie să completeze un formular 
prin care să solicite unității so
cialiste la care lucrează să li se 
depună la C.E.C. partial sau to
tal retribuția sau orice alte drep
turi pe care le primesc. Formu
larele respective se găsesc la ghi
șeele C.E.C. din întreprinderi ori 
instituții sau la oricare unitate 
C.E.C. si se pun la dispoziția de
punătorilor gratuit.

Sumele consimțite să fie depuse 
la C.E.C. sint înscrise in libre
tul de economi’i la ghișeul C.E.C. 
din întreprindere sau la unitatea 
C.E.C. unde s-au virat sumele res
pective. înscrierea în contul cu

rent personal a sumelor virate se 
efectuează in mod automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis 
contul.

Sumele consimțite a fi denuse cu 
regularitate la C.E.C. se pot modi
fica in sensul maiorării sau mic
șorării acestora. De asemenea, de
punătorul poate oricind să dispu
nă anularea consimtămintului dat. 
fără nici o motivare.

De retinut că depunătorii care 
folosesc această formă de econo
misire beneficiază de toate drep
turile si avantajele generale acor
date de Casa de Economii si Con
semnatiuni, și anume : garanția 
statului asupra sumelor demise, e- 
conomiile putînd fi retrase ori
cind : păstrarea secretului nrivind 
numele depunătorilor, al titulari
lor si operațiile efectuate ; scuti
rea de impozite si taxe a depu
nerilor. cîștigurilor si dobînzilor : 
dobînzi si cîstiguri în bani, obiec
te si excursii în străinătate ; drep
tul de a împuternici alte persoa
ne să dispună de sumele Păstra
te la C.E.C. : dreptul de condițio
nare a restituirii depunerilor; 
dreptul de a introduce dispoziție 
testamentară asupra sumelor depu
se ; imprescriptibilitatea depuneri
lor. a dobînzilor si cîștigurilor.

i Tot în grupa a 6-a a preliminarii
lor campionatului mondial de fotbal, 
la Oslo. Elveția a obținut victoria 
cu 1—0 (1—0) în fața reprezentativei 
Norvegiei.

BASCHET. La Linkoeping (Sue
dia) au luat sfîrșit întrecerile unuia 

I dintre turneele de calificare pentru 
campionatul european masculin de 
baschet. în ultimul meci, selecționa
ta României a întilnit reprezentativa 
Belgiei, pe care a invins-o cu scorul 
de 73—60 (39—31). Alte rezultate i 
Turcia — Norvegia 70—68 (29—33);
Cehoslovacia — Suedia 85—75
(45—10).

Clasament final : î. — Cehoslova
cia — 8 puncte: 2. — România — 8 
puncte; 3. — Suedia — 6 puncte 
(coșaveraj inferior); 4. — Belgia — 

I 4 puncte; 5. — Turcia — 4 puncte; 
I 6. — Norvegia — 2 puncte.

Pentru faza finală, ce se va desfac 
șura tot la Linkoeping, s-au califi- 

| cat echipele Cehoslovaciei. României, 
j Suediei. Belgiei și formațiile Polo

niei, Bulgariei, Ungariei și Flnlan- 
J dei (din turneul de la Helsinki). Pri- 
II mele patru clasate vor obține califi

carea în grupa A a campionatului 
european.

ȘAH. în runda a patra a turneului 
de șah de la Zurich, marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remizat 
cu .marele maestru cehoslovac Vlas- 
timil Hort, rezultatul de egalitate 
fiind consemnat și in partidele Sei- 
rawan — Nunn, Wintersohn — Kin- 
dermann, Korcinoi — Hug, Hess — 
Tatai și Spasski — Sosonko, Bellon 
l-a învins pe Duckstein, iar Eks- 
troem a cîștigat la Forintos.

In clasament conduc Seirawan 
(S.U.A.), Nunn (Anglia) și Bellon 
(Spania) cu cite 3 puncte, urmați de 
Florin Gheorghiu (România), . Hort 
(Cehoslovacia), Kindermann (R.F. 
Germania), Ekstroem (Suedia) și 
Herzog (R. F. Germania) cu cite 2,5 
puncte.

Erfurtul, orașul-reședință al re
giunii cu același nume, poartă cu 
sine o istorie de peste 1 000 de ani. 
Dăinuie si astăzi construcții monu
mentale din secolele 12—14, podul 
Krămerbrticke, case în stil gotic sau 
Renaissance, bine întreținute, în
cadrate armonios în arhitectura 
modernă a orașului. Și spre a oferi 
vizitatorului mărturia concretă a 
acestor strădanii, edilii Erfurtului 
te conduc în două cartiere : pe 
strada principală comercială și în 
partea de nord a orașului, unde au 
fost edificate noile cartiere de lo
cuințe. în primul au fost redate in 
toată splendoarea lor fațadele lu
crate cu măiestrie ale vechilor e- 
dificii, majoritatea comerciale, în 
celălalt — constructorii au oferit lo
cuitorilor cămine confortabile, în
tr-o plăcută ambianță naturală.

în acest an jubiliar, Erfurtul își 
dezvăluie de preferință vocația sa 
contemporană, de capitală a unei 
regiuni industrial-agrare, care a 
cunoscut, asemeni tuturor regiuni
lor țării, în perioada celor 35 da 
ani de la crearea Republicii De
mocrate Germane, o dezvoltare 
accelerată. In comparație cu anul 
1949, producția de bunuri indus
triale a crescut de 16 ori. Pe an
samblul republicii, regiunii Erfurt 
ii revine 60 la sută din producția de 
utilaje de prelucrare la rece, în
treaga producție de mașini electrice 
de scris, peste jumătate din pro
ducția motoarelor diesel. Din 1978, 

I zestrea industrială a Erfurtului s-a 
îmbogățit cu Combinatul de micro
electronică, care, în cei cîțiva ani 
de activitate, a ajuns la importante 
sporuri de producție. „In domeniul 
electronicii — ne spunea unul din 
veteranii uzinei — am realizat, da
torită hotărîrilor clare ale P.S.U.G„ 
un mare pas înainte".

Pentru a ajunge la 
dorite, a fost nevoie de 
sau recalificarea a zeci 
oameni. Combinatul are 
un colectiv de aproape
muncitori, tehnicieni și ingineri. O 
pătrime din aceștia au absolvit un 
institut superior de învățămînt sau 
cursuri speciale de calificare. Ți- 
nînd cont de cerințele economiei 
naționale, în sud-estul orașului s-a 
construit o nouă fabrică de micro
electronică, care a început să pro
ducă din luna mai.

In consens cu perspectivele aces
tei ramuri industriale de virf, pe 
unul din principalele bulevarde ale 
orașului — „Juri Gagarin Ring" — 
a fost organizată o expoziție per
manentă. menită să pună la dis- 

• poziție vizitatorilor informații si să 
ofere consultații despre posibilită
țile de aplicare a microelectronicii.

Regiunea Erfurt dispune și de 
întinse terenuri , agricole. Anul tre
cut au fost recoltate aici peste un 
milion tone cereale; totodată, regi- 
nea este vestită de sute de ani pen
tru florile pe care le cultivă local
nicii. Cînd în 1964, partidul clasei 
muncitoare s-a adresat tinerilor din 
legiunile sudice ale R.D.G., cu ex
periență In agricultura cooperativi- 
zată, cu apelul de a veni în ajuto
rul zonelor din nord, Erfurtul a 
răspuns cu entuziasm acestei che
mări. Tineri specialiști din agricul
tura regiunii Erfurt au plecat în 
insula Riigen, care, cu cele 65 000 
hectare terenuri cultivabile, se nu
mără printre cele trei mari raioane 
agrare ale R.D. Germane. In 1945, 
4 500 hectare care aparținuseră 
junkerilor fuseseră distribuite mun
citorilor agricoli, dar noii proprie
tari nu posedau în ansamblu știin
ța și iscusința obținerii unor recol
te bogate; tinerele cooperative a- 
gricole de producție (LPG) nu reu
șeau să desfășoare o activitate e- 
conomică rentabilă — dealtfel, Rii- 
genul numărindu-se printre ținu
turile care rămăseseră într-o stare 
de înapoiere economică față de 
restul țării. ’ Această situație urma 
să fie depășită într-o perioadă de 
timp relativ scurtă, cu sprijinul sta
tului și prin solidaritatea țăranilor 
și a tineretului din alte regiuni ale 
republicii. în 22 din cele 50 coope
rative agricole de producție ale ra-

Ionului RUgen s-au aflat șl tineri 
din regiunea Erfurt. Angajamentul 
lor era la început pentru cinci ani. 
Munca în primii ani nu a fost 
ușoară, dar conștiința că erau ne
cesari le-a insuflat curaj. Astfel, 
angajamentul sau contractul inițial 
a fost reînnoit ds trei-patru ori, 
iar unii s-au stabilit definitiv în 
raionul Riigen, și-au întemeiat că
mine și își cresc in liniște copiii. 
Insula Rugen, odinioară numai o 
curiozitate pentru turiști, a devenit 
în anii republicii o vatră statorni
că. primitoare, pentru toti locui
torii săi.

„Aceste experiențe de viață" sint 
notate cu firească satisfacție în cro
nica faptelor ce marchează dezvol
tarea regiunii Erfurt și prezentate 
vizitatorului pentru a ilustra forța 
muncii înfrățite a. oamenilor mun
cii din R.D.G.

Vocația contemporană a Erfurtu- 
îui în domeniul industrial se com
pletează astfel cu vechea îndelet
nicire a agricultorilor, ei înșiși pur
tători ai noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii de specialitate. Chiar la 
consemnarea acestor rînduri se 
aflau în plină desfășurare pre
gătirile pentru Expoziția horti
colă internațională — ..Iga" — 
care se organizează în fiecare an la 
Erfurt. „Iga — ’84“ a prezentat, pe 
lingă cele 170 de soiuri de plan
te, diferite unelte pentru grâ- 
dinărie, metode noi de raționaliza
re a producției horticole. întreprin
derea de specialitate cu sediul la 
Erfurt — „VEB Erl’urter Blumen- 
samen" — asigură semințe de flori 
pentru toți grădinarii din R.D.G. și 
furnizează o bună parte din pro
ducția ei pentru export în diferite 
țări ale lumii. Erfurt a dobîndit de 
aceea și numele de „oraș al flori
lor".

O titulatură ce poate fi folosită 
Si în sens figurat pentru dezvol
tarea de ansamblu a regiunii, pare, 
prin eforturile locuitorilor ei, îm
podobește cu realizări remarcabile 
bilanțul 
crearea 
mane.

celor 35 de ani de la 
Republicii Democrate Ger-
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Sănătate și odihnă în stațiunile de pe iitora!
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în momentul de față, în stațiu
nile de pe malul românesc al Mă
rii Negre se află peste 100 000 de 
turiști — număr impresionant pen
tru această perioadă. Iată de ce, 
la cererea unor colective de oa
meni ai muncii din mari întreprin
deri șl platforme industriale — 
dată fiind si vremea favorabilă — 
sezonul pe litoral se prelungește 
pină la 15 octombrie. In aceste 
condiții, este bine de știut că toate 
mijloacele de agrement funcțio
nează la fel ca în toiul verii : 
parcuri de distracții, terenuri de 
sport, discoteci, piscine, ambarca
țiuni nautice. Au loc numeroase 
spectacole artistice, intîlniri spor
tive. Se organizează excursii pe 
Canalul Dunăre — Marea Neagră,

ă 
g

în Delta Dunării șl la monumentele 
istorice șl de artă din Dobrogea. 

începind cu data dc 16 septem
brie, se aplică însemnate reduceri 
de tarife. Astfel, o pensiune com
pletă pe zi de o persoană (cazare 
și masă în hotel și restaurant de 
categoria I) costă numai 75 lei, 
față de 123 lai, tarif practicat în 
lunile iulie-august. Se poate alege 
nu numai stațiunea preferată, ci și 
durata sejurului.

Și încă un avantaj: cel care pro
cură bilete de odihnă de la agen
țiile și filialele oficiilor județene 
de turism și I.T.H.R. București 
beneficiază de o reducere de 25 Ia 
sută Ia tariful do transport pe 
C.F.R.



! Să triumfe rațiunea, ' 
; să prevaleze interesele păcii! I 
| R.F.G.: Apel ol P.S.D. la încetarea cursei înarmărilor (

Să triumfe rațiunea,

I BONN 12 (Agerpres). — Condu- 
4 cerea federală a Partidului Social- 

Democrat, de opoziție, din R.F. 
ț Germania i-a chemat pe toți so-
i cial-democrații din R.F.G. să parti- 
5 cipe activ la amplele manifestări 
!

*

anunțate de mișcarea vest-germană 
pentru pace în această toamnă. 
Intr-un apel dat publicității la 
Bonn, P.S.D. cheamă, de asemenea, 
cetățenii vest-germani, partidele, 
sindicatele, organizațiile obștești 
să-și intensifice cererile de a se 
trece neîntîrziat la dezarmare nu
cleară. Apelul relevă că „P.S.D. se 
pronunță pentru încetarea imediată 
a cursei înarmărilor atomice și 
pentru tratative de dezarmare, este 

. împotriva cursei înarmărilor și 
I confruntării și dorește anularea

staționării de rachete nucleare cu 
rază medie în Europa". 4

Pe do altă parte, conducerea fe- i 
derală a P.S.D. adresează un apel ț

...................... I
I

*

guvernului de a prezenta inițiative 
concrete pentru încetarea neîntir- 
ziată a cursei înarmărilor atomice 
și, ulterior, pentru tratative vizînd 
reducerea arsenalelor nucleare.

I 
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%

ț
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Marșul tinerilor pentru pace, ini
țiat cu cinci săptămînl în urmă de 
la baza militară americană Miit- ; 
langen din R.F.G., s-a încheiat — ț 
în piața Mtinsterplatz din Bonn — i 
printr-o amplă manifestație în fa- J

..................................î

( J
I

voarea păcii, dezarmării, pentru 
destindere și pentru interzicerea 
transformării teritoriului R.F.G. 
tr-o bază de rachete nucleare.

în-

„0 unică voință — 
eliminarea rachetelor nucleare din Europa" 

Revista americană „Newsweek" despre intensificarea 
mișcării pentru pace în țările vest-europene

200 000 de demonstranți ț ....

I 

tregii lumi hotărîrea partizanilor i 
păcii vest-germani de a nu permite '

Sub titlul „Simboluri ale fermită
ții", revista americană „NEWS
WEEK" a publicat un articol in 
care se spune, printre altele :

In Europa occidentală, mișcarea 
pentru pace ia amploare. Sute de 
mii de vest-europeni ies în stradă 
intr-o unică dorință: eliminarea 
rachetelor nucleare de pe conti
nent. Două foarte cunoscute avan
posturi ale mișcării împotriva ra
chetelor nucleare din Europa occi
dentală sînt taberele păcii de la 
Greenham Common (Marea Brita
nie) și de la Miitlangen (R.F. Ger
mania).

De aproape trei ani, activistele 
pentru pace de la Greenham Com
mon barează căile de acces la baza 

. militară americană și perturbează 
4 accesul personalului militar și 
? echipamentului in bază. „Pentru 
ț mulți oameni — a declarat Bruce 
4 Kent, președintele Mișcării pentru 
' dezarmare nucleară din Marea Bri- 
\ 
L . 
s la tabără in timpul exercițiilor 
v N.A.T.O. din această lună un mare 
4 număr de partizani ai păcii din Eu- 

ropa occidentală. In vara aceasta,

i JAPONIA : Inițierea unor ample acțiuni antirăzboinice

i pentru pace, pentru preîntîmpina- 
’ rea unei catastrofe termonucleare 

va constitui principalul obiectiv al 
tradiționalei ofensive de toamnă a 
oamenilor muncii japonezi. Consi
liul General al Sindicatelor din Ja
ponia (SOHYO) — cea mai mare 
centrală sindicală din țară, cu pes
te 4,5 milioane de membri — a ho- 
tărît să desfășoare acțiuni antirăz
boinice la scară națională în legă
tură eu comemorarea, anul viitor,

practic, ! 
pentru pace au paralizat activitatea 
din capitala țării. Ei au cerut gu
vernului să nu permită amplasarea 
de rachete nucleare la. bazele mi
litare americane situate pe terito
riul Marii Britanii.

Și la Miltlangen, 
militare americane, 
păcii formată din 
vest-germani. Deși nu au putut opri 
intrarea rachetelor nucleare „Per- 
shing-2“ pe poarta bazei america
ne, ei au rămas aici să arate in-

In fafa bazei 
continuă tabăra 
partizanii păcii

uooh yoi lipului’ wo ia ivcv nuhvo •
izbucnirea unui nou război mon- L 
dial de pe pămint german.

Atit în Marea Britanie, cit fi în 4 
R.F. Germania, vor avea loc, în 5

Pentru transformarea 
Witeranei într-o zonă 

a păcii și cooperării 
Declarația 

conferinței ministeriale 
din capitala Maltei

LA VALLETTA 12 (Agerpres). — 
în capitala Maltei, La Valletta, s-au 
încheiat lucrările primei conferințe 
ministeriale a țărilor nealiniate asu
pra cooperării și securității în Medi- 
terana, informează agenția Taniug. 
Au participat miniștrii de externe a 
nouă state din regiune, precum și re
prezentanți ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) A fost 
adoptată o declarație finală, care 
exiprimă preocuparea față de creș
terea încordării pe plan internațional 
și a intensificării cursei înarmărilor, 
față de proliferarea bazelor militare 
străine în Mediterana. Documentul 
apreciază reuniunea drept un eveni
ment politic vizînd transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a păcii, 
securității și cooperării.

Conferința a subliniat, printre al
tele, că reglementarea problemei pa
lestiniene constituie aspectul esen
țial . al soluționării crizei din Orien
tul Mijlociu. Este exprimat, de ase
menea, sprijinul deplin față de efor
turile de reconciliere națională din 
Liban. Particiipanții s-au pronunțat, 
■totodată, în favoarea unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu și pentru crearea unei zone 
denuclearizate în această regiune, e- 
vidențiind că diferendele trebuie re
zolvate fără folosirea forței sau a 
amenințării cu forța.

De asemenea, ei și-au exprimat 
sprijinul pentru menținerea unității 
și integrității teritoriale a Republi
cii Cipru.

A fost reafirmată, totodată, hotă- 
.rirea statelor participante de a ac
ționa pentru promovarea constantă a 
cooperării Sud-Sud.

încheierea „Zilelor culturii românești 
in U.R.S.S."

> MOSCOVA 12. — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : „Zi
lele culturii românești in U.R.S.S.", 
organizate de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și de Ministe
rul Culturii al U.R.S.S in cadrul 
acțiunilor dedicate celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 23 
August 1944, s-au încheiat cu 
spectacolul „Oedip" prezentat pe 
scena Teatrului Mare de Stat din 
Moscova de colectivul Operei Ro
mâne din București.

Au fost prezenți P. I. Sabanov, 
adjunct al ministrului culturii al 
V.R.S.S., președintele Comitetului 
de organizare a „Zilelor culturii 
românești în U.R.S.S.", reprezen
tanți ai secțiilor cultură și relații 
externe ale C.C. al P.C.U.S., ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Uniunii Sovietice, ai unor instituții 
centrale sovietice, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Spectacolul prezentat de artiștii 
români s-a bucurat de mult suc

ces, fiind primit cu căldură de 
publicul spectator.

In cadrul manifestărilor prilejui
te de „Zilele culturii românești in 
U.R.S.S.", la Palatul culturii al 
Uzinei de rulmenți nr. 1 din Mos
cova, membru fondator al Asocia
ției de prietenie sovieto-română, a 
avut loc o întîlnire intre reprezen
tanți ai colectivului Operei Române 
și reprezentanți ai oamenilor mun
cii din această întreprindere. Asis
tența a primit cu deosebită căldu
ră recitalul oferit de soliști ai 
Operei Române.

Manifestările care au avut loc in 
cadrul „Zilelor culturii românești 
in U.R.S.S." s-au desfășurat in 20 
de orașe sovietice, intre care Mos
cova, Kiev, Tbilisi, Baku, Riga, 
Tașkent, Cu acest prilej, iubitorii 
de artă sovietici au avut posibili
tatea de a viziona expoziții de 
pictură ale unor cunoscuți artiști 
plastici români, precum și specta
cole de teatru cu piese din dra
maturgia românească.

Festivitățile de la Addis Abeba
ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — 

Cu ocazia celei de-a zecea aniversări 
a revoluției populare din Etiopia — 
sărbătoarea națională a țării — la 
Addis Abeba, în Piața Revoluției, a 
avut loc, miercuri, demonstrația 
oamenilor muncii și o paradă mili
tară. care s-au desfășurat sub sem
nul angajamentului de a înfăptui 
neabătut hotărîrile adoptate de re
centul congres de constituire a 
Partidului Oamenilor Muncii din 
Etiopia, pentru dezvoltarea țării pe 
calea progresului și a socialismului.

în tribuna oficială se aflau Men-

gistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu, secretar general al C.C. 
al Partidului Oamenilor Muncii din 
Etiopia, comandant suprem al Ar
matei Revoluționare a Etiopiei So
cialiste, alți conducători de partid și 
de stat etiopieni, precum și oaspeți 
de peste hotare.

Din România a fost prezentă o 
delegație condusă de tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiului 
Central de Partid.

tanie — Greenham Common este 
simbolul fermității". Militantele 
pentru pace au invitat să participe

TOKIO 12 (Agerpres). —- Lupta

--- , —. -----  ---, - .
această toamnă, ample demonstrații 4 
de protest împotriva cursei inar- |
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mărilor și, în special, a amplasării 
de rachete nucleare pe pămint eu
ropean. La sfîrșitul lunii septem
brie, liderii mișcării pentru pace au 
convocat „un lanț viu" format din 
110 000 de partizani ai păcii prinși 
de miini intr-o stavilă care să blo
cheze obiectivele militare din lan
dul Hessen.

România la Tîrgul internațional 
pentru construcții de mașini de la Brno

Pavilionul țârii noastre 
vizitat de tovarășul Gustav Husak

PRAGA 12 (Agerpres). — Cu pri
lejul inaugurării celei de-a 26-a edi
ții a Tîrgului internațional pentru 
construcții de mașini de la Brno, to
varășul Gustav Husak, secretar ger 
neral al C.C. al P.C.C., președintele 
R.S. Cehoslovace, a vizitat pavilionul 
țării noastre, dînd cu acest prilej o 
înaltă apreciere prezenței romanești 
la tîrg și calității exponatelor.

La actuala ediție a tîrgului. Româ
nia expune mașini-unelte cu coman
dă numerică, utilaje pentru construc
ții de drumuri, autobasculante de 27 
și 55 t, autotractorul DAC 32320

DFF, excavatoare, autoturisme, uti
laje miniere, petroliere, mașini texti
le și altele.

Industria electronică și electrotehni
că este prezentă prin noi tipuri de 
calculatoare, aparate de măsură si 
control, alte produse de înaltă teh
nicitate din acest domeniu.

Sînt prezentate, de asemenea, pro
duse realizate în cooperare de Româ
nia și' Cehoslovacia : autoexcavato- 
rul SM montat pe șasiu „Tatra" și 
tractoare cu funcții multiple echi
pate cu motor „Zetor",

ITALIA

Manifestări consacrate țării noastre
ROMA 12 (Agerpres). — In orașul 

Chianciano (Italia) a fost inaugurată 
„Săptămîna culturii românești". Cu 
acest prilej a avut loc vernisajul 
expoziției documentare de fotografii 
dedicate celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă din România.

In cuvîntările rostite la deschidere, 
după ce au subliniat semnificația 
evenimentului sărbătorit anul acesta 
de poporul român și s-au referit la 
succesele remarcabile obținute în toa
te domeniile de țara noastră în anii 
eliberării, Mario Paccagnini, prima
rul orașului Chianciano, și Francesco 
Gligora, președintele Academiei in

ternaționale de propagandă culturală, 
au arătat că „manifestarea inaugu
rată reprezintă un omagiu adus po
porului român, politicii promovate 
de România și de președintele 
Nicolae Ceaușescu". Ei au relevat 
prestigiul de care se bucură „politica 
promovată de România și președin
tele Nicolae Ceaușescu, personalitate 
remarcabilă a vieții internaționale, 
ale cărui inițiative în problemele 
majore cu care este confruntată ome
nirea sînt recunoscute și apreciate în 
toată lumea".

In cadrul „Săptămînii culturii ro
mânești", ansamblul folcloric „Cu
nuna" din Petrești a susținut la 
Chianciano un spectacol.

Documente ale unor importante organizații internaționale relevă:

S.U.A

a patru decenii de la bombarda
mentele atomice asupra orașelor 
Hiroshima și Nagasaki. In cursul 
acestor acțiuni — care vor începe 
în octombrie și vor continua pînă 
in august anul viitor — SOHYO 
va milita pentru dezarmarea nu
cleară, pentru reducerea cheltuieli- <■ 
lor militare ale Japoniei, pentru ț 
respectarea principiilor înscrise în ‘ 
Constituția niponă de a nu produce, 
a nu achiziționa și a nu stoca arme 
nucleare pe teritoriul țării.

Necesitatea eliminării discriminării 
din relațiile economice dintre state 

Raportul G.A.T.T.

Dezbaterile din 
parlamentul vest-german

BONN 12 (Agerpres). — Bundes- 
tagul R.F.G. și-a reluat miercuri 
lucrările, după vacanta de vară, 
începînd dezbaterile pe marginea 
proiectului bugetului federal pe anul 
1985. transmite agenția D.P.A. în 
proiectul respectiv, prezentat de mi
nistrul de finanțe, Gerhard Stol
tenberg. se preconizează, la capitolul 
cheltuieli, suma de 260,2 miliarde 
de mărci, iar deficitul bugetar este 
prevăzut să atingă 24 miliarde de 
mărci.

în expunerea sa. ministrul de 
finanțe vest-german a arătat că. deși 
s-a realizat o evoluție pozitivă a ra
tei inflației, a creșterii economice și 
a echilibrului balanței comerciale, 
obiectivul propus de reducere a 
șomajului. nu a fost atins. în pre
zent, în R.F. Germania șomajul 
afectează aproape 2,2 milioane de 
persoane.

Proiectul de buget prezentat de 
guvernul U.C.D./U.C.S.—P.L.D., adau
gă D.P.A., a suscitat critici vii din 
partea .opoziției social-democrate, 
care,și-a. exprimat .șc^pticișmul in 
jfeităhîră cu eficiența eforturilor de 
diminuare a șomajului și a formulat 
temerea că pe viitor numărul șome
rilor ar putea să crească. Președintele 
fracțiunii parlamentare a P.S.D., 
Hans Apel, a reînnoit cererea social- 
demccraților de a se adopta un 
program de urgentă vizînd combate
rea șomajului în rîndul tineretului.

LA NAȚIUNILE UNITE

Fermă condamnare a represiunilor 
declanșate de autoritățile de la Pretoria

GENEVA 12 (Agerpres). - în 
schimburile comerciale internaționa
le trebuie respectat principiul ne- 
discriminării, dacă se dorește un 

I sistem „caracterizat prin stabilitate, 
I ordine și previziuni", se subliniază 
| în raportul G.A.T.T. pe anul 19.84, 
I dat publicității la Geneva. Studiul

— relatează agenția France Presse
— apreciază că nediscriminarea, res
pectiv principiul națiunii celei mai 
favorizate, constituie „condiția sine 
qua non, necesară și suficientă" pen
tru stabilirea unui astfel de sistem. 
Angajamentul de a respecta clauza 
națiunii celei mai favorizate „pro-

I pagă securitatea comercială" și con- 
I struiește un sistem multilateral, por

nind de la elemente care sînt în 
esență rezultatul negocierilor bilate
rale, menționează raportul. Pe plan 
internațional, principiul națiunii 
celei mai favorizate constituie, tot
odată, singurul mijloc de realizare 
a „idealului egalității suverane a na
țiunilor" și garantează accesul noilor 
veniți pe piețele internaționale.

Experții G.A.T.T. estimează că „e- 
rodarea disciplinei în materie de po- 

Ilitică comercială" și măsurile pro- 
tecționiste care au rezultat au dus

Raportul U
GENEVA 12 (Agerpres). — în pe

rioada trecută de la conferința 
U.N.C.TA.D. de la Belgrad, țările in
dustrializate au intrat intr-o fază de 
redresare economică, în schimb țări
le în curs de dezvoltare continuă să 
resimtă efectele crizei economice, se 
arată în raportul anual asupra co
merțului și dezvoltării, difuzat la 
Geneva, unde se desfășoară lucrări
le sesiunii de toamnă a Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D. Producția totală a sta
telor în curs de dezvoltare a scăzut 
cu 1 la sută în 1983, după o creștere 
nesemnificativă în 1982, iar în multe 
țări sărace venitul pe locuitor este 
în scădere rapidă pentru al treilea an

la avansarea de propuneri pentru 
organizarea de noi negocieri comer
ciale multilaterale. Pentru a da re
zultate, asemenea negocieri trebuie 
să țină cont, la rîndul lor, de prin
cipiul națiunii celei mai favorizate.

Pe de altă parte, raportul sublinia
ză seriozitatea consecințelor proble
mei datoriei externe, evoluțiilor ne
gative din politica monetară și fi
nanciară, ratelor înalte ale șomaju
lui și „imposibilității din ce în ca 
mai accentuate de a prevedea poli
tica comercială". In Europa occiden
tală și în America de Nord accesul 
pe piețele respective a devenit din 
ce în ce mai dificil și mai incert, 
mai ales în ce privește produsele 
agricole, electronice, automobilele, 
textilele, produsele din cupru și cele 
din oțel. Un efort hotărît din partea 
țărilor industrializate occidentale de 
a reduce măsurile protecționiste ar 
putea contribui la susținerea tendin
ței de relansare economică, atît pe 
plan intern, cît și internațional. Irs 
consecință, se subliniază în raport, 
G.A.T.T. cere „marilor puteri comer
ciale" 'să-și facă cunoscută voința 
„de n reveni la sistemul nediscrimi- 
natoriu care definește G.A.T.T.".

N.C.T.A.D.
consecutiv. De asemenea, 5n țările 
din „lumea a treia" șomajul sau fo
losirea parțială a forței de muncă 
cunosc o tendință de creștere. în ra
port se atrage atenția asupra decli
nului economic al statelor slab dez
voltate, asupra reducerii fluxului de 
cajpital, a creșterii foarte rapide a 
nivelului datoriei externe, agravată 
de marile dobînzi practicate de țări
le dezvoltate, a generalizării prac
ticilor protecționiste și asupra dete
riorării termenilor de schimb din co
merțul internațional prin menținerea 
unor prețuri scăzute ale materiilor 
prime exportate de țările în curs de 
dezvoltare.

*
recentele demonstrații masive ale 
poporului sud-african arată opoziția 
hotărîtă a maselor populare față de 
această așa-zisă nouă „Constituție", 
se subliniază în declarație. „Mani
festațiile de protest dovedesc, încă o 
dată, rezistenta unită și profundă a 
poporului împotriva actualului regim 
de la Pretoria, a cărui politică con
stituie o ofensă adusă demnității u- 
mane și o sfidare la adresa omeni
rii", menționează documentul.

Comitetul cere guvernelor tuturor 
țărilor, precum și organizațiilor in
ternaționale să condamne uciderea 
militanților de culoare împotriva a- 
partheidului, să sprijine poporul o- 
primat din Republica Sud-Africană 
în lupta sa legitimă pentru o socie
tate nerasială, democratică.

PRETORIA 12 (Agerpres). — Auto
ritățile rasiste de la Pretoria au in
terzis toate întrunirile publice ale 
populației de culoare, pînă la.sfîrși- 
tul lunii septembrie, în vaste regiuni 
ale tării. Această măsură afectează, 
între altele, orașele Pretoria, Johan
nesburg, provincia Natal și regiunea 
Vaal, unde, în ultimele două sâptă- 
mîni, s-au desfășurat ample mani
festații împotriva discriminării ra
siale și a apartheidului, reprimate cu 
brutalitate de forțele polițienești.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului a condamnat 
regimul minoritar rasist din Repu
blica Sud-Africană pentru recentele 
acțiuni represive îndreptate împotri
va populației de culoare majoritare, 
care și-a intensificat demonstrațiile 
organizate în sprijinul cererilor sale 
legitime de abolire a apartheidului 
și discriminării rasiale.

într-o declarație dată publicității 
de președintele comitetului, Joseph 
Garba (Nigeria), se arată că acest 
forum și-a . afirmat „grava preocu
pare față de’ reprimarea crescîndă de 
către regimul rasist de la Pretoria 
a poporului oprimat din Africa de 
Sud, care și-a exprimat hotărît opo
ziția față de intrarea în vigoare a 
așa-zisei noi Constituții, ce perpe
tuează, în fond, sistemul de 
apartheid".

Declarația condamnă regimul sud- 
african pentru uciderea a 32 de. de
monstranți, reprimarea brutală a al
tora, arestarea liderilor de culoare 
care au respins public, total și ne
condiționat această „Constituție", 
vizînd, de fapt, menținerea odioasei 
politici de discriminare rasială. „Boi
cotul total al rușinoaselor alegeri în 
vederea constituirii unui parlament 
tricameral, pe criterii rasiale, ca și

5
ropei occidentale. In Intervențiile ț 
lor, participant!! au. evidențiat im- 4 
perativul opririi instalării de noi J 
rachete nucleare cu rază medie de ț 
acțiune în Europa și al retragerii 4 
celor deja instalate, precum și ne- j 
cesitatea încetării cursei înarmări- 4 
lor nucleare, a îndepărtării perico- ? 
lului unui cataclism atomic. ț

Intîlnire a luptătorilor pentru pace 
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WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
(L Intensificarea Juptei t pentru pace, 
J împotriva cursei înarmărilor, înr vuioc-i mac cjiaimn; ir.i

4 primul rînd a înarmărilor nucleare, 
a constituie tema principală a întîl- 
I nirii, de la Philadelphia (S.U.A.), 
4 intre militanți antirăzboinici ameri- 
’ câni și un grup de activiste ale 
ț mișcării pentru pace din țările Eu-

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE -FORȚA UNITĂ A POPOARELOR
■■■

ple inițiative și acțiuni pentru denuclearizarea 
Oceanului Indian și a Pacificului de sud

Departe de a se circumscrie numai 
continentului european, acțiunile și 
demersurile tot mai ample' și mai 
energice pentru înlăturarea primej
diei nucleare se fac puternic simțite 
și în alte regiuni ale lumii, inclusiv 
în zona Oceanului Indian și a Paci
ficului de sud — imensă arie geo
grafică cu o populație de peste un 
miliard de oameni. O succintă trece
re în revistă a unor evenimente re
cente este semnificativă în acest 
sens :
• în primele sale declarații, Da

vid Lange, premierul noului guvern 
al Noii Zeelande, format după vic
toria partidului laburist în alegerile 
parlamentare din 14 iulie, a precizat 
că punctul principal în politica ex
ternă promovată de cabinetul său îl 
va constitui crearea unei zone libere 
de armele nucleare în regiunea Pa
cificului de sud, anunțînd, totodată, 
că va interzice navelor americane cu 
arme atomice la bord accesul în por
turile țării.
• La scurt timp după declarațiile 

amintite, reprezentanții a 14 state, 
situate în sudul Pacificului, printre 
care Australia și Noua Zeelandă, re
uniți la Funathuti, capitala statului 
Tuvalu, au convenit să înființeze un 
grup de lucru, care să examineze po
sibilitățile de a se institui o zonă 
denuclearizată în regiune și să ela
boreze un proiect de tratat în acest 
scop. „Forumul celor 14 state a evi
dențiat importanța inițiativei privind 
crearea unei zone lipsite de arme 
nucleare în această regiune, in con
textul lipsei decepționante de pro
gres la negocierile internaționale de 
dezarmare" — se subliniază în comu
nicatul final, care reafirmă dorința 
statelor participante ca „în Pacificul 
de sud să nu se mai efectueze nici 
un fel de experiențe nucleare, să nu 
se stocheze deșeuri nucleare și ca 
nici o tară din regiune să nu fie 
autorizată să pună la punct, să pri
mească sau să achiziționeze arme 
nucleare". Cele 14 țări și-au mani
festat opoziția față de continuarea 
experiențelor franceze în regiune.

• în sfîrșit, zilele trecute s-a 
anunțat încheierea, la sediul O.N.U. 
din New York, a lucrărilor celei de-a 
treia sesiuni anuale a Comitetului 
special al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Oceanul Indian. Sarci
na acestui comitet, format din repre
zentanții a 48 state, este să pregă
tească convocarea unei conferințe 
internaționale pentru elaborarea unui 
tratat internațional în vederea trans
formării Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii. Aceste activități concre
tizează o rezoluție a Adunării Gene

rale a O.N.U., potrivit căreia foru
mul menționat urmează să se întru
nească la Colombo, capitala Republi
cii Sri Lanka, în prima jumătate a 
anului 1985.

îngrijorarea popoarelor și statelor 
din regiunile amintite și demersurile 
lor pentru înlăturarea primejdiei 
nucleare sînt cit se poate de înteme
iate. într-adevăr, nici o altă zonă a 
Terrei nu a avut mai mult de sufe
rit de pe urma experiențelor cu arme 
nucleare, efectuate în Pacificul de 
sud. Atolii-Bikini și Eniwetok au de
venit zone profund iradiate. Insula 
Christmas s-a transformat într-un 
pustiu lipsit de viață, atolul Mururoa 
este amenințat să se scufunde. Dacă 
pe „poligoanele de încercare" expe
riențele nucleare au loc acum în sub
teran. a cănătat în schimb amploa
re în Pacific și în Oceanul Indian 
activitatea la bazele și pe navele mi
litare străine. Vase cu combustie și 
încărcătură nucleară brăzdează apele 
celor două oceane, punînd în pericol 
securitatea popoarelor riverane sau 
care trăiesc în imediata vecinătate. 
Căile navale comerciale ce străbat 
această vastă arie geografică, una 
din cele mai frecventate de ne glob, 
sînt direct afectate de prezența mi
litară străină.

Problema asigurării păcii și garan
tării securității popoarelor din re
giunile Oceanului Indian și Pacificu
lui de sud preocupă, cum e și firesc, 
de mulți ani statele din această parte 
a lumii. Din inițiativa statului Sri 
Lanka, Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat încă din 1971 o rezoluție 
care preconiza proclamarea Oceanu
lui Indian ca zonă a păcii. Cinci ani 
mai tîrziu, o rezoluție similară se în
scria printre documentele principale 
ale celei de-a cîncea conferințe la 
nivel înalt a statelor nealiniate, ți
nută la Colombo. între timp, a fost 
înființat un comitet ad-hoc pentru 
Oceanul Indian însărcinat cu aplica
rea declarației O.N.U. privind trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii. Din acest comitet fac parte 
48 de state riverane și adiacenta 
Oceanului Indian, membrii perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate, 
principalele țări care folosesc căile 
de navigație ale acestui ocean. în 
1980, în rîndurile acestui comi
tet a intrat și Republica Socialistă 
România.

în pregătirea conferinței mondiale 
pentru elaborarea unui tratat inter
național in vederea transformării 
Oceanului Indian intr-o zonă a păcii, 
țările nealiniate au prezentat, la se
siunile Comitetului special al O.N.U., 
un document care reflectă dorința lor

ca reuniunea de la Colombo, progra
mată pentru prima jumătate a anu
lui viitor, să-și concentreze atenția 
asupra elaborării unor măsuri prac
tice menite a reduce și limita activi
tățile militare în regiune.

în afara primejdiei directe pentru 
securitatea popoarelor din zonă, opi
nia publică din aceste țări consideră 
că intensificarea concentrărilor mili
tare în această parte a lumii și, în 
general, accelerarea cursei înarmă
rilor pe plan mondial sustrag în
semnate resurse ale planetei, orien- 
tindu-le spre scopuri distructive, în 
timp ce multe state resimt lipsa 
acută a fondurilor necesare lichidă
rii înapoierii economice. în mesajul 
adresat participanților la un miting 
de masă organizat la Delhi, premie
rul Indira Gandhi opina, în această 
ordine de idei, că demilitarizarea 
Oceanului Indian ar permite statelor 
din această regiune să-și consacre 
plenar eforturile — în condiții de li
bertate deplină, independență și 
securitate — dezvoltării lor de sine 
stătătoare.

O stare de spirit similară animă 
și opinia publică din țările situate în 
regiunea Pacificului de sud. Semni
ficative sînt în acest sens dezbaterile 
din Parlamentul neozeelandez prile
juite de prezentarea liniilor direc
toare ale politicii noului guvern. „In 
deplin acord cu vecinii noștri — a 
declarat noul premier David Lange 
— vom urmări instaurarea unei zone 
fără arme nucleare in regiunea Pa
cificului de sud. Armele nucleare 
reprezintă cea mai mare amenințare 
la adresa Noii Zeelande și a tuturor 
celorlalte țări. Guvernul va acționa, 
atit pe plan internațional, cit și la 
nivel regional, pentru a demonstra 
preocuparea in legătură cu această 
problemă". în platforma sa electo
rală, partidul laburist s-a angajat „în 
concordanță cu obiectivul transfor
mării Pacificului intr-o zonă lipsită 
de arme nucleare, să se opună în 
continuare intrării in porturile țării 
s navelor și avioanelor cu propulsie 
nucleară sau dotate cu arme nuclea
re". Susținînd această orientare rea
listă, parlamentul a lansat un apel 
tuturor statelor din Asia de sud-est 
să1 acționeze pentru eliberarea regiu
nii de armele nucleare. Totodată, în 
rîndul opiniei publice, ca și al unor 
oameni politici neozeelandezi, începe 
să se facă tot mai mult simțit un 
curent favorabil desființării pactului 
militar A.N.Z.U.S., care include, cum 
se știe. Australia, Noua Zeelandă și 
Statele Unite. Această stare de spi
rit si-a găsit o puternică reflectare 
în dezbaterile recentei conferințe

La Melbourne și în alte orașe ale Australiei s-au desfășurat recent puternice 
demonstrații pentru pace și destindere internaționalâ, împotriva cursei înar

mărilor nucleare

anuale a aceluiași partid laburist, 
ca si în rezoluțiile adoptate prin 
care se cere limpede retragerea Noii 
Zeelande din pactele militare din 
care fac parte și puteri nucleare, 
respectiv pactul A.N.Z.U.S.

Cercurile largi ale opiniei publice 
din Australia împărtășesc aceeași în
grijorare față de destinele păcii. O 
serie de delegați prezenți la lucrările 
conferinței bienale a partidului la
burist (de guvernămînt), în special 
cei reprezentînd aripa de stingă a 
acestei formațiuni politice, au cerut 
reducerea bugetului militar al țării 
și au susținut, totodată, anularea 
acordului privind functionarea celor 
trei baze militare americane de pe 
teritoriul australian.

Concomitent cu activitatea oficială, 
a luat naștere o mișcare populară în 
sprijinul proiectelor menite să apere 
și să consolideze pacea și securitatea 
în regiunile amintite. Participanții la 
mitingurile desfășurate în mari orașe 
din India, Sri Lanka, Australia,

Noua Zeelandă ș.a., la reuniuni, se- 
minarii și forumuri internaționale 
exprimă consecvent sprijinul lor față 
de ideea transformării Oceanului 
Indian și a Pacificului de sud în zone 
libere de arme nucleare, în zone ale 
păcii.

Acțiunile și demersurile popoarelor 
și statelor din regiunile Oceanului 
Indian și Pacificului de sud pentru 
înlăturarea primejdiei nucleare în 
aria geografică în care sînt situate 
evidențiază amploarea și extinderea 
crescîndă pe care le cunosc marile 
mișcări pentru pace din întreaga 
lume, contribuie la consolidarea a- 
cestor mișcări, sporind eficiența și 
audiența lor, demonstrează efectiv 
voința forțelor social-politice celor 
mai largi de pe toate meridianele de 
a face tot ce le stă în putință pentru 
a bara calea unui holocaust general, 
pentru a asigura viitorul pașnic al 
omenirii.

S. PETRE
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pe scurt
PREȘEDINTELE BOTSWANEI, 

Quett Masire, a depus jurămîntul 
pentru un nou mandat în funcția 
supremă în stat. în discursul rostit 
cu acest prilej, el a cerut poporului 
botswanez să se mobilizeze pentru 
o activitate susținută, în perioada 
următorilor cinci ani, în vederea 
accelerării procesului de dezvoltare 
independentă a țării.

ÎN LIBAN au continuat, miercuri, 
eforturile pentru normalizarea si
tuației în țară. Guvernul libanez 
de uniune națională s-a reunit sub 
conducerea președintelui Amin Ge- 
mayel, la palatul prezidențial din 
localitatea Bikfaya (situată la 16 km 
de Beirut). Membrii cabinetului au 
examinat problemele privind eta
pele următoare ale aplicării planu
lui de securitate în capitala tării 
și in regiunea muntoasă din vecină
tatea acesteia.

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI SOCIALIST UNIFICAT ME
XICAN. La Ciudad de Mexico s-au 
încheiat lucrările plenarei Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Unificat Mexican (P.S.U.M.), con
sacrate analizării activității parti
dului în etapa actuală, precum și 
direcțiilor de acțiune pentru peri
oada următoare. Rezoluția adoptată 
subliniază necesitatea perfecționă
rii structurii organizatorice a parti
dului și a sporirii rîndurilor sale 
prin creșterea ponderii muncitorilor 
și țăranilor, a îmbunătățirii activi
tății de propagandă a P.S.U.M. ca 
reprezentant de avangardă al în
tregii clase muncitoare din Mexic.

. DIFICULTĂȚILE ECONOMIEI
1 NOII ZEELANDE constituie tema 
I unei reuniuni, desfășurată la Wel

lington, la care participă membri 
Iai guvernului laburist neozeelan

dez, deputați în parlament, econo
miști, precum și reprezentanți ai 

I sindicatelor și patronatului. Primul 
ministru al țării, David Lange, a 
declarat, în urma analizării unui 
raport al Ministerului de Finanțe și 

| al Băncii centrale, că Noua Zee- 
landă este în pragul celei mai

grave crize economice din Istoria 
sa. Situația economică a tării se 
caracterizează prin o rată înaltă 
a șomajului, a inflației, prin creș
terea datoriei externe, precum și 
prin mari deficite ale bugetului și 
balanței de plăți.

IN AUSTRIA COSTUL VIEȚII 
CONTINUA SA CREASCĂ. După 
cum informează ziarul „Neues 
Volksblatt", nivelul preturilor la 
consumator a fost în luna august a 
acestui an cu 5,6 la sută mai mare 
decît in aceeași perioadă a anului 
1983. Numai în iulie a.c. au sporit 
substanțial prețurile la benzină, 
combustibil și cereale.

REUNIUNE A C.E.E. La Dublin 
s-a încheiat reuniunea extraordi
nară a miniștrilor afacerilor exter
ne din țările membre ale C.E.E., 
consacrată, cu prioritate, examină
rii posibilităților de deblocare a do
sarului de aderare a Spaniei și 
Portugaliei la Piața comună. Parti
cipanții și-au reafirmat hotărirea 
de a acționa pentru depășirea im
pasului fără a se ajunge însă la 
rezultate concrete în acest sens. O 
nouă reuniune comună a miniștri
lor de externe ai C.E.E. și statelor 
candidate este programată pentru 
zilele de 2 și 3 octombrie.

,DIA-FURTUNA TROPICALA 
NA" s-a transformat 
devastator ciclon care s-a 
în ultimii 20 de ani asupra coaste
lor sudice ale S.U.A. 
tiile americane de presă 
zează că peste 100 000 de persoane 
din zonele de coastă au fost eva
cuate pentru a fi protejate împo
triva valurilor dezlănțuite de ura
gan, care sufla cu viteze de pînă la 
210 kilometri pe oră. Un prim bi
lanț relevă daune importante : 
tnundații provocate de ploaia abun
dentă, case, drumuri și stilpl ai re
țelelor electrice și de telecomuni
cații avariate de uragan, copaci 
smulși din rădăcină etc. In zonele 
afectate de ciclon a fost declarată 
starea de urgență.

in cel mai 
abătut
Agen- 
preci-
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