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PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA

SMUCITĂ INTMIWAOE A SPIRITULUI CHESTOR
PROPRIU POLITICII PANULUI COMUNIST ROMAN
Există programe politice care au o
adincă rezonantă în ființa unui po
por. făcindu-1 să vibreze, să-si ațin
tească privirea, senin și încrezător,
spre ziua de mîine. Un asemenea
program îl constituie proiectul de
Directive, care conține în substanța
prevederilor sale viitorul insuși. glo
durile si aspirațiile națiunii noastre.
Firește, forța de penetrație a aces
tui document se poate explica prin
aceea că ne apropie viitorul. îl con
turează cu limpezime, dîndu-ne po
sibilitatea să-1 discutăm, să operăm
în cîmpul lui ; că într-o lume a
schimbărilor foarte rapide, intr-o
lume marcată de consecințele crizei
economice mondiale, proiectul de Di
rective fixează o imagine luminoasă
a zilei de mîine. Dincolo de acestea,
se cuvine subliniat că viitorul contu
rat de Directive îmbracă o serie de
trăsături specifice, este un viitor al
nostru, adaptat, posibilităților Româ
niei de astăzi. Este un viitor care a
luat naștere nu prin extrapolarea
mecanică a unor tendințe manifesta
te în trecut si astăzi, ci prin regindirea întregii noastre dezvoltări în
lumina exigențelor epocii actuale, a
valorilor civilizației de tip socialist,
a cerințelor de progres ale patriei
noastre. Un viitor gîndit deci in mod
creator. Tocmai profundul spirit
creator care străbate ansamblul teze
lor și prevederilor proiectului de Di
rective explică forța sa dc penetrație,
conferă acestui document valoarea
de adevărat simbol al voinței între
gii noastre națiuni, al aspirațiilor
sale de dezvoltare viitoare. Desigur,
geneza acestei trăsături caracteristice
o formează concepția afirmată cu
deosebire după Congresul al IX-lea,
potrivit căreia legitățile generale ale
socialismului științific se cer aplica
te în mod creator la condițiile con
crete ale tării noastre, succesul <merei de edificare a noii societăți fiind
direct condiționat de efortul de ela
borare si reelaborare teoretică a
principalelor orientări ale construc
ției socialiste, de sintetizare a ele

mentelor noi care intervin în acest
proces de dimensiuni istorice, de ra
portare permanentă la noile tendin
țe și .procese care au loc pe plan
mondial. Documentele Congresului al
IX-lea, ale celorlalte congrese și
conferințe naționale ale partidului.
Programul parti
dului reprezintă
momente nodale
în edificarea unui
marxism creator
aplicat la condi
țiile concrete ale
României, care a
călăuzit în toată
această perioadă
procesul de con
strucție socialistă,
imprimindu-i un
înalt dinamism si
eficiență. Recen
tul proiect de Di
rective întregește
acest
impresio
nant edificiu teo
retic. îl îmbogă
țește în mod ve
ritabil cu noi le
gități și cerințe decurgînd din ac
tualul stadiu pe care l-a atins con
strucția socialistă in România, din
desfășurarea vertiginoasă a. revolu
ției științifico-tehnice contemporane.
, Poporul nostru asociază toate aces
te realizări cu vasta activitate teore
tică și practică desfășurată de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolac Ceaușescu, cu înalta sa capa
citate de a gîndi și elabora in mod
creator soluții pentru dezvoltarea
permanentă a României socialiste,
pentru
progresul ei multilateral.
Profund atașat concepției despre
lume si societate a clasei muncitoa
re, idealului dezvoltării propriei țări,
animat de un înflăcărat patriotism,
de o clocotitoare energie revoluțio
nară, tovarășul Nicolac Ceaușescu a
contribuit într-un mod decisiv la
elaborarea strategiei de dezvoltare a
tării în cea mai dinamică epocă din

întreaga sa istorie — cea inaugurată omului nou. de afirmare în viată a
de Congresul al IX-lea — la promo principiilor eticii si echității socia
varea unor orientări novatoare, la liste. accentuarea procesului de dis
regîndirea într-o viziune revoluțio pariție ă deosebirilor esențiale din
nară a întregului proces de construc tre munca fizică și cea intelectuală,
ție socialistă, la îmbogățirea teoriei de apropiere a condițiilor de viată
revolutionarc, a concepției privind dintre sat si oraș, ridicarea perma
edificarea noii so nentă a calității vieții, apropierea
cietăți cu noi teze nivelului de dezvoltare al României
si aprecieri.
de cel al țărilor avansate'economic
Semnificativă în etc. Sint cerințe care capătă o deo
acest sens este sebită semnificație in lumina apre
viziunea cuprin cierii potrivit căreia obiectivul fun
zătoare
asupra damental al viitorului plan cincinal
sarcinilor
con jl constituie asigurarea condițiilor
strucției socialis pentru realizarea. în linii mari, a
te. care respinge sarcinilor de bază ale făuririi socie
orice
tendință tății socialiste multilateral dezvolta
spre unilaterali te. intrarea societății românești în
tate si reductio- tr-o etapă, hotărîtoare pentru înfăp
nism. Din ansam- tuirea mărețelor prevederi ale Pro
. blul prevederilor gramului partidului.
proiectului de Di
Principiul multilateralității pe care
rective se deta îl emană proiectul de Directive în
șează cu claritate seamnă nu doar pur și simplu dez
. ideea . că societa voltarea’ tuturor domeniilor vieții
tea
nouă
este sociale, ci o evpluție călăuzită de
concepută ca un anumite raporturi de proportionalitot armonios. în tate clare, ce includ relații de deter
tre elementele căruia exiștă re minare precise, recunoașterea adevă
lații de strînsă interdependență, rului că. fiecare domeniu are un di
numai luarea in considerație, res namism propriu care in mod necesar
pectarea strictă a acestor inter- implică un dinamism al intercondicondiționări fiind în. măsură să ționărilor de ansamblu. Dezvoltarea
asigure fructificarea deplină a avan armonioasă a societății în ansamblu
tajelor sistemului socialist de orga rezultă nu din dezvoltarea pur și
nizare și conducere a societății. Con- simplu a tuturor domeniilor sale
figurind obiectivele
fundamentale componente, ci din evoluția lor în re
ale cincinalului viitor, proiectul de lațiile organice, firești pe care le
Directivei prevede intre altele : rea presupune societatea modernă.
lizarea unei proportionâlitătj optime
Ne apare, astfel, limpede de ce
între diferite ramuri ale economiei, una din prioritățile de bază .ale vii
îndeosebi intre industrie si agricul torului plan cincinal o constituie dez
tură. i creșterea . susținută a forțelor voltarea puternică, în continuare, a
de producție prin aplicarea celor forțelor de producție, a bazei tehnimai noi cuceriri ale științei și teh co-materiale a societății. înfăptuirea
nicii. dezvoltarea județelor si siste tuturor obiectivelor cuprinse in pro
matizarea economico-socială a teri iectul de Directive, inclusiv cele le
toriului, asigurarea unui raport co gate de ridicarea calității vieții, a
respunzător între fondul de dezvol
Paul DOBRESCU
tare si cel de consum, intensificarea
activității educative de formare a (Continuare în pag. a II-a)

Președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. a primit, vineri. 21 sep
tembrie, pe Michel Sunday Adigun,
ministrul federal al planificării - na
ționale din Republica Federală Ni
geria. președintele părții țârii sale .în
Comisia mixtă guvernamentală româno-nigerianâ de cooperare econo
mică si tehnică, ale cărei lucrări
s-ău desfășurat la București.
Oaspetele , a adresat vii mulțumiri
pentru întrevederea acordată si a
transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un salut si cele mai cor

diale urări din partea președintelui
Consiliului Militar Suprem al Repu
blicii Federale Nigeria, șeful statu
lui. general Mohammed Buhari.
Mulțumind.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
șefului statului nigerian salutul său.
împreună cu cele mai bune urări.
In timpul întrevederii, care s-a
desfășurat intr-o atmosferă cordială,
au fost evocate bunele relații de
prietenie și colaborare existente in
tre România si Nigeria si s-a relevat
dorința de a extinde si întări in
continuare aceste raporturi. în diver
se domenii de activitate. în acest

Ambasadorul Danemarcei
Președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, vineri, pe Lo
renz Petersen, ambasadorul Dane

marcei la București, in vizită de ră
mas bun. cu ocazia încheierii misiu
nii sale in tara noastră.

întreprinderea mecanică din Vaslui. In secția servomecanisme, un nou lot de produse este gata pentru a fi expediat
beneficiarilor
Foto : E. Dichiseanu

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A

Cu acest prilej a avut loc b con
vorbire. care s-a desfășurat. într-o
atmosferă cordială.

TOATE FORȚELE SATELOR
— puternic angajate la recoltarea

culturilor de toamnă
• Fioarea-soarelui a fost strînsă de
pe 88 la sută din suprafața cultivată,
dar ritmul trebuie intensificat mult în
județele unde această lucrare este întîrziată

© Pentru ca recoltarea porumbului
să se încheie la termenul stabilit, la
cules să fie concentrate principalele
forțe mecanice și manuale din agri
cultură
• în toate unitățile agricole cultiva
toare să fie respectate graficele de
livrare a sfeclei de zahăr, astfel îneît
să se asigure funcționarea continuă a
fabricilor prelucrătoare
© Concomitent cu măsurile pentru
încheierea grabnică a recoltării faso
lei, este necesar să fie intensificate
treieratul, transportul și livrarea aces
tui produs la fondul de stat

• Cartofii au fost adunați în propor
ție de 54 la sută din suprafața cultiva
tă în unitățile agricole, dar în multe
județe există decalaje între cantitățile
recoltate și cele livrate, decalaje ce
pot fi lichidate prin organizarea mai
bună a transportului

Noul centru civic
al municipiului
Alexandria
• Cu fiecare zi. noul centru ci
vic al municipiului Alexandria,
construit ca urmare a indicații
lor date la fața locului de se
cretarul general al partidului,
tova'rășul Nicolae Ceaușescu. iși
schimbă înfățișarea. Nu
de
mult, în această zonă a orașu
lui s-a dat în folosință aparta
mentul cu numărul 300 din anul
acesta. Tot aici s-a dat in folo
sință modernul magazin general
„Crinul". Se mai află in diferi
te stadii de execuție alte 260
apartamente în blocuri.
Con
structorii s-au angajat să dea
peste sarcinile de plan din. acest
an 100 de noi apartamente.
(Stan Ștefan).

context. a fost exprimată convinge
rea că lucrările Comisiei mixte vor
da un nou impuls colaborării româno-nigeriene. in folosul și spre bine
le ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii, cooperării și înțelegerii inter
naționale.
La primire a luat parte Ion M.
Nicolae. viceprim-ministru al guver
nului. președintele părții române în
Comisia mixtă guvernamentală româno-nigeriană de cooperare econo
mică si tehnică.
A fost de față Philip Binye Koroye,
ambasadorul Republicii Feăerale Ni
geria in tara noastră.

© La strîngerea culturilor de toam
nă și eliberarea de resturi vegetale a
terenurilor să fie acordată prioritate
suprafețelor prevăzute a fi însămînțate
în această toamnă cu grîu și orz

La I.A.S. Zimnicele — județul Teleorman, lanurile de
porumb au rodit îmbelșugat și în această toamnă, pe
măsura hărniciei și priceperii oamenilor de aici, recunoscuți în țară pentru recoltele mări și constante
pe care le realizează an de an
Foto : Sandu Cristian

© Prin organizarea mai bună a mun
cii la încărcarea și descărcarea pro
duselor, prin folosirea judicioasă a ca
pacităților de transport, tot ce se re
coltează în cursul unei zile să ajungă
pînă seara în magazii_____________
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După ce coboară vije
lios din Apuseni. Arieșul
iși potolește undele si —
pregătindu-se pentru îm
brățișarea cu Mureșul —
trece pțin străvechea Potaissa. Turda de azi. O așe
zare înrădăcinată în isto
rie. un municipiu a cărui
generoasă vocație contem
porană a pus trainice te?
melii pentru înălțarea mul
tora dintre edificiile socia
lismului : aici este dezvol
tată cu precădere indus
tria materialelor de con
strucții. Mari combinate și
întreprinderi dau tării o
sumedenie de produse, incepind cu cimentul si că
rămizile de toate felurile
si terminind cu tapetul si
mocheta.
— Cimentul a fost întot
deauna si este mai ales
acum la mare cinste, ne
spune meșterul cimentist
Uie Giurgiu, care a lucrat
aici, la Turda. încă din
1937.
— Dar marea dezvoltare
a unității noastre s-a pe
trecut — la fel ca si a în
tregii țări — după cel de-al
IX-lea Congres al partidu
lui. îsi continuă gîndurile
interlocutorul nostru. Atunci, în 1965, ajunsesem
să producem 200 000 tone
ciment pe an : acum, pro
ducția se ridică la mai bine
de un milion și jumătate
tone. Se construiește mult
în tară, se construiește si
la Turda.
,
Da. se construiește mult,
se edifică temeinic pentru
azi și pentru mîine. Se
construiește pentru... con
strucții. dar si pentru alte
ramuri ale economiei na
ționale. Iată, o întreprin
dere turdeană. care înain
te de 1944 producea vase
obișnuite de ceramică, isi
aduce acum o contribuție
specifică, distinctă in in-

făptuirea programului e.nergetic al tării.
— Am primit din partea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu îndemnul să ne
reprofilăm, să ne moder
nizăm .si să trecem la pro
ducția de izolatori, rezis
tente si aparataie pentru
industria energetică — ne
spune loan Moraru. direc
torul întreprinderii ..Elec
troceramica". Avem bucu
ria de a raporta că ne-am

le de construcții deține
..monopolul" fabricării ta
petului semilavabil. al mo
chetelor policrome, al covoarelor PVC si al foliei
imitație de furnir. La aces
tea se adaugă prefabricate
le pentru construcții indus
triale si de locuințe, tubu
rile de aductiune. pînza
bituminoasă etc. Cunoscute
sînt prin produsele lor si
întreprinderea chimică, de
ținătoare in primele sase

ar putea crede că este vor
ba despre aceeași urbe Pe
care, cîndva. Nicolae lor-,
ga o caracteriza drept „no
bilul oraș fără apă. fără
lumină si aproape fără
strade" ? Un ziar al ace
lorași vremuri enumera
locurile unde se desfășura
o asa-zisă activitate cultu
rală și distractivă : un ci
nematograf particular — la
care ajungeau din cînd în
cînd pelicule' rupte, două-

Orașul care construiește pentru

noile construcții ale țării
îndeplinit sarcina : tncepind din acest an, țara nu
mai importă izolatori cera
mici. Producem noi întrea
ga lor gamă extrem de di
versificată.
Ce mai produce Turda
pentru tară ? O gamă lar
gă de articole — dintre care
unele unicat — a căror ca
litate e recunoscută. Iată,
întreprinderea de sticlărie
— adevărată scoală de
meșteri
sticlari
pentru
multe fabrici — realizează
în fiecare lună o mie de
sortimente diferite. începind cu sticlăria de .menaj
și terminind cu cea tehni
că pentru industriile chimi
că. petrochimică si ali
mentară.' Aici e singurul
loc din tară unde se produc
butelii de termos si sticla
termorezistentă „Pirom" si
..Turdaterm". După cum
întreprinderea de materia-

luni ale acestui an jubiliar
a locului I pe tară în in
dustria chimică, subramura
produse anorganice, si în
treprinderea „9 Mai" — cu
cărămizile sale refractare
pentru cuptoare si instalații
de cocsificare, cuptoare de
topit sticla, si fabrica „Turdeana". care, pe locul unor
ateliere rudimentare, a dez
voltat o modernă capacita
te a industriei constructoa
re de mașini, producînd re
pere pentru autoturisme...
Și lista ar putea continua,
deoarece preocuparea con
stantă a partidului, a secre
tarului său general pentru
dezvoltarea armonioasă a
forțelor de producție a fă
cut ca. în ultimele două
decenii, puterea industria
lă a orașului Turda să
sporească de opt ori.
Acestea sint ritmurile
Turdei contemporane. Cine

trei cafenele — unde se fă
cea mai ales birfă politică
si multe, foarte multe cîrciumi — care îi ieșeau peste
tot omului în drum.
Orașul, cîndva ..aproape
fără strade". are acum o
populație de peste 75 000
locuitori si 10 000 de apar
tamente noi. în blocuri fru
moase. ce aliniază străzi
care Incintă ochiul. Un sin
gur cartier. Oprisani. cu
prinde dublul populației
orașului din 1944. Teatrul
de Stat, numeroase cine
matografe. casa de cultură
a orașului, clubul tineretu
lui. muzeul bine dotat, cu
săli reprezentînd toate epocile istorice, bibliotecile
_cu impresionante fonduri
de carte, multe cluburi
muncitorești, formații ar
tistice cu laureaț,i în țară și
peste hotare, puternice aso
ciații sportive („Arieșul" —
Turda a cuceritAn urmă cu

ani „Cupa României" la
fotbal!) — iată un succint
tablou a ceea ce oferă as
tăzi Turda locuitorilor săi.
în împrejurimi se află nu
meroase
si îneîntătoare
locuri către care se în
dreaptă turdenii la sfîrsit
de săptămină : „Dealul Ce
tății". care ascunde după
. vegetația-i bogată castrul
legiunii a V-a Macedonica
— devenit acum șantier
arheologic : Băile Turda,
existente încă de pe vre
mea romanilor, astăzi ex
tinse și modernizate, adevărate surse de sănătate
datorită apelor puternic
mineralizate si nămolului
de turbă ; lingă băi. marea
grădină zoologică, in cu
prinsul căreia există si un
acvariu; Cheile Turzii, care
se văd din oraș, deschizîndu-se spre apus ca niște
porti fermecate de poves
te. fenomen unic, ocrotit in
cadrul unei întinse rezer
vații naturale ; Apusenii,
către care răzbate, pînă la
Abrud, o romantică, ana
cronică — dar atit de plină
de farmec pentru excursio
niști
—
linie
ferată
îngustă...
Primarul
municipiului.
Gheorghe Cordea, care a
lucrat aproape 30 de ani ca
meșter sticlar aici, la Tur
da. cunoaște bine ■ si locu
rile si oamenii :
— într-un singur cuget
Si într-o singură simțire,
turdenii sînt recunoscători
partidului, secretarului său
general pentru înflorirea
fără precedent a munici
piului nostru.
Construind prezentul cit
mai trainic, cit mai fru
mos. oamenii Turdei gindesc temeinic la viitor, la
timpul realizării plenare a
vocației lor constructive.

Gh. ATANASIU

Omul nou, omul unei
înalte
culturi
Factorul vital al conti
nuității și propășirii unei
culturi — însușirea valori
lor tradiției — a fost. în
România socialistă, elemen
tul anume al renașterii ar
tistice care a însoțit pro
gresul material, obținut
prin ani, imntr-o confrun
tare permanentă cu reali
tăți dintre cele mai ’ com
plexe. Artele, literatura,
mesagerii activi ai oricărei
culturi, s-au dezvoltat în
ultimele două' decenii, de
pildă, prin acea căutare de
sine care poate fi numită,
fără risc de confuzie, an
gajare, in spiritul revolu
ționar al unui fierbinte pa
triotism.
Remarcabila căutare de
care are parte astăzi car
tea în țara noastră, in
tr-un ev ce sortește cuvîntului scris concurenta unor
mijloace audio-vizuale din
ce in ce mai complexe, se
explică prin aspectul for
mativ al creației literare,
prin fericita raportare a
ficțiunii artistice la cititor.
Avem o literatură cu „adresant cunoscut" — omul
muncii, în cea de a doua sa
generație spirituală de om
nou. acel subiect educat
conform principiilor uma
nismului socialist, conform
normelor eticii și echității
socialiste.
Patriotismul literaturii ro
mânești din deceniul al
nouălea constă, prin urma
re. in primul rind. în aceea
că nu oierde din vedere
nici o clipă pe acela in

virtutea căruia ia naștere.
Toate marile epoci și-au
avut arta lor. conștientă de
specificul ei și ai cărei
eroi răspundeau întrebări
lor. neliniștilor, avîntului
unui public bine precizat.
Este, credem, singura de
terminare care
sporește
șansele artelor.
Omul nou. o știm, nu apare spontan, noul nu e un
vaccin sau o vocație, ci o
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noscut o dezvoltare în rit
muri fără precedent, ade
vărată luptă de recuperare
a unui trecut cu lungi pe
rioade vitrege, cînd ceea
ce se distrugea întrecea
ceea ce' se clădea, cînd se
construia cu legitime te
meri și cu restrînsă per
spectivă.
Tăria noii noastre baze
materiale se verifică și
prin partea majoră care a

de Șerban CIOCULESCU

atitudine, un bun care se
cîștigă destul de greu, promovîndu-se cu un efort de
natură superioară. De unde
și atenția care s-a acordat
în societatea noastră, dar
mai vîrtos in anii de după
cel de-al IX-lea Congres
al P.C.R., creșterii și întă
ririi bazei materiale a cul
turii. Problema nu și-a
pierdut
din
actualitate,
dimpotrivă, odată ce o gă
sim pe larg tratată in
proiectul de Directive ale
Congresului al XIII-lea al
P.C.R.. directive ce pre
figurează dezvoltarea . eco
nomico-socială a României
în cincinalul 1986—1990. cu
orientările de perspectivă
pînă în anul 2000. care, de
fapt, nu e prea departe.
Mai cu seamă în ultimele
două decenii, baza materia
lă a patriei noastre a cu-

fost acordată culturii — să
mă refer la învățămint în
primul rind. la acele forme
de culturalizare cu cadru
foarte lărgit, cum este
„Cîntarea României", festi
val național destinat che
mării oricărui talent către
practicarea artelor.
înflorirea vieții spirituale
a unui popor începe pe
băncile școlilor — unele
curente culturale poartă fi
resc și ele denumirea de
școli — iar truda de a crea
școli, un învățămint na
țional, a stat la temelia pri
mei noastre Înfloriri artis
tice.
însumînd-o
tradi
ției 1
Cit de modeste au fost
cifrele acelor începuturi !
Cifrele zilelor noastre în
fățișează o societate avidă
de cultură, dar care și-a și
construit bogat fundamen

tul. Progresului material
din marile ramuri de acti
vitate — industrie, agricul
tură — îi răspunde, cu in
timă comunicare, acela al
științei, al culturii, cu toate
instituțiile lor.
Este un circuit cu o
dinamică perpetu-ă.
Sis
temul de învățămint se
extinde asupra întregii So
cietăți, a cuprins toate
vîrstele. stîrnind pasiunea
studiului, a cititului, a ar
telor. de asemenea, de în
dată ce insul social înțele
ge că studiul însuși este'
o artă.
Vorbeam, nu demult, de
cea de-a treia generație
de clasici ai literaturii noas
tre. pe care desigur că
perspectiva viitorului de
ceniu îi va așeza în acea
formațiune pe care o de
numim
constelație.
Un
clasicism care izvorăște
de-a dreptul din realități,
iată, se legitimează într-o
societate ale cărei tradiții
culturale sînt o realitate. Pe
brațele lui Miron Costin și
ale lui Ion Creangă, ale
lui Mihai Eminescu, pe
acelea ale unui Kogălniceanu. Hasdeu. Pârvan, ge
nerația de astăzi, edu
cată în spiritul unei atitudini revoluționare per
manent trează si construc
tivă. care discerne lucid
si pe arii largi, se simte
în siguranță și gata să
răspundă îndrăznețelor a-
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI
Strălucită întruchipare
a spiritului creator
propriu politicii
Partidului Comunist Român

flOUNftHUE Bt BARE BE SEAMA SI ALEGERI
- moment important In întărirea spiritului revoluționar,
io perfectionarea activității organizațiilor de partid
Dezbaterile adunărilor generale si conferințelor de dare de seamă și
alegeri din organizațiile de partid, aflate în aceste zile în plină desfășurare
în întreaga tară — printre acestea si cele la care se referă relatările de
mai jos — analizează intr-un profund spirit critic si autocritic, de înaltă
exigentă, activitatea desfășurată pină în prezent si stabilesc măsuri politico-organizatorice cuprinzătoare, adecvate, in vederea îndeplinirii cu
succes a sarcinilor ce le revin în viitor.

Și în adunările care fac obiectivul acestor relatări, ca In toate cele
desfășurate pînă acum, comuniștii si-au exprimat adeziunea totală, elaborînd si hotărîri proprii în acest sens, fată de hotărîrea plenarei C.C.
al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae
Ceausescu la al XIII-lea Congres în funcția supremă de secretar general
al partidului.

Așa cum a menționat în deschi
derea adunării generale, Constantin
Enășoiu, secretarul biroului organi
zației de bază de la mina Ploștina,
darea de seamă trebuie să determi
ne o „analiză aprofundată a activi
tății fiecărui comunist, a modului
in care toate pîrghiile .muncii orga
nizatorice și politico-educative , au
fost și sint ancorate in realizarea
obiectivului prioritar — sporirea
producției de cărbune". O cerință
îndreptățită întrucit această organi
zație cuprinde în rîndurile sale un
nucleu puternic de comuniști, componenți ai schimbului I din bri
găzile de producție și pregătire ale
sectorului I, cunoscute în bazinul
Motru prin realizări prestigioase
obținute în întrecerea minerească,
în ce măsură s-a realizat ea ?
Darea de seamă a adoptat o po
ziție critică față de aportul comu
niștilor, al colectivului, în general,
Ia îndeplinirea sarcinilor de plan,
subliniind că restanțele cumulate de
la începutul anului la nivel de sec
tor — de peste 30 000 tone lignit —
arată că nu s-a acționat întot
deauna cu energie, că organizația
de bază nu s-a manifestat, din plin
cu întregul său potențial, că nu
s-au valorificat toate rezervele ma
teriale și umane existente pentru
realizarea ritmică a producției de
cărbune. După această critică
..globală" s-a trecut la analiza cau
zelor obiective care au generat

— trebuie să analizăm în spirit re
voluționar munca noastră. Neajun
surile despre care s-a vorbit astăzi
au mai fost arătate și în alte adu
nări. Dar ce am făcut noi, biroul
organizației de partid, pentru înlă
turarea lor ? Ne mulțumim să le
constatăm de la o adunare la alta,
fără să arătăm cum am contribuit
la prevenirea și eliminarea lor. S-a

(Urmare' din pag. I)

Consemnate

și neconsemnate

in (procesele verbale
neajunsurile existente. Prea pu
ține au fost însă referirile la stilul
și metodele de lucru ale bi
roului organizației de bază, la ac
țiunile politico-organizatorice și
educative întreprinse pentru pre
venirea și eliminarea neajunsurilor.
Poate cumva pentru faptul că și
acestea erau... în restanță 1 !
Promovarea „din start" a unei

La mina Ploștina din centrul carbonifer Motru
atitudini concesive față de stările
de fapt a influențat poziția unor
membri ai organizației de bază, în
tre care Nicoltle Vasilescu, Constan
tin Cîrcotă, Dorin Nistor, care, în
cuvintul lor, au fost tentați să
vorbească mai mult despre greută
țile obiective cu care se confruntă,
să justifice nerealizările de plan, și
nu să analizeze toate cauzele lor, și
in special cele din activitatea bi
roului, pentru a se crea premise
pentru îmbunătățirea muncii in
viitor.
Spre meritul lor însă, cei mai
mulți dintre comuniști nu s-au
complăcut cu acest spirit tolerant,
adoptind o poziție partinică de
combativitate față de deficiențe.
„în calitate de comuniști — spunea
maistrul electromecanic Ion Tudor

arătat aici că intîmpinăm greutăți
datorită calității precare a unor lu
crări de pregătire și de asecare.
Dar oare, nu noi, comuniștii, luăm
parte cu toată răspunderea la
executarea lor ? înregistrăm de
asemenea multe absențe nemotivate. Țoate acestea nu trebuie privite
vizavi de răspunderea noastră. Cred
că e necesar să instituim un con
trol mai exigent din partea biroului
asupra muncii noastre și o conlu
crare mai strinsă cu conducerea
sectorului și a minei".
„Trebuie să punem capăt practi
cii de a vorbi mereu de greutăți —
spunea tînărul comunist Marian
Dafinoiu — fără a vedea mai întii
ce am făcut noi, comuniștii, și a
stabili măsuri judicioase pentru
soluționarea lor. în adunările noas

tre s-au făcut multe propuneri ju
dicioase
pentru
îmbunătățirea
muncii organizației de partid, dar
mai toate au rămas doar pe hirtie.
S-au exprimat și acum o serie de
Idei bune privind stabilitatea forței
ac muncă, ridicarea calificării pro
fesionale, îmbunătățirea pontajului
și altele. Să analizăm bine aceste
propuneri, unele chiar la nivelul
comitetului de partid — și să stabi
lim sarcini concrete pentru fiecare
comunist in parte, pentru că pină
acum s-a neglijat acest aspect. Să
le urmărim riguros cum se înfăp
tuiesc și să răportăm fiecare de
modul cum le-am dus la îndepli
nire".
Cu puțini ani în urmă, minerii de
la Ploștina, în rîndul cărora își des
fășoară activitatea și mulți comu
niști, șe numărau în rîndul colecti
velor fruntașe din Valea Motrului.
Iată de ce — s-a subliniat in fina
lul adunării — biroul ce va fi ales,
organizația de partid, alături de ce
lelalte nuclee de comuniști, trebuie
să-și afirme mult mai puternic spi
ritul revoluționar, rolul politic con
ducător la locurile de producție, să
stimuleze inițiativa și răspunderea
comunistă, pentru îndeplinirea, în
orice condiții, a sarcinilor Încre
dințate.

Dumitru PRUNĂ
corespondentul

„Scinteii"

0 comparație care invită la mai multă exigență
Am participat zilele trecute la
adunări de dare de seamă și ale
geri în două organizații de bază
din două importante unități eco
nomice ale municipiului Tg. Mu
reș : „Electromureș" și întreprin
derea de reparații auto. Ne oprim
mai pe larg la modul în care s-au
desfășurat acestea pentru că, după
cum vom vedea, ele oferă impor
tante concluzii pentru acele or
ganizații în care adunările de dare
de seamă și alegeri urmează să
aibă loc.
„Electromureș" este o întreprin
dere care și-a cîștigat de acum un
bun renume pe piețele internațio
nale datorită calității produselor pe
care le fabrică : aparataj electro
tehnic industrial și casnic, .com
ponente pentru industria electro
tehnică sau de autoturisme, con
ductori etc. Ni s-a părut deci fi
resc că in adunarea de dare de
seamă și alegeri a organizației de
bază nr. 23, care cuprinde atelie
rele de proiectări și prototipuri,
oficiul de calcul și serviciul de in
vestiții, puncte-cheie ale între
prinderii, comuniștii și-au analizat
activitatea și au dezbătut sarci
nile concrete ce le revin pentru vi
itor, în strînsă legătură cu obiec
tivul principal prevăzut pentru ei
în proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului :
sporirea in continuare a competiti
vității produselor românești pe
plan mondial.
„Tonul" l-a dat darea de seamă,
care a ' făcut o analiză profundă,
combativă a muncii comuniștilor,
a biroului organizației de bază, a
scos în evidență în mod critic și
autocritic o serie de neajunsuri, a
dat numeroase exemple. Iar acest
spirit s-a reflectat și în cuvîntul
celor care au participat la dezba
teri.

' „Sintem un colectiv unit, puter
nic, spunea in adunare comunistul
Teodor Sleriaș. Dar asta nu în
seamnă că toți, și în întreaga ac
tivitate de proiectare am dovedit
un înalt spirit de răspundere, o
gindire economică, avansată..-, .Așa
se face că unele din produsele
noastre, datorită cheltuielilor de
producție mari pe care le înregis
trează, deși din punct de vedere
funcțional sint bune, nu se situează
la cel mai ridicat nivel de com
petitivitate pe plan mondial". Co

bilități — principalele direcții ale
biroului organizației de bază pen
tru etapa următoare.
Nu același lucru se poate spune,
din păcate, despre adunarea de
dare de seamă și alegeri care a
avut loc în organizația de bază nr.
3 din secția montaj-transmisie a
întreprinderii de reparații auto.
Neajunsurile au pornit de la
esența esențelor : modul în care a
fost pregătită adunarea. Iată cîteva argumente.
1. Darea de seamă. în loc să fie

în două organizații de bază din municipiul Tg. Mureș
munistul Giidri Mihai, sublinia :
„Este necesar să acționăm rapid,
cu forțe proprii, pentru moderniza
rea unor tehnologii de fabricație
rămase în urmă, care nu pot asi
gura o înaltă productivitate, cos
turi de producție reduse și să aibă
șanse maxime de competitivitate".
Alți comuniști, printre care Ioana
Oancea, Mircea Florea, Mcgyes
Levente, Paul Darie, Ion Ormenișan, s-au referit, in același spirit,
ia propria lor muncă, la unele ne
ajunsuri care mai există în pregă
tirea profesională, la slaba legă
tură a unor proiectanti cu atelie
rele de fabricație, la munca politico-educativă desfășurată uneori
în salturi de biroul organizației de
bază.
A fost o adunare bună, eficientă.
Pentru că s-a discutat deschis, în
spirit critic și autocritic. Pentru că
s-au făcut numeroase propuneri
concrete privind munca biroului
organizației de bază și a fost adoptată o .hotărîre cuprinzătoare,
vizînd — cu termene și responsa

întocmită de un colectiv larg, care
să cerceteze, să analizeze proble
mele. cu care se confruntă situa
ția din secție, ca și activitatea
organizației, a biroului, pe baza
discuțiilor cu marea majoritate a
comuniștilor, sure a putea scoate la
iveală lipsurile, neajunsurile, cau
zele acestora, darea de seamă a
fost întocmită în cea mai mare mă
sură de secretarul biroului organi
zației de bază. Bela Mihai, ajtitat
de tovarășul George Brodea, in
structor al comitetului municipal
de partid. Ca atare, o dare de sea
mă incompletă, superficială, fără
să scoată la iveală cauzele unor
lipsuri, fără să dea cel puțin un
exemplu critic, deși situațiile, fap
tele. ar fi necesitat acest lucru. în
1983 secția nu si-a realizat planul
la principalii indicatori (producțiamarfă — 97,7 la sută, producția
globală — 97,9 la sută, producția
netă — 97,8 la sută). în cele 8 luni
din acest an situația, mai ales în
ce privește eficienta economică a
secției, este si mai critică. Oare o

asemenea situație nu trebuia ana
lizată în mod amănunțit în darea'
de seamă, subliniindu-se cauzele
ei. cei ce se fac vinovati de această stare de lucruri? Ce re
marcă în schimb darea de seamă ?
Iată : ..Facem cunoscut cu aceas
tă ocazie membrilor de partid din
cadrul organizației noastre că aba
teri deosebite, grave nu au fost
semnalate".
2. Proiectul de hotărîre. Gene
ral. formal, cu termene „per
manente" de rezolvare, „completat"
substanțial cu două ore înainte de
începerea adunării de către in
structorul comitetului municipal de
partid care răspundea de pregăti
rea adunării.
3. Dezbaterile. La insistența re
petată a celui cafe a condus adu
narea au luat cuvîntul 5 comu
niști. Dacă nu s-au sfiit să critice
anumite stări de lucruri (lipsa de
grijă pentru economisirea combus
tibilului și a pieselor mici care pot
fi recondiționate și refolosite, cali
tatea slabă a unor lucrări, disci
plina tehnologică care lasă de do
rit. activitatea formală a biroului
organizației de ba'pă etc.). în schimb
au... uitat să amintească cel pu
țin un . cuvint autocritic despre
munca lor. Spiritul autocritic pă
rea aici a fi o noțiune... necu
noscută.
Așadar, pe scurt: o pregătire te
meinică, responsabilă, a condus la
o adunare de dare de seamă si
alegeri bună, eficientă ; iar pregă
tirea superficială s-a soldat cu re
zultate pe măsură — o adunare de
dare de seamă și alegeri a cărei
desfășurare, inclusiv prin prisma
prezentei comuniștilor, ar trebui
reanalizată cu toată răspunderea
de comitetul municipal de partid
Tg. Mureș.

Un portret
obișnuit
„Pe cine o să alegem secretar
al biroului
organizației de
bază ?“ — întreba un comunist
mai tînăr înaintea adunării de
alegeri pe un coleg al său mai
în virstă.
N-am mai putut surprinde și
alte fragmente din acest dialog.
Pentru că. la scurt timp, a înce
put adunarea de dare de seamă
și alegeri a organizației de bază
nr. 4 — compartimentul tehnicoadministrativ — din c’adrul în- .
treprinderii de antrepriză con
strucții montaj Drobeta-Tr. Se
verin. O adunare în care preo
cuparea pentru buna ei desfă
șurare. pentru asigurarea unei
dezbateri temeinice, a fost anti
cipată chiar de cuvîntul intro
ductiv al secretarului : „Știți că
adunarea noastră este reprogramată, Prima dată am avut mai
multi absenți. Acum avem unul
singur, motivat. Primul pas spre
calitate l-am făcut. Al doilea să
fie dezbaterile dv,“.
Aveam să ne convingem pe
parcursul celor două ore de dez
bateri că fiecare vorbitor, exaj- .
minindu-și propria activitate și
proiectînd-o în bilanțul general
al întreprinderii, cu împlinirile
și neimplinirile ei. a urmat în
demnul. Iar secretarul. Ion Ciobanu, după alegeri, avea săredevină secretarul biroului or
ganizației de bază. Și-atunci
ne-am adus. ațRjnte.. de dialog
dinaintea adunarn. Cine-, eșțe, ..
deci, omul a! cărui cuvînt
atita greutate în fața comuniști
lor ? Un om format la școala
muncii și' a exigentei comuniste'.
Un om pentru care cuvîntul
partidului e lege. Odată intrat
în partid i s-a cerut să învețe.
A învățat. A terminat, muncind,
liceul la șerpi. Apoi, tot mun
cind. a urmat și cursurile unei
facultăți. A devenit economist.
Și acum, cu o pregătire temei
nică. imprimă si activității de
partid un spirit analitic, comba
tiv. revoluționar.
Este și motivul pentru care
comuniștii de aici l-au reales.
Un portret neobișnuit ? Nu. Un
portret pe care l-am putea ușor
identifica în alte mii de comu
niști investiți în aceste zile cu
mandatul de a conduce activi
tatea organizațiilor de bază în
următoarea legislatură. Un por
tret al celor mai buni dintre
cei mai buni comuniști, oameni
noi care se disting — în mij
locul celor ce astăzi îi aleg în
fruntea organizațiilor de partid
— deopotrivă prin capacități
profesionale, spirit revoluționar,
frumoase trăsături morale si
probate calități de conducători.

'

nivelului de civilizație al națiunii,
depinde de acest factor-cheie. însuși
prestigiul socialismului este astăzi
tot mai mult legat de rezolvarea acestei probleme fundamentale, care
deschide izvoarele prosperității, creea
ză posibilități superioare pentru în
făptuirea principiilor socialiste de
repartiție. Așa cum a subliniat tîn re
petate rinduri secretarul general al
partidului, a nu rezolvă in mod co
respunzător problema
dezvoltării
forțelor de producție la nivelul exi
gentelor epocii contemporane în
seamnă implicit diminuarea mijloa
celor de care dispune societatea, cu
toate implicațiile care ar decurge de
aici pentru înfăptuirea telurilor sale
de bază. Importanta cu totul deose
bită pe care partidul o acordă dez
voltării și modernizării forțelor de
producție are o profundă finalitate
politică si umană, exprimă consec
venta cu care se acționează pentru
înfăptuirea umanismului nostru re
voluționar. pentru asigurarea unui
standard de viată mereu mai înalt
tuturor oamenilor muncii.
Fie că este vorba despre dezvolta
rea industriei sau agriculturii, pro
gresul- tuturor ramurilor economiei
naționale, proiectul de Directive sub
liniază ca o orientare de frontispiciu
a evolytiei noastre viitoare realizarea
unei creșteri
economice intensive
prin afirmarea factorilor calitativi ai
dezvoltării. Este o orientare care co
respunde pe deplin posibilităților șl
cerințelor actuale. Am făurit în cei
patruzeci de ani care au trecut de
la eliberare o modernă bază tehnico-materială. dispunem de un puter
nic potențial uman de cercetare și
producție, sintem contemporani cu
revoluția științifico-tehnică. în aces
te condiții afirmarea puternică a
factorilor calitativi ai dezvoltării re
prezintă nu numai o soluție posibilă,
ci singura cale pentru a valorifica
integral realizările de pînă acum,
pentru a asigura afirmarea superio
rității sistemului .socialist de organi
zare si conducere a‘societății.
Proiectul de Directive. fixează ca
una din prioritățile viitorului cinci
nal „lărgirea in continuare a bazei
energetice și de materii prime". în
condițiile persistentei crizei econo
mice mondiale, ale nerturbat.iilor ne
care le-a produs in ultimii ani criza
energetică, acest obiectiv este un
răspuns fundamentat, menit să im
prime stabilitate dezvoltării noastre
economico-sociale. să ferească eco
nomia românească de eventuale
fluctuații ce pot apărea în domeniul
energiei pe plan mondial, să pună
mai bine în valoare propriile noas
tre resurse de dezvoltare.
Lectura atentă arată că o adevăra'vertebrală.a proiectului de
o cerință care se regăsește
praefic in toate prevederile sale —
«Ste promovarea fermă a științei și
tehnicii contemporane, a celor mai
recente.cuceriri ale cunoașterii uma
ne.. Afirmarea revoluției științificotehnice este un proces maior al epo
cii actuale, care va modela din ce

în ce mai pregnant evoluția societă
ții. Dacă știința, asa cum se aprecia
în Programul partidului, reprezintă
„factorul primordial al progresului"
atunci elaborarea unei strategii a
dezvoltării in măsură să valorifice
în interesul propriilor sale valori
potențialul științei si tehnicii mo
deme reprezintă sursa vitalității
societății socialiste, forța ei propul
soare. însăsi calitatea soluțiilor pe
care societatea socialistă le oferă
problemelor lumii contemporane de
pinde nemijlocit de modul ,oum es.te
înțeleasă si valorificată știința —
această uriașă forță a societății de
azi. care creează noi mijloace de
producție, amplifică nebănuit capa
citatea de intervenție si transforma
re a omului. Este demn de relevat
că, in proiectul de Directive știința
este concepută ca instrument indis
pensabil perfecționării, ridicării ca
lității si e.ficientei activității în toate
domeniile, de la industrie si agricul
tură la ridicarea calității vieții Si.
deopotrivă, ca factor esențial al
perfecționării conducerii, al funda
mentării riguroase a deciziilor. Par
curgerea atentă a prevederilor pro
iectului de Directive degajă, tot
odată. ideea că strategia creatoare a
partidului nostru de utilizare a știin
ței în procesul dezvoltării economicosociale implică necesitatea de a crea
structuri sociale si de cercetare
adecvate, care să stimuleze si să va
lorifice optim forța de creație a
omului, capacitatea sa inepuizabilă
de inventivitate. Pentru că, așa cum
arată realitățile lumii de azi. cel
mai eficient mod de înmulțire a sur
selor de prosperitate a societății mo
derne este însăsi dezvoltarea omului,
valorificarea capacității sale de
creație. Dezvoltarea omului ca scop
în sine, această teză fundamentală
a socialismului științific, a sistemu
lui nostru de organizare social-politică. este cerută din ce în ce mai
evident de însusi progresul societă
ții contemporane — creînd so-cietătii
noastre un larg cîmp de afirmare a
disponibilităților
si superiorității
sale.
într-un anume sens, putem spune
că prin publicarea Directivelor cel
de-al XIII-lea Congres a început.
Pentru că a început dezbaterea acestui document ce prefigurează
strălucit noua etapă de progres a
României, chinul tării la orizontul
anului 2000 si care se va situa în
centrul atenției supremului for co
munist. Dezbatere care, prilejuind
cunoașterea temeinică a prevederilor
conținute în Directive, formularea
unor opinii si propuneri, este che
mată să sădească în conștiința oa
menilor convingerea privind juste
țea acestor orientări, hotărirea de
a, le transpune neabătut în viată.
Edificiul viitorului nu își poate găsi
o, garanție mai trainică decit voința I
de ari înfăptui, asa cum este el pre
văzut in Directive. Tocmai de aceea,
dezbaterea publică a acestui docu
ment programatic va trebui să otelească această voință, hotărîrea si
forța de a modela lumea viitorului
în lumina proiectelor de astăzi.

Constantin PRIESCU

AI. PINTEA
Din frumusețile arhitectonice ale Rădăuțiului de azi

Mobilă modernă,
frumoasă, pentru
toate gusturile
Fabricile de mobilă din întreaga
țară au realizat in ultimul timp noi
modele de dormitoare, camere de
zi și sufragerii, garnituri de hol,
bucătării și piese separate cum
sint : dulăpioare pentru baie și
depozitarea încălțămintei, cuiere de
hol, rafturi pentru cămări, etajere
și altele. Iată principalele caracte
ristici ale noilor produse : eleganța,,
funcționalitatea, linia modernă și fi
nisajul executat în variante de mat
și luciu.
Venind in întîmpinarea cumpără
torilor, Ministerul Comerțului In
terior a extins rețeaua de magazine
pentru prezentarea mobilei. Astfel,
în București au fost deschise uni
tăți noi în Bulevardul Metalurgiei
nr. 25, Calea Rahovei nr. 321 Bl 28,
Bulevardul N. Titulescu, Bloc 12,
Calea Moșilor nr. 145. De aseme
nea, au fost înființate unități spe
cializate de vînzare : pentru desfa
cerea bucătăriilor în Bulevardul N.
Titulescu Bloc 12 și Șoseaua Pantelimon nr. 243 ; pentru desfacerea
mobilei de hol și bibliotecilor în
strada Știrbei Vodă nr. 4 ; pentru
desfacerea mobilierului de piese
separate în Calea Moșilor nr. 145.
Totodată, au fost deschise maga
zine pentru desfacerea mobilei în
orașele Craiova, Cluj, Buzău, Baia
Mare, Galați, Brăila, Tirgu Mureș,
Focșani, Rimnicu Sărat și altele.
Fondul de marfă oferit populației
este modern, variat, corespunzător
spațiilor din locuințe și apt să
creeze un cadru atrăgător.

Democrația socialistă — modalitate de afirmare a răspunderii civice
Rădăuțiul șe dezvăluie călătorului
cu o anume nerăbdare, cu primele
blocuri crescute parcă direct din
verdele crud al lanurilor de lucernă.
Strada Bogdan Vodă, care: duce din
cimp direct spre centru, își rînduiește balcoanele și ferestrele largi ale
etajelor „înțesate de flori" și mi
roase a proaspăt, ca .întregul oraș.
Este aceeași intrare in Rădăuți, des
pre care un împătimit al frumosului
bucovinean — Aurel Gheorghiu —
scria, în modesta monografie „Prive
liști din Bucovina pitorească", apă
rută in perioada interbelică : „Ulița
prin care se intră în oraș, largă, pră
foasă și plină de gropi, o mărginesc
căsuțe... unele mai lungi, altele mai
mici, cu geamuri înțesate de flori".
— De fapt, cam astea ne-au fost
moștenirile frumoase din trecut —
comentează tovarășul Mihai Frunză,
primarul Rădăuțiului : florile, ver
deața și dragostea de frumos, de
trainic a rădăuțeanului. Dragoste
întrupată în tot ce puteau : în catrințe, în flori, în grai și în încrus
tatul lemnului. în rest, Rădăuțiul era
oraș mai mult cu numele.
Străzi și cartiere întregi intră
proaspete în noua istorie a orașului:
Bogdan Vodă, Hurmuzachi, Călărași,
Obor. Aproape jumătate din popu
lația orașului locuiește în cele 4 500
de blocuri noi.
— Practic, tot ce înseamnă atribut
de oraș modern a fost realizat por
nind de la început — precizează pri
marul. Rețeaua de
apă potabilă,
inexistentă pină-n 1962, se întinde
acum pe o lungime de peste 30 000
metri ; canalizărea începută în 1962
— are 2 300 metri. Chiar electrifica
rea s-a înfăptuit în oraș abia după
23 August, avînd ca generator o locomotivă cu lemne, în centrul orașului.
Totul de la început. Totul într-o

singură generație. Poate de aici și
acea senzație de prospețime pe care
o iradiază Rădăuțiul.
Tovarășa Victoria Timofiev, pre
ședinta consiliului orășenesc al
F.D.U.S., ține să întregească această
explicație.
— E drept, statul a făcut și face
mari eforturi de investiții pentru
dezvoltarea Rădăuțiului, deci pentru
fiecare rădăuțean. Dar dacă fiecare

demia Republicii Socialiste România
„zonă de interes estetic". Pentru cele
80 specii de arbori și arbuști deco
rativi, pentru iarba mătăsoasă și pe
luzele de flori — adevărate covoare
vii. Cum s-a petrecut „metamorfo
za" ? Și cînd ? Ne explică în vorbe
puține tovarășul Gheorghc Ciucureanu, secretar al consiliului orășenesc
al F.D.U.S.
— Ce-aveam de făcut ? Să alocăm

Rădăuților. Poți oare vorbi numai
de bani ?
Iată și copii în parc. Sint cinci,
purtind banderole cu gravitatea
„omului in misiune". Paza parcului.
E oare amenințată de cineva această
„zonă de interes estetic" ?
— Nu, dar runda pionierească e
necesară din mai multe motive : le
imprimă copiilor sentimentul răs
punderii față de un bun al orașului

File din jurnalul edilitar al orașului Rădăuți... scrise

edificiu, fiecare înnoire a orașului
își are o istorie a sa, această istorie
conține mii, zeci de mii de „istorii
omenești" — ginduri, fapte, trăiri.
Pornind de;la săpatul șanțurilor pen
tru conductele de canalizare sau de
apă, de la grădinile și parcurile ce
împinzesc orașul, pînă la lustruitul
parchetului în casa pionierilor și
șoimilor patriei — totul este urma
miinii de gospodar a rădăuțeanului,
munca lui care întrupează străvechea
sa dorință de frumos și trainic in
istorie.
„...Un parc în paragină, cu pomi
spintecați și iarbă călcată în picioa
re, cu bănci rupte, printre care go
nesc după ghemotoace de cîrpe sau
tinichele copii pistruiați" — spunea
autorul „Priveliștilor". E același loc
în care ne aflăm ăcum. Același oare?
Parcul Tineretului, una din mindriile
Țării de Sus, a fost declarat de Aca

din banii destinați construcțiilor de
locuințe pentru refacerea grădinii 7
Nici vorbă. Să tăiem copacii care
mai rămăseseră și să le dăm foc ?
Era păcat. Forță de muncă am fi
găsit, avem atiția tineri in oraș, dar
nu era vorba doar de săpat niște
gropi și de vopsit niște bănci, nu se
făcea să construim o simplă grădină
în orașul cu atîtea blocuri moderne,
împreună cu oamenii orașului am
judecat multe zile, multe nopți chiar,
ce e de făcut. Și am găsit. Un pasio
nat horticultor, pensionarul Titus
Loșac, ne-a ajutat să procurăm co
paci și arbuști decorativi. Iar la lu
crări a participat, practic, toată su
flarea orașului. Lucrări de sute de
mii de lei, de milioane chiar, dacă
ar fi să calculăm in bani. Dar parcul
acum face parte din viata rădăuțea
nului, așa cum face parte apa Sucevi'ței, cum face soarele sau aerul

lui, adevărată grădină botanică, a
apărut ideea creării unei... grădini
zoologice.
— De fapt, ideea ne-a fost suge
rată de... doi pui de căprioară rătă
ciți — își amintește tovarășa Dorica
Miler, profesoară de biologie, pre
ședinta comitetului de femei orășe
nesc. Speriați de lupi, își găsiseră
refugiul în ..vechiul .parc, de tir. I-au
îngrijit și i-au hrănit copiii. Se im-

de fapt de către locuitorii săi

construit de părinții, de bunicii lor ;
îi molipsește de dragostea de fru
mos, de dorința de a crea și ei, la
rîndul lor, asemenea frumuseți. Ceea
ce s-a si petrecut. în orășelul copii
lor din Rădăuți, lingă cele peste 200
aparate de joacă, elevii au sădit 500
de arbori pe care îi îngrijesc. Și
care cresc odată cu ei. „Dacă vreți
să vă convingeți, veniți să vedeți.
N-o să vă pară rău", ne spune unul
dintre copii, mai răsărit, Dan Acumuloaie. Iar pasiunea parcurilor s-a
extins. Fiecare din noile cartiere de
locuințe, și Călărași, și Bogdan Vodă,
și Hurmuzachi, și Obor, are parcuri
și zone verzi „proprii", construite de
cetățeni, cu sprijinul primăriei. La
Rădăuți există peste 20 hectare de
parcuri și zone verzi. Pentru fiecare
cetățean cite 9 mp.
Frumosul proliferează în frumos.
După construirea Parcului tineretu

blînziseră. Ce-ar fi dacă... Și a apă
rut colțul zoologic. Prin muncă ce
tățenească, am construit „locuințe"
noi, frumoase pentru animale. Iar
primăria a convins Grădina zoologică
din București să ne dea prin transfer
26 specii de pe tot globul. Și uite
așa, animalele au poposit cu bine la
noi, acum avem parc zoologic. (Sin
gura pățanie pe drum a animalelor
a fost faptul că un lup a mușcat
coada leului ieșită prin cușcă).
Iar conveierul „premierelor" cetă
țenești continuă la Rădăuți, împrospătînd .viața orașului. Ultima din
ele — „Casa tehnicii", a fost amena
jată, prin munca cetățenilor, intr-o
clădire veche. Are o expoziție per
manentă, întreținută de toate între
prinderile și unitățile orașului. Prima
temă — „Utilizarea materialelor re
condiționate". Deci, un nou lăcaș de
instruire a tinerilor, de propagare a

ultimelor noutăți tehnice. Amintiri
recente despre construirea ei ? Tinăra Nina Ursache, inginer la Fabrica
de confecții metalice și prelucrări
mecanice, ne arată, mindrindu-se,
urmele incă proaspete din palmă de
la munca efectuată de ea alături de
sute și sute de tineri localnici. Alte
amintiri recente ? Biblioteca orășe
nească a achiziționat, . recent, al
100 000-lea volum, toate cumpărate
din veniturile obținute prin munca
patriotică (lâ înființare a pornit cu
150 de volume) ; Casa tineretului s-a
îmbogățit cu un nou sistem de jocuri
mecanice. Tot din venituri proprii.
Perspective ?
— Da, dar de viitor apropiat —
precizează primarul. Toate răspunzînd nevoilor cetățenilor, ale între
gului oraș. Cîteva : apropiata intrare
în funcțiune a Fabricii de scule, care
să valorifice priceperea și calificarea
a circa 800 oameni (propunere fă
cută în repetate rinduri la adunările
cetățenești) ; viitoarea „Alee a voie
vozilor", care să evoce, prin lucrări
de sculptură, tot ce a fost mai fru
mos și înălțător în istoria Rădăuțiului : lupta pentru neatirnare, dorința
de frumos și trainic a oamenilor lui
(propunerea a pornit de la cetățea
nul Mihai Buliga, la o „Tribună a
democrației") ; ' o mică grădiniță în
cartierul „Obor" (propunerea lui Du
mitru Iacob, tot la „Tribuna demo
crației) ; un eleșteu de pește (pro
punerea lui Teodor Caleașcă).
Iar numărul viitoarelor amintiri
sporește la Rădăuți, odată cu dorința
cetățenilor lui de a se ști părtași
nemijlociți la neasemuita istorie a
acestor ani. Ani in care frumosul
oraș al Țării de Sus își croiește dem
nitatea, odată cu întreaga țară.

laurentiu DUȚĂ
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TOATE FORȚELE SATELORputernic angajate la recoltarea culturilor de toamnă
Brigada „Scînteii" transmite din județul Teleorman

Din cronica

întrecerii
-noi realizări
Produse
siderurgice peste pian

: însemnate
economii
de energie electrică
MUREȘ

Cîmpia Teleormanului ni se înfățișează fn aceste zile cu la
nuri nesfîrsite de porumb. de sfeclă sau soia, cu mii si zeci de.
mii de oameni — cooperatori. mecanizatori, specialiști, elevi..—
încinși, deopotrivă, de arșița caniculară si de temperatura înaltă
a acestui moment cu atitea lucrări stringente in cimp. Acum. cind
campania agricolă de toamnă a intrat in cea de-a treia săptămină. se poate face un prim bilanț al rezultatelor de pină acum
prima dintre lucrările de toamnă — recoltarea florii-soarelui —
s-a încheiat, miercuri seara, ne întreaga suprafață cultivată. ‘Cu
mijloacele mecanice si cu forțele manuale au fost adunate oină
in prezent peste 44 000 tone de porumb, 62 000 tone sfeclă de za
hăr. 105 000 tone legume. Dar strinsul acestor produse se află abia
la început. Forte mecanice importante Sînt concentrate la pregătirea viitoarei recolte de grîu și orz, unde, în .ordinea urgențelor,
se află acum executarea arăturilor oe cele 100 000 hectare ce tre
buie insămintate in cel mult 30 de zile.

La marginea unui lan ce sea
mănă mai degrabă cu o pădure
prin a cărei desime abia îți tragi
suflarea, l-am înfilnit ne unul din
cei 500 de cooperatori din Ptirani
aflati acum la culesul porumbului,
privind cu uimire la grămezile,
mari de stiuleti ce se dezvăluie pri
virii pe întinsul mălăistei. a cărei
dimensiune creste ne măsură ce
timpul înaintează tot mai mult in
noapte. Era dună asfințitul soare
lui cind. la Pufani. oamenii oste
niți de munca culesului se pregă
teau pentru odihna nontii incărcind căruțele ce duc stiuletii snre
punctele de depozitare sau tăind
cocenii eu secera si asezindu-i in
clăi după vechiul si bunul lor obicei. Bărbații se ‘ întorc t irziu la
casele lor si revin in cimp mult
prea devreme pentru ca zorii di
mineții să-i poată prinde fără un
lucru anume făcut. Pentru toată
suflarea satului, eu deosebire pen
tru cooperatori si mecanizatori,
numărul orelor de odihnă se află
acum intr-un raport invers propor
țional cu mărimea -suprafețelor ce
trebuie grabnic recoltate pentru a
se evita pierderile. Asa s-a reușit
la Purani să fie depășite viteze
le zilnice de lucru stabilite pe fie
care formație de cooperatori si
mecanizatori si să se. asigure tot
odată o corelație perfectă intre
fiecare fază a fluxului general de
lucrări. /Edifiaatbr este in acest
sens faptul că. aici, tot ceea ce se
recoltează. în cursul zilei, oină sea
ra se și transportă în bazele de
receotie. iar in cel mult, două zile
de după cules tractoarele trag noi
Si roditoare brazde pentru sădirea
noii recolte.
Spre partea dinspre Dunăre a
cîmpiei. la I.A.S. Zimnicele. re
colta de porumb se adună mai ales cu mijloacele mecanice. Si aici,
ca pe toată întinderea cîmpiei de
sud a Teleormanului, in pofida se
cetei din prima parte a anului, roa
dele bogate ale lanurilor exprimă
în fapt adevărata măsură a hăr
niciei si priceperii celor ce fac pli
nea în această zonă a tării. Aceas
tă hărnicie si pricepere îsi găseș
te concretizarea si în modul res
ponsabil în care este organizată
munca la recoltare, in randamen
tul înalt cu care sînt folosite mij
loacele mecanice.

ajunge în mod sigur la maturitate.
Pentru că adevăratul. potential
productiv al grădinilor de legume

La C.A.P. Fintinele, incorporarea semințelor de plante furajere se face
intr-un sol bine afinat, după.care terenul este tăvălugit pentru a se grăbi
germinarea boabelor
din județul Teleorman este incom
parabil mai mare. La ferma din
Fintinele. aparținind de T.P.L. Ziînnicea. am făcut. împreună cu ingi
nera Floarea Călin, o'evaluare" ă
producției ce nu intră in calculul,
valorificării pe piață sau in unită
țile de prelucrare. Respectiv, a re
coltei de legume ce nu va putea
ajunge la
maturitate
deoarece
plantele suferă de lipsa factorului
esențial de dezvoltare : apa. Intr-un
lan de 15 hectare, deci, numărăm
pe fiecare tufă cite 4-5 bucăți de
vinete peste ceea ce șefa de fermă
a raportat atunci cind a făcut eva
luarea producției. (Este vorba de
vinete care, in condiții normale de
dezvoltare, ar putea ajunge la ma
turitate peste cel mult două ’ săptămini). Producția ce rezultă din,
aceste calcule estimative este atit
de mare incit, pur și simplu, o
surprinde pe șefa de fermă.:, ea
apreciază că dacă ar beneficia de
apă — pentru că suprafața respec
tivă este amenajată pentru irigații
— s-ar putea obține cel puțin 10
tone de vinete in plus la hectar. Și
nu-i vorba numai de vinete, ci și
de, recolta de conopidă care, de
asemenea, suferă de lipsa, de apă.
Numai la aceste două culturi —
vinete și conopidă — s-ar putea
realiza în plus, față de estimări,
cel puțin 400—500 tone de legume,

Producția de legume
— între evaluare
și realitatea din grădini
Și în acest an. in județul Teleor
man s-a muncit. mult și cu folos
pentru sporirea rodniciei grădinilor
de legume. Pe ansamblul județului
au fost valorificate pină în prezent
circa 110 000 tone de legume și
există suficiente argumente pentru
a afirma că stadiul recoltării se
află abia la jumătate. Luind însă
în calcul doar producția ce va

oare normal să fie compromise
aceste culturi tocmai acum cind. cu
un efort , incomparabil mai mic
decit cel. făcut pe parcursul verii,
ele,'ar putea fi aduse in stare nor
mală de producție ?
Am insistat mai mult asupra pro
blemei asigurării apei pentru le
gumicultura pornind tocmai de la
perspectiva deloc îmbucurătoare a
nerealizării integrale a producției
de legume planificate pe ansam
blul județului Teleorman. O situa
ție absolut anormală dacă ținem
seama de potențialul real, al gră
dinilor de legume. Convingerea
noastră este că. dacă factorii răs
punzători- ar lua imediat măsuri
pentru a șe asigura apa necesară
grădinilor. de legume, producția
planificată este pe deplin posibil
să fie realizată.

Staționări care reduc
parcul auto la jumătate
Normal și necesar, deopotrivă, ar
fi că tot ce se recoltează să ajun
gă. in aceeași, zi, in magazii. Nenu
măratele grămezi de sfeclă și mai
. ales de porumb, aflate pe cimp,
stau mărturie nedorită — dar ade
vărată — A faptului că
această
obligație nu 'se respectă în majo
ritatea unităților agricole din ju
dețul Teleorman. Este foarte greu

să se vorbească de o corelare a rit
mului de recoltare cu capacitatea
mijloacelor de transport, de vreme
ce in unele locuri nu sint asigurate
nici măcar remorcile care lucrează
în flux cu combinele. Și aceasta din
cauză, că nu puține din mijloacele
de transport aparținind unităților
agricole rămin nefolosite din lipsă
de carburanți. Nu ne îndoim că o
decizie rațională in acest sens va
fi luată pînă la urmă. Pentru că
indiferent de motivațiile ce se aduc
acum acestei stări de lucruri, po
rumbul, celelalte produse agricole
nu pot rămine pe cimp.
Este adevărat, in satele teleormănene sint puține atelaje și nu
tocmai dintre cele care pot lucra
cu un randament prea mare la
transportul pe distanță a produc
ției agricole. Dar. potrivit
chiar
celor mai sumare calcule, totuși, cu
ele s-ar putea căra intr-o zi cei pu
țin 6 000 tone diferite produse agri
cole. Ne-a fost imposibil să aflăm
ce anume cantități de produse s-au
transportat cu
aceste
mijloace.
Ceea ce putem spune insă este că,
pe cimp, am văzut un număr mare
de atelaje folosite doar dimineața
și seara pentru transportul oame
nilor la muncă.
Este desigur bine că atunci cîtîd
au dispus repartizarea autocamioa
nelor. organele agricole județene au
acordat prioritate transportului le
gumelor. Acest sector are zilnic, la
dispoziție o capacitate de transport
de aproape 2 (100 tone care, in mod
normal, in cele trei curse,, posibile
de realizat ar trebui să transporte
cel .puțin 5 000 tone de legume., Dar
acest nivel nu .a fost realizat. In
-perioada 13.-19 septembrie.:. cu
această capacitate s-au transportat,
in medie pe zi, numai 2 100 tone de
legume. Mai exact spus, șapte zile
la rind, un autovehicul a făcut în
medie doar un singur drum. Este o
situație ce impune o analiză serioa
să și înainte de toate măsuri fer
me pentru eliminarea neajunsurilor
mari existente în folosirea mijloa
celor de transport.
O privire de ansamblu asupra
datelor statistice reieșite din „opera
tiva" la zi privind stadiul' lucrări
lor agricole impune constatarea că
săptămîna ce vine devine hotăritoare pentru reușita campaniei' .de
toamnă. întii de toate, trebuie fă
cute eforturi și mai mari pentru .ca
viteza zilnică — dîy 6 000 hectare —
la arat să fie atinsă și chiar depă
șită. asigurîndu-se astfel execu
tarea acestei importante lucrări în
perioada stabilită. Tot atit de im
portant este, mai ales, in partea de
sud a județului, unde lanurile de
porumb sînt de acum coapte pe sur
prafețe întinse, Să fie concentrate la
recoltare mijloace mecanice și forțe
umane mult sporite, pentru a se
realiza vitezele zilnice stabilite. Cu
stăruință trebuie urmărit ca. in fie
care unitate agricolă, aceste lucrări
să fie efectuate cu cea.mai mare
răspundere, cu grijă pentru calitate,
pentru ca tot ce a rodit pămintul
să fie pus cit mai repede la adă
post și, totodată, să se pună baze
solide viitoarei recolte de griu
și orz.

•

Iosif POP
Stan ȘTEFAN
Ion MARIN
Fotografii : Sandu CRISTIAN

Oamenii muncii din industria ju
dețului Mureș au produs de la în
ceputul anului. peste sarcinile de
plan, o productie-marfă suplimen
tară in valoare de peste 200 mi
lioane lei. Aceasta se concretizea
ză.* intre 'altele. in diferite produ
se de mecanică fină si ontică in
valoare de 31.6 milioane lei.21 700
tone amoniac. de sinteză. 5 600 tone
îngrășăminte chimice. 3.2 milioane
cărămizi si blocuri ceramice. 6 300
tone carbid, confecții textile în va
loare de 41.9 milioane lei. precum
si însemnate cantități de ceramică
fină, produse electronice, cherestea
si alte produse utile economiei na
ționale. Este de remarcat faptul că
acest spor de producție a fost ob
ținut în condițiile în care, pe an
samblu] industriei județului, au fost
realizate economii insumînd 54 547
MWh energie electrică. (Gheorghe
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

MEHEDINȚI: Vagonul de

marfă cu numărul 70 000
La întreprinderea „MEVA“ din
D’robeta-Turnu Severin a fost pro
dus. recent, vagonul de marfă cu
numărul 70 000, Acest succes a fost
obținut in condițiile depășirii ola
nului productiei-marfă. de la înce
putul anului, cu aproape 50 de mi
lioane lei si a sarcinii de creștere
a productivității muncii cu 4.5 la
șută.
Ca urmare a intensificării proce
sului de asimilare a unei game cit
mai largi de vagoane, a creșterii
capacităților de. fabricație si ridi
cării continue a nivelului tehnic si
calitativ al produselor, in prezenl
circa 50 la sută din producția în
treprinderii este solicitată la ex
port în numeroase tari.

funcțiune
— noi și moderne
capacități

HARGHITA: în

întreprinderea de matrițe șl pie
se din fontă Odorheiu
Secuiesc,
care îndeplinește de ani de zile
funcția de „mecanic-șef" al indus
triei chimice românești, au început
să producă cu 90 de zile mai devre
me două secții noi, dotate cu ma
șini și utilaje la nivelul tehnicii
mondiale, concepute și realizate de
întreprinderi constructoare de ma
șini din țară. Noile capacități de
producție sint destinate fabricației
de etanșări mecanice și de piese
de schimb.
Tînărul și harnicul colectiv odorlieian s-a angajat să atingă înainte
de termen parametrii proiectați Ia
noile capacități, astfel incit să rea
lizeze un volum sporit de etanșări
mecanice și piese de schimb, pro
duse intens solicitate
de marile
combinate chimice din țară. (I. D.
Kiss).

IALOMIȚA: Producție

fizică suplimentară
Oamenii muncii din industria
județului Ialomița raportează, in
cinstea marelui forum al comuniș
tilor, că de la Începutul anului și
pină in prezent au îndeplinit și
depășit planul producției fizice la
numeroase produse solicitate, de
economia națională. Au fost reali
zate peste plan produse ale indus
triei electronice, prefabricate din
beton și altele in valoare de peste
340 milioane lei. Dealtfel, un nu
măr de 35 de unități economice ra
portează realizarea Înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe primele
9 luni ale acestui an. De remarcat
este faptul că și in industria mică
plănui
producției-marfă
și la
prestări servicii'a fost îndeplinit în
proporție de 1.06,1 la sută. (Mihai
Vișoiu, corespondentul „Scînteii").

1. CARE
FIZICA ?

ESTE

REALIZĂRII PLANULUI LA PRODUC]TÂ

STADIUL

2. CE MĂSURI S-AU LUAT PENTRU ORGANIZAREA CIT MAI BUNA
A MUNCII Șl RESPECTAREA CONTRACTELOR ECONOMICE ?
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1. Dezvoltarea intensivă a indus
triei județului, și îndeosebi a muni
cipiului Giurgiu, a asigurat diversi
ficarea nomenclatorului de produse
pe care Întreprinderile din această
zonă a larii le pune la dispoziția economiei naționale. In unitățile eco
nomice din județ se realizează in
prezent noi tipuri de nave, o paletă
largă de produse chimice — din care
unele înlocuiesc importul — utilaje
și instalații destinate industriei pe
troliere si miniere, o gamă diversifi
cată de produse alimentare. Ca urma
re a măsurilor luate de organizațiile
de partid și consiliile oamenilor mun
cii din întreprinderi,
producțiamarfă realizată pe ansamblul județu
lui în tele opt luni care au trecut
din acest an este mai mare cu peste
50 milioane lei față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Totuși, referindu-ne strict la rezultatele obținute
în acest an. trebuie spus că ele nu
se situează la nivelul cerințelor si
posibilităților
existente.
Aceasta
deoarece din cele 35 produse urmă
rite operativ, planul a fost realizat
numai la 13.
în consecință, multe din obligațiile
contractuale ale unităților industriale
din județ au rămas neonorate.
2. Din analizele făcute a rezultat
că restantele acumulate se datoresc
atit neajunsurilor manifestate in
unele unități in organizarea muncii,
lipsei de operativitate in solutionarea
problemelor apărute, cit si unor
cauze a căror rezolvare nu a fost
posibilă in intreprinderile din județ.
Ținind seama de fiecare .situație in
parte, in analizele decadale efectuate
la nivelul județului și cu prilejul
acțiunilor desfășurate in întreprin
deri s-au stabilit. împreună cu orga
nizațiile de partid și consiliile
oamenilor muncii din unitățile indus

de

întrajutorare
toate

secretar

al Comitetului
Alba al P.C.R.

unor

vor

fi

rezervele

Octavian FENEȘAN
județean

1. în acest an hotăritor pentru
întregul cincinal, oamenii muncii
din . industria județului Alba au
acordat și acordă in continuare o
atenție deosebită îndeplinirii exem
plare a planului la producția fizică.
Practic, in cele opt luni care au
trecut din acest an. planul la
prdducția-marfă a fost depășit cu
296 milioane lei. livrindu-se supli
mentar 170 tone cupru de convertizor. 1 100 tone utilaje tehnologice,
800 tone acid sulfuric. 2 700 . tone
sodă calcinată. 5 400 metri cubi che
restea. 7 600 MWh energie electrică,
303 mașini-unelte. 98 000 metri pătrati covoare și altele.
2. Realizarea
planului
la
toți
indicatorii, și îndeosebi la producția
fizică, este urmărită decadal la ni
velul județului, ceea ce permite
biroului și secretariatului cor.sițetului
județean de partid să intervină
operativ pentru rezolvarea proble
melor apărute într-o intreprindere
sau alta. De fiecare dată, progra
mele de măsuri sint inloemite îm
preună și cu participarea directă a
muncitorilor si specialiștilor din
unitățile economice, ceea ce consti
tuie o garanție în plus pentru înde
plinirea obiectivelor propuse. în fe
lul acesta, s-a asigurat un cadru
propice pentru utilizarea corespun
zătoare a capacităților de producție
și a timpului de lucru. îmbunătăți
rea colaborării dintre unitățile din
județ. întărirea disciplinei tehnolo
gice. creșterea productivității, pro
movarea progresului tehnic, a noilor
tehnologii și procedee de prelucrare.
Totodată. impreună cu ministerele
si centralele industriale s-au stabilit

funcțiune

a

noilor

triale. o serie de măsuri pentru re
partizarea cit mai judicioasă a forței
de muncă și folosirea cu indici superieri a capacităților de producție',
precum și pentru ‘îmbunătățirea
aprovizionării tehnico-materiale. Tojf
tuși, unele capacități de produc
ție noi. cum sint cele de la Comlbinatul chimic din Giurgiu, nu aii
fost puse in funcțiune la termenele
prevăzute, '“ceea ce a determinat
serioase rămineri in urmă in indej
plinirea planului. Chiar si in luna
septembrie, ca să mă refer la perii»
oada cea mai recentă, peste 5(1 la
sută din planul de producție al comr
binatului chimic trebuie sâ se fealijr
zeze pe instalații noi. care însă nu
sint puse încă in funcțiune. Mai
mult insă decit atit, nici instalațiile
aflate in producție nu lucrează la
întreaga capacitate deoarece nu este
asigurat agentul termic. Motivul ?
Nepunerea în funcțiune la termenele
stabilite a.grupurilor energetice II
și III de cite 50 MW de la termo
centrala din Giurgiu. Iată de ce,
pentru recuperarea răminerilor îți
urmă la acest obiectiv solicităm
sprijinul întreprinderilor „Vulcan"
și -de mașini grele din București
pentru urgentarea livrării utilajelor
contractate. Pe șantier sînt așteptate,
de mai mult timp, conductele de
înaltă presiune si tamburul cazanu
lui nr. 3 de la „Vulcan", precum și
generatorul pentru grupul II si alte
accesorii de la I.M.G.B.
Toate produsele la care se în
registrează restante sînt importante,
în mod deosebit ne preocupă însă
recuperarea restanțelor acumulate la
Schela de producție petrolieră Clejani. unde aproape lună de lună nu
se realizează planul de produc
ție. La indicația biroului comi
tetului județean de partid, organi
zațiile de partid și consiliile oame
nilor muncii din unitățile economice
au analizat situația (Îndeplinirii pla
nului la fiecare produs în parte și
au stabilit măsuri care să permită
recuperarea restantelor în perioadă
următoare.
I

DĂOGARU

organizarea

recuperarea

producție"

de

al Comitetului județean
Giurgiu al P.C.R.
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Încheiate contracte cu U.R.S.S. și
cu alte țări socialiste.
Cum și-a asigurat întreprinderea
acest binemeritat prestigiu pe piața
externă ?
— Pentru a putea răspunde cu
operativitate solicitărilor unor parte
neri externi, a fost necesar să adop
tăm o serie de măsuri radicale, sâ
trecem la reorganizarea generală a
producției si a muncii și la schiipbarea tehnologiilor in funcție de
fiecare comandă — ne-a spus ingi
nerul Mircea Andronic. directorul
întreprinderii. Concomitent, a tre
buit să acționăm energic pentru per
fecționarea pregătirii profesionale a
întregului personal muncitor. — de
la muncitori si tehnicieni la ingineri.
Cit privește formațiile care lucrea
ză direct la mașini, le-am pregătit
în așa fel incit acestea să fie mo
bile și eficiente pentru a executa
orice comandă. Lansarea producției
în fabricație se realizează acum în
mod normal. în conformitate cu co
menzile partenerilor. Utilizăm si mo
dele trimise de parteneri, dar adap
tăm si modelele noastre sau creăm
altele noi. dună cerințe. Adeseori,
pentru fiecare model introdus în pro
ducție sînt necesare noi tehnologii de
fabricație si o serie de dotări tehnice

specifice suplimentare. Mai adaug
că realizăm cu forțe proprii piese
de schimb și diferite S.D.V.-uri.
Țin să precizez că toate aceste ac' țiuni le-am desfășurat „din mers",
fără a incetini. deloc ritmul produc-

vrate de noi au fost, bine apreciate,
neavind nici un caz de refuzuri sau
reclamă tii.
în secțiile de producție. Ia fie
care loc de muncă domnesc o or
dine si o disciplină exemplare. Pe

contractate, o serie de adaosuri —
ne-a explicat inginerul Viorel Dirdală. Pentru a nu ti afectată pro
ductivitatea muncii, am trecut la
extinderea automatizării executării
Si aplicării acestor adaosuri. Din

Promptitudine, calitate și eficiență
în realizarea sarcinilor de plan la export
LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII DIN IAȘI -----------tiei șl fără a face nici un rabat la
calitate. Pină acum ne-am onorat
lă termenele stabilite toate comen
zile si contractele, iar în unele pe
rioade am realizat suplimentar anu
mite produse la cererea unor parte
neri externi. în cele opt luni care
au trecut din acest an. planul la
export a fost îndeplinit in proporție
de 192, la sută, fiind livrate supli
mentar produse în valoare de 2 mi
lioane lei. Calitativ, produsele li

benzi rulante, modelele și fiecare
piesă în parte, unele foarte compli
cate. dar croite cu precizie milime
trică. pe mărimi și culori, trec cu
regularitate prin fața lucrătoarelor
pentru efectuarea unor operații teh
nologice. Fiecare piesă este însoțită
de adaosurile modelului (bentițe, volănașe, nasturi, butoni).
— în ultimul timp, corespunzător
cerințelor actuale ale modei, ni s-a
solicitat să aplicăm, la modelele

aceste necesități. în întreprindere a
luat ființă un adevărat atelier de
S.D.V.-uri și piese de schimb, unde
numai cîțiva oameni realizează pen
tru fiecare model zeci de S.D.V.-uri
de mare finețe și precizie. Au fost
realizate și mașini întregi care fac
mai multe operații simultan, cum
sint cele de montat automat tțutoni
și capse, cele care înlocuiesc surfilajul și fac în locul acestei operații o
simplă tăietură în zig-zag la margi

nile materialului, ca si mașinile de
descălcat cusăturile si cele de fini
sat (călcat) prin pernă de aer.
Am reținut că prin introducerea
acestor mașini s-a asigurat creșterea
cu 20 la sută a productivității mun
cii. Pină și construcția unei mașini
de cusut s-a complicat, dar cu aju
torul ei poate fi realizată o gamă
variată de operații in condiții supe
rioare de mare calitate si precizie.
— Concomitent cu perfectionarea
mașinilor, am schimbat și modalita*
tea de lansare în fabricație a produ
selor — ne spune inginerul Florin
Neamtu, șeful secției I. Pentru fie
care model pe care-1 introducem in
procesul de producție facem mai intii un instructaj cu toți lucrătorii din
formația sau formațiile ce îl vor
realiza. Executăm apoi citeva mo-'
dele în serie zero, după care le ana
lizăm și le verificăm din nou im
preună. Participă la aceste analize
și specialiștii de la atelierul meca
nic. pentru a fi in măsură să decidă
efectuarea unor îmbunătățiri la scule
și dispozitive si. numai după ce
toate problemele sînt rezolvate, tre
cem la producția de serie. Dar și
după aceasta muncitori și specialiști
din sectorul mecano-energetic se
află permanent printre noi. inter

.
;

existente"

o serie de acțiuni comune pentru
asigurarea unei aprovizionări ritmice
cu materii prime, materiale și piese
de schimb, scurtarea perioadelor de
revizii si reparații a utilajelor si
instalațiilor. De asemenea, au fost
întocmite programe speciale pentru
asigurarea necesarului de forță de
muncă si ridicarea pregătirii profer
sionale. în același timp, avînd în
vedere faptul că unele restanțe jlâ
producția fizică sînt determinate de
întir'zierea punerii in funcțiune a
noilor investiții, pe numeroase șan*
fiere au fost repartizate echipe sper
ciale de constructori si mentori, s-a
intervenit în repetate rînduri la
unitățile furnizoare pentru urgen
tarea livrării utilajelor.
In perioada care a trecut din
acest an. planul nu a fost realizat
integral la 20 de produse, prin
tre care cărămizi refractare, mo
bilier. prefabricate din beton. Res
tante mai mari sînt la între
prinderea de produse refractare
din Alba Iulia. întreprinderea mi
nieră Baia de Arieș, Combinatjll
de produse sodice Ocna Mureș, Corhbinatul de prelucrarea lemnului-Blaj
și
întreprinderea de
prelucrarea
lemnului Cimpeni, întreprinderea de
hirtie Petresti. întreprinderea de
prefabricate din beton Aiud. Pen
tru recuperarea acestor rămineri
în urmă, se va acționa pentrii
urgentarea punerii în funcțiune a
noilor capacități de producție de
la Combinatul minier al cupru
lui Roșia Poieni și întreprinde
rea de. produse refractare Alba
Iulia. în al doilea rind. pentru în
deplinirea integrală a planului la
toate sortimentele, se vor organiză
acțiuni speciale de întrajutorare în-,
tre unitățile din cadrul județului,
astfel incit să fie valorificate pe
deplin toate posibilitățile umane și
materiale disponibile.

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

■

Mal întîi o precizare : la între
prinderea de confecții din Iași, pro
ducția planificată pentru export in
acest an a fost contractată integral.
Este un fapt notabil care atestă
înaltul nivel calitativ al produselor
fabricate aici, promptitudinea in
adaptarea producției la cerințele
partenerilor externi. Citeva date sint
concludente în această privință :
firma Steilmann din R. F. Germa
nia. fiind deosebit de mulțumită de
produsele ce i-au fost expediate in
cursul anului 1983 de fabrica ie
șeană. a solicitat ca. in acest an să
i se livreze cu 25 la sută mai multe
jachete căptușite, matlasate si îm
blănite. bluze, pardesie. impermea
bile căptușite si simple. înlocuitori
de paltoane și alte sortimente de
îmbrăcăminte pentru toamnă-iarnă.
Comenzi ferme au făcut si fir
mele UTEX si TRITON din Canada
— pentru pantaloni, jachete si ha
norace. firma IUCOM din Italia —
pentru rochii, jachete, impermeabile,
pardesie pentru femei și pantaloni,
jachete și impermeabile pentru băr
bați. precum si mai. multe firme din
S.U.A. si din alte țări occidentale —
pentru o serie de confecții. între
prinderea ieșeană are. de asemenea.

care. ar. aduge fermei un venit de
1.5—1.7 milioane lei. absolut nece
sar- pentru a asigura echilibrul fi
nanciar al-unității.
Problema asigurării apei pentru
legume este acum acută pentru
grădinile din județ, care n-au mai
fost irigate de aproape o lună de
zile. Deosebit de critică este situa
ția celor 13 500 hectare de legume
în cultură dublă, a căror producție
certă este evaluată acum doar la
20 la sută, față de cea planificată.
In cele două zile cind ne-am aflat
în județ, am văzut culturi succe
sive de legume ce, riscă să nu mai
facă, rod, deși, pentru a le aduce la
actualul stadiu de vegetație s-a
cheltuit foarte mult, inclusiv ener
gie pentru pomparea apei. Este

In continuarea ciclului de articole pe tema îndeplinirii planului Iq
producția fizică, redacția a adresat altor secretari ai comitetelor județene de partid următoarele întrebări :

HUNEDOARA :

Colectivul de oameni ai muncii
de la Combinatul siderurgic Hune
doara a realizat suplimentar de la
începutul anului pină in prezent o
producție-marfă de circa 330 mili
oane lei. Importante
sporuri de
producție au obținut siderurgiștii
hunedoreni la cocs metalurgic —
aproape 11 000 tone,, la fontă cu
27 800 tone , peste planul stabilit, la
oțel Martin și electric s-au obținut
suplimentar 3 300 tone, iar la lami
nate finite pline depășirea este de
3 200 tone. (Sabin Cerbii).

De la răsăritul și pînâ la apusut soarelui, la C.A.P. Smîrdioasa combinele lucfeazâ din plin la recoltarea porumbului, fiecare mecanizator dppâșindu-și
cu 20 la suta norma de lucru stabilita

Planul la producția fizică
realizat ritmic, integral !J

venind. reparînd sau aducînd anu
mite îmbunătățiri, astfel ca toate
utilajele să funcționeze in cele mai
bune condiții.
în înnoirea continuă a producției,
un rol hotăritor revine colectivului
de creație condus de inginera Elena
Georgescu. în out luni, colectivul de
creație a realizat toate cele 290 mo
dele noi planificate pentru intregul
an. Prezentarea finală a produselor,
adică aspectul comercial, are. de ase
menea. o mare importantă. încă din
secțiile de producție, după finisare
(călcare)
confecțiile se asază pe
umerașe si se introduc in pungi de
polietilenă, se rînduiesc în stelaie cu
rotile si se trimit în depozite. De
aici, cu mașini speciale se expediază
direct partenerilor externi. în acest
fel nu se mai amestecă modelele,
mărimile, culorile.
Din cele relatate se desprinde că
în această întreprindere lucrează un
colectiv harnic si priceput, care își
face cu răspundere și conștiinciozi
tate datoria, fiind hotărît să întîmpine Congresul al XIII-lea al parti
dului cu rezultate cît mai bune în
îndeplinirea planului pe acest an.

Manole CORCACI
corespondentul
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Noî mărturii ale vechimii și dăinuirii
noastre în vatra dacică străbună
I

Cu îndreptățire, pămîntul țării a
fost asemuit cu o inepuizabilă arhi
vă. Căci sub glia patriei se păstrea
ză mărturii istorice neprețuite, ves
tigii fără număr ale vechimii și dăi
nuirii noastre multimilenare în
această vatră în care ne avem hdînc
și trainic înfipte rădăcinile, mărturii
ce luminează mai exact și mai pro
fund munca și lupta înaintașilor. Cu
o vechime de mai mult de un secol,
cercetarea arheologică românească a
cunoscut amplitudinea corespunză
toare în anii socialismului. Cu deo
sebire după anul 1965, anul celui
de-al IX-lea Congres, sub impactul
concepției .superioare asupra menirii
istoriei în epoca noastră, promovată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cer
cetarea arheologică a fost orientată
spre problemele fundamentale ale
istoriei naționale, chemată fiind să-și
sporească aportul la studierea unor
epoci, a unor momente hotăritoare
ale trecutului național.
O asemenea direcție de acțiune a
investigațiilor arheologice o repre
zintă aprofundarea cunoașterii evo
luției lumii geto-dace, a vieții și ci
vilizației strămoșilor noștri, cercetă
rile întreprinse în acest sens, practic
pe întreg cuprinsul țării, dind la
iveală mărturii documentare de o
inestimabilă bogăție și valoare știin
țifică, ce pun în relief nivelul înalt
și originalitatea civilizației făurite de
geto-daci, forța lor de creație isto
rică. Au fost și continuă să fie cer
cetate zeci și zeci de așezări, necro
pole. cetăti. cu fiecare campanie de
cercetări adăugîndu-se patrimoniului
national noi si noi vestigii istorice,
care vorbesc despre străbunii noștri
ca despre un popor înfrățit statornic
cu glia străbună, muncind cu hărni
cie, durîndu-și așezări mîndre, luptînd cu eroism pentru neatârnarea sa,
făurind frumuseți și valori remarca
bile. Așa cum o dovedește una din
tre cele mai valoroase descoperiri
arheologice din ultimii ani — diade
ma princiară dacică de aur de la Bunești, județul Vaslui, scoasă la ivea
lă pe șantierul arheologic de pe
„Dealul Bobului" din apropierea lo
calității în campania de săpături din
vara acestui an, săpături efectuate
sub conducerea arheologului VIO
LETA VETURIA BAZARCIUC, di
rector al Muzeului orășenesc din
Huși — descoperire la care ne vom
referi în însemnările de față.

în orașe și insule din arhipelagul
grecesc, precum Thassos, Rhodos, Si
nope, Heracleea Pontica; s-au desco
perit cupe de lux de tip Kantharos.
Aceste legături sint atestate și de
fragmentele unei statuete elenistice
descoperite aici, ceea ce subliniază
o dată mai mult varietatea acestor
schimburi reciproce și, deopotrivă,
nevoia de frumos și gustul artistic al
■ locuitorilor cetătii de acum 23—22
de veacuri.
După ce în campania anului 1979
ieșiseră la iveală bucăți de zgură și
îngăduind
primele unelte de fier,
ipoteza că ele fuseseră lucrate chiar
în așezare. în 1980 au fost descoperite două depozite de unel
te din fier. Acestora li s-a adău-

O

de chihlimbar, din 2 perle lucrate
din foiță de aur prezentind analogii
cu perlele din mormintul princiar
de la Agighiol, din 2 brățări de
sirmă de argint terminate cu capete
de șarpe. 2 scoici.
Ceea ce ni se pare iarăși foarte
important este faptul că prin cercețările de la Bunești se pun in lumină multiple aspecte ale vieții ma
teriale, de zi cu zi, ale locuitorilor
unei așezări fortificate geto-dace.
Au fost dezvelite astfel un număr
impresionant de locuințe : 46 pină în
acest moment. Ele au formă rectan
gulară, cu colțurile ușor rotunjite.
Sint în general locuințe de dimen
siuni mari, unele dintre ele avînd
cite două încăperi. S-au descoperit,

remarcabilă

descoperire

arheologică
DIADEMA

PRINCIARĂ

DACICĂ DE AUR

de la Bănești — Vaslui

O mare așezare
fortificată a epocii
premergătoare
lui Burebista
Pentru a înfățișa cît mai exact is
toria acestei valoroase
descoperiri
este nevoie să ne întoarcem cu mai
bine de 6 ani in urmă. Atunci, in
primăvara lui 1978, s-au organizat
cercetări de suprafață in znna loca
lității Bunești, identifieîndu-se așe
zarea geto-dacică de pe Dealul' Bc>-bului, situată pe culmea unui pro
montoriu ce domină valea în care
se întinde satul. în aceeași vară au
început aici cercetările sistematice.
— In primul an, ne spune Violeta
Veturia Bazarciuc, am executat doar
5 secțiuni, dar inventarul arheologic
a răsplătit eforturile noastre, fiind
deosebit de bogat: materiale cerami
ce, o brățară, fibule din argint și
fier, mărgele din sticlă decorate cu
puncte și linii vălurite. Reluate apoi
în vara fiecăruia dintre anii urmă
tori. investigațiile științifice aveau
să scoată la lumină noi și noi indi
cii că ne aflam în fata unui impor
tant centru de locuire geto-dacică. ce
se datează intre sfîrsitul secolului al
IV-lea î.e.n. si începutul secolului
al II-lea î.e.n.
Se impune mai întîi prin marea sa
bogăție și diversitate materialul ce
ramic, fiind prezente aici totalitatea
acestei
formelor ceramice proprii
epoci, unele dintre ele intr-un număr impresionant, S-au descoperit
astfel peste 100 de căni dacice. Bogat reprezentată este, și cera
mica de proveniență grecească —
mărturie a unor vii raporturi econo
mice cu lumea elenistică, Au fost
date astfel la iveală amfore lucrate

•gțțț, > jîp; ț.anul 1982
alt depozit
de unelte din fier (topoare in
principal). Ipoteza noastră se con
firma astfel cu prisosință: aceste
unelte din fier (agricole sau mește
șugărești) fuseseră executate intr-un
atelier sau în ateliere locale. Se
adăuga astfel pe harta Daciei stră
bune un ,nou centru important de
prelucrare a fierului.
Tot vara anului 1979 ne-a adus
bucuria descoperirii celui dinții te
zaur de obiecte de podoabă din ar
gint ; fibule, verigi, brățări, cărora
li se adăuga o drahmă de argint' histriană bătută la finele secolului al .
IV-lea î.e.n începea să se contureze
o nouă ipoteză : aceea că la Bunești
se aflase în secolele ce au premers
lui Burebista nu doar o simplă ce
tate de refugiu în vremi de restriște,
ci eventual reședința unei căpetenii
dacice, aflate in fruntea unei forma
țiuni politice autohtone. Și această
ipoteză avea să fie confirmată pe
deplin de campaniile ulterioare, In
cadrul acestora, a fost scos la Iu
mină un alt tezaur din 4 piese de
argint, cîntărind aproape 200 de
grame, Numărul obiectelor de podoabă a fost amplificat de tezaurul descoperit în anul 1982,
tezaur alcătuit dintr-un colier de
corali. dintr-un altul de mărgele

de asemenea, peste 200 de fusaiole
din lut pentru războiul de țesut ver
tical, dovedindu-se astfel puternica
dezvoltare a economiei casnice. Des
coperirea unor cosoare și cuțite
atestă cultivarea viței de vie ; la rîndul lor cele 14 monede geto-dacice
descoperite pină acum reprezintă
indicii ale unor schimburi comerciale active, facilitate între altele și
de apropierea de Prut, rîu care în
antichitate era navigabil.
Așadar, la Bunești avem de-a face
cu o mare așezare fortificată (astăzi
întinsă pe o arie de 4—5 hectare),
intens locuită ; era aici un puternic
centru economic și meșteșugăresc,
în care se practicau la un înalt nivel toate ocupațiile tradiționale ale
populației locale, Cetatea ni se
prin
dimenrelevă deopotrivă,
siunile sale, prin tăria fortificatiilor sale (valul de apărare de pâmînț
are acum in porțiunile păstrate
înălțimea de 9 metri), prin ansam
blul armonios al trăsăturilor vieții
social-economice ce pulsa aici, drept
reședința unei căpetenii geto-dace,
în jurul căreia gravitau alte așezări
deschise, precum cele de la Armășeni, Epureni și Corni, drept centrul
unei importante formațiuni statale
geto-dace din veacurile IV—II î.e.n.
Statul centralizat dac întemeiat in

prima jumătate a secolului I î.e.n.
avea să se constituie tocmai prin
unirea unor asemenea formațiuni
statale cu o tradiție de organizare
politică de veacuri.

Splendida podoabă
a unei prințese
dacice
...Iată-ne, așadar, ajunși cu rela
tarea noastră la campania de săpă
turi din vara acestui an. Cercetările
se efectuau in partea de nord a ce
tății, unde au fost date . Ia iveală
urmele unui strat de masivă locuire
din epoca neolitică (în această, zonă
stratul de viețuire dacică fiind răvă
șit datorită eroziunii solului și a lu
crărilor agricole). Au ieșit la iveală
din ac'est nivel neolitic un bogat ma
terial ceramic, idoli masculini etc.,
atestîndu-se pe această bază încă o
stațiune aparținind culturii de tip
Cucuteni. Și, deodată, la 13 iulie —
remarcabila descoperire. Dar să-i
dăm din nou cuvintul .arheologului
Violeta Veturia Bazarciuc.
— Se lucra la taluzarea secțiunii
S 57 de pe platforma neolitică. Cu
fiecare lopată de pămînt scoasă la
suprafață se adăugau noi fragmente
ceramice neolitice. Nimic nu preves
tea un eveniment arheologic. Și de
odată, liceanul Andro Tarciziu, unul
dintre elevii din Huși și Bunești care
în vacanțe lucrează de ani de zile
pe șantier, dezvelește diadema.
Așa cum am intuit de la bun în
ceput, aceasta nu are nici o legă
tură cu nivelul de locuire neolitică
în care a fost găsită și în care, cred
eu, a fost îngropată într-o împreju
rare pe care nu o vom afla nici
odată. Piesa de aur, c'intărind 757,6
grame, are trăsături ale artei tracogeto-dacice, unele componente ale
sale prezentind analogii cu alte po
doabe din tezaurele secolelo-r IV—III
î.e.n, și în primul rind cu cele din
tezaurul de la Cucuteni-Băiceni, din
județul Iași.
Diadema este alcătuită din 2 bare
de. aur paralele, ale căror extremități
sînt modelate sub forma unor ani
male de pradă bine stilizate, care
conduc cu gîndul inspre temutul lup
de pe stindardul de luptă al dacilor.
De gura animalelor erau fixate verigi pentru închiderea diademei
atunci cind aceasta era așezată pe
frunte. Pe cele două bare sint prinse
5 flori lucrate din sirmă de aur in
filigran. Florile au forma' unor rozete cu cite 6 petale. Piesa pare să
aparțină unui tezaur mai mare, care
putea să mai cuprindă brățări, co
liere. inele, cercei ori paftale.
Sub mai multe .aspecte, descope
rirea de la Bunești reprezintă o pre
mieră în arheologia românească.
___ I_____ _____
Ea
este intiia podoabă din aur (desco
perită pină acum) care a aparținut unei femei, toate obiectele
de podoabă din aur. ap ar ti ni nd getodacilor scoase pină acum fiind destinate bărbaților.
Diadema princiară de la Bunești .
îmbogățește astfel arta geto-dacică
cu o nouă piesă de mare valoare. Ea
subliniază o dată mai mult fastul re
ședințelor căpeteniilor dacice, ilus
trează forța lor economică și politică.
Fapt nu mai puțin important pentru
noi — diadema atestă o dată mai
mult înalta măiestrie a meșterilor
aurari geto-daci, originalitatea simți
rii lor artistice.
...Cind apar aceste rînduri, freamă
tul șantierului de pe Dealul Bobu
lui de lîngă Bunești s-a stins. în li
niștea muzeului orășenesc din Huși
materialul arheologic este studiat cu
migală, pentru ca toate concluziile
să fie rapid introduse în circuitul
științific. Diadema princiară și-a
luat locul firesc în sălile Muzeului de
istoriee al Repu
Republicii Socialiste Româ
nia ; martor Jăcut al unor vremi demult apuse, ea va spune totuși foar
te mult celor de astăzi despre străvechimea noastră, despre statornicia
noastră, despre forța noastră de
creație istorică. Va vorbi adică des
pre marile adevăruri ale istoriei na
ționale.

Silviu ACHIM
Petru NECUEA
corespondentul

„Scînteii

CRONICA LITERARĂ
Antologia de poeme de
dicate revoluției de elibe
rare socială și națională
„Cartea țării", apărută la
editura „Cartea româneas
că", grupează versuri re
prezentative scrise de poeți
de prestigiu ai liricii noas
tre contemporane. în mod
simbolic însă, volumul se
deschide în sunetele ma
iestuoase ale titanului poe
ziei românești din „Ce-ți
doresc eu ție, dulce Româ
nie",
poem programatic
pentru ceea ce înseamnă
profund și original în ex
primarea sentimentului iu
birii de țară. Această pre
zență tutelară ne apare și
ca un omagiu adus geniu
lui eminescian prin care
poezia patriotică se așază
definitiv in panteonul ma
rii arte. Alăturarea, doar
aparent insolită, vine să
prefațeze, ca o adevărată
profesiune de credință si
autentică măsură a harului
poetic o artă pe aceeași
măsură, ce i-a urmat, implinindu-se în zenitul ma
turității atins în aceste ul
time decenii. Vom spune
doar că in paginile urmă
toare regăsim versurile lui
Arghezi, Blaga. Ion Barbu,
Al.
Philippide.
Zaharia
Stancu, Mihai Beniuc, Eu
gen Jebeleanu, Nichita Stă
nescu, Geo Dumitrescu si
atiția alții, într-o paletă a
vîrstelor ce se continuă în
șirul neîntrerupt al gene
rațiilor. Vitalitatea poeziei
patriotice ne apare astfel
mereu împrospătată dim
preună cu atracția ce-o
exercită asupra poeților ti
neri. care duc mai departe
o tradiție cu adevărat glo
rioasă.
Diversitatea
tematică,
modalitățile de realizare
artistică dau o imagine
convingătoare despre im
pactul marilor evenimente
asupra conștiinței creatori
lor. Unii le-au visat fără
să ajungă a le fi contem
porani. „Aștept anul unu. /
Anul păcii între popoare",
clamează o poetă care „in
patria incendiată" nu a apucat să vadă zorii istoriei
ce se anunțau. Acest „an
unu" este marcat de eve
nimentele de la 23 August
1944, adevărat nou început
și pentru lirica noastră pa
triotică. Poeții
~
l-au celebraț in versurile lor ca
simbol
inconfundabil al
luptei de eliberare, prinos
adus celor căzuți în lupte :
„Nu v-am uitat, fii vajnici
cu fața spre hotar, I în ros
tul nou al țării întiiul stăvilar. / întru cinstirea
voastră țin capul aplecat. /
Și-mi crește in glnd garoa
fa de foc. Nu v-am uitat"
(Mihai
Beniuc :
Păuliș
1944). „Rostul nou al țării"
este simțit ca pornind din
adincurile firii, o adevă
rată primăvară „tivită cu
chenare de iederă și spic, /
Pe poale cu garoafe si cu

văpăi de mac, / De bounce
și crăițe și-albastre flori de
ac, / împodobită toată, de
marea sărbătoare, / în așteptarea-n luncă a scumpei
surioare // ...Dă-i mina co
pilandră,
de-a
pururea
fecioară, / Că vă-ntilniți
depline, acum intiia oară, /
La inceput de vremuri, nă
dejdi și învieri, / Două-nfloriri de muguri și două
primăveri"
(Tudor
Arghezi : Bună dimineața,
primăvară !). O „primăva
ră roșie" ca un autentic
„nou Germinai" a fost po
sibilă pentru că „Atîtea
mii de oameni prin mii de
părți trăind / Partidului
viața și visurile-nchină, /
Cum clinchete distincte din
line strune prind / Aceeași

care muncesc, „Pe-ogorul
fără margini, pe schela cea
înaltă / Cu cei care mun
cesc fii pururi laolaltă. /
Oriunde-ntorc urechea, din
Dunăre-n Ceahlău, / Cioca
nele grozave răsună pe
ilău" (George Călinescu :
Cu cei care muncesc). Prin
muncă se urcă tot mai sus
pe
treptele civilizației :
„Care cetate-i țara, pe înăl
țimi urcată / E Dunărea
intiia ei treaptă de argint /
Pe care calci, și-a doua-i
cîmpia legănată / De aur
moale, treaptă ' sub stele
licărind" (Gheorghe Tomozei : Treptele țării). Identi
ficarea poetului cu tara e
deplină. întrucît „la noi un
om e, ca o casă. I pe deal o
casă-i ca o țară / și țara

Efigii
ale apartenenței
la un timp eroic*)
melodie fierbinte și depli
nă" (Nicolae Labiș : Parti
dului). Situînd în plină
lumină rolul partidului co
munist, poeții noștri contemporani’aduc omagiul lor
de suflet celui ce conduce
de aproape două decenii
destinele patriei :
„Acest
cintec Ceaușescu se va
numi / Așa cum se numeste o odă sau o baladă / Sau
ca' soldatul de veghe care
noapte
și zi / Privește
epoca de sus de pe barica
dă" (Alexandru Andrițoiu :
Ceaușescu — Omul), deoa
rece între țară și cel ce se
află în fruntea ei s-a sta
bilit un raport de comuniu
ne
profundă :
„Oricare
le-ar fi graiul / Aceeași li-i
mîdria ; / Ea-nseamnă —
Ceaușescu ! / Ea-nseamnă
— România" (Victor Tul
bure : Glasul României).
Bornă de hotar in istoria
nouă a patriei, evenimen
tul de acum patru decenii
e cinstit nu numai pentru
strălucirea Iui, ci și pentru
marea sa putere de a ferti
liza spațiile vitale ale pa
triei. Totul germinează cu
mai mare forță, se împli
nește in bucurie. „Laudă
semințelor, celor de fală
și-tn veci tuturor", va rosti
cintărețul luminii, pentru
că prin ele se împlinește
voința de a rodi prin lucra
re. Munca devine sursă ma
joră a lirismului, partici
parea cea mai directă la
înălțarea noului edificiu.
Poeții merg alături de cei

teatre
0 Teatrul
Național
(14 7171,
sala
mică) :
Ploșnița — 15;
Gaițele —
19,30: (sala „Ion Vasllescu") : Papa
dolar — 19,30.
© Teatrul Mic
(14 70 81) :
Fluturi,
fluturi — 19,30.
• Teatrul
Foarte
Mic
(14 09 05) :
Romanță tirzie — 20.
• Teatrul „Nottara"
(59 31 03,
sala
Magheru) : Idioata — 19,30.
• Teatrul Giulești
(sala
Majestic,

seamănă c-o masă / a ce
rului înalt de vară / unde
luceafărul coboară / să-și
ia
lUfdrea
ne-nțeleasă".
(Gheorghe Pituț : La noi)
și se prelungește dincolo de
timp, in vîrsta fără margini
a visului. „Această țară de
vis", cum o simțea Nichita
Stănescu, devine la un alt
mare vizionar, Alexandru
Philippide, „Un vis al lu
milor neumblate", un foc
mocnind ce-abia acuma
„izbucnea în libertate".
. Sensibili la tot ce atinge
ființa, poeții au aflat in
acest anotimp putința de a
gîndi și crea in libertate.
„Un August calm și tinăr
și bărbat / Ca un atlet călit
al libertății"
cununat cu
veșnicia, a putut genera in
tr-un timp istoric așa de
scurt mutații esențiale in
viata țării și a oamenilor,
modifici nd geografia acestor locuri, Poezia cinstește
în versuri de o solemnitate gravă patria înnoită :
„Laud pentru totdeauna
patiipa de înnoire, / Zidurile-nturnurate ale noilor
clădiri, / Laud veri intimi
date de un greu pămint de
lire, / Coacerea de cimp,
polenul vegetalelor iubiri. //
Și cind vine viitorul și egal
în noi există, / De coloana
lui de lume leg un cintec
de noroc, / Luminat pămint
eroic, patrie socialistă. /
Românie,
timp de
aur.
spațiu, cu cetăți de foc"
(Constanța Buzea : Laudă
României socialiste), Șenti-

14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă
— 13,30.
© Teatrul
satiric-muzical ,,c.
Tănase" (15 56 78,
grădina
Boema) :
Constelația Boema — 17; 20; (grădina
Cărăbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30: (sala Savoy) :
Băiatul cu...sticleți — 19,30.
* Ansamblul
„Rapsodia
Română'
(13 13 00 ) : Bucuroși de
oaspeți 18,30.
© Teatrul
„Țăndărică'
(15 23 77) :
Nică fără frică — 16;
Nocturn
—
carte de vizită — 20.
• Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 15,30: 19.

21,30 Fantezie pentru orchestră șl... o
păpușă (color)
22.15 Telejurnal (parțial color)
22,30 Pe strune de vioară (color)
23,00 închiderea programului

t

PROGRAMUL 2

PROGRAMUL 1
Telex
La sfîrșit de săptămînă (color)
Tinerețe, sănătate, pace
Săptămina politică
închiderea programului
Telejurnal (parțial color)
Școală dragă, bun gfislt ! (color)
Teleenciclopedia
Film artistic : „O
......
vacanță
cu
surprize”. Premieră pe țară. Pro
ducție a televiziunii cehoslovace.

19,00
19.20
19,35
20.15
20,50
21.15

Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei
Moștenire pentru viitor
Tinere talente
Orizont tehnico-științific
Muzică populară românească
Clubul tineretului
De pretutindeni
Telejurnal
Bună
seara, fete,
bună seara,
băieți !
închiderea programului

Puterea dezbaterii morale
Importantă instituție de cultură_ a
orașului modern care este astăzi
Satu Mare (oraș cu o înflorire ur
banistică pe măsura celei econo
mice, remarcabile). Teatrul de Nord
este și el o creație a anilor noștri.
i_Ti teatrale însuflețite
Tradițiile vieții
de amatori sînt
si... vechi de mai bine
de două sute de ani. un rol impor
tant jucîndu-1 în secolul al XîX-lea
Societatea pentru fond de teatru
românesc, G.■ M. Zamfirescu a stat
și el aici timp de două stagiuni.
propunind prin 1938 o formulă de
teatru popular.
Astăzi, la Satu Mare funcționează
un teatru profesionist cu două secții
— in limba română si in limba ma
ghiară. Ambele secții fructifică ta
lente formate atît la I.A.T.C. „I. L.
Caragiale" din București cît si la
I.A.T. „Szentgyorgy Istvân". institut
de învătămînt artistic fondat. de
asemenea, în ultimele , decenii
multi absolvenți fiind bucuroși să
întrețină flacăra vieții teatrale pe
meleagurile unde s-au născut. Am
bele secții desfășoară o activitate
intensă prin spectacolele de dramă,
prin musicalurile. recitalurile pe care
le susțin la sediu, prin sutele de
reprezentații de la Cărei si Zalău
(locuri ale unor stagiuni permanen
te) ori în numeroasele, orașe mai
mici
și comune ale
județului.
Și dacă la Odorpu. Medieșu Au
rit, Livada, Turț, Ardud,
- - - Tășnad
colectivul teatrului este de mult o
prezentă familiară. la
__ Sauca, Batarei. Gherța (pină nu demult pete
albe din unghiul explorării de acest
fel), teatrul a pătruns de curînd,
exercitindu-si misiunea educativă.
Un instrument hotărîtor în acest sens
îl constituie piesa de actualitate
semnată de scriitorii noștri impor
tanți — pe afișul teatrului figurind
de-a lungul anilor scrieri de Aurel

Baranga și Mehes Gyorgy, Horia Lovinescu, Paul Everac si Siito Andras,
D.R. Popescu. Theodor Mazilu ș.a.
La Teatrul de Nord două din spec
tacolele cu piesele cele mai impor
tante ale stagiunii sătmărene îsi pro
pun să aducă in atenția publicului
atmosfera caracteristică, situații de
finitorii. dai’ mai ales chiptiri si frămintări umane revelatoare pentru
momentul de răscruce care a fost 23
August 1944, Începutul revoluției
noastre de eliberare socială si na

însemnări despre
Teatrul de Nord

din Satu Mare
tională, antifascistă si antiimperialistă. O fac prin intermediul unor lu
crări semnate de doi scriitori im
portanți : Horia Lpvinescu si Titus
Popovici — piese de factură realistă,
nu lipsite însă de sensuri simbolice,
opere de ficțiune fără îndoială, dar
cu certă valoare de document uman.
Căci atît „Citadela sfărîmată" cit și
„Passacaglia" (despre ele este vorba)
sint mărturii ale orizontului întune
cat din timpul dictaturii fasciste si
războiului, ale crizelor umane de
clanșate atunci, ale dramelor, dar si
revelațiilor generate de impactul cel
mai adesea violent cu istoria Si eve
nimentele ei tumultuoase, al efecte
lor lor în planul conștiinței sociale,
morale, politice.
„Citadela sfărîmată" apare și în
spectacolul sătmărean ca o operă
fundamentală a noii noastre drama
turgii. Radiografia dramatică, reali
zată de Horia Lovinescu în 1955. ur-

mărea surprinderea derutei clasei
burgheze in fata istoriei, a revolu
ției si configurarea unui important
moment al opțiunii (in unele cazuri
rod al clarificării depline, in alte
le — semn al începutului unui Pro
ces de cunoaștere). Aceasta este Și
perspectiva prin care este descifrat
textul de către regizorul Kovâcs
Adam, împreună cu interpretii. din
tre care se remarcă, prin adîncimea
si originalitatea compoziției. Âcs
Alajos in roiul bătrînului Dragomirescu — intr-un fericit dialog artis
tic cu tinerii săi colegi : Kilyen
Lâszio. Bokor Ildiko, Szelyes Ferenc,
Un ioc de realism psihologic profund,
vădind un - notabil spirit de echipă,
„Passacaglia" (1960) de Titus Popo-vici se retine prin abordarea relatiei intelectualului cu istoria ;
prin imaginea lecției brutale date
de război si fascism obsesiei realizării personale. îngust individualis
te. mitului izolării de climatul social
si seismele politice, Așa cum s-a
observat. Andrei, eroul lui Titus
Popovici. devine. în condițiile fascismului. o victimă a propriilor
erori. Scena sugerării mutilării miinilor personalului (eroul este un
pianist) atrage tema „cîntecului în
trerupt. ucis" — în chip grăitor pie
sa muzicală cu valoare metaforică
invocată de Titus Popovici fiind
Passacaglia lui Bach. o chintesență
a geometriei sonore ce reflectă se
vele vieții, dar si splendorile rațiu
nii. Triumful rațiunii ca emblemă
a umanului cere angajare în luptă,
spune piesa — atitudine semnifica
tă de Mihai, comunistul' ce irumpe
în scenă odată cu revoluția.
în decorul cu virtuti simbolice al
Iui Paulovics Lâszio, interpretii sec
ției române Carol Erdos (interpre
tul muncitorului comunist). Ion
Tifor, C. Miron si alături de ei ab-

Scenă din spectacolul Teatrului de Nord din Satu Mare
(secția română) cu „Passacaglia de Titus Popovici

solventi de anul trecut ai I.A.T.C.
Camelia Maxim și Radu Amzulescu
au încercat (din păcate insuficient
sprijiniți de ceea ce ar fi trebuit să
fie ochiul si priceperea regizorului)
să recreeze dramatismul dialogului
scris de Titus Popovici. să sugereze
dimensiunile lui etice si politice.
Examenul psihologic asociat tra
tării simbolice a celulei de bază a
societății (temă prezentă atît în li
teratura post cît si in cea antebe
lică) apare pregnant si în piesa
Dinei Cocea „Familia", tradusă cu
mult simt literar si pusă in scenă
cu pătrundere de Kovâcs Ferenc.
Cunoaștem mentalități, atitudini
contemporane, urmărim dezacorduri
si chiar coliziuni între soți, frați,
între părinți si copii etc. Investiga
ția dramatică este subordonată aici
unei teme de notabilă recurentă a
literaturii ultimelor decenii : cea a
adevărului ca principiu al societății
noastre, ca fundament al umanis
mului socialist ca premisă a progre
sului. Ținuta morală a individului în
viata de familie afectează climatul
vieții publice — arată autoarea. încercind să facă din lumea persona
jelor sale o metaforă a unor relații
sociale mai ample, cuprinzătoare.
Portretele psihologice sint preludiul
unei dezbateri morale ce se încarcă

Scenă din spectacolul Teatrului de Nord din Satu Mare
(secția maghiară) cu „Familia" de Dina Cocea

treptat cu semnificații sociale si po
litice. Etosul este asociat socialului
si as spune politicului în măsura in
care luciditatea, cinstea, refuzul
minciunii, al demagogiei, izolarea si
demascarea lor sint caracteristici ale
omului nou. premise hotăritoare ale
progresului. „Familig" mai aminteș
te de’ o altă tendință importantă în
teatrul nostru contemporan. Ea nu
opune simplist atitudini si nici nu
ia tezist apărarea aspectelor poziti
ve. ci confruntă oameni vii, com
plecși. contradictorii — propunîndu-si să convingă prin verosimilita
te. dar mai ales să facă educația
spectatorilor prin intermediul dczbaterii. Este ceea ce realizează actorii (ajutați mai puțin decît ar trebui de ambianta scenică, dar con
duși cu simt sigur spre adîncirea
convingătoare a mentalităților, stă
rilor sufletești si morale de către
regizor) : unii dintre ei talente ex
perimentate ca Elekes Emma (care
compune portretul pregnant .-al unei
eroine a zilelor noastre, cu o puter
nică viată interioară) și Acs Alajos
ori Bokor Ildiko, Andras Gyula, alții,
si mai tineri, creatori ai unei tipo
logii variate : Szelyes Ferenc, M.
Szabo Ildiko, Parâszka Miklos, Me
hes Kati. Fiilop Zoltân s.a.. cu totii
uniți prin profesionalitatea si dărui-

rea cu care adîncesc stări, tensio
nează relații, dau pregnantă ideilor
conținute în replici și forță mesa
jului.
Motivul climatului familial apare
și în „Viață particulară", melodramă
a lui Constantin Cublesan, prezentată in premieră pe tară de secția
română — o pledoarie pentru res
ponsabilitate
morală. încredere si
înțelegere, ca premisă a armoniei
familiei, privită ca o celulă funda
mentală a societății. Montarea reali
zată de Victor Tudor Popa de la
Naționalul din Clui-Napoca. ..un
spectacol al cotidianului fără sim
boluri si metafore regizorale", beneficiazf de contribuția si talentul ti
nerilor actor: Camelia Maxim, Dana
Taloș, Carol Erdos, Marius Bodochi
și Radu Amzulescu.
Satu Mare, cu Teatrul de Nord
(la care ne-am referit mai oe larg),
dar si cu filarmonica sa de tinută.
cu muzeul, cu ziarele sale oferă
un argument convingător al dina
mizării vieții culturale ce a avut loc
în tara noastră in ultimele decenii,
al înfrățirii românilor și maghiarilor
sub idealurile comune ale înfloririi
spiritualității socialiste și modelării
omului nou.

Natalia STANCU

mentul patriotic întilnit la
poeți din toate generațiile
cum sint Emil Botta, Vir
gil Teodorescu, Cezar Bal
tag, Ion Horea, Adrian
Păunescu, Ana Blandiana.
Nicolae Dragoș devine efi
gie a apartenenței la acest
timp.
Simțirea ' general-umană
însoțește permanent aceas
tă poezie conștientă „că pa
tria incepe-n trupul său și
crește-n ceilalți, in armo
nie". O nouă umanitate năs
cută din lupte și jertfe nu
putea să nu producă, in
plan spiritual, o artă sen
sibilă la problematica omu
lui. Aceasta devine nu sim
pla parte a istoriei, ci în
suși fundamentul ei — legind intre ele generațiile
prin firul continuu al ce
lor ce au luptat și s-au
jertfit pentru ca țara sa
existe și să progreseze,
înaintașii aparțin și ei acestui timp, din gindurile și
faptele lor s-a născut pre
zentul. în viziunea lui Ion
Barbu,
„Bălcescu,
frate
cărvunar. întreg trăiești",
prin el s-a vestit „inceput
de calendare", „eternii noș
tri păzitori ai solului veș
nic" sînt rememorați cu
pioșenie și încredere în
idealul lor. Prin aceasta
poezia patriotică nu a recu
perat deplin numai un spa
țiu interior, o lume pro
prii, ci a renăscut prm
eroii săi odată cu o nouă
istorie care nu-și putea găsi
adevăratele temeiuri decît
in faptele celor de dinain
tea noastră. Astfel zilele de
august, deceniile de după
acestea, au crescut din pă
mîntul fecund al patriei
milenare, al patriei dintotdeauna : „Cum să uităm
noaptea de august, / apele
ei
albastre
si
verzi,
transparenta ce iradiază
$i azi, cu forța adincă.
naivă si fără de seamăn a
începutului" (Maria Banuș:
Noaptea Eliberării) ; nu
putem să uităm, vom adău
ga noi, cind atunci s-a în
tins o punte durabilă spre
marile fapte ale înaintași
lor, vestiți ori. cel mai adesea, numai anonimi, prin
care patria și-a păstrat fiin
ța și a dat generațiilor ac
tuale putința să ducă mai
departe, spre înălțimi abia
întrezărite de cei dinain
tea noastră, idealuri, nă
zuințe si visuri.
Cartea țării, prin versu
rile ei de o frumusețe în
cărcată de bucurii, rămine
în timp darul de preț al
poeților noștri adus celor
patru decenii de viată nouă,
cinstirea cu adine respect
rostită pentru patria de azi,
pentru patria dintotdeauna.

Emil VASILESCU
*) „Cartea țării", editura
.„Cgrteă rorpâneĂscă". 1984.

9 Dreptate în lanțuri :
MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30 15,45; 18.
20. GLORIA (47 46 75) 9; 11,15:
13,30;
15,45: 18;
20,15,
VICTORIA
(16 28 79) — 9,30: 12: 14.30 17; 19.30.
0 Tarzan tie cauciuc : — 9.30;
____ 11;
... 13:
...
14,45: Născut iarna („Zilele filmului
danez")
— 17;
19;
21 :
STUDIO
(59 53 15).
Q Imposibila
Iubire :
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; ,12; 16: 19.
® Surorile : CIULEȘTI (17 55 46) — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18:
20.
0 Emisia
continuă :
AURORA
(35 04 66) — 9; 11.15: 13,30: 15,45; 18:
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; II; 13,15;
15.30; 17,45: 20.
0 Salutări de la Agigca :
VOLGA
(79 71 26) . — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
O Prea
cald
pentru
luna
mai :
TIMPURI NOI
(15 61 10)
— 9; 11:
13,15; 15,30; 17.45; 20.
O Săptămina nebunilor :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18:
20.15.
0 împușcături
sub
spinzurătoare :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: H; 13,15:
15,30; 17,45: 20.
Q Jazz >20: SCALA (11 03 72)
9:
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.
® Puterea și adevărul :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Runda 6 ; PROGRESUL (23 94 10) —
15,30: 17.30; 19,30.
©Călina roșie: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18; 20.
© Aventurile lui Babușcă — 9: 11; 17
Un petic de cer — 13; 15; 19 : DOINA
(16 35 38).
0 Undeva, cindva : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
& Șeherezada :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18:
20.15.
O Yanlteii : LUMINA (14 74 16)
9:
12,15; 16; 19.
O Cineva ca tine : FAVORIT (45 31 70)
— 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18: 20,15.
0 Locotenent
Cristina :
BUZEȘTI
(50 43 58) - 9; II; 13: 15; 17; 19.
0 Marfă
furată :
CULTURAL
(83 50 13) - 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18:
20.
0 Cuscrii : FEROVIAR (50 51 40) — 9:
li: 13,15: 15.30: 17.45: 19.45.
8 I se spunea „Buldozerul" : EXCEL
SIOR (65 49 45)
—
9;
11,15: 13.30:
15.45: 18: 20.
O Lupii mărilor : ARTA (21 31 86) —
9; 11; 13; 15: 17,15: 19,30. la grădină
— 20.15, COSMOS
(27 54 95) ■— 9.30:
11,30; 13,30; 15,30: 17,30; B.Z
19,30.
O Războiul stelelor : DACIA (50 35 94)
- 9;. 12; 16; 19.
O Campionul
“
: COTROCENI (49 48 48)
11; 13,15; 15.30: 17,45;, 20.
Vizită la domiciliu : LIRA(31
................
71 71)
15,30: 18; 20. la grădină — 20.
în vacanță :
DRUMUL
0 Gemenii
—.... ...
SĂRII (31 28 13) — _____
15,30: 17,30: 19,30
0 Prindeți și neutralizați
................
FERENTARI (80 49 85) — -----15,30; 17.30: 19,30.
9 Omul
și
fiara :
FLOREASCA
(33 29 71) —. 9; 12; 16: 19.
© Trandafirul
sărat :
VIITORUL
(10 67 40) — 15.30: 17.30: 19,30.
© Polițist sau delincvent : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17.15: 19,30.
» Legenda
călărețului
singuratic ;
MUNCA (21 50 07) - 15; 17.15:
----19.30.
9 Căpitanul răzbunării :
MODERN
(217101) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18:
20,15.
O Detașament cu misiune specială :
FLACĂRA (20 33 40)
15,30; 17,30:
19,30.
a Cagemusha : UNION (13 49 04)
—
10: 13: 16: 19.
9 Rocky II :
GRĂDINA
AURORA
(35 04 66) — 19.45.
9 36 de ore : GRADINA
CAPITOL
(16 29 17) — 19.45.
0 îmi sare țandăra : GRĂDINA FE
ROVIAR (30 51 40) — 20.
O Par și impar : GRĂDINA
GLO
RIA (47 46 75) — 20.
e Superman : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 19,45.
0 Martorul știe mai
mult : GRA
DINA MODERN (23 71 01) — 20.
0 Roiul : GRADINA PARC
HOTEL
(17 08 58) — 20.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am onoarea să mă adresez Excelenței Voastre pentru a exprima, în
numele poporului și guvernului costarican, precum și al meu personal,
profundele mele mulțumiri pentru mesajul de felicitare pe care ați avut
bunăvoința să mi-1 adresați cu ocazia zilei naționale a țării noastre.
Vă reînnoiesc urările mele pentru fericirea dumneavoastră personală și
pentru bunăstarea nobilului popor român.

LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica

Plenara Consiliului Sanitar Superior
Vineri a avut loc la București ple
nara Consiliului Sanitar Superior,
care a dezbătut un raport cu privi
re la stadiul realizării indicațiilor cu
prinse în
cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgi
tă a Consiliului Sanitar Superior din
martie 1984. Au fost, de asemenea,
analizate situația privind morbidita
tea cu incapacitate temporară de
muncă, în anul 1983 și pe primul se
mestru al acestui an, precum și re
zultatele obținute in organizarea re
țelei unităților sanitare cu plată.
în încheierea lucrărilor a luat
cuvintul
tovarășa
Alexandrina
Găinușe, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliului Sa
nitar Superior.
Intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, participanții au adresat o
telegramă
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, în care se spune : în
numele comuniștilor, al întregului
personal sanitar, ne exprimăm, și cu
acest prilej, adeziunea totală față de
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. privind realegerea
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
națiunii noastre, înalt exemplu de
slujire fără preget a intereselor su
preme ale poporului, a cauzei socia
lismului și păcii, la cel de-al XlII-lea
Congres al partidului, în funcția
supremă de secretar general al parti
dului, fiind convinși că inalta dum
neavoastră personalitate in fruntea
partidului și a țării este garanția si
gură a viitorului strălucit al Româ
niei socialiste. Vă raportăm, mult
stimate tovarășe secretar general, că,
in lumina strălucitei cuvintări rosti
te la plenara lărgită a Consiliului
Sanitar Superior din acest an, am
analizat în spirit critic și autocritic
modul cum se înfăptuiesc în practi
că marile sarcini ce revin cadrelor
medico-sanitare pentru traducerea in
viață a indicațiilor dumneavoastră
privind îmbunătățirea indicilor de
mografici și asigurarea
unui spor
natural corespunzător al populației,
perfecționarea în continuare a orga
nizării asistenței medicale și crește

rea calității ei, reducerea îmbolnăvi
rilor și absenteismului în producție
din cauză de boală, menținerea și în
tărirea stării de sănătate a oameni
lor muncii, adevărații făuritori ai
socialismului.
în numele întregului personal
sanitar.
participanții
adresează
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a vieții științifice naționale
și internaționale, exemplu strălucit
de activist neobosit, de militant revo
luționar, mulțumirile lor pline de
abnegație, prețuire și recunoștință
profundă pentru inalta competență
cu care coordonează cercetarea știin
țifică și valorificarea optimă a tutu
ror resurselor și capacităților de care
dispune medicina românească, pen
tru contribuția adusă la elaborarea
politicii sanitare a partidului și sta
tului nostru.
Vă
asigurăm,
mult
stimate
tovarășe secretar general, că întregul
corp medico-sanitar, mobilizat de
înaltele dumneavoastră îndemnuri,
va face totul pentru îndeplinirea
sarcinilor de mare răspundere ce ii
revin, pentru ridicarea in continuare
a indicilor de natalitate pînă la 19—21
la sută, prin influențarea comporta
mentului demografic al tinerei gene
rații, creșterea nivelului calitativ al
asistenței medicale a mamei și copi
lului, asigurarea sănătății întregii
populații.
Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că,
acționind cu însuflețire și entuziasm
revoluționar, vom face totul pentru
îndeplinirea întocmai a mărețelor
sarcini înscrise în Proiectul de Di
rective ale Congresului al XlII-lea
al Partidului Comunist Român, că
vom munci fără preget și cu dăruire
comunistă pentru a înfăptui obiecti
vele și orientările stabilite de con
ducerea partidului în domeniul poli
ticii demografice și in domeniul
politicii sanitare, contribuind astfel
la asigurarea sănătății, vigorii și ti
nereții poporului.
(Agerpres)

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte guvernamentale
româno-nigeriene de cooperare economică și tehnică
Vineri s-a încheiat la București
cea de-a V-a sesiune a Comisiei
mixte guvernamentale româno-nige
riene de cooperare economică si
tehnică.
La încheierea lucrărilor, nresedintii celor două părți în comisie —
Ion M. Nicolae. viceprim-ministru
al guvernului, si Michel Sunday
Adigun. ministrul federal al .plani
ficării Rationale — au semnat pro

Cronica
Vineri, tovarășul Ludovic Fazekas,
viceprim-ministru al guvernului, a
primit delegația condusă de Adnan
Dawd Salman, ministrul administra
ției locale din Republica Irak, care
a efectuat o ■ vizită în țara, noastră.
In timpul" întrevederii s-a exprimat
satisfacția pentru bunele relații de
prietenie și colaborare existente în
tre România și Irak, a căror evolu
ție continuu ascendentă se desfă
șoară in spiritul înțelegerilor conve
nite cu prilejul intîlnirilor și convor
birilor la nivel înalt.
A fost de fată Badri Kerim Kadhim, ambasadorul
Republicii Irak
la București.

*

Ambasadorul Uniunii Sovietice la
București. E. M. Tiajelnikov.. a or
ganizat, vineri, ci conferință de presă
cu tema „Turismul — ambasador al
păcii".
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Turismului, Oficiului Na
țional de Turism, ai. presei centrale
și Agenției
române de presă —
Agerpres, Radioteleviziunii, ai unor
publicații, precum și corespondenți
ai presei străine acreditați în țara
noastră.
Cu acest prilej au fost eviden
țiate relațiile de colaborare dintre
întreprinderile de turism din Româ
nia și U.R.S.S., contribuția schimbu
rilor turistice la mai buna cunoaș

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 22 septembrie, ora 21 — 24
septembrie, ora 21. în țară : Vremea
va fi in general instabilă, îndeosebi in
vestul, centrul și nordul țării. Cerul va
fi temporar noros. Vor. cădea ploi lo
cale care vor avea și caracter de aversă, îndeosebi în zonele din vestul,
centrul și nordul țării. Vîntul va sufla
moderat, cu intensificări locale, predominînd din sectorul sud-vestic. cu vi
teze pină la 50 km pe oră in zonele de.
cimpie și. de deal și pînă la 70 km pe
oră in zona de munte. Temperaturile
minime vor oscila între 6 și 16 grade,
iar cele maxime între 16 și 26 grade,
local mai ridicate în sudul țării. Dimi
neața, pe alocuri, se va produce ceață.
In București : Vremea va fi ușor in
stabilă, cu cerul temporar noros, fa
vorabil aversei de ploaie. Vîntul va
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 11
și 14 grade, iar cele maxime intre 23
și 26 grade. Dimineața, ceață, slabă.

tocolul sesiunii, care prevede dez
voltarea pe mai departe a schimbu
rilor- .. comerciale si a colaborării
economice dintre cele două tari, pe
baze reciproc avantajoase. în dife
rite domenii de interes comun.
A fost' prezent Philip Binye Koroye, ambasadorul Republicii Fede
rale Nigeria la București.

(Agerpres)

zilei
tere reciprocă, la consolidarea prie
teniei, înțelegerii și păcii între po
poare.
★

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a Zilei Armatei Populare
Bulgare, atașatul militar, aero și na
val al Republicii Populare Bulgaria
la București, colonelul Nikola Krivlev. a oferit, vineri, o recepție.’
Au participat general-colonel Vasile Milea. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major, general-colonel Marin
Nicolescu. adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, ai
unor instituții centrale, generali și
ofițeri, ziariști.
Au luat parte Todor Stoicev. am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.
Au fost prezenti șefi de misiuni
diplomatice, precum și atașati mi
litari, aero și navali acreditați în
tara noastră.
★

La Muzeul satului și de artă popu
lară din Capitală a fost deschisă,
vineri, expoziția „Artă populară și
artizanat din Republica Chile", or
ganizată de Consiliul Culturii și Educatiei Socialiste. Expoziția prezintă
obiecte de ceramică lucrată cu mina
în stil tradițional local, țesături, piese
de port și bijuterii ilustrînd măiestria
meșterilor populari chilieni.
(Agerpres)

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Tragerea LOTO 2 de duminică
23 septembrie 1984 atribuie nu
meroase ciștiguri. intre care si
autoturisme. „OLTCIT
SPE
CIAL" (dacă la una sau mai
multe categorii valoarea unitară
rezultată din calcul este egală
sau superioară contravalorii au
toturismului sau dacă ne mai
multe variante de ne un bilet
cistigător suma se ridică la cel
puțin valoarea autoturismului).
Reamintim că la tragerile LOTO
2 se efectuează 3 extrageri (in
continuare), fiecare de cite 4
numere. Prețul unei variante
întregi este de 10 lei.

în întîmpinarea Congresului partidului^

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALI

Excelenței Sale General MOUSSA TRAORE

REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă de
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, construcții,
transporturi, agricultură, precum și din circulația mărfurilor și prestările
de servicii, pe cele opt luni din acest an.
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevâzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la finele lunii
august *), pe primele locuri se situează :
IN DOMENIUL
TRANSPORTULUI ȘI
DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor
și instalațiilor energetice și de
distribuție a energiei electrice și
termice Suceava cu 773,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 26,9 la sută la
producția netă din activitatea de
construcții-montaj și cu 17,3 la sută
la productivitatea muncii din ace
eași activitate ; unitatea s-a în
cadrat în repartițiile -de energie electrică. pusă la dispoziție ; con
sumul propriu tehnologic a fost mai
mic decit cel normat cu 5.6 la sută,
iar cheltuielile din buget cu 0.4 la
sută decît cele planificate ; chel
tuielile. maxime la 1 000 lei pro
ducție de construcții-montaj au
fost sub cele planificate cu 5,4 la
sută.
Locul II : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor
și instalațiilor energetice și de
distribuție a energiei electrice și
termice Timișoara cu 689.1 puncte.
Locul III : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor
și instalațiilor energetice și de
distribuție a energiei electrice și
termice Botoșani cu 643 puncte.
ÎN DOMENIUL
FORAJULUI SONDELOR
DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : întreprinderea de fo
raj „Petromar" — Constanța cu
795 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,8 la sută la
producția fizică la forajul de cer
cetare, 10,3 la sută la produc
ția fizică la forajul de exploa
tare și injecție. 21 la sută la
viteza de lucru la forajul de cer
cetare geologică, 13,6 la sută ltj vo
lumul producției
normate pe o
persoană ; depășiri de plan au mai
fost obținute la sonde terminate
din foraj — total și beneficii. Pre
țul de cost al lucrărilor de foraj
executate a fost mai mic decit
cel planificat cu 6,4 la sută.
Locul II : Schela de foraj Melinești, județul Dolj, cu 710,3 puncte.
Locul III : Schela de foraj Bălă
ria. județul Giurgiu, cu
481,5
puncte.
ÎN INDUSTRIA
PRODUSELOR REFRACTARE
Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, județul
Olt, cu 996,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,5 la sută la
producția fizică, 6,1 la sută la pro
ducția-marfă vindută și . încasată,
9,4 la sută la productivitatea mun
cii.;-, depășiri de plan au fost
obținute și la producția netă, ex
port, beneficii ; cheltuielile totale
la 1 000 lei producție-marfă au
fost mai mici decît cele planifi
cate cu 0,2 la sută, iar cele mate
riale cu 2,2 la sută.
Locul II : întreprinderea „Răsă
ritul" — Brașov cu 749,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de
produse refractare Aleșd, județul
Bihor, cu 469 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE,
MAȘINI AGRICOLE,
AUTOCAMIOANE. TURISME,
RULMENȚI ȘI ORGANE
DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea meca
nică Tirgu Secuiesc, județul Covasna, cu 635,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,7 la sută la
producția fizică, 1,7 la sută la producția-marfă vindută și incasată ;
depășiri de plan au mai fost înre
gistrate la export și productivita
tea muncii ; consumurile de ma
terii prime și materiale de bază
au fost mai mici decit cele nor
mate cu 0,6 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu
3.1 la sută.
Locul II : întreprinderea de
piese pentru tractoare „Intorsura
Buzăului", județul Covasna, cu
526.1 puncte.'
Locul III : Fabrica de accesorii
și piese de schimb „Turdeana",
județul Cluj, cu 503,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA
ȘI TEHNICA DE CALCUL,
ECHIPAMENTE
DE TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Steaua
electrică" — Fieni, județul Dîmbo
vița. cu 664,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9,8 la sută la
producția fizică, 9,4 la sută la pro
ducția netă. 8.6 la sută la producția-marfă vindută și incasată, 7,5
la sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost mai mici decit
cele planificate cu 1 la sută, iar
cele materiale cu 2,4 la sută.
Locul II : întreprinderea de fe-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe șapte
luni.

rite — Urziceni, județul Ialomița,
cu 657 puncte.
Locul III : întreprinderea „Conect" — București cu 620 puncte.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
PRELUCRAREA CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : întreprinderea de an
velope „Victoria" — Florești, ju
dețul Prahova, cu 923,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8 la sută la pro
ducția netă, 1,9 la sută la produc
tivitatea muncii, 5,1 la sută la be
neficii ; depășiri de plan au mai
fost obținute la export și la livră
rile de mărfuri la fondul pieței ;
consumurile de materii prime și
materiale de bază au fost mai mici
decît cele normate cu 6,9 la sută,
iar cele de energie electrică și
combustibili cu 4,6 la sută.
Locul II : întreprinderea chi
mică „Prodcomplex" — Tg. Mu
reș cu 784,9 puncte.
Locul III : Fabrica de anvelope

Panoul fruntașilor
pe opt luni ale anului
Luduș, județul Mureș, cu 717,3
puncte.
ÎN INDUSTRIA CELULOZEI
ȘI HÎRTIEI
Locul I : Combinatul de celu
loză și hirtie — Brăila cu 992,5
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,6 la sută la
producția fizică, 2,9 la sută la
producția-marfă vindută si înca
sată, 2,2 la sută la producția netă,
2.7 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
Înregistrate la export, beneficii si
livrările de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile de materii pri
me și materiale de bază au fost
mai mici decît cele normate cu
12,6 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibili cți 9,8 la
sută.
Locul II : întreprinderea de con
fecții din carton „Mucart" — ClujNapoca. cu 980,9 puncte.
Locul III : întreprinderea de hir
tie cretată și carton ondulat „Ghimbav". județul Brașov, cu
773,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul
Iași, cu 803,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 21,9 la sută la
producția fizică.U,9 la sută la pro
ductivitatea mujicii ; depășiri de
plan au maî fost obținute la export
și la livrările de mărfuri la fondul
pieței ; consumurile de materii pri
me și materiale de bază au fost
mai mici decît cele normate cu 2,8
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 13,5 la sută.
Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu. cu 652,4 puncte.
Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Brașov cu 472,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR
CASNICE, STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Me
talica" — Oradea, județul Bihor, cu
867,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,3 la sută la
producția mită, 1,1 la sută la pro
ducția-marfă vindută si incasată,
1,5 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la export, beneficii și
livrările de mărfuri la fondul pie
ței : consumurile de materii prime
și materiale de bază au fost mai
mici decît. cele normate cu 10.8 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 0.6 la sută.
Locul II : întreprinderea „Metaloglobus" — București cu 830.6
puncte.
Locul III : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia cu 771.9 puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI.
BERII, SPIRTULUI.
AMIDONULUI, APELOR
MINERALE ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea viei și

Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian,
Președintele Republicii Mali
BAMAKO

vinului Drăgășani, județul Vîlcea,
cu 1 142,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 23 la sută la
producția-marfă vindută si înca
sată. 16,3 la sută la productivita
tea muncii și cu 14 la sută Ia li
vrările de mărfuri la fondul pieței ;
depășiri de' plan au mai fost obți
nute la producția netă, producția
fizică și beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei productie-marfă
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 1 Ia sută, iar cele mate
riale cu 1.2 la sută.
Locul II: întreprinderea de țiga
rete — București, cu 905,1 puncte.
Locul III: întreprinderea de bere
— București, cu 852,2, puncte.
IN AGRICULTURA DE STAT —
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I: întreprinderea avicolă
de stat Bacău cu 934 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 30,7 la sută la pro
ducția și livrările de carne la fon
dul de stat, 23,3 la sută la produc
ția de ouă, 27,9 la sută la efective
le de păsări la sfîrșitul perioadei,
27,6 la sută la livrările de ouă la
fondul de stat: depășiri de plan au
fost înregistrate și la
beneficii;
cheltuielile la 1 000 lei producție
marfă au fost mai mici decît cele
planificate.
Locul II: întreprinderea avicolă
de stat Buftea, cu 791 puncte.
Locul III: întreprinderea avicolă
de stat Suceava, cu 723 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE — DEPOURI
DE CALE FERATA
Locul I: Depoul de cale ferată
Adjud, județul Vrancea, cu 289,2
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 1,5 la sută la vo
lumul de transport, 3.1 la sută la
productivitatea muncii, 5 la sută
la volumul de reparații planificat,
1,9 la sută la greutatea medie brută
a trenului de marfă; costul la 1 000
tone brute/km echivalent a fost
mai mic decît cel planificat cu 5,8
la sută; consumul de combustibili
și energie electrică a fost mai mic
decit cel normat cu 0,9 la sută.
Locul II: Depoul de cale ferată
Palas — Constanța, cu 286,2 puncte.
Locul III: Depoul de cale ferată
Craiova, cu 259,8 puncte.
ÎN DOMENIUL CIRCULAȚIEI
MĂRFURILOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU RIDICATA
Locul I: întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru
mărfuri textile-incălțăminte Deva,
județul Hunedoara, cu 268,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 5,9 la sută la li
vrările de mărfuri cu ridicata, 8,8
la sută la volumul livrărilor de
mărfuri pe un lucrător; depășiri de
plan au mai fost obținute la benefi
cii și viteza de circulație a mărfu
rilor; . cheltuielile de circulație la
I 000 lei livrări au fost mai mici
decit cele planificate cu 8,2 la sută,
iar nivelul fondului de retribuire
cu 16,9 la sută.
Locul II: întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru
mărfuri alimentare.— Brăila, cu
239,3 puncte.
Locul III: întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru
mărfuri metalo-chimice — Bucu
rești, cu 158,8 puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I: întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor rcfolosibile —
Hunedoara, cu 370 puncte.
Volumul total planificat al ma
terialelor refolosibile colectate a
fost depășit cu 18 la sută, volumul
fizic al materialelor refolosibile
colectate a fost depășit .cu 24 la
sută la fontă. 25 la sută la oțel,
II la sută Ia cupru. 34 la sută la
alamă, 7 la sută la bronz. 15 la
sută la plumb : depășiri de plan au
fost obținute și la beneficii; cheltu
ielile de circulație au fost mai mici
decît cele planificate cu 14 la sută.
Locul II: întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor
refolosibile
Galați, cu 147 puncte.
Locul III: întreprinderea ' jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea . materialelor refolosibile —
Iași, cu 128,1 puncte.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI
ÎN CONSTRUCȚII
Locul I: întreprinderea de con
strucții, reparații și administrare
Foișor — București cu 897 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 38 la sută la pro
ducția de construcții-montaj, 16 la
sută la volumul lucrărilor de intreținere, reparații curente și pres
tări in construcții, 25 la sută la
prestări servicii pentru populație,
20 la sută la beneficii, 22 la sută la
productivitatea muncii; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție-prestații au fost mai mici decit cele
planificate cu 1,4 la sută, iar cele
materiale cu 29 la sută.
Locul II: întreprinderea pentru
administrarea clădirilor — Bucu
rești, cu 840,6 puncte.
Locul III: întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare locativă Colentina — București, cu
659 puncte.
(Agerpres)

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Mali, vă adresez calde felicitări
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului malian
prieten progres și prosperitate.
Exprim convingerea că, raporturile de prietenie și colaborare dintre
partidele și țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul
celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul
malian
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 24 de ani de
la proclamarea inde
pendenței
țării, mo
ment.
hotăritor
al
luptei sale împotriva
dominației
coloniale,
pentru făurirea unei
vieți
noi, libere și
prospere.
Situată în regiunea
Africii de vest, fără
ieșire la mare, Repu
blica Mali are o su ■
prafață de 1 240 142
kmp și o populație de
aproximativ 7 milioa
ne de locuitori, care
se ocupă în proporție
de 90 la sută cu agri
cultura și creșterea
animalelor. în perioa
da ce a urmat procla
mării
independenței,
și cu deosebire in ul
timii ani. ponorul ma
lian a depus eforturi
susținute in vederea
lichidării înapoierii economice
moștenite
din trecut, reușind să
obțină o serie de
succese pe linia valo
rificării resurselor na
turale în folosul pro
priu : au fost puse ba
zele
unei
industrii
naționale, s-a trecut
la exploatarea zăcă

mintelor de minereuri
și a fost inițiată o
vastă acțiune de ame
najare a bazinului
fluviului Niger. Ast
fel, recent, pe riul
Sankarani, un afluent
al Nigerului, a intrat
în funcțiune unul din
tre cele mai mari
complexe hidroener
getice din Africa de
vest. Hidrocentrala sa
are o putere proiecta
tă de 45 000 kW, iar
lacul de acumulare —
un volum de două mi
liarde de metri cubi.
Acest proiect, ca și al
tele
asemănătoare
sînt menite să contri
buie la, extinderea
considerabilă a su
prafețelor irigate și
creșterea
producției
agricole, ceea ce re
prezintă
o realizare
de seamă pentru Mali,
țară afectată periodic
de seceta pustiitoare
din Sahel.
Accelerarea proce
sului de dezvoltare economică și socială a
țării constituie o pre
ocupare centrală a
partidului unic, Uniu
nea Democratică a
Poporului Malian, și
își găsește o largă re

flectare in prevederi
le planului
cincinal
1981—1985.
Pe par
cursul acestuia vor fi
înfăptuite un număr
de peste 500 proiecte
din
domeniile
in
dustriei,
agriculturii,
transporturilor etc.
în spiritul politicii
sale de solidaritate
militantă cu tinerele
state africane, cij toate
statele în curs de' dez
voltare, România so
cialistă urmărește cu
simpatie succesele ob
ținute de poporul ma
lian în lupta pentru
lichidarea subdezvol
tării și făurirea unei
vieți
noi.
între
Republica
Socialistă
România și Republica
Mali s-au statornicit
relații de prietenie și
colaborare, bazate pe
stimă și respect re
ciproc, care cunosc un
curs ascendent. Dez
voltarea pe mai de
parte a acestor relații
corespunde
aspirați
ilor de progres ale ce
lor două țări și po
poare, contribuind tot
odată la promovarea
cauzei păcii, destinde
rii și înțelegerii in
ternaționale.

SIBIU: Simpozionul Societății
de oftalmologie
Orașul Sibiu găzduiește, .începînd
de ieri, simpozionul Societății româ
ne de oftalmologie, cu tema „Cata
racta unilaterală" — problemă de
mare interes științific și practic. Lu
crările simpozionului au fost onorate
de prezența celor mai autorizate per
sonalități ale prestigioasei școli de
oftalmologie românești, între care
prof. dr. M. Olteanu, prof. dr. M. Da
vid. prof. dr. Fr. Fodor, prof. dr.
I. Păcurariu, prof. dr. V. Săbădeanu,
prof. dr. N. Zolog ; participă, de ase

menea, șefii clinicilor de specialitate
și reprezentanți ai marilor unități
sanitare din întreaga țară. Sînt pre
zentate peste 60 de comunicări știin
țifice și rapoarte care clarifică o se
rie de probleme ridicate de chirur
gia modernă și tratamentul catarac
tei. în cadrul simpozionului. care
pune în evidență importante succese
ale oftalmologiei românești, a fost
prezentată o interesantă gală de fil
me științifice pe teme din oftalmolo
gie. (Nicolae Brujan, corespondentul
„Scînteii").

Sezon prelungit pe litoral,
la tarife reduse

Litoralul continuă să-și primeas
că oaspeții dornici de un sejur re
confortant, cu condiții de cazare,
masă și odihnă dintre cele mai
bune. Este important de reținut
faptul că, începînd cu data de 16
septembrie, se aplică mari reduceri
de tarife. Astfel, o pensiune com
pletă (cazare și masă în hotel și
restaurant de categoria I) costă 75

lei pe zi de persoană, față de 123
lei, tarif practicat în lunile iulieaugust. Și încă un avantaj : cei
care cumpără bilete de odihnă de
la agențiile și filialele oficiilor
județene de turism și ale între
prinderii de turism, hoteluri, și res
taurante București beneficiază și
de o reducere de 25 la sută la ta
riful de transport pe calea ferată.
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blHORIZONTMMl-WOMOAȘTERU
• CERCETĂRI ASUPRA FOR
MĂRII STELELOR. Consiliul național
italian al cercetării științifice a lansat, de
la baza aerospațială din Trapani-Milo, un
balon stratosferic, la bordul căruia s-a
aflat un telescop destinat cercetării gala
xiei noastre. Balonul, de 350 000 metri
cubi, cu un diametru de 90 m, a trans
portat aparatură de telecomandă si pentru
telemăsurători. avind o greutate totală de
1 200 kg. Experiența a permis culegerea
unor date asupra pulberilor interstelare :
natura acestora, mărimea, temperatura Si
distribuirea lor în spațiul cosmic — ob
servații care vor permite aprofundarea
cercetărilor asupra structurii și dinamicii
formării stelelor. Telescopul permite, de
asemenea, efectuarea unor observații de

laborator asupra planetelor uriașe ale sis
temului nostru solar, pentru o mai bună
cunoaștere a compoziției atmosferei aces
tora.

® BACTERIILE COMBAT PO
LUAREA CU ȚIȚEI. Cercetătorii so
vietici au elaborat un procedeu de distru
gere rapidă, cu ajutorul bacteriilor, a pe
telor de titei care se creează în jurul ex
ploatărilor petroliere din cauza unor acci
dente tehnice, relatează agenția T.A.S.S.
Acțiunea bacteriilor este de 100 de ori mai
mare decît în cazul procedeelor similare
folosite în alte țări. Cultura de bacterii
rezistă si la gerurile siberiene. La două
luni si jumătate după răspindirea bacte
riilor pe un teren poluat cu titei. în pro
porție de 10 kg titei pe metru pătrat de

teren. în zona respectivă a început să
crească din nou iarba. Cheltuielile legate
de depoluarea terenurilor din jurul son
delor sau rafinăriilor de titei se reduc de
15 ori in cazul aplicării noului procedeu.

® AUTOMOBILUL ANULUI
2000 Producătorii americani de automo
bile au nrezentat o serie de soluții centru
automobilul anului 2000. precizind că pe
șoselele americane vor putea fi văzute, cu
precădere, automobile mai mici (de patru
persoane) avind în construcția lor. în cea
mai mare parte, componente din material
plastic si o greutate totală ce nu va de
păși 450 kilograme. Progrese deosebite vor
fi făcute in ce privește automobilele cu
baterii. Ca o noutate, specialiștii au arătat

1
că americanii vor cumpăra mai puține
automobile noi. procurîndu-si în schimb
componente pentru acestea, pentru a în
locui
părțile uzate ale .mașinii : „viata"
unui autoturism se va prelungi astfel de
la 12 ani. în prezent, la 22 de ani.

® ÎNLOCUITOR

DE... NISIP.

Specialiștii care lucrează la construirea
lacului de acumulare de pe riul Sokoto
din Nigeria au recurs la aplicarea unui
„covor" din polipropilenă pe fundul lacului, în locul nisipului.
.
Aceasta datorită
cheltuielilor considerabile
__ care pele-ar
fi necesitat transportarea aici a 70 000 mc
de nisip. Un metru pătrat din acest „covor"
cîntărește numai 270 grame. în total, pe
fundul lacului vor fi instalați 310 000 mp de
material sintetic, care va înlocui cu succes
nisipul.

• PE URMELE LUI ULISE. Un
cunoscut cercetător si navigator britanic.
Tim Severin, a anuntat intenția de a re
face — primăvara viitoare — drumul pe
care a călătorit timp de zece ani Ulise. in
peregrinările sale de la Troia spre insula
natală. Ithaca. E] va folosi pentru această
reconstituire ambarcațiunea cu care într-o
expediție anterioară a străbătut distanta
de 2 400 km. între portul grecesc Pagasai
Si Colchida, pe țărmul gruzin al U.R.S.S..
cînd a mers pe urmele lui Iasson si ale
argonauților săi. în căutarea legendarei
lini de aur. Nava are o lungime de 16.6 m.
o velă de in pătrată si este propulsată
prin forța a 20 de vîslasi. Intr-o altă ex
pediție. Severin a reconstituit de aseme
nea drumul străbătut de legendarul Sindbad' Marinarul.

® INSTALAȚIE DE DESALINI
ZARE. în insula San Nicola din Marea
Adriatică a fost inaugurată o instalație de
desalinizare a apei de mare. Instalația
funcționează ne bază de energie fotovoltaică. Cu ajutorul acestei instalații, insula
San Nicola, care pînă în prezent se apro
viziona cu apă cu ajutorul navelor-cisternă. a devenit complet autonomă din acest
nunct de vedere. Comisii internaționale de
specialitate — precizează agenția A.N.S.A.
— intenționează să oună în aplicare acest
sistem de desalinizare a apei de mare,
pentru a oferi țărilor în curs de dezvol
tare si. în . general, celor care au zone in
sulare întinse posibilitatea de a se apro
viziona cu apa necesară.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Luări de poziție și acțiuni
rin favoarea păcii, pentru dezarmare'
i

în numeroase zone ale globului se intensifică acțiunile și manifestările J
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Demonstrații
de am
ploare se înregistrează in Marea Britanie. Austria, Norvegia, precum și
în alte țări europene, dar și de pe alte continente. participanții la aceste
acțiuni cerind să se acționeze acum, pină nu este prea tirziu, pentru
. înlăturarea pericolului nuclear, pentru încetarea aberantei curse a inar- *
ț mărilor și asigurarea păcii.
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OSLO 21 (Agerpres). — Parla
mentele din țările din nordul Euro
pei trebuie să adopte declarații prin
care aceste state să se angajeze să
nu dețină pe teritoriul lor arme
nucleare. Acesta este scopul princi
pal al campaniei declanșate in aces
te țări, in cadrul anului de acțiune
pentru încheierea unui tratat in
ternațional privind declararea nor
dului Europei zonă
__
denuclearizată
— a declarat
'
ziarului „Dagbladet"

militanta norvegiană E. Noorland.
Realizarea acestei initiative pașni
ce. care se bucură de sprijinul ma
jorității populației din Norvegia,
Suedia, Danemarca, Finlanda și Is
landa, se spune in mesajul comun
lansat de organizațiile de luptă
pentru pace din țările nordice, ar
constitui o contribuție reală la
apărarea păcii, la înlăturarea totală
a armelor nucleare.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Un
mesai de prietenie si cele mai bune
urări de sănătate si succes in acti
vitate au fost adresate tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. de tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al Comitetului

PRAGA:

NORVEGIA : Pentru declararea nordului Europei
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Evoluția situației
din Liban

Tovarășul Wojciech Jaruzelski l-a primit
pe ambasadorul României

Consultări

BEIRUT 21 (Agerpres). — Guver-,
nul libanez de uniune națională, con
dus de Rashid Karame. a continuat,
vineri, demersurile pentru normali
zarea situației din țară, in urma reu
niunilor neoficiale desfășurate timp
de patru zile, premierul Karame a
anunțat că a fost hotărîtă crearea
unui consiliu format din 16 mem
bri — oameni politici și juriști — în
sărcinat cu misiunea de a pregăti re
formele constituționale, in vederea
elaborării, in interval de cel mult un
an. a unei noi constituții, pe baza
căreia ..va fi edificat viitorul Liban",
informează agenția France Presse.
De asemenea, consiliul va examina
problema creării de noi
instituții,
cum ar fi Senatul. Rashid Karame a
anunțat, totodată. 'încheierea
unui
acord privind „cadrul de desfășura
re a armatei libaneze", realizat după
o reuniune la care au participat re
prezentanți ai armatei și ai miliții
lor. Detaliile aplicării acordului vor
fi stabilite de Consiliu! militar
Pe de altă parte, un bilanț dat pu
blicității de Crucea Roșie și Apă
rarea civilă libaneză arată că în
urma exploziei provocate joi la o
clădire anexă a Ambasadei ameri
cane din Beirut de un automobil în
cărcat cu explozibil, 24 de persoane
au fost ucise și 50 rănite.

Central al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.
Mesajul a fost prilejuit de pri
mirea de către tovarășul Wojciech
Jaruzelski a ambasadorului român,
Ion Cosma. care isi incheie misiu
nea în R.P. Polonă.
*

româno-cehoslovace

PRAGA 21
(Agerpres).
— La
Praga au avut loc consultări între
Ministerul Afacerilor Externe al
României și Ministerul
Afacerilor
Externe al R.S. Cehoslovace.
în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor convenite intre conducătorii de
partid și de stat ai celor două țări,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak, cu privire la
aprofundarea continuă a relațiilor de
prietenie si colaborare româno-ceho
slovace. au fost examinate stadiul
realizării acțiunilor și prevederilor
documentelor bilaterale, amplificarea
volumului schimburilor comerciale.

extinderea cooperării și specializării
in producție, a colaborării pe lima
organizațiilor de masă și obștești, in
domeniile științei, culturii, invătămintului. schimburilor turistice.
S-a procedat.
totodată, la
un
schimb de păreri privind unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.
Din partea română a participat
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar din
partea cehoslovacă Jindrich Rehorek.
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Biroul de coordonare al țărilor
nealiniate s-a întrunit la New York,
pentru a examina probleme legate de
pregătirea reuniunii ministeriale a
statelor membre ale mișcării de
nealiniere, programată pentru pe
rioada 1—3 octombrie. Această reu
niune urmărește să pună de acord

pozițiile țărilor nealiniate la cea
de-a 39-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.
Biroul a examinat, de asemenea,
stadiul pregătirilor pentru conferința
ministerială a nealiniaților ce va
avea loc anul viitor, la Luanda, ca și
pregătirea aniversării a patru dece
nii de la creareș O.N.U.

MAREA BRITANIE : La Greenham Common
continuă lupta împotriva instalării rachetelor
LONDRA 21 (Agerpres). — Dele
gații la Conferința anuală a Parti
dului .Liberal din Marea Britanic,
care își desfășoară lucrările la
Bournemouth, au adoptat, cu 611
voturi contra 556, o rezoluție, prin
care cer interzicerea amplasării ra
chetelor nucleare americane „Crui
se" pe teritoriul britanic, relatea
ză agenția Reuter.
După cum se știe, desfășurarea
primelor 16 rachete nucleare ame
ricane „Cruise" la baza militară de
la Greenham Common, situată la

circa 100 km vest de Londra, a provocat o vie emoție in rindul opiniei publice britanice și ample ac
țiuni de protest organizate de mili- i
litanții mișcărilor pentru pace și J
dezarmare din țară.
Sute de femei au participat la o
nouă . manifestație in favoarea
dezarmării, împotriva amplasării
rachetelor americane cu rază medie
de acțiune, desfășurată' in apropie
rea bazei de la Greenham Common.
La această acțiune au luat par I
te și militante pentru pace din I
Statele Unite. Olanda si Franța.

JAPONIA: Puternică opoziție față de intensificarea
ț
cursei înarmărilor
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Ambasadorul României
în

TUNIS 21 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Habib Bourguiba, l-a
primit pe Gheorghe Arsene, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar ai Republicii Socialiste România
in Republica
Tunisiană, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare.

de încredere și cooperare in America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager
pres). — Mexicul și Australia se pro
nunță in favoarea intensificării
eforturilor pentru salvgardarea păcii
pe planeta noastră — se arată in co
municatul dat publicității, la Ciudad
de Mexico, la încheierea convorbiri
lor oficiale care ati avut loc intre mi
nistrul mexican al relațiilor externe,
Bernardo Sepulveda,' și omologul
său australian. Bill Hayden. Totoda
tă, cei doi miniștri au' subliniat că
actuala stare conflictuală din Ame
rica Centrală nu poate fi soluționată
pe calea armelor, ei exprimindu-și
sprijinul față de eforturile-„Grupu
lui de la Contadora" consacrate in
staurării păcii in această regiune.

*
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h n marele parc Yoyogi din Tokio s-a desfășurat o uriașă manifestație ț
ist i
I pentru pace, la care au participat peste 110 000 de persoane. Cu acest
în!
prilej, au fost adoptate un număr de rezoluții împotriva accesului î„
I porturile nipone al navelor militare americane cu rachete de croazieră
la bord, pentru respectarea întreitei hotărîri adoptate de Japonia ime
diat după război de a nu produce, de a nu poseda și de a nu admite
amplasarea de armament nuclear pe teritoriul național. In imagine : după
încheierea adunării, participanții s-au împărțit în mai multe coloane, străbătind străzile orașului Tokio

î
ț
ț
ț AUSTRIA: Cu hotărîre pentru eliminarea pericolului
unui dezastru mondial
ț
ț VIENA 2.1 (Agerpres). — Pro tea de a se acționa cu fermitate
blemele actuale ale luptei pentru
dezarmare si destindere, pentru în
lăturarea pericolului unui război
nuclear s-au aflat în centrul aten
ției participantilor la conferința de
la Linz a militanților pentru pace
din Austria superioară. în cursul
conferinței s-a subliniat . necesita-

u.

pentru eliberarea continentului eu
ropean de arme nucleare. Cei prezenti și-au exprimat, de asemenea,
hotărirea de a contribui la desfă
șurarea cu succes a manifestației
de masă împotriva cursei înarmă
rilor. ce urmează să aibă loc. la
Linz?la 28 octombrie.

Congresul Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Suedia
STOCKHOLM 21 (Agerpres). — La
Stockholm s-au încheiat, vineri, lu
crările Congresului Partidului Mun
citoresc Social-Democrat — de guvernămint — din Suedia, care a
trasat direcțiile de acțiune în do
meniile politicii interne și externe a
tării pentru perioada următoare.
în cadrul dezbaterilor s-a expri
mat profunda îngrijorare fată de
acumulările masive de arme nu
cleare pe planeta noastră, care con
stituie o amenințare directă la adre
sa intregii umanități. în context s-a
relevat necesitatea continuării efor
turilor în vederea consolidării statu
tului nenuclear al nordului Europei
si pentru crearea de alte zone fără
arme nucleare, ca un pas concret pe

calea instaurării unui climat de
încredere pe continentul european.
S-a menționat, totodată, necesitatea
ca Suedia să acționeze pentru înce
tarea
producerii.
experimentării,
acumulării și proliferării de noi tipțiri de arme nucleare, pentru a se
ajunge la o înțelegere privind în
ghețarea arsenalelor nucleare exis
tente. Documentele adoptate exprimă
sprijinul fată de lupta pentru pace,
subliniind importanta mobilizării unor
cercuri largi ale opiniei publice la
acțiuni pentru realizarea destinderii,
împotriva cursei înarmărilor.
Congresul l-a reales pe Olof Palme,
primul ministru al Suediei, in func
ția de președinte al P.M.S.D.

BRUXELLES 21 (Agerpres).
—
Șomajul a înregistrat o nouă creș
tere. in cursul lunii augtist în țările
membre ale Pieței comune (cu ex
cepția Greciei), atingind nivelul-record pentru o lună de vară — de
12.4 milioane șomeri, ceea ce repre
zintă 11 la sută din populația activă
a acestor țări. Potriyit ultimelor sta
tistici oficiale date publicității la

sediul Pieței comune din Bruxelles
și citate de agenția France Presse,
șomajul a crescut cu 1.2 la sută
intr-o singură lună, și cu 6.2 la sută
lață de luna august a anului trecut.
Creșterea cea mai pronunțată a șo
majului in uiltimele 12 luni se înre
gistrează inJFranța — cu 16 la sută,
această țară fiind urmată de Repu
blica Irlanda — cu 11 la sută.

perspectivă pe care
Războiul nuclear
omenirea nu o poate admite
»

In cuvîntarea rostită la marea adunare populară din municipiul Ti
mișoara, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat, incă o dată, marea pri
mejdie pe care o reprezintă uriașa cantitate de arme nucleare acumu
late in arsenalele mondiale și care pot distruge de mai multe ori in
treaga omenire. Secretarul general al pdrtidului a arătat, din nou, cu
toată tăria, că nu există nici un fel de justificare pentru continuarea
experimentării și producerii de noi arme nucleare, că in nici un fel cîteva
sute de rachete cu încărcătură atomică in plus sau in minus nu pot
afecta raportul de forțe actual, că interesele civilizației, interesele tuApariția armelor nucleare a conferit dimensiuni ou totul noi desfășurării unui război. Cantitativ, s-a
multiplicat enorm puterea explozivă
în raport cu cea a armelor clasice.
' Dacă bombele de la Hiroshima și
Nagasaki erau de ordinul miilor de
tone de T.N.T. (exploziv clasic),
bombele cu hidrogen puse la punct
eu un deceniu mai tirziu au trecut de
la kilotone la milioane tone (mega
tone). Armele nucleare acumulate in
ultimii douăzeci de ani reprezintă un
total estimat la ■ circa 20 000 de me
gatone. Multiplicarea puterii dislructive a ajuns in stadiul în care o
singură bombă termonucleară are
puterea pe care au avut-o toate materialele explozive utilizate iii răz
boaiele izbucnite după descoperirea
prafului de pușcă. Puterea explozivă
a tuturor arsenalelor nucleare din
lume este de aproape 5 000 de ori
mai mare decit cea a explozivelor
utilizate în cursul celui de-al doi
lea război mondial.
Diferentele calitative între armele
clasice si cele nucleare sint si mai
imporfente decit diferentele cantita
tive. Suflul și căldura degajate de
armele nucleare sint de mii de ori
mai distructive. în plus, apar efec
tele mortale ale radiațiilor. Căderile
radioactive pot afecta viata pe mari
distante de la punctul de impact.
Ele pot ucide multă vreme după
momentul producerii exploziei, fiind,
totodată, un obstacol în calea ope
rațiunilor de salvare și a tratamen
tului eficace al răniților. Un război
nuclear ar avea efecte incomensurabile dacă se iau în considerare
deteriorarea climei și consecințele

sale asupra agriculturii, a economiei,
în general, pe intreaga planetă.

Un holocaust de proporții
înspăimîntâtoare. Nu se P°ate
preciza numărul victimelor unui răz
boi nuclear. Potrivit estimărilor, ex

furor națiunilor lumii impun să se acționeze cu toată răspunderea pen
tru oprirea producerii de noi arme nucleare și lichidarea celor exis
tente.
Aprecierile conducătorului partidului și statului nostru își găsesc con
firmarea in concluziile a numeroase studii, rapoarte și alte documente
întocmite de diferite organizații internaționale. Deosebit de semnificative
in acest sens sint datele dezvăluite intr-un raport întocmit sub egida Or
ganizației Mondiale a Sănătății și publicat în revista „SÂNTE DU MONDE",
organ al O.M.S. lată ce se arată in acest raport :
vor fi transformate în cenușă, in
cendiile vor face ravagii, echipele de
salvare, dacă vor supraviețui, nu se
vor putea apropia de cei ce ar avea
nevoie de ajutor din cauza omni
prezentei radiațiilor. în asemenea
condiții, eu instalațiile si mijloacele
de intervenție masiv reduse, posibi-

Datele și concluziile unui studiu sub egida Organizației
Mondiale a Sănătății relevă distrugerile uriașe pe care
le-ar provoca un conflict atomic, constituind un îndemn
la rațiune, la acțiune responsabilă pentru salvgardarea

plozia unei bombe de o megatonă dea
supra unui mare oraș ar face peste 1,5
milioane de morți și tot atîția răniți.
Un conflict nuclear așa-zis „limitat",
folosindu-se arme totalizînd circa
20 megatone și vizîndu-se obiective
militare dintr-o zonă populată relativ
dens, ar provoca moartea și rănirea
gravă a aproximativ nouă milioane
de persoane, dintre care opt milioane
de civili. Un conflict nuclear total,
în care s-ar utiliza doar jumătate
din stocurile estimative actuale de
arme nucleare (adică aproximativ
10 000 megatone) ar cauza moartea a
peste un miliard de persoane si ar
face tot atitia răniți.
Cea mai mare parte a spitalelor,
a altor centre de asistentă medicală

I

litățile personalului medical supra
viețuitor de a acorda o asistentă
adecvată victimelor sau de a asigura
doar primul ajutor pentru menține
rea vieții ar fi, practic, nule. în
plus, ar fi deosebit de periculos să
te aventurezi într-o zonă contami
nată. echipele de salvare trebuind să'
fie. în măsura posibilului, deconta
minate. fiind necesară o rotatie per
manentă pentru ca fiecare partici
pant să nu fie expus prea mult ra
diațiilor. Pe de altă parte, procenta
jul mortilor in rindul personalului
sanitar va fi. desigur, mai mare decît ne ansamblul populației, intrucit
acest personal va fi cel mai expus
radiațiilor. Este evident că nici un
serviciu medical, indiferent din ce

tară, nu va putea face fată afluxu
lui celor grav afectați de suflul, căl
dura sau' radiațiile degajate de o
singură bombă de o megatonă.

Efecte pe termen scurt. Tn
primele zile sau săptămini de după
declanșarea unui atac nuclear vor
apărea grave probleme de sănătate
nu numai pentru persoanele direct
afectate, ci și in rindul supraviețui
torilor. datorită lipsei de hrană, a
destrămării serviciilor de asistență
medicală, a deteriorării mediului.
Aceste probleme vor fi agravate de
dislocarea serviciilor administrative,
distrugerea surselor de energie, ab
senta căilor de comunicație. Aprovi
zionarea cu apă întrerupindu-se. va
dispărea o sursă vitală. Ploaia va
concentra pulberi radioactive în nu
meroase zone, făcînd să crească
gradul de contaminare, apa potabilă
și alimentele vor fi si ele contami
nate.

ȘEDINȚA SEIMULUI R.P. PO
LONE. La Varșovia a avut loc șe
dința Seimului R.P. Polone care a
dezbătut probleme cu caracter economic și a ascultat o informare
asupra
aplicării
legii
privind
amnistia.

PRIMUL MINISTRU AL GRECIEI, Andreas Papandreu, a anun
țat o remaniere restrînsă a cabineI tului său. Akis Tsohatzopoulos a
devenit ministru pe lingă oficiul
I priițiului ministru. Gheorghios Per| rakis, ministru al lucrărilor publice,
Yannis Papandonicholakis. ministru
r la transporturi și comun,țcății,
iar Dimitris Sapoutzis. subsecretar
1 la Ministerul de Interne.
I

I
I
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Nivel record al șomajului în Piața comună

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Secretarul general al
O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a încheiat
seria de consultări avute la New
York cu președintele Ciprului. Spy
ros Kyprianou, și cu liderul comu
nității cipriote turce, Rauf Denktaș.
Aceștia au prezentat punctele lor de
vedere asupra ultimelor inițiative
avansate de Perez de Cuellar, in ca
drul întrevederilor de la Viena. de

I
I
|

|
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LUPTELE DIN SALVADOR. In
cursul confruntărilor dintre deta
șamentele
Frontului
Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) din Salvador si trupele
salvadoriene trimise împotriva lor.
insurgenții au scos din luptă, in
ultima săptămină. 46 de militari —
a anunțat postul de radio „Venceremos" al F.M.L.N. citat de agenția E.F.E. Se precizează că lupte
puternice au avut loc la 100 km
sud-est de capitală, in departamentul Usulutan. precum și in apropiere de San Miguel.
RAPORT. Conducerea Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul occidental a examinat raportul „Lupta
pentru pace, locuri de muncă și un
viitor garantat", prezentat de vice

Efectele pe termen

luna trecută în direcția soluționării
politice a situației din Cipru.
Javier Perez de Cuellar a declarat
că cele două părți și-au exprimat do
rința de a se continua eforturile pen
tru găsirea unui acord acceptabil in
această problemă. în consecință, se
cretarul general al O.N.U. a adresat
invitația reluării acestui gen de con
sultări, la data de. 15 octombrie, tot
la sediul din New York al Națiu
nilor Unite.

Datoria externă-o grea povară pentru statele in curs de
dezvoltare, o piedică in calea relansării economiei mondiale
Un comentariu al agenției Taniug
Recent, la Viena s-au desfășurat
lucrările unui simpozion Nord-Sud in
cursul căruia țările in curs de dez
voltare au avertizat, comunitatea in
ternațională că actualul sistem finan
ciar se va prăbuși dacă nu vor fi în
treprinse noi inițiative pentru rezol
varea problemei datoriei externe.
Datoria totală a țărilor in curs de
dezvoltare — relevă agenția, iugosla
vă Taniug. intr-un comentariu pe
marginea reuniunii de la Viena —
era de 786,6 miliarde de dolari la
sflrșitul anului trecut, după cum s-a
reamintit la reuniunea din capitala
austriacă. Această sumă echivalează
cu 155 la sută față de totalul expor
turilor și cu 35. la sută din Produsul
Național Brut (P.N.B.) al țărilor in
curs de dezvoltare. Situația cea mai
gravă este in America Latină, unde
datoriile echivalează cu '300 la sută
față de exporturile acestor țări și cu
45 la sută din P.N.B.
Urmează Africa — cu 220 și, res
pectiv, 54 la sută. Europa — cu 127 și
34 la sută și Asia — cu S3 și, res
pectiv, 21 la sută.
Programul in opt puncte adoptat la
simpozionul de la Viena — care s-a
dovedit a fi mai productiv față de ță
rile în curs de dezvoltare decit cea
de-a lV-a sesiune a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.) — propune, in
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scrisorile de acreditare

Eforturi pentru instaurarea unui climat
CIUDAD DE PANAMA 21 (Ager
pres). — Președintele Argentinei,
Râul Alfonsin, urmează să întreprin
dă o vizită oficială in Panama, in
cursul săptămînii viitoare — transmi
te agenția Prensa Latina. Cu acest
prjlej, el va aborda cu președintele
Republicii Panama, Jorge Illueca,
probleme privind dezvoltarea coope
rării bilaterale și unele aspecte ale
vieții politice regionale și internațio
nale, cu precădere vizînd eforturile
pe care le întreprinde Grupul de la
Contadora, din care fac parte ambele
state, pentru instaurarea unui climat
de pace, securitate și cooperare in
America Centrală.

Tunisia și-a

întrevederi în problema cipriotă

președintele partidului. D. Arens.
A fost reliefată, cu prioritate, ne
cesitatea intensificării acțiunilor
pentru pace, pentru înfăptuirea
dezarmării și înlăturarea pericolu
lui nuclear.
RATA DE CREȘTERE a econo
miei Statelor Unite a înregistrat, in
trimestrul curent, o substanțială
scădere in raport cu cele două pă
trare precedente. Potrivit unui co
municat publicat de Ministerul american al Comerțului, rata de
creștere a produsului național brut
s-a încetinit, ajungind la 3.6 la
sută. Ministerul Comerțului preci
zează că 3,6 la sută este o cifră
preliminară si s-ar putea ca. ulte
rior. după ce vor fi analizate toate
datele, să se constate că rata de
creștere este chiar mai mică.
DEFICIT. După cum relevă agen
ția France Presse, balanța comer
țului exterior al Franței a înre
gistrat în primele opt luni ale aces
tui an un deficit de 19,5 miliarde
franci. Previziunile inițiale ale gu
vernului francez aveau in vedere
un deficit comercial de 8—10 mi
liarde de franci pe întregul an 1984.

SESIUNE
REGIONALA
A
O.M.S. La Brazzaville (R.P. Congo)
s-au încheiat lucrările celei de-a
34-a sesiuni a Comitetului regional
pentru Africa al Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.). la care
au participat reprezentanți a peste
40 de state si mișcări de eliberare

tre altele, ca datoria publică a celor
mai sărace țări din lume să fie anu
lată. Programul critică in termeni se
veri politica, dobinzilor înalte prac
ticată cu deosebire in S.U.A. De ase
menea. el propune o reeșalonare pe
termen, lung a datoriilor, reducerea
dobinzilor și formarea unui fond
special pentru reeșalonarea datoriilor
în cadrul F.M.I. Programul solicită,
de asemenea, definirea unor princi
pii generale pe baza cărora să fie
abordată problema datoriei externe,
dar insistă ca transpunerea lor in
practică să fie adecvată condițiilor,
concrete ale fiecărei țări debitoare.
(Agerpres)

BOGOTA 21 (Agerpres). — Ame
rica Latină transferă aproximativ 3
la sută din produsul intern brut al
regiunii in țările capitaliste, contri
buind Ia redresarea economică, a
acestor state — a declarat ministrul
columbian al relațiilor externe. Au
gusto Ramirez Ocampo. El a arătat
că, in ultimii 25 de ani, țările in curs
de dezvoltare nu au reușit să recu
pereze nici măcar 1 la sută din con
tribuția pe care au adus-o la dez
voltarea statelor puternic industria
lizate și s-a pronunțat pentru un
dialog Nord-Sud constructiv și efi
cient, transmite agenția columbiană
de presă — Colpress.

de pe continent. Raportul final,
care cuprinde un număr de nouă
rezoluții — intre care cele intitulate
„Femeile si dezvoltarea". „Cooperarea tehnică intre țările in curs
de dezvoltare" — evidențiază nece
sitatea
intensificării
eforturilor
pentru realizarea, in perspectivă, a
programului O.M.S. „Sănătate pentru toți pină în anul 2000".
DECLARAȚIE. într-o declarație
făcută la Santiago de Chile, cu pri
lejul împlinirii unui an de la
crearea Mișcării Democratice Popu
lare (M.D.P.) din Chile. Manuel Almeyda. președintele acestei coaliții
de opoziție, din care face parte și
partidul comunist, a subliniat hotărirea M.D.P. de a-și intensifica
lupta pentru reinstaurarea democrației in țară — informează agen
ția E.F.E. El a relevat că extinderea
acțiunilor vizînd revenirea la un
reșițrț democrați.c in Q.hile constituie
principalul obiectiv ăl M.D.P.
BRUNEI — MEMBRU AL O.N.U.
Adunarea Generală a O.N.U.. reu
nită în plen, a aprobat, vineri, ad
miterea sultanatului Brunei ca cel.
de-al 159-lea membru al Organi
zației Națiunilor Unite, relatează
agențiile Internationale de presă.
Fostă colonie britanică, sultanatul
Brunei si-a dobindit independenta
Ia 1 ianuarie 1984.
REUNIUNE PARLAMENTARA.
La Luxemburg continuă lucrările
reuniunii parlamentare C.E.E. —
A.C.P. (cele 65 de state in curs
de dezvoltare din Africa, zona Ca
raibilor si Pacificului asociate la
Piața comună, in baza Convenției
de la Lome). Participanții exami
nează cu prioritate probleme lega
te de reînnoirea Convenției de la
Lome, care urmează să expire in
luna februarie 1985.

,
1

i

|
|
.
I
I
1

.
I

|
i
I
'

i

lung

ale unui război nuclear sint și mai
greu de prevăzut, dar pot fi tot atît
de devastatoare ca și cele pe termen scurt. Menționăm între ele
dezmembrarea structurilor sociale și
economice — distruge'rea industriei
si agriculturii, dezrădăcinarea popu
lațiilor etc. — dificultăți in aprovi
zionarea cu apă. in asigurarea condițiilor de igienă și sănătate, sechele
în materie de cancer și de efecte
genetice, de climat.
D is t rugerea i n fras.tru ctur i i pentru
6ănătate publică va lăsa cîmp liber
maladiilor. Apa potabilă va fi con
taminată nu numai de pulberile ra
dioactive. ci și de bacteriile si viru
șii patogeni. Supraviețuitorii care vor
părăsi adăposturile vor găsi in ex
terior condiții cu nimic mai bune
celor cunoscute sub pămint. Mili
oane de cadavre umane si animale
în putrefacție, munți de resturi
infestate vor constitui un teren de
proliferare a muștelor și altor
insecte mai rezistente la radiații
decit omul. înmulțirea lor va atrage
o multiplicare a numărului purtăto
rilor de boli. Apa si alimentele con
taminate vor contribui la propa
garea infecțiilor intestinale.
A găsi .hrană' va fi o mare problemă pentru supraviețuitori. Terenurile arabile vor fi transformate in
pustiuri. De asemenea, eroziunea
provocată de vint și intemperii va
antrena o deșertificare a suprafețelor
agricole, acestea devenind improprii
pentru culturi și pentru creșterea
animalelor. Cei ce vor scăpa cu
viață după atacul nuclear vor muri
în anii următori de foame si malnutriție. Aspectul tragic al unui război
nuclear constă și în faptul că urmă
rile nocive asupra sănătății vor per
sista ani. decenii și chiar generații.

In cuvîntarea la adunarea populară din municipiul Timișoara, secretarul
general al partidului nostru a exprimat satisfacția față de dezvoltarea
puternică a mișcărilor pentru pace din Europa și din diferite alte regiuni
ale lumii, evidențiind hotărirea unui număr de orașe și chiar a unor state
de a se declara zone sau state fără arme nucleare. Punind in lumină
asemenea rezultate obținute pină in prezent de uriașa mișcare pentru pace
a popoarelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, incă o dată, că
numai acționind unite, cu tot mai multă fermitate, mișcarea pentru pace,
popoarele de pretutindeni pot opri cursul periculos al evenimentelor, pot
asigura pacea. Sint cuvinte care se constituie intr-o puternică chemare
adresată forțelor social-politice celor mai largi de a face totul pentru
înlăturarea pericolului distrugerii nucleare, pentru asigurarea dreptului
suprem al oamenilor la existență, la dezvoltare pașnică.

In semn de protest împotriva așc-zisei „reforme constituționale", care men
ține practicile inumane ale apartheidului, în Republica Sud-Africană con
tinuă să aibă loc demonstrații ale populației majoritare. Ele se desfășoară
în diferite colțuri ale acestei țări și mai ales la Soweto, cunoscută suburbie
a orașului Johannesburg, unde in ultimele zile s-au înregistrat violente ciocniri
intre manifestanți și politie. După cum transmit agențiile internaționale de
presă, forțele de represiune au făcut uz de gaze lacrimogene și gloanțe
de cauciuc, pentru a împrăștia pe demonstranți. In fotografie : aspect din
timpul manifestațiilor antiapartheid din Soweto
o

Agendă diplomatică
• Todor Jivkov, secretar general
al C.C. al P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, a primit la Sofia o delegație
parlamentară cubaneză condusă
de Flavio Bravo, președintele Adunării Naționale a Puterii Popu
lare din Cuba. In cursul convorbi
rilor a fost analizat stadiul relații
lor dintre cele două țări și po
poare și s-a relevat necesitatea
continuării și extinderii cooperării
bilaterale in diferite domenii. • La
Delhi a sosit, într-o vizită oficială,
Le Duan, secretar general al C.C.
al P.C. din Vietnam. El va exami
na cu primul ministru Indira Gandhi
o serie de probleme referitoare la
dezvoltarea. în continuare, a rela
țiilor economice și comerciale bi
laterale, precum și aspecte ale si

tuației internaționale actuale. • S-a
încheiat vizita întreprinsă in Ceho
slovacia de delegația P.C. Portu
ghez, condusă de secretarul gene
ral al partidului, Alvaro Cunhal.
La Praga, delegația portugheză
a fost primită de Gustav Husak,
președintele R.S. Cehoslovace, se
cretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, prilej cu care s-au
analizat chestiuni referitoare la în
tărirea colaborării dintre cele două
partide. • Primul ministru italian,
Bettino Craxi, a conferit cu omo
logul său danez, Poul Schlueter,
care se află într-o vizită oficială
la Roma. In cursul convorbirilor au
fost analizate stadiul relațiilor din
tre cele două țări, precum și as
pecte legate de colaborarea lor în
cadrul C.E.E
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