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Asigurarea continua, în bune condiții 
cu energie a activității economice

— o mare răspundere a tuturor oamenilor muncii din sectorul energetic
O condiție de bază pentru desfășurarea normală. Ia nivelul ritmurilor 

planificate, a activității unităților producătoare de energie electrică o 
constituie, în prezent, finalizarea grabnică a lucrărilor de reparații si 
modernizări ale instalațiilor din centralele electrice. în acest sens, se
cretarul general _al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a subliniat 
la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R, necesitatea termi
nării la timp a reparațiilor la toate grupurile energetice, astfel incit în 
perioada de toamnă-iarnă capacitățile de producție să poată funcționa 
corespunzător și să se asigure energia necesară economiei naționale.

Practic, această acțiune de mare importanță economică trebuie să se 
încheie în perioada imediat următoare. A sosit deci momentul cînd se 
pot desprinde cîteva concluzii cu privire la felul cum s-a muncit pînă 
acum și — ceea ce este și mai important — cînd trebuie să se acționeze 
cu maximă operativitate pentru rezolvarea tuturor problemelor încă 
nesoluționate și încheierea la termen a lucrărilor în toate centralele 
electrice. Acesta este și motivul pentru care am solicitat tovarășului

Alexandru Neațu, director în Ministerul Energiei Electrice, cîteva pre
cizări în legătură cu stadiul general al lucrărilor.

— In acest an, in aproape toate centralele electrice s-a prevăzut exe
cutarea unui mare volum de lucrări pentru repararea și modernizarea 
instalațiilor, ne precizează interlocutorul. Pină la această dată, majori
tatea lucrărilor au fost terminate. în prezent se depun eforturi stărui
toare pentru finalizarea, pină la 30 septembrie, a tuturor lucrărilor și- 
asigurarea condițiilor necesare pentru ca instalațiile energetice să poată 
funcționa in continuare la întreaga lor capacitate.

Au mai rămas, așadar, numai cîteva zile pină cînd lucrările de repa
rații capitale trebuie încheiate. Vor fi repornite grupurile energetice la 
termenul stabilit ? Iată întrebarea la care au căutat răspuns reporteri și 
corespondenți ai ziarului prezenți în aceste zile în cîteva centrale elec
trice. Azi prezentăm relatări din două importante unități producătoare 
de energie electrică : întreprinderea electrocentrale Oradea- și Uzina elec
trică Paroșeni,

iii două 
importante 

termocentrale

LA ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE ORADEA

Lucrările — finalizate cu maximă operativitate
Colectivul ÎNTREPRINDERII 

ELECTROCENTRALE ORADEA de
ține primul loc in întrecerea so
cialistă între unitățile care produc 
energie electrică pe bază de cărbu
ne. Bilanțul la zi evidențiază rea
lizarea unei producții suplimentare 
de aproape 153 milioane kWh, obți
nută în condițiile economisirii a 1 064 
tone combustibil convențional și 
2100 MWh energie electrică. Rezul
tatele amintite sînt, fără îndoială, 
rodul unei munci tenace, al discipli
nei severe de la fiecare loc de mun
că și efectuării la termen, în con
diții de calitate superioară, a pro
gramului de reparații și revizii sta
bilit.

— în luna martie am analizat în 
amănunt. modul in care au funcțio
nat instalațiile . și grupurile energe
tice în perioada virfului de solici
tare din iarna , anului precedent, ne 
precizează inginerul Sorin Ungur,

directorul întreprinderii. Concluzi
ile nu au fost la toate capitolele 
dintre cele mai favorabile, pentru a 
nu spune altfel. Dar, pe baza expe
rienței cîștigate, am întocmit un 
amplu program de măsuri, a căror 
înfăptuire urmează să asigure creș
terea disponibilității și stabilității 
in funcționare a grupurilor energe
tice. Deși, din diferite motive, am 
început cu o lună întîrziere repa
rațiile planificate, am reușit totuși 
— organizînd munca în schimburi 
prelungite și de noapte — să exe
cutăm un volum important de lu
crări pentru creșterea siguranței și 
economicității în funcționare a agre
gatelor și instalațiilor, a întregii 
centrale. Aș aminti doar cîteva din
tre lucrările cele mai importante care 
s-au efectuat, și anume : reparațiile 
capitale de la turbina nr. 1 și ca- 
zanele nr. 2 și 3, reparația curentă 
de la grupul nr. 4. în cit'eva zile

se va finaliza reparația capitală 
la turbina nr. 5, urmînd ca, la sfîr- 
șitul lunii septembrie, să se încheie 
și reparația curentă la cazanul nr. 
1, onorindu-ne astfel angajamentul 
luat. Aș evidenția totodată faptul 
că, față de perioadele minime stabi
lite, durata reparațiilor s-a redus 
cu trei zile, asigurînd pe această cale 
un spor de producție de peste 12,5 
milioane kWh energie electrică pe 
bază de cărbune.

Despre calitatea reparațiilor efec
tuate vorbește de la sine și faptul 
că, în opt luni din acest an, pu
terea imobilizată datorită opriri
lor accidentale ale agregatelor de 
bază a scăzut la jumătate în com
parație cu nivelul înregistrat în 
perioada similară a anului pre
cedent. Respectiv, de la 11,02 MW 
Ia 5,68 MW, in condițiile in care 
timpul de utilizare a capacității in
stalate a crescut cu 13 la sută. Re
zultatele obținute se datoresc și 
măsurilor luate pentru creșterea 
randamentelor grupurilor energetice. 
Iată un exemplu edificator : odată 
cu efectuarea renarafiilor capitale, la
(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea de motoare elec
trice Pitești : pe bandă rulantă, 
produse de înalt nivel calitativ

ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA ĂL P.C.R.DEZVOLTAREA INTENSIVĂA INDUSTRIEI -orientare fundamentală a viitorului cincinal
Proiectul de Directive ale Con

gresului al XIII-lea al P.C.R., elabo
rat și fundamentat cu contribuția 
esențială și sub îndrumarea nemijlo
cită ’a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucit strateg al edifi
cării României moderne, pune un 
accent deosebit pe laturile calitative, 
intensive ale dezvoltării economice a 
țării în viitorul cincinal și în per
spectivă pină în anul 2000. în acest 
cadru, o idee de fond a politicii eco
nomice a partidului prefigurată în 
acest document programatic de ex
cepțională însemnătate pentru pro
gresul și prosperitatea tării se referă 
la continuarea operei de industriali
zare socialistă — factorul hotărî- 
tor al făuririi unei economii de 
înaltă eficiență, al valorificării su
perioare a întregului potențial ma
terial și uman al societății noas
tre, al asigurării bunăstării întregu
lui popor, al întăririi independenței 
și suveranității naționale.

Pornind de la marile realizări do- 
bîndite pînă acum în dezvoltarea și 
modernizarea industriei. îndeosebi în 
ultimii 20 de ani, proiectul de Di
rectiv© prevede continuarea pe o 
treaptă calitativ superioară a politi
cii de industrializare, stabilind că 
dezvoltarea intensivă a industriei 
constituie una din orientările princi
pale ale planului cincinal 1986—1990, 
Care sînt rațiunile economice ale 
stabilirii acestui obiectiv în noua 
etapă de dezvoltare a țării ? în pri
mul rînd, este cit se poate de evi
dent faptul că industria noastră a 
ajuns la un asemenea stadiu de 
dezvoltare tehnică și tehnologică, la 
un asemenea grad de calificare și 
competentă ale oamenilor care îsi 
desfășoară activitatea în această 
ramură. îneît in mod obiectiv devine 
tot mai mult necesară accentuarea 
factorilor intensivi, calitativi ai dez
voltării sale, în scopul fructificării 
cu eficientă superioară a potențialu
lui tehnic și uman de care dispune.

în al doilea rînd, se cuvine rele
vată cerința structurării dezvoltării 
industriale în funcție de tendințele 
și factorii care acționează în econo
mia mondială și influențează într-o 
anumită măsură dezvoltarea econo
miei naționale. în acest cadru, ne 
referim în mod deosebit la criza 
mondială, energetică și de materii 
prime, precum și la faptul că resur
sele interne la diverse tipuri de ma
terii prime, materiale și energie nu 
satisfac integral necesitățile econo
miei, procurarea din import a aces
tora realizîndu-se în condiții dificile, 
adesea oneroase. în acest context, 
industria trebuie, să-și reconsidere 
profilul prin orientarea spre acele 
produse și sortimente care fie că 
încorporează cantități mai reduse de

resurse materiale și energetice ce se 
aduc din import sau se obțin cu di
ficultate din rezervele naturale ale 
țării, fie că valorifică superior ma
teriile prime, materialele și energia 
din care sînt fabricate. în aceeași 
ordine de idei, ies în evidență și o 
serie de sarcini concrete care revin 
industriei de a asigura condiții pen
tru lărgirea, în continuare, a bazei 
proprii de resurse materiale și ener
getice — obiectiv, de asemenea, de 
mare însemnătate pentru dezvol
tarea generală a economiei națio
nale, înscris în proiectul de Direc
tive.

Strategia dezvoltării intensive a 
industriei se bazează pe intensifi
carea puternică a cercetării științi
fice și dezvoltării tehnologice, pe ac
celerarea introducerii progresului 
tehnic în toate ramurile sale. Ca 
atare, industria va beneficia din 
plin de aportul substanțial al cerce
tării științifice și dezvoltării tehno
logice, al căror potențial în con
tinuă creștere urmează să fie orien
tat cu precădere spre rezolvarea pro
blemelor legate de ridicarea calității, 
competitivității și eficienței produc
ției. Totodată, industria, prin ramu
rile sale producătoare de mijloace de 
■producție, este chemată să răspun
dă prompt și în condiții calitativ 
superioare cerințelor care se pun în 
legătură cu aplicarea în practică — 
atît în fiecare subramură compo
nentă, în fiecare întreprindere, cît 
și în celelalte ramuri ale economiei 
naționale — a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, a so-luțiilor 
concrete elaborate de cercetarea 
științifică.

Cu alte cuvinte, industria dispune 
de capacitatea de a fi acceleratorul 
propriului său progres, precum și al 
progresului rapid al agriculturii, 
transporturilor și al celorlalte ramuri 
ale economiei. La rîndul său, moder
nizarea întregii industrii face ca 
noul să se afirme puternic în toate 
sferele activității productive. Se 
poate spune deci, cu deplin temei, 
că introducerea cuceririlor 'științei și 
tehnicii moderne în industrie este 
calea modernizării și progresului în
tregii economii. Ținîndu-se seama de 
aceste considerente, în viziunea pro
iectului de Directive modelul dez
voltării intensive a industriei este 
construit în contextul creșterii gene
rale a economiei naționale, urmărin- 
du-se asigurarea unui raport optim 
între industrie și agricultură, dezvol
tarea armonioasă a tuturor ramuri
lor economiei naționale,, în deplină

Prof. dr.
Constantin BĂRBULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

După o noapte de muncă la pregătirea terenului pentru insămînțări Foto : Sandu Cristian

O pagină glorioasă din istoria luptei 
poporului român pentru emancipare 

) politică și eliberare națională

ACUM SE PUN BAZELE RECOLTELOR SUPERIOARE DIN ANUL VIITOR

LA SEMĂNAT 
lucrări de cea mai bună calitate!
în cursul zilei de luni, în sudul țării au fost înre

gistrate temperaturi maxime de peste 30 de grade și 
doar în Maramureș, unde a plouat, vremea ă fost mai 
rece. Cu alte cuvinte, deși calendaristic ne aflăm în 
plină toamnă, asistăm la adevărate zile de vară. 
Dintr-un punct de vedere această evoluție a timpului 
este favorabilă : floarea-soarelui a putut fi recoltată 
și înmagazinată în condiții excepțional de bune, a fost 
grăbită coacerea porumbului și a unor sortimente de 
legume. Desigur, este nevoie de ploaie, întrucît, în 
unele zone ale țării, solul are deficit de umiditate. 
Meteorologii apreciază că, în zilele următoare, timpul 
se va schimba în sensul că temperaturile vor scădea 
si vor. începe ploile. în aceste condiții, este necesar 
să fie intensificat la maximum ritmul lucrărilor agri
cole de toamnă.

Concomitent cu grăbirea recoltării, cea mai mare 
atenție trebuie acordată însămînțării orzului, griului 
și celorlalte cereale de toamnă. Din datele furnizate 
de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
rezultă că, pînă în seara zilei de 24 septembrie, a 
fost însămîntată o suprafață care însumează aproape 
580 000 hectare. Aceleași date arată diferente mari de 
la un iudet la altul, situate în aceeași zonă, in ce 
privește suprafețele însămîntate :

ZONA I. PESTE MEDIA ZONEI - JUDEȚELE : Olt, 
Dolj, Teleorman, Timiș.

SUB MEDIA ZONEI - JUDEȚELE : Ialomița, Brăi
la, Arad, Tulcea, Giurgiu, Constanța, Buzău, Călă
rași și sectorul agricol Ilfov.

ZONA A ll-A. PESTE MEDIA ZONEI - JUDEȚELE : 
Caraș-Severin, Vilcea, Gorj, Bacău, Bihor, Botoșani, 
Mehedinți, Satu Mare, Argeș, Vaslui și Neamț.

SUB MEDIA ZONEI - JUDEȚELE : Dîmbovița, Pra
hova, Vrancea, Galați, lași.

ZONA A III-A. PESTE MEDIA ZONEI - JUDEȚELE s

Sibiu, Suceava, Covasna, Hunedoara, Mureș, Bistri- 
ța-Năsăud, Alba.

SUB MEDIA ZONEI - JUDEȚELE : Sălaj, Cluj, 
Brașov, Harghita, Maramureș.

Ce reprezintă suprafața însămînțată pînă acum ? 
163 067 hectare răpită pentru ulei. 89 600 hectare răpită 
furajeră. 121 835 hectare orz ,de toamnă, iar restul — 
cu griu si secară. Desigur. în aceste zile este nece
sar să se încheie semănatul rapitei pe toate supra
fețele. însă principalele forte trebuie concentrate la 
însămîntarea cerealelor de toamnă.

Stadiul actual al pregătirilor pentru semănat nu este, 
peste tot, la nivelul cerințelor. Dacă pe ansamblul 
tării au fost arate 53 la sută din suprafețele care 
urmează să primească sămînța în această toamnă, în 
unele județe — Neamț, Botoșani. Sălai. Harghita. 
Suceava — această lucrare a fost executată în pro
porție redusă, sub 40 la sută din prevederi. Pentru 
grăbirea arăturilor este necesar ca recolta să fie 
strînsă cu prioritate de pe terenurile prevăzute a se 
însămînța cu cereale păioase. De asemenea, prin 
antrenarea locuitorilor de la sate, să fie adunate și 
transportate neîntîrziat resturile vegetale, astfel incit 
tractoriștii să poată începe imediat arăturile.

Executarea lucrărilor de pregătire a terenului și 
semănat la termenele prevăzute și în condiții supe
rioare de calitate constituie un factor de cea mai 
mare însemnătate pentru obținerea de recolte mari în 
anul viitor la culturile care se însămințează în această 
toamnă. Aceasta impune ca mecanizatorii, specialiștii 
și cadrele de conducere din unitățile agricole să res
pecte cu strictețe normele tehnice stabilite, densitățile 
prevăzute de plante la hectar, intr-un cuvînt, să se 
muncească în spiritul indicațiilor date de conducerea 
partidului la recenta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R.

în istoria multiseculară a poporu
lui român, ca și în istoria altor po
poare, nesfîrșit este șirul strădani
ilor și luptelor pentru libertate, 
dreptate socială și existență de 
sine' stătătoare. Greul acestei lupte, 
purtață, nu o dată, cu deplină abne
gație, pînă la supremul sacrificiu, 
l-au dus întotdeauna masele popu
lare, apărîndu-și pămîntul strămo
șesc și dreptul lor la 
și demnă.

în acest
— așa cum 
liniază în 
mul P.C.R. 
rănimea s-a : 
mat cu putere, 
o clasă socială re
voluționară în ne
numărate răscoale 
împotriva domina
ției feudale. Răs
coala condusă de 
Gheorglie Doja... 
marea răscoală ță
rănească din seco
lul al XVIII-lea, în 
fruntea căreia s-au 
aflat Horea, Cloșca 
și Crișan, constituie 
pilde nepieritoare 
ale hotă.rîrii cu care 
țărănimea s-a ri
dicat împotriva a- 
supririi sociale 
naționale, pentru 
viată mai bună 
mai dreaptă".

Desfășurată 
hotarul dintre două 
epoci istorice — 
epoca feudală, afla
tă în plin proces de 
destrămare, și noua 
orînduire capitalis
tă. ce-si anunțase 
deja tot mai vi
zibil anaritia — 
marea răscoală din 
1784 a constituit, 
totodată, după cum 
sublinia 
general 
dului. 
Nicolae 
cerințelor obiective 
societății românești,

unor 
drum

o viață liberă
context 
se sub- 
Progra- 

..tă- 
afir- 

ca

și 
o 
și

secretarul 
al parti- 
tovarășul 

Ceaușescu. „o expresie a 
ale evoluției 

a necesită
ții realizării unor schimbări care 
să deschidă drum liber dez
voltării forțelor de producție, pro
gresului general, economico-social 
al tării, să asigure condiții de 
viață mai bune pentru masele largi 
populare".

Aceste caracteristici și acest rol 
explică și legitimează deopotrivă 
marea rezonanță a acestei mișcări 
revoluționare în epocă, atit în țară, 
cît și peste hotare, influența ei — 
ca treaptă necesară — asupra evo
luției și luptei ulterioare de eman
cipare a poporului nostru, explică 
vasta literatură de relatare și ana
liză pe care a generat-o, precum 

yși periodica comemorare a acestui

glorios și eroic moment din istoria 
patriei.

Analiza cauzelor răscoalei arată 
clar că acestea trebuie căutate în 
întreg secolul precedent, în frămin- 
tările, contradicțiile, ciocnirile și 
luptele de ordin economic și social, 
în opresiunea de ordin național la 
care era supusă de către nobilime 
masa considerabil majoritară a 
iobagilor români din Transilvania, 
opresiunile și nemulțumirile gene-

extinderea influenței catolicismului 
— acest „liant ideologic" al impe
riului habsburgic — asupra popu
lației românești.

Pe toate aceste direcții, care se 
împleteau adesea inseparabil, si
tuația se înrăutățise continuu față 
de începutul veacului. Exploatarea 
exercitată de nobilii feudali se 
„concura" cu cea a statului, fiecare 
căutînd să stoarcă cît mai mult de 
la țăranul iobag. , Proporțiile ex
ploatării, stabilite prin reglementă
rile în vigoare, erau însă sporite 
de abuzurile care aveau loc, atît 
din partea feudalilor și a agenților 
lor, cit și din partea birocrației im
periale.

Contradicțiile sociale, generate 
de exploatarea în creștere, cele

naționale, provocate de apăsarea 
la care erau supuși românii (ei 
nefiind recunoscuti ca ..națiune"), 
precum si cele de ordin confesio
nal (iscate mai ales de stăruitoa
rele eforturi de catolicizare) se 
imnleteau astfel într-un singur tot. 
făcînd insuportabilă viata iobagi
lor. alimentînd necontenit rezis
tenta si spiritul lor de revoltă.

La cauzele de ordin general, co
mune pentru întreaga Transilva

nie, s-au adăugat o 
seamă de motive 
specifice, pentru 
zona Munților A- 
puseni, locul de 
nemijlocită izbuc
nire a răscoalei. 
Cele două rînduri 
de cauze s-au îm
binat, accentuind 
astfel motivele de 
„explozie", cu atît 
mai mult cu cît pe
netrația unor mo
dalități caDitaliste 
de exploatare — 
alături de accen
tuarea celor „tradi
ționale" — sărăcea 
o parte crescîndă 
dintre moți și re- 
strîngea tot mai 
mult din vechile 
lor îndrentătiri de 
mineri si „oameni 
ai munților".

Armonia 
întregului
A-ți cunoaște astăzi țara si a 

o cutreiera cu ochii mintii și-ai 
inimii nu mai constituie nici o 
problemă : călătorii in grup sau 
individuale pe itinerarele cele 
mai inedite sint la indemina fie- 
cui. A 'tineretului, mai cu sea
mă, ale cărui curiozitate și vi
goare se canalizează spontan spre 
romantismul și realismul călă
toriilor. Îndemnul marelui geo
graf Ion Simionescu „tinere, cu- I 
noaște-ți țara !“ devine astăzi de 
firescul faptului divers. Or, toc
mai asemenea călătorii cit mai 
complete oferă, instructiv și 
meditativ, călătorului din toate 
generațiile, pe viu și la fața lo- , 
cului, tabloul armonios al Româ
niei socialiste contemporane, cu 
dezvoltarea simetrică și comple
mentară a tuturor zonelor, â tu-

ÎNSEMNĂRI
de Al. ANDRIJO1U

Nu trebuie omise 
nici împrejurările 
internaționale in 
care a avut loc răs
coala, împrejurări 
care, fără să o de
termine, au putut 
s-o „alimenteze", 
s-o „stimuleze". Ea 
are Ioc in interva
lul istoric dintre 
Revoluția america
nă (declanșată la 
1775) și marea Re- 
'voluție franceză, ce 
avea să izbucneas- 

plus, unele regimuri 
luminat" căutau să 

în
de „despotism 
reformeze vechea orînduire 
timp ce revoluțiile tindeau s-o răs
toarne — fapt ce oglindea, el însuși, 
criza „vechiului regim".

N-au rămas fără ecou, date fiind 
telurile lor antifeudale, nici răs
coalele țărănești din unele țări în
vecinate : cum nu noate fi omisă 
nici împreiurarea că răscoala are 
loc ..într-un răst’mn cind si în a-- 
ceasta parte a Europei oonoarele 
îsi afirmă în genere conștiința de 
sine, popoarele supuse rîvnesc la 
o viată politică nroorie. Cînd si

Conf. univ. dr.
Vasile BOZGA

(Continuare în pag. a IV-a)

turor județelor ei. Această poli
tică umanistă, urmărită înde
aproape de secretarul general 
al partidului nostru, este pre
văzut a se continua și adinei 
necontenit, potrivit proiectului 
de Directive pentru Congresul 
al XIII-lea al partidului.

De patru decenii încoace, in- 
cepind cu îndepărtarea ruinelor 
și paraginilor războiului și a a- 
șezărilor sordide lăsate de fostul 
regim, a început masivă opera 
de reconstrucție. Au rămas insă 
pe harta economică și socială a 
patriei unele zone mai înapo
iate, lăsate mai mult pe seama 
unei evoluții lente și spontane, 
pină ce, hotar in istoria civiliza
ției naționale, Congresul al IX- 
lea, prin personalitatea noului 
secretar general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. lan
sa, pe bază, de document cu coor
donate științifice, ideea unei 
dezvoltări echilibrate, umanist- 
democratice a tuturor părților 
care constituie frumosul și înflo
ritorul intreg al României cu a- 
devărat moderne. $i s-a trecut 
numaidecît, fluent și cit mai 
susținut, la materializarea aces
tei opere, in fond capodoperă de 
largă respirație și de ■ valoarea 
unei noi epopei naționale, l-au 
sporit bugetele, s-au recalculat 
investițiile, s-au făcut studii so
lide și amănunțite, conjugate cu 
entuziasmul prin care localnicii 
se autodotează, prestează ore de 
munci patriotică, județele și în
treprinderile se intrajutorează 
— pentru ca statul si cetățenii, 
colectivitatea și individul, în
treaga suflare, cu toții, de toa
te naționalitățile, să îndepli
nească, să lărgească, să desăvir- 
șească campania vitală pentru 
civilizație și cultură, pentru uti
lul și frumosul unei țări mo
derne.

(Continuare în pag. a IV-a)
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In pregătirea congresului al xiii-lea al partidului

ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE
DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI
- moment important în întărirea spiritului 
revoluționar, in perfecționarea activității 

organizațiilor de partid
Adunările șl conferințele pentru dare de 

scamă și alegeri, desfășurate în pregătirea Con
gresului al XIII-lea al partidului, au depășit 
deja mai mult de jumătate din perioada afec
tată pentru ținerea lor. Nota dominantă a des
fășurării acestora continuă să fie analizarea 
amplă și aprofundată a activității depuse de 
organizațiile de partid, de comuniști, pentru 
indepliuirea planului pe acest an și pe întregul

cincinal, pentru creșterea eficienței muncii poli- 
iico-organizatorice în toate sectoarele, pentru 
realizarea unei calități noi, superioare, și în 
domeniul muncii de partid.

Evaluind cu grijă experiența pozitivă, avînd 
ca repere obiectivele însuflețitoare ale Directi
velor Congresului al XIII-Iea al partidului, 
adunările și conferințele de dare de seamă și 
alegeri stabilesc, totodată, cuprinzătoare și efi
ciente măsuri pentru activitatea lor viitoare. în

același timp, in cadrul lor, comuniștii iși expri
mă acordul deplin, adoptind si hotărîri proprii 
in acest sens, de adeziune la hotărirea plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la al XIII- 
lea Congres in suprema funcție de secretar ge
neral al partidului.

Publicăm mai jos noi relatări de Ia alte adu
nări si conferințe.

în îndeplinirea sarcinilor economice răspundere
colectivă, dar și răspundere personală

Colectivul întreprinderii Fila
tura românească de bumbac a ob
ținut în ultimii ani. ca și în pri
mele opt luni ale acestui an, rezul
tate bune. O atestă drapelul de în
treprindere fruntașă pe centrală, 
dar mai ales îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de plan, inclusiv a 
planului la export. Iar aici expor
tul înseamnă, direct sau indirect, 
95 la sută din întreaga producție a 
întreprinderii.

Explicația succeselor, a rezulta
telor obținute este simplă. Ceea ce 
caracterizează activitatea acestui 
puternic colectiv este înalta răs
pundere comunistă față de îndepli
nirea sarcinilor de producție. 
Această trăsătură a rezultat și a 
caracterizat în mod pregnant și 
dezbaterile din cadrul conferinței 
de dare de seamă și alegeri. Se 
poate spune că n-a existat vorbi
tor (s-au înscris Ia discuții 28 de 
delegați la conferință) care să nu 
se fi referit în cuvintul său la 
munca, la activitatea colectivului 
din care face parte pentru îndepli
nirea .exemplară a sarcinilor de 
plan și în același timp să nu se fi 
implicat în mod direct, cu răspun
derile care-i revin în această di
recție.

„S-au obținut, Intr-adevăr, re
zultate bune — arăta in cadrul 
conferinței tovarășa Georgeta Ioni
că, director general al Centralei 
industriei bumbacului. Ele puteau 
fi insă și mai bune. Rezervele pen-

tru sporirea producției, pentru 
creșterea calității și eficienței eco
nomice se găsesc, in primul rind, 
in munca noastră, a fiecăruia in 
parte". In acest spirit, al necesită
ții sporirii efortului și răspunderii 
personale a fiecărui comunist pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce revin întreprinderii în 
acest an, în acest cincinal, precum 
și în viitor, din proiectul de Di-

Ilie Stefanov — trebuie 
găsească și mai mult 
acum contribuția, inițiativa, pri
ceperea, calificarea, intr-un cuvint 
efortul fiecăruia dintre noi, fie ci 
lucrează la rampa de descărcare 
sau in secțiile de filatură, ca mun
citor sau inginer, controlor de ca
litate sau ca director". Iar ase
menea resurse, se arăta în darea 
de seamă, ca și in cuvintul unor

să se re- 
decit pinii

LA FILATURA ROMÂNEASCĂ DE BUMBAC

rective ale celui de-al XIH-lea 
Congres al partidului, și-au sous 
cuvintul în cadrul conferinței și 
alți comuniști, printre care Mari- 
cica Cănea, Nicolae Anghelescu, 
Elena Oancea, Ana Marin, Elena 
Pometcu, Ion Hăiălău și Elena 
Codreanu. Sublinierea unor ne
ajunsuri, observațiile critice, ca și 
numeroasele propuneri făcute re
feritoare la munca unor comuniști, 
a unor organizații de bază din sec
ții și ateliere, la munca comitetu
lui de partid pentru mobilizarea 
forțelor colectivului la mai buna 
valorificare a tuturor posibilităților 
și resurselor existente la fiecare 
loc de muncă a fost trăsătura do
minantă a intervențiilor tovarășilor 
mai sus amintiți.

„In eficiența muncii colectivului 
nostru — sublinia comunistul

vorbitori, se identifică cu sporirea 
grijii pentru calitatea firelor, cu 
întărirea disciplinei, cu mai buna 
întreținere și utilizare a mașinilor, 
cu evitarea irosirii fiecărui gram 
de bumbac.

Trebuie spus că în același spirit 
de înaltă exigență și răspundere 
au discutat și analizat delegații la 
conferință, printre care Maria 
Cristescu, Claudia Chiper, ca și 
Ecaterina Tucă, secretară a comi
tetului de partid al sectorului 2 din 
Capitală, și activitatea desfășurată 
de comitetul de partid. A fost re- 

deosebire necesitatea 
colective a 
în lumina 

formulate de

stimulent
pentru succese și mai mari

liefată cu 
îmbunătățirii muncii 
comitetului de partid 
cerințelor exprese 
secretarul general al partidului la 
Consfătuirea pe problemele agri
culturii, industriei și muncii de 
partid de la C.C. al P.C.R., pri
vind răspunderea ce revine aces
tor organe de partid în desfășura
rea muncii politico-educative, în 
îndeplinirea rolului lor de forță 
.politică conducătoare, de unire a 
eforturilor tuturor oamenilor mun-

cil pentru Îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan. 
Activitatea comitetului de partid, 
au arătat delegații la conferință, 
putea fi mult mai bună dacă fie
care comunist, membru al comite
tului, al biroului, al consiliului de 
control muncitoresc și al comisiilor 
pe probleme, al consiliului oame
nilor muncii și-ar fi îndeplinit cu 
înaltă răspundere atribuțiile, sar
cinile concrete Ce-i reveneau. 
Munca și răspunderea colectivă a 
acestor organe nu înseamnă o di
minuare a răspunderii 
ci, din contra, o 
răspunderi. Din 
vedere, darea de 
tului de partid, 
existența „unor 
te în această privință", s-a ferit să 
le analizeze in mod temeinic, a 
trecut cu vederea munca superfi
cială, neîndeplinirea răspunderilor 
ce le-au fost încredințate unor 
membri ai vechiului comitet de 
partid, cu implicații directe în
anumite carențe ale stilului 
muncă, în folosirea activului 
partid, în desfășurarea unor adu
nări generale, în controlul și urmă
rirea înfăptuirii propriilor hotărîri.

Spiritul combativ, intransigența 
față de lipsuri, angajamentele asu
mate, ca și măsurile adoptate de 
conferința de partid de la Filatura 
românească de bumbac, precum și 
alegerea în noul comitet de partid 
a unora dintre cei mai buni și 
activi comuniști reprezintă certitu
dinea creșterii răspunderii și con
tribuției personale a 
tuturor organizațiilor 
rezultatele generale ale 
întreprinderii.

personale, 
sporire, a acestei 

acest punct de 
seamă a comite- 

deși a enunțat 
lipsuri importan-

AI.

de 
de

fiecăruia, a 
de bază la 
colectivului

PINTEA

" în centrul dezbaterilor adunării 
generale a comuniștilor de la Ex
ploatarea forestieră Doamna-Agîr- 
cia, din cadrul întreprinderii fo
restiere de exploatare și transport 
Neamț, s-a aflat problema creșterii 
productivității muncii. Și nu pentru 
că acest indicator nu ar fi înde
plinit (exploatarea a obținut și anul 
trecut și anul acesta rezultate bune 
pe ansamblul activității sale), ci 
pentru că el reprezintă cea mai 
importantă pîrghie pentru sporirea 
eficientei activității forestierilor.

„Spre deosebire de alte sectoare 
ale industriei — spunea comunistul 
Vasile Rusu, maistru — cantitatea 
de producție pe care trebuie să o 
realizăm este stabilită pe 
programului 
servarea și 
forestier și 
Pentru noi, 
ploatăm masa lemnoasă cît mai efi
cient și să o valorificăm deplin. 
Căile pentru atingerea acestor 
obiective ne sînt clar indicate în 
proiectul de Directive ale celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui: creșterea productivității muncii 
cu 10 la sută anual și dezvoltarea 
producției în sectorul nostru pe 
seama valorificării mai bune a ma
sei lemnoase".

Posibilitățile pentru sporirea pro
ductivității muncii ău fost analizate 
pe larg atît in darea de seamă, cît 
și în dezbateri. Una dintre acestea 
a fost subliniată de comunistul 
Gheorghe Lipoveanu, fasonator 
mecanic : „In ultimii doi ani am 
folosit doar 95 la sută din timpul 
de lucru. Dacă nu am fi irosit cele 
peste 5 000 de ore-om am fi putut 
încheia exploatarea parchetelor cu

baza 
national pentru con- 
dezvoltarea fondului 

nu poate fi depășită, 
important este să ex-

20 de zile mal devreme. Iată de ce 
biroul organizației noastre de bază, 
pe care îl vom alege, trebuie să 
facă mai mult pentru întărirea dis
ciplinei. pentru înlăturarea absen
telor si întîrzierilor. Dar nu numai 
în ședințe, ci printr-o muncă po
litică permanentă".
• O altă posibilitate a fost eviden
țiată de comunistul Vasile Stan : 
..Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a 
atras în numeroase rînduri atenția 
asupra folosirii depline a capacită
ții utilajelor. în această direcție 
vor trebui să acționeze mai mult 
decît pînă acum comuniștii din or
ganizația noastră ; pentru că. iată, 
de pildă, la tractoarele autoîncăr- 
cătoare frontale, indicele de uti
lizare a capacității este de numai 
89 la sută. De ce 7 Pentru că nu 
întreținem bine nici utilajele, nici 
drumurile de scos și apropiat buș
tenii. Mai bine pot fi folosite și 
funicularele, ferăstraiele mecanice 
Si celelalte utilaje cu care lucrăm".

Evident, comuniștii au analizat 
temeinic problemele de producție, 
atît rezultatele bune obținute, cit 
și neimplinirile. Dar — așa cum 
observa comunistul Ion Dogaru .— 
„parcă am uitat să analizăm și 
munca biroului, care, intr-o ex
ploatare forestieră, are anumite 
particularități".

Avea dreptate amintitul comu
nist și. în bună parte, prin măsu
rile adoptate, - hotărirea adunării 
generale a corectat această omi
siune.

CONSEMNATE ȘI NECONSEMNATE
ÎN PROCESELE VERBALE

Maturitate comunista

înc;
Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scînteii"

Vorbitori mulți. Ob
servații, sugestii de 
real interes in aduna
rea generală de dare 
de seamă și alegeri a 
organizației de bază 
nr. 6 — atelierul me
canic — din cadrul în
treprinderii de trans
porturi auto Gorj. In
tervenția unui tinăr 
atrage atenția tuturor.

„Știți, spune tinărul, 
iau pentru prima dată 
cuvintul intr-o aduna
re de alegeri. Eu am 
fost primit cu numai 
citeva luni in urmă in 
partid. Nu cunosc bine 
activitatea biroului. 
Nici pe cea a organi
zației in ansamblul ei. 
Eu m-am înscris la cu
vint să fac o propune
re. Dacă se poate...".

Cel care conducea 
adunarea, simțind că 
emoția ii cam dă de 
furcă tînărului, il încu
rajează Călduros : „Se 
poate, tovarășe, cum 
să nu se poată? Sin- 
tem intre noi, comu
niștii". Și-atunci, ca și 
cum i s-ar fi luat o 
piatră de pe inimă, ti
nărul și-a dat drumul

gindului. „Eu m-am 
gindit că am putea 
avea o activitate și 
mai eficientă dacă...". 
Și-a urmat argu
mentarea propunerii. 
„Dacă — zice el — am 
reutila, prin autodota
te și din materiale re
cuperabile, atelierul 
propriu de reparații. 
Pentru a putea face 
cu forțe proprii repa
rarea cutiilor de vi
teze și a altor su'oan- 
samble ale mașinilor 
de mare capacitate ce 
lucrează in bazinele 
miniere Albeni și Se- 
ciuri. Așa cum proce
dăm acum, cind le tri
mitem fie la Craiova, 
fie in alte părți, și 
așteptăm săptămini și 
luni, nu-i economic, 
nici eficient".

A făcut și calcule. 
Cită economie de com
bustibil s-ar ciștiga. 
Cu cit s-ar scurta du
rata reparațiilor. E 
vorba de sute de mii 
de lei după aprecierea 
lui. Ba a mai spus 
ceva. Că s-ar putea 
stabili mat bine, în

acest fel, și răspunde
rea față de calitatea 
reparațiilor executate. 
Și in timp ce tovară
șul meu de scaun îmi 
spunea că pe tinăr il 
cheamă Ion Vochițo- 
niu, că a fost primit in 
partid din rindul ute- 
ciștilor, in urmă cu 7 
luni, că el e mândru că 
i-a dat, recomandare, 
cel care) conducea a- 
dunarea a și dat răs
puns propunerii făcu
te : „Biroul organiza
ției de bază ce va fi 
ales, împreună cu un 
colectiv de specialiști, 
să studieze propunerea 
și la următoarea Adu
nare generală să in
formeze asupra posibi
lităților de realizare. 
Sinteți de acord, tova
răși ?".

Un „da" rostit de 
toată adunarea prin 
care se vota nu numai 
o propunere, ci se 
sublinia și maturitatea 
unui tinăr comunist, 
aflat la prima adunare 
de alegeri din viața sa.

Constantin 
PRIESCU

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL CLUJ
Situarea municipiului Clui-Na- 

poca pe șoseaua E. 15 si pe una din 
principalele magistrale feroviare il 
fac ușor accesibil din orice parte a 
tării.

Oficiul județean de turism Cluj 
oferă amatorilor de drumeții, 
odihnă si Sport excursii organiza
te în Munții Apuseni si în celelalte 
zone pitorești, servicii la cabanele 
si stațiunile de pe traseu. Iată cî- 
teva dintre acestea : _ _
• Stațiunea turistică FÎNTÎNE- 

LE-BELIȘ, situată în vestul jude
țului Cluj, la o altitudine de circa 
1009 metri, valorifică potențialul 
turistic al frumoasei zone a iacu
lui de acumulare Fîntînele. Clima
tul si așezarea acesteia, cu efecte 
tonifiante asupra sistemului ner
vos. oferă posibilități de practicare 
a celor mai variate forme de turism 
— odihnă, drumeții montane, alpi
nism. sporturi de iarnă, canotaj pe 
lacul Fîntînele sl excursii In îm
prejurimi. la obiective de mare 
atrnctic.
• Complexul turistic BÂIȘOA- 

RA, situat pe versantul estic al 
Munților Gilău. Ia altitudinea de 
1 385 metri. într-o zonă de mare 
atracție turistică, oferă condiții din
tre cele mai bune practicării turis
mului în toate anotimpurile. în 
special iarna. Dispune de 177 locuri 
de cazare în camere cu încălzire 
centrală, restaurant, bar de zi, te
rase.

® Complexul turistic VALEA 
DRAGANULUI. Este situat pe ver
santul estic al Munților Vlădeasa. 
la o altitudine de 550 metri. De aici 
se Dot organiza drumeții spre Vlă
deasa si spre noua zonă turistică 
din apropiere.

• Cabana VLĂDEASA — agrea
bil loc de popas, drumeție si spor
turi de iarnă. într-un frumos cadru 
natural. Ia altitudinea de 1 430 me
tri.
• Cabana SOMEȘUL RECE — 

situată pe valea rîului Someșul 
Rece, la o altitudine de 435 metri. 
Dispune de 72 locuri de cazare și 
restaurant.

• Cabana CHEILE TURZII — 
cu aspectul său de castel medieval, 
este situată la 12 kilometri de Tur
da, la est de vestita rezervație na
turală cu același nume.

• Zona turistică FĂGET cuprin
de trei cabane, un popas turistic si 
patru restaurante. Constituie locul 
de plimbare si odihnă preferat de 
cetățenii municipiului Clui-Napoca 
— în special pentru petrecerea sfir- 
Sitului de săntămînă — fiind si un 
plăcut popas pentru vizitatorii ju
dețului.

• Stațiunea BĂILE BĂIȚA — 
situată la 44 kilometri de Cluj-Na- 
poca si la 3 kilometri de orașul 
Gherla, dispune de izvoare sulfu
roase. iodurate si cloruro-sodice. 
recomandate în afecțiuni reumati
ce. ginecologice, dermatologice si 
ale sistemului nervos periferic. 
Funcționează în tot cursul anului.

• Se adaugă acestora hanurile 
turistice GILĂU și STEJARIȘ, plă
cute locuri de popas si agrement.

Informații suplimentare si rezer
vare de locuri se obțin de la filia
lele si punctele de valorificare ale 
OFICIULUI JUDEȚEAN DE TU
RISM CLUJ, precum șl de la ofi
ciile județene de turism din toată 
tara si filialele întreprinderii de 
turism. hoteluri si restaurante 
București.

Rovinari
- oraș 

al tinereții
Nu sînt nici 4 ani de cînd, din 

indicația secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a început construc
ția noului oraș Rovinarl. Astăzi, 
centrul muncitoresc Rovinari 
dispune deja de peste 2 600 de 
apartamente, de o bogată rețea 
de unități sociale. comerciale 
și prestatoare de servicii, am
plasate în Clădiri cochete, în- 
tr-o viziune arhitectonică mo
dernă. funcțională.

Construcția de locuințe conti
nuă în ritm intens. în acest an 
urmînd a fi date în folosință 
încă 500 de apartamente. Pes
te 300 de locuințe moder
ne au și fost puse la dis
poziția beneficiarilor. Concomi
tent au fost avansate lucrările 
Ia principalele obiective social- 
culturale : spitalul orășenesc. ? 
grupul școlar minier, creșa cu 5 
grădiniță, bazinul de alimentare 
cu apă și altele, „zestrea de 
viitor" a tînărului oraș.

Ambițiile locuitorilor nu se 
opresc aici. In următorii 3—4 
ani vor fi construite încă 2 000 
de apartamente, vor fi înălțate 
noi edificii de interes obștesc : 
casă de cultură, cinematograf, 
stadion și altele, care vor în
tregi imaginea unei prospere $1 
moderne așezări muncitorești. 
„La toate acestea — ne spunea 
Constantin Oproiu, vicepreșe
dintele Consiliului popular oră
șenesc — este și trebuie să 
fie implicat spiritul gospodă
resc al celor peste 12 mii 
locuitori ai săi. Avem In conti
nuare multe lucruri de făcut. 
Cu deosebire prin aportul cetă
țenilor vrem să asigurăm „plă- 
mînii verzi" ai orașului. Au 
fost plantați zeci de mii de 
pomi, arbuști și flori, au fost 
amenajate spații verzi în fața 
blocurilor și în exteriorul ora
șului, au fost plantate perdele 
vegetale de protecție. Dorim ca 
Rovinarii să fie un oraș al flo
rilor și tinereții".

Realizări și proiecte îndrăz
nețe. pe măsura prestigiului de 
care se bucură puternicul deta
șament de mineri și energeti- 
deni din această parte a țării.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii" 

în imagine : echipa de con
structori. condusă de maistrul 
Ilie Predescu lucrînd la con
struirea noului spital orășenesc 

din Rovinari
Foto: E. Diehiseanu

Cresc solicitările cetățenilor, 
crește și solicitudinea față de ei

Dezvoltarea economico-socială, pro
cesul de creștere a nivelului de trai 
implică și diversificarea continuă a 
serviciilor către populație. Apar noi 
trebuințe, crește nivelul solicitărilor. 
Iată de ce organizatorii de servicii 
sînt chemați să-și adapteze in per
manență oferta la cerințele popu
lației, să aibă in vedere satisfacerea 
integrală a solicitărilor. în acest 
sens, încă de la începutul actualului 
cincinal au fost prevăzute programe 
de dezvoltare a serviciilor. în care s-a 
stabilit ca o sarcină expresă pentru 
fiecare județ „continua diversificare 
a prestațiilor, in corelație cu cerin
țele populației".

Cum se înfăptuiește această sarcină 
tn județul Vrancea?

Din datele statistice rezultă că în 
localitățile vrîncene funcționau la în
ceputul acestui cincinal 840 unități. 
Număr care, la acea dată, apărea ca 
suficient între timp insă, disponi
bilitățile financiare ale localnicilor 
au sporit, ca urmare au crescut și 
solicitările și dotările căminelor 
cu bunuri de folosință Îndelungată 
(televizoare, frigidere, aspiratoare, 
mașini electrice de spălat, autoturis
me etc.), iar ca altă consecință au 
apărut noi cerințe de servicii. Așa 
că și raportul cerere-oferță S-a mo
dificat Bunăoară, dacă în 1980 era 
îndestulătoare rețeaua de ceasornică
rii clasice, in prezent a devenit ne
cesară organizarea unor unități pen
tru întreținerea și repararea ceasuri

lor electronice. Sau aii exemplu : 
dacă în 1980. la nivelul de dotare de 
atunci al populației — singurul auto- 
service din Focșani acoperea întregul 
necesar al județului, in prezent au 
fost create 10 unități de acest gen — 
și numărul lor este încă insuficient.

— Pornind tocmai de la modifica
rea permanentă a solicitărilor popu-

Cum se îndeplinesc în ju
dețul Vrancea prevederile 
Programului de extindere 
și diversificare a servicii

lor către populație

lației. In sensul lărgirii volumului și 
a gamei de prestații, am .conceput 
diversificarea serviciilor 6a pe o ac
țiune continuă — ne spune J. Bălan, 
președintele uniunii județene a coo
perativelor meșteșugărești. Ca atare, 
am înființat an de an noi servicii, 
extinzind gama lor tn fiecare loca
litate.

— Vă rugăm să concretizați.
— în programul pentru acest cinci

nal, cooperația meșteșugărească vrin- 
ceană, care Iși desfășoară activita
tea în mediu] urban, iși propusese să 
asigure pînă In 1985 — avindu-#e în 
vedere mărimea localităților — cel 
puțin 250 de tipuri de servicii tn mu
nicipiul reședință de județ și ccl pu

țin 60 de tipuri de servicii In cele
lalte localități. Dacă la începutul 
cincinalului aceste haremuri erau 
acoperite in proporție de numai 85,5 
la sută, la începutul acestui an pro
centul a crescut la peste 95 Ia sută. 
Angajamentul cooperativelor noastre 
este să devanseze cu un an termenul 
prevăzut in programul inițial, asi- 
gurind încă de Ia sfârșitul acestui an 
în toate localitățile județului numă
rul de servicii stabilit pentru sfîr- 
șituî cincinalului.

— Țînîndu-se cont de procesul in
tens de înnoire a localităților prin 
realizarea noilor construcții de lo
cuințe. în programul județean de 
dezvoltare a serviciilor s-a prevăzut 
apropierea serviciilor de domiciliul 
cetățenilor. Cum so acționează pe 
această linte?

— în primul rlnd. am renunțat la 
sistemul construirii de complexe cen
tralizate. adoptind formula amplasă
rii noilor unități la parterele blocu
rilor ce se construiesc. Ca atare, ori 
de cite ori s-au proiectat noi con
strucții de locuințe, am ținut seama 
— pe baza consultării cetățenilor — 
de cerința implantării atelierelor 
meșteșugărești cit mai aproape de 
domiciliul soilcitanțllor. Desigur, s-a 
procedat diferențiat. Astfel, unitățile 
care prestează servicii de cerere cu
rentă (frizerie, coafură, reparații de 
Încălțăminte, reparații de obiecte de 
uz casnic) au fost amplasate chiar in 
perimetrul cartierelor, iar unitățile

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ

- cadru optim de afirmare a spiritului civic
„Spune-mi cum arată 
comuna, ca să-ți spun 

ce tel de gospodari are"
Aici, pe culmea dintre Sucevița 

și Sado,va, se înalță o statuie neo
bișnuită : imită o mină de om. Ridi- 
cată în cinstea constructorilor șose
lei naționale Sadova — Rădăuți.' în 
1968. Iar printre constructorii ei — 
mulți, dacă nu cei mai multi, au fost 
localnicii obcinelor.

Urci tăpșanul unde „statuia-mînă" 
îți spune tot. Privești degetele drepte 
nici a salut, nici a „stop", nici a mi
rare, nici a întrebare. O mină de om 
ce domină obcinele bucovinene, o 
mină ce poartă în ea nu numai des
ferecarea vocației civice de a con
strui. ci și o puternică afirmare a 
acesteia. Mină de om care seamănă 
cu atiteal

Poate cu mîinile Eugeniei Cenușă, 
primărița comunei Vatra Moldoviței, 
dinspre care venim,

— Ce înseamnă Vatra Moldoviței?, 
O întrebaserăm.

— O comună cu 1 600 gospodării, 
eu circa 5 000 de gospodari. Nu sim
pli locuitori, ci gospodari, ținuse ea 
să sublinieze. Primărița abia venise 
din satul aparținător Paltin, unde 
participase, alături de concetățeni, la 
o acțiune a O.D.U.S. Cum a partici
pat concret? Cu mâinile. Da. da. cu 
aceste palme, cu bătăturile încă 
proaspete. In ce 
a constat acțiu
nea O.D.U.S. ? în 
ciștigarea de pă- 
mînt.

„Poate fi pă* 
mîntul rău" ? — 
a fost una din 
întrebările ridica
te la una din a- 
dunările comuna
le ale O.D.U.S. 
Autorul întrebă
rii — Petru Po- 
piuc, din satul 
Paltin. Gospodar 
de frunte, împă
timit de creșterea 
animalelor. Are tn curte 13 vaci, 
în afară de celelalte animale mă
runte. Nimeni n-a putut răspunde că 
pămintul din obcinele strămoșești 
poate fi... rău. Dar cUm Să-l faci însă 
bun ?

— Uite, cu astea — au răspuns 
miinile ridicate votînd planul de ac
țiune. Iar gospodarii comunei, in 
frunte cu primărița, cu deputății, au 
muncit zeci de mii de ore. Cu mîi
nile lor au ridicat stavile în calea 
puhoaielor, au tăiat mărăcinișurile, 
au înlăturat buturugile și Pietrișul,, 
au răspîndit îngrășăminte naturale... 
Iar acum, pajiștea din Vatra Moldo- 
viței. curățată și ferită de puhoaiele 
dinspre obcină, face parte din pămin
tul foarte bun.

Da. lipsa de pămînt sau fostele 
„păminturi rele" i-au împins pe 
mulți feciori ai obcinelor să-și caute 
rosturi în alte părți. Oameni cară 
s-au întors acum acasă, în obcine. 
Printre ei — Vladimir Georgescu. S-a 
întors acasă inginer electromecanic, 
lucrează la U.F.E.T. Dar nu numai ca 
inginer, ci și ca om al pămîntulul.

— Pămîntul e bun dacă-1 Îngrijești 
Bi rău dacă-i întorci spatele, ne 
spusese.

Tatăl inginerului a bătut in tinere
țe țara In căutare de lucru, cu topo
rișca pe braț. în loc de baston. Fiul 
lui, alături de ceilalți fii ai satului, 
valorifică una din cele mai mari 
bogății ale obcinelor : lemnul. Dar, 
alături de ceilalți fii ai satului, a ră
mas om al pămîntului. în gospodăria 
proprie crește 5 bovine, patru porci, 
zeci de păsări. La Gura Moldoviței, 
acasă adică, s-au Întors și alții. Și 
Radu Cenușă, inginer silvic, și Au- 
cora-Georgeta Munteanu, profesoară 
de biologie, și Maria Bertișan, pro
fesoară de matematici. Toți, alături 
de ceilalți consăteni, sporesc faima 
de crescători de vite, de buni gos
podari ai oamenilor comunei. Fosta 
comună, cu peste jumătate din 
populație analfabetă, are astăzi peste 
50 de cetățeni cu studii superioare. 
Iar alții vin din urmă. In comună 
funcționează opt școli, dintre care 
una de zece ani, frecventate de 
aproape 900 copii.

Prin ce era vestită Vatra Moldovi
ței cu ani în urmă, in afară de oa
menii săi harnici, dar săraci lipiți?

Desigur, prin mănăstirea cu ace
lași nume — adevărat giuvaer dc 
arhitectură din evul mediu, relicvă 
de preț a geniului ctitoricesc româ
nesc. aleasă pentru a păstra la loc 
de frunte trofeul „Mărul de aur", 
acordat de UNESCO țării noastre.

Cum or fi privit însă localnicii 
acest monument din izbele umile, 
unele Chiar bordeie, ce ocoleau cînd- 
va sfioase mănăstirea? De bună sea
mă, altfel decît cei de azi. de pe 
pridvoarele caselor cu etaj, al clădi-
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cu servicii de cerere mai rară (cos
metică. prelucrări de bijuterii, 
mode-pălării etc.) — în perimetrele 
centrale ale localităților, pentru a 
avea acces la ele întreaga populație. 
Odată cu înnoirea rețelei s-a moder
nizat și inventarul din dotarea uni
tăților, creîndu-se condiții și pentru 
prestarea de noi servicii, dar și pen
tru îmbunătățirea calității execuției.

Venindu-se în întimpinarea cerin
țelor populației, s-a trecut la orga
nizarea în premieră pe plan local a 
unor servicii meșteșugărești pe bază 
de abonament. Este vorba de între
ținerea aparatelor de radio și a 
televizoarelor, de spălătorii și călcă
torii pentru obiecte de îmbrăcăminte.

...Sarcini deosebite privind diver
sificarea prestațiilor revin prin pro
gramul județului Vrancea și organi
zatorilor de servicii din mediul rural.

— Pentru început — ne spune 
Erselia Nichita, vicepreședintă a 
uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor — am generalizat iu toate 
comunele cele trei profile de bază 
din activitatea de prestări-servicii : 
frizerie, croitorie, cizmărie. A urmat 
apoi acțiunea de acoperire a tuturor 
comunelor cu unități sau. acolo unde 
volumul cererii nu justifică înfiin
țarea de unități de sine stătătoare, 
cu puncte de lucru pentru întreține
rea și repararea aparatelor electro- 
casnice — sarcină care urmează să o 
finalizăm pînă la sfirșitul acestui an.

Tot In acest an urmărim, cu priori
tate, In cadrul acțiunii de diversifi
care. organizarea Ia sate a serviciilor 
cu specific agrozootehnic, fn sprijinul 
folosirii terenurilor din curți și de pe 
ioturile ajutătoare, ca și al dezvol
tării producției zootehnice In gos
podăriile populației. Venim astfel în 
întimpinarea solicitărilor din ce în 
ce tna! frecvente ale cetățenilor,

• Oameni destoinici trans
formă „pămintul rău** in 
„pămint bun**

• Prin ce este vestită astăzi 
Vatra Moldoviței ?

• „Noua casă de cultură 
pare crescută aici de cind 
e Putna-Putnă**

rilor In care vocația de ctitor îsi gă
sește aici materializarea. Aici. Ia 
Vatra Moldoviței. ca și în toate așe
zările obcinelor cu nume de legendă: 
Sucevița. Horodnicul. Gălămeștiul, 
Vicovul de Sus, Putna...

...Primarul Putnei. tovarășul Vasile 
Mîrza, iși amintește un dialog din 
copilărie. Cînd colinda cu tatăl prin 
țară. Gospodarul la care au tras i-a 
întrebat plin de curiozitate :

— Chiar din Putna sinteți? Din 
Putna lui Ștefan? Cum e pe acolo? 
Și ce faceți voi?

— Ce să facem ? Ne luptăm cu 
necazurile. Greu I — a răspuns bă- 
trînul posomorit.

— Dar azi, ce face azi cetățeanul 
Putnei ? —- îl întrebăm pe primar. 
Ne răspunde rășchirîndu-și degetele 
de la mină :

— De toate : agricultură, zooteh
nie, silvicultură, industrie, construc
ții. Oameni să fie, că de lucru avem. 
In raza comunei funcționează uni
tăți economice, în care lucrează peste 
1 400 din cei 4 000 locuitori ai noștri. 
Toate construite de noi, cu palmele 
noastre, cu priceperea oamenilor 
noștri.

Multe s-au schimbat la Putna, care 
a devenit, de fapt, un orășel — ade

vărată perlă a 
obcinelor : spații 
comerciale de 
peste 750 mp, 
dispensare mo
derne de medi
cină generală și 
stomatologie, pa
tru restaurante 
mari, două hote
luri de categoria 
întii, o casă de 
cultură cu 500 
locuri și un că
min cultural cu 
250 locuri, un 
stadion...

— Dar. mai ales,
s-a schimbat modul de a gindi și 
a acționa al cetățeanului Putnei, 
consideră tovarășul Aristcl Ape- 
trie. Dresedintele consiliului co
munal al F.D.U.S. Vorbiți cu ori
care din ei și vă veți convinge.

Am oprit, la întîmplare, cițiva din 
cetățenii Putnei și i-am întrebat : 
„Ce considerați că s-a schimbat în 
ultimii ani în comuna dumneavoas
tră ?“. Iată citeva din răspunsuri : 
„Construirea casei de cultură în așa 
fel, incit să pară crescută aici de 
cînd e Putna-Putnă. Am ridicat-o cu 
palmele astea" (Constantin Calacel, 
muncitor) ; „Stadionul nostru, care 
nu-i cu nimic mai prejos decit cele 
din orașe. De noi construit. Și dacă 
omul construiește pentru el, cu mii
nile lui, o face cu întreaga inimă" 
(Constantin Juravle, muncitor) ; „Ani 
făcut apa Putnei frumoasă, adică 
am ridicat cu mîinile noastre digu
rile. Căci înainte, primăvara și toam
na Cînd veneau ploile cele mari se 
năpustea bolborosind peste pămîn- 
turi și case, nu te mai gîndeai la 
frumusețe" (Mihai Ungureanu, pen
sionar).

— Valoric vorbind, munca patrio
tică a cetățenilor Putnei se ridică la 
peste un milion de lei anual, preci
zează președintele comitetului comu
nal al F.D.U.S. Există însă și un alt 
criteriu de apreciere a acestei masive 
participări la dezvoltarea și înfru
musețarea localității : ambiția și 
mîndria oamenilor de a se putea 
compara cu un trecut plin de glorii, 
de a-I depăși în ctitoriile luminoase 
ale prezentului, de a plămădi ei 
înșiși viitorul Putnei.

Seară obișnuită la Putna. Cu foș
net de brazi, cu mugetele vitelor ve
nind de la pășune. Este timpul cînd 
se simte mai puternic freamătul 
gustului de frumos al sufletului de 
om. îl aflăm în forfota de pe cu
loarele casei de cultură. Bătrîni cu 
plete dalbe sau tineri chicotind se 
îndreaptă spre sala de repetiții. Ves
titul cor al Putnei pregătește un 
spectacol pentru turiștii veniți să 
admire monumentul-muzeu, lăcaș de 
odihnă al marelui „voievod al nea- 
tirnării", Domnul Ștefan. Cintă în 
corul Putnei și Marla Ghețău, la 
vîrsta senectuții, și tinerii soți Maria 
și Gheorghe Zubaș, și învățătorii Ana 
și Vasile Cușnir, și soții Vasile și 
Elena Hotnog, și...

„Liniște", le cere mina ridicată a 
dirijoarei Doina Gorban, care le dă 
tonul. Iar melodia se revarsă maies
tuos prin ferestrele deschise, unin- 
du-se cu susurul Putnei, cu foșnetul 
domol al brazilor : „Ștefan, Ștefan 
domn cel mare...". Apoi, ca un firesc 
arc peste vremuri răsună melodia 
„Partidul, Ceaușescu, România...".

Laurentln DUȚĂ

■.■■■■■ ■
pentru înfăptuirea prevederilor din 
Programul unic, a programului ju
dețean de autoconducere și auto- 
aprovizionare. Pentru acest an am 
prevăzut să înființăm 16 unități cu 
specific agrozootehnic: unități de în
chiriat inventar agricol, unități de 
producere a răsadurilor (care in pri
măvară au livrat răsaduri cultivato
rilor de legume), incubatoare etc. Ex
tindem, totodată, rețeaua de tăbăcării, 
cojocării și darace pentru prelucra
rea cantităților de piei și lină ce 
rămîn la dispoziția crescătorilor de_ 
animale după onorarea contractelor 
de livrare la fondul de stat. în 1984 
urmează să generalizăm în toate Co
munele vrîncene transportul hipo. 
, Un capitol aparte în programul ju
dețului Vrancea de diversificare a 
Serviciilor 11 constituie dezvoltarea 
serviciilor care valorifică resursele 
locale ; in primul rind. de materii 
prime și materiale. Realizările pe 
această linie marchează un în
ceput promițător. S-au organizat atit 
îa sate, cît și în orașe, mai multe 
zeci de ateliere care folosesc ca ma
terie primă lemnul, piatra, argila, 
varul, răchita etc. Iar acțiunea con
tinuă, în acest an urmînd să ia ființă 
aJte 36 asemenea ateliere.

★
Reușitele din activitatea de servire 

publică din județul Vrancea dove
desc că acolo unde diversificării 
prestațiilor f se acordă atenția cu
venită. urmărindu-se In permanență 
corelarea ofertei cu evoluția solici
tărilor publicului, se poate asigura 
satisfacerea la un nivel superior a 
cerințelor populației — sarcină de 
prim ordin a tuturor organizatorilor 
de servicii.

Mihai IONESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Au căutat piese 
de schimb și le-au găsit 

in propria unitate
DOUĂ EXPERIENȚE, DOUĂ ATITUDINI 

EXEMPLARE ÎN ACȚIUNEA 
DE RECICLARE A MATERIALELOR

In toate unitățile economice asigurarea pieselor de schimb este 
una din problemele de care depinde în mare măsură bunul mers 
al producției. Absolut firesc, se poate spune. Pe măsură ce funcțio
nează, utilajele se uzează și deci este necesar ca ele să fie repa
rate. Cu acest prilej, o bună parte din piese și subansamble trebuie 
înlocuite. Cu ce ? Cu piese de schimb. De unde î In mod normal, 
de la întreprinderile care au produs utilajele respective sau de la 
cele specializate in fabricarea pieselor de schimb. Desigur, există 
un adevărat sistem de aprovizionare cu piese de schimb. Numai că, 
uneori, dintr-un motiv sau altul, se întîmplă ca unele piese de 
schimb să lipsească. Și atunci ? in unele cazuri încep să se „fabri
ce" justificări pentru neexecutarea la timp o lucrărilor de întreți
nere și reparații, in locul acestui „procedeu" vă propunem azi ex
periența a două unități care, deși nu au acest profil, produc anual 
piese de schimb în valoare de zeci de milioane de Iei.

Principalul aliat — autodotarea
i întreprinderea me

talurgică de metale 
neferoase din Baia 
Mare are în dotare 
utilaje, agregate și 
instalații de mare 
complexitate tehnică, 
multe din ele aduse 
din import. Și aici, 
asigurarea pieselor de 
schimb devenise la 
un moment dat o 
„problemă". Iată insă 
că, in acest an, peste 
90 la sută din piesele 
de schimb necesare 
se realizează prin 
autodotare. In opt 
luni s-au realizat pie
se de schimb noi în 
valoare de aproape 38 
milioane lei și s-au 
recondiționat piese 
uzate in valoare de 
15,7 milioane lei. Ca 
atare, la ora actuală, 
întreprinderea asigu
ră într-o anumită 
măsură necesarul de 
piese de schimb și 

..pentru alte unități 
.. metalurgice din tafa. 

cum sirit cele din 
Copșa Mică, Zlatna, 
Gura Barza. De ce se 
pune un accent atît 
de mare pe recondi- 
ționarea și asimilarea 
în fabricație a piese
lor de schimb?

— în primul rînd, 
pentru că avem mare 
nevoie de ele. ne răs
punde inginerul Ion 
Mihai, șeful secției 
mecano-energetic. în
ceputul, sigur, a fost 
modest. De-a lungul 
anilor am perfecțio
nat însă mereu aceas
tă activitate, astfel 
incit acum putem 
executa piese din ce 
in ce mai complexe, 
în al doilea rînd, 
pentru că pe această 
cale contribuim in 
mod substanțial la 
reducerea importului, 
întrucit multe din 
piesele și subansam-

blele recondiționate 
ori asimilate în fabri
cație sînt destinate
utilajelor din import. 
In fine, recondițio- 
narea și realizarea 
prin autodotare a
unei game tot mai
largi de piese de
schimb și subansam
ble este o activitate 
care vine direct in 
sprijinul procesului 
de asimilare a unor 
noi sortimente în 
producția de bază a 
unității.

La întreprinderea 
metalurgică 
Baia Mare

Pentru s întări 
cele spuse, interlo
cutorul ne-a dat și un 
exemplu : nu cu mult 
timp in urmă s-a tre
cut Ja rocondiționarea 
rotorului de la suflan- 
tele de. gaze sulfuroa
se și a rotorului ven
tilatorului final de la 
instalația de ' topire, 
în felul acesta, nu 
numai că s-au putut 
repara utilaje în va
loare de sute de mii 
de lei, dar cu in
stalațiile respective se 
realizează acum im
portante cantități de 
produse, într-o gamă 
mereu diversificată.

Interesant de reți
nut este și felul cum 
s-a organizat activi
tatea de recondiționa- 
re și asimilare în fa
bricație a pieselor de 
schimb. Practic, pen
tru aproape toate pie
sele de schimb se în
tocmesc fișe tehnice, 
care apoi sînt comple
tate cu tehnologiile

de recondiționare sau 
de fabricație prin 
autodotare. In felul 
acesta, cu contribuția 
unor maiștri meca
nici ca Ștefan Mirăuț, 
Gheorghe Mociran, 
Ianoș Palfi, a unor 
muncitori ca Augus
tin Nemeti, Nicolae 
Olaru, Mircea Pădu- 
reanu și a subingine- 
rului Mihai Breban. 
s-a pus la punct teh
nologia necesară pen
tru recondiționarea 
multor piese și matri
țe, pentru confecțio
narea sculelor și dis
pozitivelor necesare 
strunjirii sferice a 
unor piese cu diame
trul de 1 400 mm, pen
tru realizarea unor 
aparate de măsură 
specifice etc.

Nu exagerăm cu 
nimic dacă afirmăm 
că în cadrul între
prinderii s-a creat o 
adevărată microuni- 
tate pentru produce
rea '-șii redendițioharetî' 
pieselor de "schimb. Q' 
dovedește o dată în" 
plus faptul că, nu cu 
mult timp în urmă, 
s-au asimilat în fabri
cație noi piese, suban
samble și chiar utilaje 
de mare complexita
te, cum sînt multipli
catorul de viteză tip 
reductor de 1 000 kW, 
răcitorul pentru cup
torul K-50 de la fa
brica de oxigen și al
tele. Dar, în fond, așa 
și este normal să 
se procedeze, deoarece 
nimeni nu poate cu
noaște mai bine ce
rințele producției de- 
cît muncitorii și spe
cialiștii din întreprin
dere.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"

0 cale eficientă de economisire a valutei

Culesul, transportul si dmnaiaraa recoltei
ritm mal sustinin, ca toate Iurtele!

Depănușarea gră
bește coacerea po
rumbului. Unitătile a- 
gricole de stat si coopera
tiste din județul Ialomița 
au de recoltat 
toamnă 96 134 
porumb. Deși 
sfîrșitul 
multe 
verzi, umiditatea boabelor 
depășind 40 Ia sută. Por
nind de la necesitatea 
stringerii în cel mai scurt 
timp a producției de po
rumb, gospodarii ogoarelor 
ialomitene fac eforturi sus
ținute pentru a grăbi coa
cerea. La 
gricolă din 
din lanuri 
pe cocean, 
zile sînt culeși, 
procedează ? 
este efectuată zilnic de 150 
de cooperatori din cadrul 
celor 3 ferme. Am putut 
vedea depănușînd știuleții, 
în pădurea încă verde de 
porumb, echipele lui Ion 
Drăgoi, Ion 
Gurău care, 
îndemînare. 
dezveliți de 
depănușează 
re, suprafață egală cu cea 
care se recoltează si a fost 
depănușată în urmă cu 10 
zile. Din cele 1 036 hectare 
cultivate cu porumb s-a și 
strins recolta de pe 200 
hectare si sînt depănușate" 
pe’ coceni încă 60 hectare, 
suprafață ce este .mereu 
menținută Ia această cotă.

„Și în anii trecuți noi am 
procedat în acest mod — ne 
spune Anghel Mircea Dan, 
președintele cooperativei. 
Avantajul este clar. In loc 
să recoltăm porumbul cu 
38—40 la sută umiditate, 
noi îl aducem din cîmp pe 
pistele de uscare cu maxi
mum 30 la sută. La fiecare

că 
de 

kilograme stiu- 
economisim la 
cam 
spune.

și

lunii 
lanuri

în această 
hectare de 
sîntem la 

septembrie, 
sînt încă

cooperativa a- 
Grindu, știuleții 
sint depănușați 
iar după 8—10 

Cum se 
Depănușarea

Radu și Nica 
cu o deosebită 
lăsau știuletii 
foi. Zilnic se 
18—20 hecta-

hectar, ținînd seama 
avem o producție medie 
10—11 mii 
leți, noi 
transport 
Cum s-ar 
transportăm 
știuleți".

Inițiativa 
din Grindu 
în consiliile 
din Cocora, 
ța și Andrășești. Și ybine ar 
fi să se generalizeze in tot 
județul. (Mihai Vișoiu, co
respondentul „Scînteii").

1 000 kg. 
nu

apa . din
mai

coopera'torilor 
se extinde și 
agroindustriale 
Gîrbovi, Grivi-

Cu atelajele nu se 
pot transporta car
tofi ? Date^e centralizate 
arată că, pînă luni seara, 
în județul Botoșani, cartofii 
au fost recoltați de pe 6 500 
hectare din cele 8 373 hec
tare cultivate. Din produc
ția obținută de 96 000 tone 
s-au livrat la fondul de 
stat doar 13 000 tone. Mo
tivul ? Cea mai mare parte 
a cantităților de cartofi re
coltați se află încă pe cîmp. 
„Am contat pe autocamioa
nele special repartizate 
pentru transportul cartofu
lui — ne spune ing. Lumi
nița Aghiorghesei. de Ia 
cooperativa agricolă din 
Cucorăni. Dar în ultimele 
șapte zile n-a venit nici 
unul dintre autocamioane, 

, din li.psă de carburanți".
Cum au procedat alte uni
tăți ? Cooperativa agricolă 
din Bucecea s-a înscris în 
aceeași perioadă în baza de 
preluare cu aproape 1 000 
tone cartofi. Și 
tă cantitate a 
purtată numai 
le. începînd 
trecută, o coloană 
de căruțe a fost constituită 
în același scop și la coope
rativa agricolă din Vîrfu 
Cîmpului. In patru zile a-

toată aceas- 
fost trans- 
cu atelaje- 

de vinerea 
de 30

cestea au reușit să ducă în 
baza de preluare aproape 
200 tone cartofi. Deși dis
tanta dus-întors totalizează 
peste 30 km. Nu se putea 
proceda la fel la cooperati
va agricolă din Cucorăni ? 
Cum să nu 1 Unitatea dis
pune de tot atîtea atelaje 

cea din Vîrfu Cîmpului. 
iar distanta pină la baza 
de preluare este aproxima
tiv egală. Diferă în schimb 
răspunderea manifestată 
pentru soarta recoltei de 
cartofi a acestui an.

Exemplul unităților agri
cole din Bucecea si Vîrfu 
Cîmpului poate fi urmat de 
toate celelalte unități di.n 
județ- Mai cu seamă de 
cooperativele agricole din 
Vlădeni, Corni, Broscăuți, 
Dersca. Pomirla, Sendri- 
ceni etc., a căror distantă 
pină la bazele de preluare 
sint chiar mai mici, com
parativ cu cele parcurse de 
cooperatorii din Vîrfu 
Cîmpului. (Silvestri Aile- 
nei, corespondentul „Scin- 
teii").

Graficele de re
coltare și livrare sînt 
obligatorii. Pînă luni> 
întreprinderea de industria
lizare a sfeclei de zahăr 
din Oradea a prelucrat a- 
proape 17 000 tone sfeclă 
din recolta acestui an adusă 
din județele Bihor si Satu 
Mare. Aproape 310 000 tone 
sfeclă -de zahăr va fi in
dustrializată in cel mult 
100 de zile. Ce se face în 
unitățile agricole pentru 
a se asigura materia pri
mă necesară fabricii ? 
cele mai multe locuri 
muncește în ritm intens 
recoltat. în cooperativa 
gricolă Roșiori, pe o treime 
din cele 314 hectare cit 
ocupă această cultură, sfe-

în
se 
Ia 
a-

cla a fost dislocată, iar 
apoi a fost adunată și trans
portată. Aici lucrează zilnic 
300 cooperatori și pleacă 
spre fabrică cel puțin 250 
tone sfeclă. La' fel se ac
ționează și în coopera
tiva agricolă Diosig. unde 
fusese strinsă recolta de pe 
aproape 100 de hectare din 
cele 394 hectare cultivate. 
Tot ce se strînge într-o zi 
ia grabnic drumul bazelor 
de recepție. în aceeași notă 
de buni gospodari se mun
cește și în consiliul agroin
dustrial Cefa. Față de gra
ficul stabilit, aici s-au re
coltat peste 5 610 tone, din 
care 4 860 au fost expediate 
în baze. La cooperativele a- 
gricole Sinnicolau Român 
și Gepiu nu mai puțin de 
50 atelaje erau folosite la 
transportul sfeclei, econo
misind astfel importante 
cantități de carburanți, de- 
grevind în același timp 
tractoarele aflate la arat si 
semănat.

Totuși, Ia întreprinderea 
din Oradea stocul de 
sfeclă nu acoperă nici ne
cesarul pe două zile. De 
ce ? Pentru 
unități agricole 
cele din 
dus triale 
ghita — 
graficele 
dindu-se 
ploi din 
fapt. în județul Bihor, din 
programul pentru luna sep
tembrie. care însumează 
2 780 hectare, s-au recoltat 
doar 1 500 hectare, iar din 
cantitatea rezultată numai 
jumătate a ajuns în bazele 
de recepție. (loan Laza, co
respondentul „Scînteii").

că în upele 
îndeosebi 

consiliile agroin- 
Balc. Ținea. Mar- 
nu se respectă 

de recoltare, 
vina pe valul de 
ultimele zile. De

La fabrică, și nu în 
cîmp să crească sto
cul de sfeclă 1 Pînă în 
seara zilei de 24 septem-

brie. în județul Mureș 
sfecla de zahăr a fost re
coltată pe 1 484 hectare, din 
cele 11 200 hectare cultiva
te. înseamnă că. potrivit 
graficelor întocmite pentru 
această a doua parte a lu
nii septembrie, recoltarea 
decurge în ritm corespun
zător. Recolta este bună. 
Totuși, pină la această 
dată, fabricile de zahăr din 
Tîrgu Mureș și Luduș 
— cu o capacitate zil
nică de prelucrare de 
peste 6 500 tone — nu au 
putut să lucreze ' din plin. 
Cauza acestei stări de fapt 
rezidă. în principal. în de
calajele mari între recolta
rea și transportul sfeclei de 
zahăr. Situația este de
terminată de faptul că la 
recoltat se lucrează pe 
parcele Înguste, deseori si
tuate în mijlocul suprafețe
lor cultivate cu sfeclă, dar 
și datorită utilizării nera- 
tionale a mijloacelor de 
transport. Bunăoară, luni, 
24 septembrie. în zona fa
bricii din Luduș se aflau, 
în grămezi pe cimp. peste 
3 900 tone sfeclă de zahăr. 
De ce ? în loc de 60 
mijloace de transport (eu 
o capacitate zilnică de 1 800 
tone), nu lucrează decit 5—6 
autocamioane. Din aceleași 
cauze și în zona fabricii de 
zahăr din Tîrgu Mureș sint 
depozitate în cîmp circa 
16 000 tone sfeclă de zahăr) 
din care numai în unitățile 
agricole din consiliul agro
industrial Iernut au rămas 
netransportate peste 4 000 
tone. Și stocul este în cres- 

‘ tere. Consecințele sînt cu
noscute. dar măsurile luate 
în ultimele zile n-au avut 
darul să micșoreze stocul 
de sfeclă aflat în grămezi 
pe cîmp. Din contră, el 
creste mereu. Iar cele două 
fabrici așteaptă. (Gh. Giur
giu, corespondentul ..Scîn
teii").

Din dulceața 
sfeclei de zahăr 

să nu se piardă nimic 1 
în două din corespondențele de 

față esie semnalat laptui ca in une
le unități agricole transportul 
sfeclei de zahăr nu este corelat cu 
recoltarea. Ca atare, o parte din 
producția realizată se al’lă in gră
mezi pe cimp. Din datele furnizate 
de Centrala zahărului din Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că și in alte jude
țe — Arad, Cluj, Botoșani, Ialomița 
și altele — există în grămezi pe 
cîmp mari cantități de sfeclă de za
hăr. Neajunsul este că multe din 
aceste grămezi nici nu sint acope
rite cu frunze.

CE SE ÎNTÎMPLĂ CU SFECLA 
LĂSATĂ ÎN GRĂMEZI PE CÎMP? 
Este o regulă generală ca. după re
coltare si decoletare. rădăcinile de 
sfeclă de zahăr să fie transportate 
imediat la fabricile prelucrătoare 
sau la bazele de recepție. Sub nici 
un motiv ele nu trebuie să fie lă
sate în grămezi pe cîmp. deoarece 
pierderile in greutate sint extrem 
de ridicate, diminuîndu-se și conți
nutul de zahăr. Specialiștii au sta
bilit că sfecla de zahăr lăsată nea
coperită pe cîmp pierde. în timp 
de 24 de ore. 1,2 la sută din greu
tate. iar conținutul de zahăr se re
duce cu 0,24 la sută.

CE SE PETRECE ÎN FABRICI 
LA PRELUCRAREA SFECLEI DE 
ZAHAR? La prelucrarea sfeclei de 
zahăr, cele mai mari randamente 
de extracție se obțin din rădăcinile 
proaȘpăt recoltate. în acest caz, di
fuzia — extragerea zahărului clirt 
celulelș țesuturilor, rădăcinii — se 
face mai ușor, cu un consum redus 
de combustibil. In cazul prelucrării 
rădăcinilor de sfeclă deshidratate se 
mărește consumul de combustibil 
pe tona de sfeclă, iar o parte din 
conținutul de zahăr rămîne în rezi
duuri.

Toate acestea pledează pentru 
transportarea neintîrziată a sfeclei 
recoltate din cimp în fabricile de 
zahăr sau la bazele de recepție in
termediare.

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROTIMIȘ" DIN TIMIȘOARA^

La fiecare două zile — un nou
produs în fabricație

Prin specificul ac
tivității, întreprinde
rea de reparații Plo
iești este o unitate 
mare consumatoare 
de piese de schimb. 
După ce-și trăiesc o 
„primă viață", ma- 

' caralele gigant, auto
macaralele de cele 
mai diverse tipuri, 
autobetonierele, trac
toarele grele, alte uti
laje de pe șantierele 
de construcții sînt 
expediate aici pentru 
a fi reparate. Adică, 
pentru a li se da o 
„a doua viață". Deci, 
unitatea are nevoie 
de cantități mari de 
piese de schimb, în- 

Itr-o gamă extrem de 
diversă. „în ultimă 
instanță — ne spune 
Teodor Tudoran, in- 
ginerul-șef al între
prinderii — realizarea 
planului de repara
ții este condiționată 
strict de asigurarea 
pieselor de schimb. 
Le ai, poți efectua 
reparațiile la termen ; 
nu, atunci utilajele 
stau și ruginesc prin 
uzină. Pierde mult 
colectivul, dar și mai 
mult economia națio
nală".

Iată exprimat suc
cint, dar precis, moti
vul pentru care mun
citorii și specialiștii 
din întreprindere au 
abordat cu toată se
riozitatea problema 
recuperării și recon
diționării pieselor din 
componența utilaje
lor reparate. Un cal
cul arată că, numai 
în 3 ani de zile, pro
ducția de piese re
condiționate s-a du
blat. în acest an se 
vor realiza peste 500 
de repere. în valoare 
de circa 80 de milioa- 
ne lei.

— Desigur, nu a 
fost simplu să ajun- 

I gem la aceste rezul- 
I tate, ne spune Vasile 
l Ispas, secretarul co

mitetului de partid 
pe întreprindere. în 
timp, s-a restructurat 
aproape complet sec
torul de fabricație, 
s-au introdus tehno
logii noi și moderne, 
s-au creat linii de 
sudură automată, de 
metalizare, de apara
tură de măsură și 
control, de bord etc. 
Producția de piese re
condiționate a crescut 
continuu. în sectorul 
reparații utilaje, bu
năoară, activitatea de 
recondiționare a a-

La întreprinderea 
de reparații 

Ploiești

juns să dețină o pon
dere de pină la 40 la 
sută. Și încă o preci
zare absolut necesa
ră : în această acțiu
ne am fost sprijiniți 
direct și permanent 
de grupul de concep
ție al Institutului de 
cercetare și proiecta
re aparataje pentru 
instalații și utilaje de 
construcții București, 
format din peste 80 
de specialiști care lu
crează nemijlocit în 
uzină.

Pe unul dintre a- 
cești pasionați oa
meni ai tehnicii, ingi
nerul Cornel Oprea, 
l-am cunoscut tocmai 
cind făcea probe la o 
instalație de meta
lizare a pieselor 
din oțel și fontă. „In
stalația este destinată 
recondiționării piese
lor mici, ne spune 
interlocutorul. Ran
damentul realizat este 
de 10 ori mai mare 
decît la procedeul fo
losit pină acum, obți- 
nîndu-se totodată și 
o importantă redu

cere a costului recon
diționării". Prin au
todotare s-au reali
zat însă multe alte 
utilaje și instalații de 
recondiționare, prin
tre care instalația de 
cromare, agregatele 
pentru sudură auto
mată, standurile de 
probă ale pompelor 
hidraulice. în prezent 
se lucrează la proiec
tarea dispozitivelor 
necesare pentru re
condiționarea cilin
drilor hidraulici de la 
macaralele din im
port. „Va fi o reali
zare de prestigiu, cu 
o mare eficiență eco
nomică" — aprecia
ză inginerul Norocel 
Cantor, alt pasionat 
cercetător. Și tot de 
curînd s-a trecut la 
recondiționarea tutu
ror componentelor 
motorului hidraulic și 
a brațelor de la ma
carale, ceea ce va de
termina importante 
economii de valută 
prin reducerea im
portului de piese de 
schimb noi.

Totodată, prin re
condiționarea piese
lor de schimb se rea
lizează și însemnate 
economii de metal. In 
acest an, întreprin
derea va consuma cu 
circa 2 100 tone de 
oțel mai puțin decît 
în cazul in care ar fi 
folosit numai piese de 
schimb noi pentru re
parații. Și tot dato
rită recondiționării u- 
nui mare volum de 
piese de schimb, uni
tatea și-a putut înde
plini lună de lună 
planul de producție 
Ceea ce, credem, este 
suficient de convingă
tor pentru extinderea 
acestei activități și în 
alte unități, din toate 
sectoarele de activi
tate.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

Promovarea susținută a noului 
— iată una din trăsăturile defini
torii pentru activitatea colectivului 
de oameni ai muncii de la între
prinderea „Electrotimiș" din Timi
șoara. Dovadă că, în acest an, la 
fiecare două zile se realizează un 
nou utilaj de înaltă complexitate 
tehnică.

Zilele trecute a fost introdus în 
fabricație un nou produs : mașina 
de frezat punct-control, destinată 
fabricației de aparatură optică. Re- 
ferindu-se la complexitatea noii 
mașini, comunistul Ania Pavel, 
șeful echipei de montori, ne-a 
prezentat citeva date tehnice : 
„Tolerantele admise la paralelisme, 
ne precizează interlocutorul, sînt 
de 10 microni, iar cele de la „bă
taia" frezării de numai 7 microni". 
In continuare vor fi asimilate 
și alte mașini-unelte dîn aceeași 
familie, la care gradul de precizie 
este dublu. Lupta cu micronii 
atestă atît nivelul ridicat de cali
ficare al muncitorilor din între
prindere, între care se disting lă
cătușii Gheorghe Jurj, Vasile 
Georgescu și Bogdan Gavrilă. cit 
și înalta calitate a mașinilor-unelte 
produse la „Electrotimiș".

Este cit se poate de evident, 
așadar, că realizarea unor produse 
noi, de mare precizie, competitive 
pe piața externă constituie o preo
cupare de prim ordin a muncitori
lor și specialiștilor de la „Electro
timiș" — unitate fruntașă pe ra
mură in întrecerea socialistă. Prin
tre realizările de ultimă oră ale 
colectivului întreprinderii se nu
mără și instalațiile pentru fabrica
ția de cinescoape, cabluri miniere 
și corduri metalice, noile agregate 
de prelucrare prin așchiere. Cel 
mai recent exemplu îl constituie 
robotul de vopsire R.I.V., în imagi
nea de mai sus, a cărui fabricație 
marchează trecerea la producerea 
roboților industriali.

„Rezultatele obținute — ne-a 
spus tovarășul Gheorqhe Călianu, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid pe întreprindere — prin 
care oamenii muncii din unitatea 
noastră omagiază cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, demon
strează că întregul nostru colectiv 
este ho.târît să-și pună pe deplin 
în valoare potențialul de creație 
tehnică, să continue seria succese
lor de pînă acum".

Ion MARIN

Asigurarea continuă, în bune condiții cu energie a activității economice
(Urmare din pag. I)
cazanul nr. 2 s-au înlocuit arzătoa
rele de cărbune cu concentratoare 
centrifugale de praf, ceea ce a de
terminat reducerea substanțială a 
consumului de păcură. Pe această 
cale, de la începutul anului și pină 
în prezent, consumul de păcură a 
fost diminuat cu 17 la sută, față 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
ceea ce echivalează cu o economie 
de 6 000 tone păcură.

— Cu toate că am acumulat o bo
gată experiență in exploatarea agre
gatelor, n-aș vrea să se înțeleagă că 
în activitatea noastră nu este loc 
de mai bine, remarca directorul 
unității. Acum, eforturile și price
perea specialiștilor, ale întregului 
colectiv sînt concentrate asupra ac
țiunilor care vizează creșterea dis
ponibilității grupurilor energetice in 
sezonul rece. Odată cu măsurile teh
nice și organizatorice luate in cadrul

termocentralei este necesar însă ca 
și furnizorii de materiale și piese de 
schimb să onoreze prompt obligațiile 
prevăzute în contractele încheiate. 
Fără asigurarea bazei materiale, 
eventualele defecțiuni ce pot apărea 
la unele utilaje nu vor putea fi re
mediate operativ. Restanțele cele mai 
mari le are Combinatul de articole 
din cauciuc „Jilava", care trebuie să 
livreze de urgență curelele trapezoi- 
dale pentru concasoarele de cărbune. 
Minusuri în onorarea contractelor 
mai au însă și alte unități : între
prinderea „Republica" din Capitală, 
întreprinderea de utilaje tehnologice 
Buzău, întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb Botoșani, între
prinderea similară din Tîrgoviște. 
Dacă vom primi la timp toate mate
rialele și piesele de schimb contrac
tate există garanția că, în perioada 
de toamnă-iarnă, termocentrala va 
funcționa la parametrii prevăzuți.

LA UZINA ELECTRICĂ PAROȘENI : Un nou program 
de măsuri nu ține locul unui grup energetic

De la bun început se cuvine men
ționat că UZINA ELECTRICĂ PA- 
ROȘENI are o importanță econo
mică deosebită. întrucît ea produce 
nu numai energie electrică, ci ali
mentează cu energie termică orașele 
Petroșani. Vulcan și Lupeni.

Tocmai datorită acestor conside
rente. in acest an, aici s-au luat 
măsuri ferme pentru pregătirea uzi
nei și funcționarea ei la întreaga 
capacitate în sezonul rece. Astfel, 
potrivit graficelor, au fost executate 
reparațiile curente la cazanele nr. 2 
și 3, precum și la turbinele nr. 1 
și 3.

— Totodată, s-au efectuat si o se
rie de modernizări la unele insta
lații din dotare — ne spune tovarășul 
Gheorghe Dinea. inginerul-sef al 
uzinei. Recent, am finalizat opera
țiile de modernizare la generatorul 
de Ia turboagregatul nr. 2, de 50 
MW. Prin rebobinarea statorului ge
neratorului se asigură o siguranță 
sporită în funcționare și o mai bună 
ritmicitate in livrarea energiei ter
mice și electrice. Un mare volum de 
lucrări s-a efectuat pentru moder
nizarea grupului nr. 4, de 150 MW, 
și a cazanului nr. 1, de 230 tone 
abur pe oră, aferent turboagrega- 
telor de 50 MW. în momentul de 
față, se lucrează la înlocuirea sis
temului de preparare a prafului de 
cărbune in vederea utilizării unui 
cărbune de calitate inferioară.

Trebuie relevat faptul că lucrările 
la acest cazan sint avansate, rămî-

nind ca într-o perioadă scurtă să se 
înlocuiască morile de măcinat căr
bunele și electrofiltrele. Numai că 
lucrările sînt rămase în urmă la 
grupul energetic nr. 4, de 150 MW. 
Pentru a afla amănunte, solicităm 
opinia maistrului principal Ion Sal- 
telichi, specialist în montajul turbi
nelor :

— La grupul nr. 4, de 150 MW, ne 
spune interlocutorul, s-au executat 
multe operații de modernizare. Au 
fost înlocuite conductele de abur ale 
turbinei, instalațiile de răcire din 
condensator, s-a montat un nou dis

pozitiv de înaltă frecvență, cuplat 
la generator. Toate aceste soluții 
sint noi, ele vizind în special re
ducerea consumurilor tehnologice 
proprii de energie pentru produce
rea energiei elecțrice. Lucrările s-au 
efectuat la termenele prevăzute, dar 
în timpul probelor au apărut unele 
vibrații la rotor și carcase. Din a- 
ceastă cauză, rotorul a fost trimis 
pentru echilibrare la întreprinderea 
de mașini grele București. Sperăm 
să primim rotorul in cel mai scurt 
timp și să pornim cit mai repede 
grupul energetic nr. 4, avînd în acest 
sens un program precis de acțiune.

Fără îndoială, este bine că s-a 
elaborat un program suplimentar, 
care prevede aplicarea unor noi mă
suri pentru intrarea rapidă în func
țiune a acestui grup. Totuși, consi
derăm că trebuia să se ia din timp 
toate măsurile necesare, atit de către 
proiectanți, cît și de beneficiar pen
tru ca acest grup să poată fi repun 
în funcțiune la termenul prevăzut.

Iată, așadar, că deși cele mai multe 
din lucrările de reparații și moder
nizări au fost încheiate, repunerea 
în funcțiune a grupului nr. 4, de 
150 MW. continuă să fie incertă. 
Muncitorii și specialiștii de aici sint 
hotăriți ca, în continuare, să depună 
eforturi stăruitoare pentru ca acest 
agregat să intre in funcțiune la pa
rametrii nominali cît mai repede cu 
putință. Este foarte bine și avem 
convingerea că nu se va precupeți 
nici un efort pentru atingerea aces
tui obiectiv. Trebuie înțeles însă că. 
dacă activitatea de reparații ar fi 
fost mai bine pregătită, dacă s-ar fi 
luat toate măsurile tehnice și organi
zatorice necesare, acest grup ar fi 
putut să producă energie electrică 
la ora actuală.

In continuarea ciclului de anchete pe această temă, în zilele. urmă
toare vom reveni cu noi relatări despre modul în care se acționează in 
alte centrale electrice pentru finalizarea la termen a lucrărilor de repa
rații și modernizări.

Gheorqhe IONIȚĂ, Ioan LAZA corespondentul „Scînteii’

MUREȘ : Suplimentar - 400 milioane kWh 
energie electrică

Colectivele de energeticieni de pe 
cele trei platforme ale întreprinde
rii „Electrocentrale" Mureș — Ier
nut, Fîntinele și Tîrnăveni — ra
portează că, în perioada care a tre
cut din acest an, au livrat, peste 
sarcinile de plan, sistemului ener
getic național, 400 milioane kWh 
energie electrică. Este de remarcat 
că acest succes, realizat în princi

pal pe seama exploatării utilajelor 
și agregatelor în condiții de înaltă 
eficiență, a fost obținut prin eco
nomisirea, în perioada menționată, 
a 280 tone combustibil convențional 
și reducerea consumului propriu cu 
3,8 milioane kWh energie electrică. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").
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Prin puterea ei de sinteză, prin limpezimea șî pregnanța cu care evi

dențiază obiectivele noului an de invățămint și principalele direcții de 
acțiune, cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostită Ia marea adunare populară de Ia Timișoara 'cu prilejul 
inaugurării anului 1984—1985, constituie un complex sistem de re
ferință pentru perfecționarea școlii de toate gradele. „Calitatea — 
cuvînt de ordine în invățămîntul superior 1“ este tocmai de aceea anga
jamentul fierbinte sub semnul căruia primele zile de muncă universitară 
din noul an au coincis cu stabilirea sarcinilor concrete, pentru fiecare 
facultate, ce decurg din recenta cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Este o acțiune de evaluare lucidă a împlinirilor șî neîmplinirilor, de evi
dențiere a obiectivelor prioritare și, totodată, de stimulare a inițiativelor, 
de mobilizare a tuturor forțelor universitare, o acțiune cu atît mai bine
venită cu cit se înscrie astfel în pregătirea temeinică, multilaterală a adu
nărilor de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid din uni
tățile învățământului superior.

Soluții optime, eficiente în 
sprijinul creșterii productivi
tății muncii. „întreagă această 
acțiune de evaluare și autoevaluare 
poartă pecetea sensului revoluționar 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a imprimat procesului de dezvol
tare a învățămîntului — ne-a spus 
tovarășul Iosif Groșanu, secretar al 
comitetului de partid al Facultății de 
mecanică " 
cuvîntare, 
partidului 
cărui nou 
nu numai 
un motiv 
buie să constituie un prag pentru un 
nou efort de creație, pentru o nouă 
realizare, superioară, care să nete
zească obținerea altora, din ce în ce 
mai înalte. Regăsim aici dialec
tica dezvoltării specifică „Epocii 
Ceaușescu", cînd fiece ctitorie dobin- 
dește implicit semnificația unei noi 
direcții de dezvoltare a întregii patrii 
socialiste. Ca atare, pentru noul an 
universitar, cadrele didactice, cerce
tătorii și studenții noștri sînt anga
jați integral în realizarea obiective
lor de largă perspectivă și importan
ță economică pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a pus in fața 
școlii superioare timișorene, dintre 
care unele au fost incluse în pro
gramele naționale coordonate de 
C.N.Ș.T. r„..i_______ '„„.-C...
de superioare condiții materiale, 
și de o valoroasă tradiție. Așa, 
pildă,, pornind de la faptul că, la 
dicația dată acum cinci ani de 
cretarul general al partidului,

tegrare a învățămîntului cu 
cercetarea și producția. Intc" 
grarea învățămîntului superior cu 
cercetarea și producția acționează ca 
factor esențial de creație, înscriind 
o contribuție majoră a institutelor de 
învățămînt superior la progresul eco- 
nomico-social al patriei. In prece-

toare și ateliere de producție — ne-a 
declarat conf. dr. ing. Mircea Ivan, 
prorector al Universității. Acestora li 
se adaugă filiala Centrului de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru mecanică fină și scule, 
a Centrului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru automa
tizări și telecomunicații, precum și 
filiala Institutului național de mo
toare termice din București. Unita
tea complexă astfel rezultată va con
tribui la o mai bună pregătire de 
specialitate a studenților din anii IV 
șl V, cîț și la adîncirea principalelor 
direcții de cercetare și satisfacerea 
optimă a exigențelor economice spe
cifice industriei brașovene. Pentru 
acest an universitar, centrul recent 
înființat își propune dublarea numă
rului și a valorii contractelor reali
zate de filialele institutelor de cerce
tare de aici, precum și sporirea zes
trei tehnice în mare parte prin 
autoutilare".

Și cum menirea acestor nuclee

din Timișoara. In recenta 
secretarul general al 

a arătat că obținerea fie- 
succes, oricît de avansat, 
că nu constituie o limită, 
de automulțumire, ci tre- NOULUI AN

LA ÎNCEPUTUL

UNIVERSITAR

Pentru aceasta beneficiem 
cît 
de 
in- 
se- 

=____  . . am
reușit proiectarea și realizarea unei 
familii complexe, alcătuită din 11 ti
puri de roboți industriali, unanim 
apreciați astăzi în unități economice, 
in noul an universitar, cadrele didac
tice și studenții noștri sînt angajați 
în realizarea, Împreună cu ministe
rele de profil, a unor secții de pro
ducție complet mecanizate și auto
matizate, care, așa cum a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul vizitei recente efectuate în insti
tutul nostru, să determine creșterea 
substanțială a productivității muncii 
și îmbunătățirea condițiilor de lu
cru".

Generalizarea experienței 
înaintate în procesul de in-

dentul an universitar, numărul con
tractelor de cercetare și proiectare 
încheiate pe această bază de unită
țile învățămîntului superior din în
treaga țară a ajuns la 2 841, iar va
loarea acestora depășește 485 mili
oane, lei. Anul 1984—1985 nu poate 
rămîne mai prejos, scop în care sint 
generalizate experiențele cele mai 
valoroase și sînt aplicate modalități 
noi de integrare, pe măsura sarcini
lor și obiectivelor specifice acestui 
an. La Universitatea din Brașov, 
bunăoară, prin integrarea unor cate
dre pe marile platforme industriale 
unde funcționează și centre științifi
ce, au luat naștere nuclee complexe 
de învățămînt, cercetare și produc
ție, la întreprinderea de autocami
oane, la întreprinderea „Tractorul", 
Ia „Electroprecizia" din Săcele, Ia 
Combinatul de industrializare a lem
nului, la centrele de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pentru 
tractoare și autocamioane. înteme
iată îndeosebi pe asemenea nuclee de 
învățămînt, cercetare și producție, 
Universitatea din Brașov a soluțio
nat în 1983 un număr de 215 con
tracte economice în valoare de 40 mi
lioane lei. „în spiritul orientărilor 
secretarului general al partidului, 
integrarea învățămîntului superior 
cu cercetarea și producția va dobîndi 
în acest an universitar la Brașov o 
eficiență sporită, între altele și prin 
recenta înființare a Centrului de în
vățămînt, cercetare, proiectare și mi- 
croproducție, unitate complexă care 
cuprinde mai multe catedre, labora-

complexe de învățămînt, cercetare șl 
producție este să realizeze integrarea 
nu numai spațial, ci și operațional, 
adică să fie alături de noi nu numai 
în investigarea problemelor de per
spectivă, ci și în soluționarea celor 
curente, cotidiene, hotărîtoare ade
seori pentru desfășurarea optimă a 
procesului de producție, mă gindesc
— ne-a mărturisit cu cîtva timp în 
urmă ing. Marin Nicola, metalurg- 
șef al întreprinderii „Tractorul" — 
ce mult ne-ar folosi ca universitarii, 
cu care colaborăm bine în ceea ce 
privește introducerea aplicațiilor 
practice ale „efectului Coandă" în 
turnătorii și recuperarea căldurii din 
gazele de ardere de la forjă, să se 
ocupe și de creșterea calității piese
lor noastre, de îmbunătățirea rețete
lor de miezuri mai aies, care ne fac 
Încă destule greutăți. După cum, de 
asemenea, cred că ar fi binevenit ca, 
în pregătirea studenților, specialiștii 
noștri să fie mai mult implicați în
deosebi în organizarea practicii, toc
mai pentru ca tinerii să cunoască 
încă din anii facultății ceea ce ne 
frămîntă, iar după absolvire să poată 
trece direct la lucru, fără obișnuita 
pauză de acomodare".

Calitatea înaltă a muncii
— trăsătură a spiritului revo
luționar. Telul suprem al școlii 
superioare românești este de a-i pre
găti .pe viitorii absolvenți nu numai 
ca buni specialiști, dar în egală mă
sură și ca patrioți înflăcărați, însu-

flețiți de spirit revoluționar. Refe- 
rindu-se la educația tineretului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Trebuie să punem pe primul plan 
munca, munca și iar munca, dragos
tea pentru a crea continuu noi și noi 
bunuri materiale și spirituale, do
rința de autodepășire. Munca în 
agricultură nu este cu nimie mai 
prejos decit în electronică ; dacă 
vreți chiar, în multe privințe ea este 
mai importantă".

„Iată cel dinții și cel mai com
plex program al activității noas
tre educative pentru acest an — 
ne-a declarat prof. univ. dr. loan 
Vieru, secretarul Comitetului de 
partid de la Institutul agronomic din 
Iași. O educație de calitate presu
pune deci munca de calitate a stu
denților, împreună cu cadrele didac
tice, în laboratoare, în fermele agri
cole, în I.A.S.-uri șl C.A.P.-uri, pe 
terenurile stațiunilor experimentale, 
unde ei desfășoară bogate activități 
de producție, de cercetare și proiec
tare. Cu atît mai mult cu cit numă
rul de ore repartizate acestora atinge, 
în acest an, două treimi din numărul 
orelor afectate prin planul de învă
țămînt. Studenții efectuează acum 
toate lucrările necesare, pe întregul 
parcurs al anului, în fermele stați
unii noastre didactice ; ei participă 
curent la realizarea sau amenajarea 
de instalații moi, moderne în fermele 
didactice, lucrările lor de cercetare, 
inclusiv cele de diplomă, își găsesc 
aplicarea în unitățile agricole din 
zonă, inclusiv în unitățile de produc
ție îndrumate direct de institutul 
nostru in vederea aplicării generali
zate a tehnologiilor celor mai avan
sate".

„Sarcinile noului an universitar, 
așa cum au fost ele înfățișate de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, impun ti
neretului universitar răspunderi 
sporite, eforturi sporite, pentru ca, 
nu doar in marea lor majoritate, ci 
în totalitatea lor, studenții patriei 
noastre să obțipă rezultate superi
oare, pe măsura exigențelor viitoru
lui, limpede prefigurat în proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XIII-lea al partidului — subliniază 
Delia Munteanu, președinta Consi
liului A.S.C. din Institutul de subin- 
gineri Baia Mare. Asociațiile noas
tre au făcut mult, în anii precedenți, 
pentru transformarea studenților in 
coautori ai procesului lor de pregă
tire ; in acest an va trebui ca gradul 
înalt de conștiință al fiecăruia să fie 
reflectat in fapte cu o valoare su
perioară. Implicarea totală a tineri
lor în viața universitară este mijlo
cul esențial pentru generalizarea aici 
a spiritului revoluționar".

Climatul superior de muncă, de 
creație, asigurat astăzi învățămintu- 
lui din țara noastră, obligă pe fiecare 
universitar, cadru didactic, cercetă
tor sau student să procedeze la o ri
guroasă autoevaluare în perspectiva 
obiectivelor noi, formulate de se
cretarul general al partidului, cu pri
vire la actualul an de învățămînt 
și la concentrarea tuturor energiilor 
pentru ca asemenea obiective să fie 
împlinite rapid, la cota cea mai 
înaltă a calității.

Mihâi IORDăNESCU 
și corespondenții „Scînțeii

r.

O pagină glorioasă din istoria luptei
poporului român pentru emancipare

politică și eliberare națională
(Urmare din pag. I)

CONSEMNĂRI

aici începuseră să se arate la ori
zont imaginile statelor proprii, na
ționale" (D. Prodan).

Toate aceste cauze și condiții, 
luate la un loc, configurează di
mensiunea istorică a răscoalei, ex
plică anvergura si totodată, deo
sebitul ei ecou.

Examinarea faptelor, documente
lor aduse la lumină, dar si o adec
vată înțelegere a dialecticii formei 
și conținutului ne permit să con
statăm caracterul ei de mare răs
coală țărănească ; prin obiective, 
prin conducători si participanti. 
prin formele de luptă, prin men
talități. prin modul torențial, vul
canic. tipic țărănesc al desfășură
rii sale. Aceasta nu exclude radi
calismul ei. atît ca virulentă a 
desfășurării, cît si prin obiectivul 
final, formulat ..într-o viziune 
proprie mentalității țărănești : no
bilime. iobăgie să nu mai fie !“

Aceasta face ca, dincolo de 
forme, „miezul ei de foc", con
ținutul ei să fie. neîndoielnic, re
voluționar. tinzînd nu la reforma
rea, ameliorarea, amendarea rîn- 
duielilor existente, ci la înlăturarea 
lor totală. Uriașa însemnătate a 
mișcării conduse de Horea, gran
doarea ei in perspectiva istoriei, 
pune în valoare conținutul revolu
ționar manifestat în formele și în 
modul specific al unei 
le țărănești.

Răscoala lui Horea 
însemnătate și 
bătălia generală 
poporului român 
pune în'lumină puternică proble
matica și revendicările sociale ale 
maselor largi, în timp ce intelec
tualitatea punea accent pe reven
dicările de ordin politic-național. 
Fuziunea acestor două planuri — 
social și național — intr-un singur 
ansamblu va permite o formulare 
atotcuprinzătoare a țelurilor națiu
nii române în revoluția din Tran
silvania de la 1848. Contribuția ma
selor, creatoare de istorie, iese 
și sub acest aspect în evidență.

Desfășurarea răscoalei, cu toate 
meandrele ei, cu fluxul șl refluxul 
ei, între 2 noiembrie și 16 decem
brie 1784, este îndeobște cunoscută, 
cum cunoscut și de mare răsunet 
este și epilogul ei, cu arestarea, ju
decarea și executarea conducători
lor răscoalei.

Pe parcursul acestor evenimen
te s-au vădit puternic, exemplar, 
eroismul și potențialul revoluționar 
ale maselor țărănești, abnegația și 
setea lor de dreptate, aspirația spre 

o lume complet nouă".

mari răscoa-

are o mare 
aceea că, înprin

de emancipare a 
din Transilvania,

S-a vădit, de asemenea, puterni
ca personalitate a conducătorilor 
acestei ample mișcări revoluțio
nare, exponent! ai înzestrărilor, 
înțelepciunii și geniului popular ; 
iar dintre ei, îndeosebi a lui Horea. 
Proiectat în legendă încă din timpul 
răscoalei, de fantezia populară 
dornică de dreptate și libertate, 
sfirșitul său de martir și demni
tatea cu care a înfruntat moartea 
i-au sporit și mai mult aureola. 
Măreția lui, cum s-a subliniat, con
stă în deplina identificare cu idea
lurile maselor din rîndurile cărora 
s-a ridicat. Iar masele i-au înălțat 
cel mai durabil 
durabil decît 
l-au înscris 
memoria lor 
in aeternum 
a poporului, 
a dat acestui 
dăltuiește in 
popular : „i 
drept, pietros, viforos, / pentru 
moți / pentru cei săraci și goi, pen
tru toți... / și-ai despicat in două 
istoria, / țăran de cremene, / cum 
n-a fost altul să-ți semene, l 
Horea !“.

Răscoala lui Horea a avut un larg 
ecou în epocă. Oameni politici, ar
tiști plastici, luptători revoluționari 
șl mase de cititori de pe diverse 
meridiane au urmărit cu mare' in
teres mersul răscoalei, luptele din 
cursul ei, eroicul ei epilog.

în acest fel, răscoala a pus in 
atenția Europei occidentale proble
ma poporului român și, pe de altă 
parte, a alimentat, a incitat con
știința revoluționară a celor care se 
pregăteau, acolo, de propria lor re
voluție. Tipice sînt mai ales cele 
scrise de Jacques Pierre Brissot, 
viitorul girondin, una din figurile 
proeminente ale Revoluției franceze 
din 1789, care spunea : „Revoltele 
sint rare, fiindcă poporul e greu de 
ațîțat la revoltă. Dacă e așa, în
seamnă că suferința lui e grozavă 
cind se decide să se răscoale", 
adăugind că : „Românii s-au răscu
lat ; prin urmare, au avut dreptate 
să se răscoale". „A-i pedepsi pen
tru exercitarea acestui drept — 
scria el în aceeași broșură — în
seamnă a-i pedepsi pentru că sint 
oameni". Radicalul Brissot vedea în 
marea ridicare la luptă a țăranilor 
din 1784 o nouă confirmare a 
legitimității luptei antifeudale, a 
înlăturării vechiului regim, de 
care se pregăteau și revoluțio
narii din propria lui țară.

Numeroase și semnificative sînt 
însă și alte ecouri mergînd din 
Ungaria și Austria, prin Franța, 
Germania și Italia pină în Spania 
și chiar în Suedia.

monument, mai 
bronzul sau marmura: 
pentru totdeauna in 
afectivă, l-au așezat 
lingă inima fierbinte 
O pregnantă expresie 
sentiment poetul, care 
cuvint efigia eroului 

,de jos / te-ai ridicat

Deși infrintă în ciocnirea imedia
tă cu exploatatorii și cu trupele 
puse în mișcare de aceștia, răs
coala iobagilor din Transilvania 
anului 1784 n-a rămas, cum era fi
resc, fără urmări. O primă conse
cință a constat în revocarea iobă- 
giei prin edictul imperial din mar
tie 1785, care, chiar dacă nu s-a 
respectat, a contribuit la zdruncina
rea instituției iobăgiei.

Răscoala a constituit o puternică 
lovitură dată orinduirii feudale. 
Ecoul ei în această direcție este 
semnificativ și prin spaima pe ter
men lung pe care o provoacă nobi
lilor, care se tem mereu de o re
editare a ei și în încurajarea per
manentă pe care o constituie pen
tru lupta maselor ce se gindesc 
adesea la exemplul lui Horea. Din 
răscoală și din urmările ei s-a tras 
concluzia că lupta nu a fost zadar
nică, că desfășurarea perseverentă 
a acestei lupte nu putea să nu ducă 
la atingerea țelului propus.

Un invățămint major al răscoa
lei a fost și acela că soluția refor
mistă, iluministă se vădea insufi
cientă. Numai metodele radicale, 
bazate nu pe „îmbunătățirea" rîn- 
duielilor existente, ci pe înlătura
rea lor puteau constitui o soluție.

în concepția Partidului Comunist 
Român, sărbătorirea a 200 de ani de 
la răscoala populară condusă de 
Horea, Cloșca și Crișan se află in 
continuitatea unor mai vechi tradi
ții, tradiții care promovau studie
rea momentelor de luptă din trecut 
ca exemple mobilizatoare pentru 
lupta din prezent. Astfel, într-o re
zoluție din iulie 1925 se dădea ca 
exemplu mișcarea condusă de 
Horea, Cloșca și Crișan, considerin- 
du-se că studierea din punctul nos
tru de vedere a acesteia contribuie 
la ridicarea nivelului de pregătire 
teoretică a militanților și membri
lor partidului.

Cultivînd în rîndul maselor tra
dițiile eroice ale luptei poporului 
pentru eliberarea socială și națio
nală, P.C.R. a evocat aceste tradiții, 
făcînd din ele un îndemn pentru 
continuarea luptei. Astfel, in plină 
dictatură regală, un manifest al 
P.C.R. conținea următorul îndemn : 
„...ne cheamă la luptă singele lui 
Doja, Horea și Tudor Vladimi- 
rescu".

Marea răscoală populară condusă 
de Horea, privită în succesiunea 
largă a istoriei, apare deci în chip 
firesc ca o luminoasă 
drumul evoluției poporului 
spre țelurile sale prezente

. viitor.
Cinstirea celor care s-au 

atunci cimentează și astăzi 
giile națiunii în drumul ei spre 
orizonturile comunismului.

treaptă în 
nostru 
și de
jertfit 
ener-

Expresii ale 
literaturii 
militante

La Muzeul literaturii, române 
s-a deschis, nu de mult, expo
ziția „Comori ale patrimoniu
lui Muzeului literaturii româ
ne", Parte a unui ansamblu de 
acțiuni prin care se evidențiază 
felul complex de valorificare a 
literaturii române in cei 40 de 
ani de ia Eliberare, expoziția a- 
dună in sălile muzeului mărtu
rii elocvente ale adeziunii și 
participării scriitorilor din țară 
la marile evenimente revoluțio
nare ale istoriei noastre. Docu
mente originale autografe, fac
simile din ediții princeps, ex
trase din presă, corespondența, 
manuscrise ale unor opere cu
noscute, fotografii, lucrări de 
artă plastică oferă un material 
expresiv pentru modul in care 
Muzeul literaturii române a 
contribuit la mai buna cuprin
dere și cunoaștere a marilor va
lori ale literaturii noastre. 
Dealtfel, însuși muzeul, în an
samblu, instituție culturală re
prezentativă apărută pe harta 
spirituală a patriei in aceste 
fertile decenii de afirmare spi
rituală, este una din dovezile 
peremptorii ale interesului pen
tru tezaurizarea și cunoașterea 
operelor manuscrise, a partici
pării scriitorilor la viața so
cială, politică si culturală a ță
rii. Un fond de circa 24 000 do
cumente aflate in posesia mu
zeului, din care citeva mii își 
găsesc reprezentarea in expozi
ția permanentă, iar altele sint 
rulate periodic in expoziții tema
tice, sint indicii convingătoare 
ale muncii depuse aici, alături 
de fecunda activitate de cerce
tare, depistare, achiziționare și 
conservare a unor mărturii lite
rare cu valoare deosebită.

Expoziția extrage din marele 
fond al muzeului acele docu
mente revelatoare prin valoarea 
lor pentru participarea scriitori
lor la viața timpului, la marile 
mișcări revoluționare.

Începuturile mișcării munci
torești își află mărturiile in 
publicații cum au fost „Con
temporanul", in opere ale lui 
Gherea și ale altor scriitori. 
Sint expuse documente aparți- 
nind lui Ibrăileanu, C. Stere, 
Jean Bart, N. D. Cocea, Ion 
Vinea, Ion Pas, Emil Isac, Tudor 
Arghezi, Tudor Teodorescu Bra
niște, Zaharia Stancu etc., prin 
care aceștia se afirmă ca pro
motori ai idealurilor socialis
mului. Publicații ca „Socialis
mul" șl „Facla", jurnale perso
nale, corespondență completează 
imaginea bogată a participării 
scriitorilor la evenimente, ple
doaria acestora pentru scrisul 
angajat, militant.

Expoziția se dovedește a fi o 
pagină vie deschisă cu atita ge
nerozitate spre valorile durabile 
ale spiritului, o invitație per
petuă la cunoașterea dimen
siunii militante a literaturii 
noastre, prin care slujitorii ei 
s-au angajat deplin in destinul 
patriei.

E. VASILESCU

Foto : Agerpres
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Ca reporter, am participat cu con
deiul adeseori la fluxul măreț al o- 
perei de armonizare a zonelor. Ve
deam, mai intit, in Bihorul meu au
tohton, cum foste comune devin ora
șe cu platforme industriale (Salonta, 
Harghita, Aleșd), Aleșdul găzduind 
una dintre cele mai mari și mai mo
derne cimentării din sud-estul Eu
ropei. Am văzut cum Zalăul, odini
oară deținător doar al unei mici 
fabrici de băuturi spirtoase, impunea, 
in timp record, o platformă indus
trială diversificată, cum Oradea, Sla
tina și apoi Tulcea alcătuiesc tri
unghiul de aur al aluminiului româ
nesc (Alro), cum Medgidia se tre
zea din somnolență si de sub colbu
rile stepei, la o viată industrială tre
pidantă, cum Alexandria 
sub pecetea patriarhală a 
in finețea producției de

ieșea de 
grinarului 
rulmenți,In laboratorul Institutului de petrol și gaze din Ploiești

Turnura spre dreapta și activi
zarea gîndirii teoretice burgheze de 
această factură, cu deosebire în ul
timul deceniu, este legată de adin- 
cirea crizei societății capitaliste, de 
cerința elaborării unei strategii 
proprii pentru ieșirea dintr-o ase
menea criză profundă și atotcuprin
zătoare, fără pierderi prea mari din 
punctul de vedere al intereselor 
burgheziei monopoliste. Recrudes
cența dreptei mai exprimă din 
partea reprezentanților săi dobîn- 
direa conștiinței clare a importan
ței ideologiei și a impactului aces
teia într-o lume a incertitudinii și 
nesiguranței. In acest context, lupta 
de idei, manipularea informației 
datorată dezvoltării mass-mediei, 
ce pot fi utilizate în direcția in
fluențării conștiințelor, a neutrali
zării și, apoi, anihilării spiritului de 
contestare și opoziție al clasei 
muncitoare, al celor exploatați, ca
pătă in „strategia dreptei" o impor
tanță crescîndă.

în același timp, turnura spre 
dreapta de care am amintit este ex
presia însăși a crizei societății ca
pitaliste în planul valorilor politice 
și ideologice, a soluțiilor preconi
zate, care nu mai pot aduce nimic 
nou și sint inspirate doar de ob
sesia trecutului, a valorilor „i 
trale". Promovarea unor 
logii de dreapta semnifică deci 
abandonarea valorilor 
burghezia le-a proclamat în as
censiunea ei, in ciuda trădării 
lor la tot pasul în realitatea 
social-politică. „Noile" ideologii 
promovează acum valori situate 
aproape la polul opus celor 
tradiționale și oficial afișate, cum 
ar fi inegalitatea, violența, domi
nația, disprețul față de om în locul 
egalității sociale, democrației, uma
nismului, securității. Caracterul 
„noilor" idei de dreapta este evi
dent.

„Restructurările" și „reelaborări- 
le“ în direcția dreptei în cimpul 
gîndirii burgheze, operate într-o 
manieră ofensivă și manifestă in 
ultima vreme, urmăresc in fond să 
confere legitimitate sistemului ca-

pitalist, orientărilor strategice eco
nomice și politice, sociale și cultu
rale reacționare ale unor cercuri 
conservatoare.

Dreapta ideologică actuală nu 
este însă nici pe departe o orien
tare unitară de idei, aceeași pre
tutindeni în lumea occidentală, 
cîteodată nici chiar în granițele 
aceleiași țări, cu toate că manifes
tările ei specifice legitimează 
tendințele politice conservatoare 
mai generale, convergente ale unor 
cercuri ale burgheziei monopoliste. 
Trebuie deci făcută distincție nu

litice privind realizarea unei 
„monarhii elective" și a unei „Eu
rope de monarhii", contrapusă 
„eurocomunismului" și opoziției de
mocrate. Alți reprezentanți 
„noii drepte" caută să se înscrie în 
tradiția istorică republicană.

Dreapta ideologică americană, 
rindul ei, se prezintă astăzi ca 
mozaic bizar de grupări" și ieiue, 
așa cum arată Michael W. Hughey, 
un teoretician neoconservator, mer- 
gind de la „noua dreaptă" pro- 
priu-zisă, cu o puternică influență 
electorală, instituționalizată ca or-

ai

la 
„un 

și teme,

celei din Franța, față de tendințele 
hegemonice și de dominație ale im
perialismului american, spre resta
bilirea autorității depline și in
fluenței statelor vest-europene pe 
arena internațională. Făcîndu-se 
ecoul unor asemenea interese și 
aspirații, ideologia „noii drepte" din 
Franța poartă o marcă europocen- 
tristă și anticomunistă, încercind să 
aducă ca argument teoria superio
rității rasiale a indoeuropenilor in 
raport cu alte popoare. „Noua 
dreaptă" legitimează deci nu des
ființarea oricărei hegemonii, care

P.e

LoȚI
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,ances- 
ideo-
care

numai Intre dreapta ideologică ac
tuală și vechea dreaptă, între ma
nifestările ei contemporane și ex
trema dreaptă, dar și intre diver
sele ei curente, putîndu-se vorbi 
astăzi despre dreapta ideologică nu 
Ia singular, ci la plural. Distingem 
astfel între o dreaptă franceză și 
una americană, engleză sau italia
nă etc., între una autoritaristă și 
alta „democrată", între dreapta 
neoconservatoare și neoliberală, in
tre una naționalistă și alta mai 
ponderat naționalistă sau neocolo- 
nialistă etc. Așa, de exemplu, în 
cadrul „noii drepte" devenită foar
te activă în Franța în deceniul an
terior, există orientări mai extre
miste, precum cea promovată de 
Michel-Georges Micberth și Franțois 
Richard în cartea lor „Revolution 
Droitiste" apărută în 1980, care trec 
de la antiegalitarismul și elitismul 
proprii tuturor concepțiilor contem
porane de dreapta la respingerea 
deschisă a democrației și a mode
lului statului republican. Opiniile 
acestei aripi cu tendințe extremiste 
se întîlnesc însă cu concepțiile po-

ganizație prin „Național Conserva
tive Political Commitee", la dreap
ta tehnocratică a „noilor econo
miști" și apoi la neoconservatoris- 
mul ideologic. Cu toată această 
„diversitate" sînt evidente similitu
dinile, pornind îndeosebi de la te
mele și concepțiile abordate (pri
matul pieței și critica intervenției 
statului în economie, anticomunis
mul activ, antiegalitarismul și eli
tismul, promovarea autoritarismu
lui, apărarea valorilor tradiționale).

Cerința de a aborda diferențiat, 
„dreapta contemporană" fără a 
scăpa nicidecum „convergențele", 
ceea ce au ele comun, este ne
cesară mai ales cind ne referim 
la concepțiile lor politice in plan 
mondial. Și în acest plan, construc
țiile reprezentanților „dreptei con
temporane" reflectă îndeobște inte
resele proprii unor cercuri, aspira
țiile lor la dominație, precum și 
contradicțiile dintre diferitele pu
teri în sfera relațiilor internațio
nale. Astfel, „noua dreaptă" fran
ceză exprimă în acest plan reacția 
burgheziei occidentale, îndeosebi a

este un imperativ 
tre, ci 
printr-o alta.

Justificarea unor 
monice în relațiile dintre state for
mează astfel axul strategiei inter
naționale conturată cu claritate în 
conceptele dreptei ideologice ac
tuale.

Strategia politică internațională a 
dreptei contemporane este de 
aceea vetustă și anacronică, indi
ferent de originea și ideile particu
lare exprimate, ea contrapunîn- 
du-se aspirațiilor popoarelor spre 
egalitate și independență deplină in 
relațiile dintre state, spre o nouă 
ordine economică și politică inter
națională, a cărei componentă esen
țială o constituie democratizarea 
acestor relații, excluderea hege- 
monismului și a dominației, a 
forței și discriminărilor de orice 
fel, a politicii sferelor de influență, 
eliminarea decalajelor între țările 
bogate și cele sărace.

In lupta împotriva socialismului 
și a mișcărilor revoluționare, bur
ghezia recurge, așa cum o arată

înlocuirea
al zilelor noas- 
unei hegemonii

tendințe hege-

experiența istorică a deceniului 
trecut, nu numai la reelaborarea ' 
propriei ideologii, ci și Ia conținu
tul reacționar și la influenta pro
pagandistică a unor filozofii și 
ideologii „de împrumut", care pot 
fi chiar critice la adresa capitalis
mului, dar prin caracterul lor fun
damental anticomunist ele sint uti
le ca mijloc de diversiune ideolo
gică și de concentrare a atacurilor 
principale împotriva teoriei marxis
te și a orinduirii socialiste. Acesta 
a fost cazul „noii filozofii" în Fran
ța, căreia i s-a făcut o mare 
publicitate. Alianța cercurilor ofi
ciale ale anilor anteriori cu „noii" 
metafizicieni ai puterii și ai nepu
tinței umane în fața acesteia, re
prezentanți, în același timp, ai 
unui anticomunism virulent, „în
noit", a avut o motivație precisă, 
„noua filozofie" înscriindu-se astfel 
în calculele tactice ale acestor 
cercuri, în strategia luptei antico
muniste. Prin ideile sale, „noua fi
lozofie" s-a dovedit de fapt o apo
logie a statu-quo-ului politic și de 
clasă existent in societatea capita
listă, fiind convergentă în finalită
țile ei cu ideologia burgheză reac
ționară in ansamblul ei.

Analiza critică, desigur nuanțată, 
a unor asemenea concepții este o 
necesitate a luptei ideologice ac
tuale, cu atît mai mult cu cît re
prezentanții „dreptei moderne" sînt 
deosebit de activi în viața ideolo
gică a lumii de azi.

Dezvăluirea esenței politice reac
ționare a acestor orientări anacro
nice în raport cu aspirațiile de pro
gres și emancipare ale popoarelor, 
demonstrarea tiuperiorității socialis
mului, a valorilor sale, în spiritul 
cerințelor subliniate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. constituie o ne
cesitate de stringentă actualitate, 
o datorie de cdîiștiință și luciditate 
in fața istoriei, pentru a netezi ca
lea realizării celor mai nobile nă
zuințe de desăvîrșire a omului și 
umanității.
Proî. univ. dr. Ion FLOREA

cum tirguri moldovenești, mici bur
guri transilvane, orășele anonime 
din Cimpia Română își pun o arhi
tectură semeață, produc și exportă 
ceea ce nu produceam, dar impor
tam, iar in zone cu populație densă, 
ca Tirgu Secuiesc, Sfintu Gheorghe, 
Miercurea-Ciuc, sau Medias, Sighi
șoara, Sebeș — prin democrația so
cialistă și umanismul ei, industria și 
cultura își creșteau și întăreau ne
contenit așezămintele.

Frumusețea constă in faptul că 
saltul in civilizație al zonelor răma
se in urmă se făcea și se face pa
ralel cu dezvoltarea, in continuare, a 
zonelor avansate, in frunte cu capi
tala patriei, acestea din urmă ne- 
fiind frustrate de ritmurile lor de 
dezvoltare. Poate că un alt exemplu 
grăitor 
genere 
care se 
tinuare 
fostul ____  ______ __ .
lor, săltat printre primele așezări, in 
notorietate si care a ajuns deja unul 
dintre orașele de frunte in conste
lația industrială românească.

Tot așa, peisajul rural s-a dezvol
tat in armonie cu cel urban, legea 
sistematizării dindu-i aspecte urba
ne, deseori de veritabile stațiuni cli- 

, materice — la munte sau la mare 
— de orășele agricole, in bazinele 
cerealiere. Dar nu numai arhitectu
ra le dă modernitate și greutate in 
viața economică, ci și producții
le mari secundate de sectoare in
dustriale ale unităților agricole, cit 
mai multe, și de așezămintele so
ciale și de cultură. Succesele obți
nute de toate zonele in Festivalul 
național „Cintarea României", pro
dusele lor artistice și de artizanat 
industrializat sint ecoul in spiritua
litate al unei dezvoltări economice ascendente.

La orașe sau in sate, dezvoltarea 
echilibrată, ca de vase comunican
te, cu victoriile ei economice, nu s-a 
intimplat insă in sine și pentru sine, 
Ci a condus, prin dialectica istoriei, 
la schimbări de structură, la decan
tări și sublimări in conștiința socia
listă. Muncitorul sau țăranul se a- 
propie, in cuantumul cunoștințelor 
profesionale, de nivelul ingineresc de 
specializare — munca are substratul 
luminos al unei datorii civice — spi
ritul iscoditor iscă invenții și inova
ții, cultura cuprinde masele deveni
te consumatoare și, totodată, crea
toare de frumos artistic, există o 
fluență exemplară in ținuta civică, 
patriotică, a generațiilor, prin drep
turi și datorii, in spiritul educației 
comuniste pe care partidul o impri
mă poporului întreg. Căci o dezvol
tare armonioasă, simetrică, s-a rea-. 
Uzat si în acest sens, de la platfor
ma Capitalei pini la cătunul cel mai răzleț.

Readucerea problemei dezvoltă
rii armonioase a tuturor zonelor ță
rii in forumul Congresului al 
XIII-lea devine, așadar, continua
rea. unui program deja realizat in 
mare măsură, cu un palmares re
marcabil, într-o etapă nouă de lărgi
re și desăvîrșire, de reașezare in 
structuri și forme mai complexe și 
mai atotcuprinzătoare. Forumul su
prem al comuniștilor din România 
va dezbate și va aproba din nou 
documente-cheie de boltă pe arcul 
de timp al viitorilor cinci ani și 
pină la sfirșitul mileniului sub că
lăuzirea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului și președintele României 
socialiste moderne.

este zona Brașovului, in 
ra-diar bine dezvoltată, dar 
dezvoltă spectaculos, in con
st, la saltul din anonimat, 
orășel picotitor al Pltești-
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A apărut în limba maghiară :

NICOLAE CEAUSESCU♦

Cuvîntare ia Sesiunea solemnă comună a 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale și Consiliului 
Național al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, consacrată împlinirii a 40 de ani 
de la înfăptuirea actului revoluționar de 

la 23 August 1944
— 22 august 1984 —

Editura Politică

OBIECTIVELE PROIECTULUI DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL Xlll-IEA Al P.C.R.

Dezvoltarea intensivă a industriei
(Urmare din pag. I)

ZIUA NAȚIONALA A REPUBUCH ARAM YIMEN

Cronica • I • zilei
In zilele de 23—25 septembrie 1984 

s-au desfășurat In Capitală lucrările 
Conferinței internaționale de istorie 
militară cu tema „Război și socie
tate în Europa centrală și de est 
1740—1920. Sinteză", organizată de 
Comisia română de istorie militară, 
în colaborare cu Colegiul Brooklyn 
din New York, sub egida Academiei 
Republicii Socialiste România, Aca
demiei de științe sociale și politice.

Conferința a prilejuit un larg 
schimb de opinii între specialiștii' 
din diverse țări și s-a constituit în- 
tr-un aport prețios la îmbogățirea 
istoriografiei contemporane.

In încheierea lucrărilor, s-a dat 
citire unui apel adresat de istoricii 
români participant! la conferință 
către istoricii din toate țările lumii 
pentru a-și intensifica eforturile în 
vederea promovării nobilelor idea
luri ale Conlucrării între popoare,

ale prieteniei și păcii pe planeta 
noastră.

★
Marți, a fost semnat în Capitală 

un Protocol, între Ministerul Turis
mului din Republica Socialistă 
România și Asociația Bulgară pen
tru Turism și Odihnă privind extin
derea relațiilor turistice dintre cele 
două țări in 1985 și direcțiile de 
dezvoltare a colaborării bilaterale în 
cincinalul următor.

★
Marți dimineața, nava-școală ita

liană „Amerigo Vespucci", care a e- 
fectuat o vizită în portul Constanța, 
a părăsit apele teritoriale românești.

Pe timpul cit s-au aflat în țara 
noastră, membrii echipajului au vi
zitat monumente istorice și obiecti
ve cultural-turistice din municipiul 
Constanța și de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

(Agerpres)

Sesiunea științifică consacrată aniversării 
a 200 de ani de la revoluția condusă 

de Horea, Cloșca și Crișan
Marți, 25 septembrie 1984, s-au 

desfășurat in Capitală lucrările 
sesiunii științifice, cu participare 
internațională, organizată de Minis
terul Apărării Naționale, consacrată 
împlinirii a 200 de ani de lâ revo
luția condusă de Horea. Cloșca și 
Cri șan.

La reuniunea științifică au parti
cipat oameni de știință și specialiști 
în domeniul istoriei, din tară si de 
peste hotare, generali șl ofițeri 
cercetători din instituții de cerce» 
tare și de învătămînt.

In Cuvintul de deschidere, rostit de 
general-locotenent Iile Ceausescu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului

re-Politic Superior al Armatei, s-a . 
levat însemnătatea istorică internă Si 
internațională a marii ridicări revo
luționare din 1784 și s-a subliniat 
lnriurirea puternică pe care aceasta 
a exercitat-o asupra desfășurării ul
terioare a luptei întregului popor 
român pentru libertate, unitate. Inde
pendentă si progres.

Au prezentat comunicări 
de știință și

oameni 
cercetători din tara 

noastră și de peste hotare. Reuniu
nea științifică de la București, dedi
cată bicentenarului revoluției de la 
1784 s-a constituit intr-un vibrant 
omagiu adus luptelor purtate de 
poporul român pentru conservarea 
ființei sale, pentru progres social și 
național.

concordantă cu necesitățile socie
tății, cu resursele materiale și ener
getice, de forță de muncă și finan
ciare disponibile. Ilustrativă în acest 
sens este prevederea ca în cinci
nalul viitor să se realizeze o apro
piere intre ritmul de creștere a pro
ducției globale agricole — care va fi 
de 5,4—5,8 la sută, și cel al produc- 
ției-marfă industriale — 6—6,5 la 
sută.

In lumina prevederilor din proiec
tul de Directive, care sînt orientă
rile fundamentale ale dezvoltării in
tensive a industriei în cincinalul vi
itor și in perspectivă 1

O direcție esențială de 
reprezintă modernizarea, 
nuare, a structurilor de 
întelegind prin aceasta ______
prioritară a ramurilor industriale de 
prelucrare avansată, capabile să uti
lizeze superior materiile prime, ma
terialele și energia, să înglobeze in 
produsele realizate mai multă inteli
gentă și creativitate tehnică româ
nească. să valorifice la cote tot mai 
înalte potențialul tehnic, material si 
uman de care dispun unitățile in
dustriale. Concludentă în această pri
vință este prevederea potrivit că
reia, în vreme ce producția-marfă 
industrială va spori în viitorul cin
cinal intr-un ritm mediu anual de 
6—6,5 la sută, ritmul mediu anual 
de creștere în industria construcției 
de mașini va fi de 7—7,5 la sută, iar 
în industria chimică — de 8,5—9 la 
sută.

O asemenea orientare nu înseam
nă nicidecum stagnarea creșterii 
unor ramuri industriale, dezvoltarea 
unor sectoare în detrimentul al
tora. ci o regrupare a forțelor 
și potențialului industrial. Tocmai pe 
baza dezvoltării ample a ramuri
lor industriale purtătoare ale pro
gresului tehnic se creează condi
ții pentru realizarea. în cincinalul 
viitor, a unor ritmuri medii anuale 
de creștere a producției de 5,5—5,8 
la sută în industria ușoară si de 
6,5—6,8 la sută în industria alimen
tară. Sînt prevederi care dovedesc 
că restructurarea pe baze modeme a 
industriei prin dezvoltarea priorita
ră a ramurilor de prelucrare avansa
tă. nu este o măsură de conjunctură, 
ci o orientare fermă, sănătoasă și de 
durată menită să asigure mersul 
înainte al economiei românești, rea
lizarea de indici superiori de efici
entă in utilizarea muncii sociale.

Concomitent cu modernizarea 
structurilor de producție, dezvoltarea 
intensivă a industriei presupune și 
ridicarea continuă a calității produ
selor, asigurarea unei înalte compe
titivități tehnico-economice produse
lor românești. De fapt, mai mult ca 
oricînd, în noul cincinal aplicarea 
largă a realizărilor științei si tehni
cii trebuie să ducă la o importantă 
creștere a calității produselor. Cali
tatea este O premisă a eficientei — 
orice produs necorespunzător deter- 
minind încărcarea costurilor de pro-

acțiune o 
in conți- 
producție, 
creșterea

ducție. scăderea rentabilității. De a- 
ceea, folosind tehnica superioară de 
care dispun și vor dispune întreprin
derile. este nu numai necesar, ci și 
absolut obligatoriu ca ele să reali
zeze numai produse de calitate su
perioară. Se știe că un important 
atribut al competitivității este mo
dernitatea. Un produs, chiar irepro
șabil executat, dacă este de tip în
vechit, nu va fi acceptat pe piața 
externă. Este evident 
condiții. Înnoirea și 
produselor reprezintă 
obiectivă a dezvoltării 
creșterii eficientei. în 
vintă. in proiectul de 
prevede ca ponderea produselor care 
se vor realiza la nivel mondial ridi
cat să ajungă în 1990 la aproape 95 
la sută, iar la 2—5 la sută din pro
ducție să se realizeze performanțe 
superioare acestui nivel. în scopul 
atingerii acestui obiectiv esențial al 
dezvoltării industriei, devin necesa
re acțiuni ferme, concrete, in fiecare 
întreprindere, pentru modernizarea 
și reprolectarea produselor aflate în 
fabricație curentă, pentru asigurarea 
unor înalte caracteristici constructi
ve. funcționale și de fiabilitate la 
produsele aflate în curs de asimila
re sau care vor fi proiectate în vii
tor. pentru realizarea lor la gaba
rite și cu consumuri specifice mate
riale și energetice mereu mai redu
se. pentru sporirea randamentelor și 
diminuarea cheltuielilor cerute de 
exploatarea, întreținerea și repararea 
lor.

O altă direcție fundamentală a 
dezvoltării intensive o constituie 
sporirea puternică a productivității 
muncii. Cu alte cuvinte, sporirea 
producției în proporțiile stabilite 
trebuie realizată cu cheltuieli de 
muncă cit mai reduse. în mod con
cret. in cincinalul viitor productivi
tatea muncii în industrie, calculată 
pe baza produ'ctiei-marfă. va trebui 
să sporească intr-un ritm mediu a- 
nual de 10 la sută, asigurîndu-se du
blarea acesteia in 1990 fată de 1985. 
Este de relevat, așa cum se preve
de în proiectul de Directive, că în 
cea mai mare parte — si anume în 
proporție de circa 55 la sută — creș
terea productivității muncii se va 
realiza prin introducerea și genera
lizarea progresului tehnic. în special 
prin aplicarea tehnologiilor noi de 
fabricație, mecanizarea si automati
zarea producției, extinderea siste
melor mecanizate și automatizate, 
dotarea cu mașini și instalații de 
înalt randament si modernizarea ce
lor existente, trecerea la realizarea 
pe scară largă de linii, secții si sec
toare complet automatizate si robo
tizate. Totodată, o atenție deosebită 
se va acorda ridicării nivelului de 
pregătire profesională a oamenilor 
muncii, perfecționării organizării 
producției si îmbunătățirii normelor 
de muncă, asigurării unul raport co
respunzător între munca productivă 
si cea de administrație. întăririi or
dinii si disciplinei in toate unitățile 
productive.

că, in aceste 
modernizarea 

o necesitate 
economice, a 
această pri- 
Directive se

Procesul de dezvoltare si restruc
turare a industriei. în lumina pre
vederilor proiectului de Directive, 
este astfel gîndit incit să asigure 
economisirea strictă si valorificarea 
superioară a materiilor prime, com
bustibilului Si energiei, recuperarea 
si refolosirea resurselor rezultate din 
procesele de producție și de consum, 
reducerea cheltuielilor de producție 
și, îndeosebi, a celor materiale. Con
cret. în proiectul de Directive se 
prevede reducerea cu circa 110 lei a 
cheltuielilor totale si cu peste 80 lei 
a cheltuielilor materiale la 1 000 lei 
productie'-marfă în industria repu
blicană. Tot în acest cadru se cuvi
ne subliniat că, prin reducerea con
sumurilor specifice și sporirea valo
rii unitare a produselor, ca rezultat 
al ridicării performantelor tehnice si 
calitative ale acestora, se va asigura 
creșterea mal accentuată a gradului 
de valorificare a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și ener
giei. Astfel, calculat pe baza pro- 
ductiei-marfă industriale, indicele de 
valorificare urmează să fie cu 25—27 
Ia sută mai mare in 1990 fată de 1985.

O altă direcție principală a dez
voltării intensive a industriei, pre
văzută în proiectul de Directive, se 
referă la accentuarea specializării și 
integrării producției in vederea uti
lizării cu randament maxim a capa
cităților de producție, ridicării cali
tății produselor si reducerii costuri
lor de fabricație.

Ampla perspectivă de muncă rod
nică și creație pe tărimul dezvol
tării intensive, pe baze- moderne a 
industriei pe care 6 prefigurează 
proiectul de Directive are un pu
ternic caracter mobilizator, insuflă 
clasei noastre muncitoare, muncito
rilor. tehnicienilor și inginerilor din 
această ramură fundamentală a eco
nomiei naționale hotărîrea de a-și 
consacra toate forțele înfăptuirii 
obiectivelor prevăzute de acest im
portant' document programatic, de a 
acționa fără preget, cu spirit revo
luționar și înaltă răspundere, pentru 
a aduce întreaga contribuție la ri
dicarea patriei noastre pe noi trepte 
de progres și civilizație.

v.:

DE LA C. E. C.

R. P. CHINEZĂ

F’ycp)puf pi S^nlp

Domnului colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen

SANAA

La sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen vă adresez, în 
numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai ' 
bune urări de Sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace poporu
lui țării dumneavoastră.

Exprim convingerea că raporturile prietenești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Yemen se vor dezvolta în continuare, în toate 
domeniile de interes comun.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

altitu- 
m și 
toate

Situată la o 
dine de 2150 
înconjurată din 
părțile de munți go->
lași de piatră. Sanaa, 
unul dintre cele mai 
vechi orașe ale O- 
rientului Mijlociu, tră
iește o nouă tine
rețe datorită impor
tantelor 
trecute 
cea sa 
luția 
din 
1962. 
acest 
avea nici măcar o sin
gură stradă asfaltată, 
iar majoritatea popu
lației trăia într-o sta
re de adincă înapoie
re. astăzi capitala
R.A. Yemen dispune 
de bulevarde largi, 
de-a lungul cărora 
pot fi intilnite edificii 
moderne, 
unor 
d e r i 
nanciare, ale 
niei aeriene 
nia“, ale 
hoteluri 
tindeni 
lește, se 
șantiere,

prefaceri pe
in înfătisa- 
după revo- 

antimonarhică 
septembrie26

Dacă înainte de 
eveniment nu

sedii ale 
întreprin- 
economico-fi- 

compa- 
„Yeme- 

unor mari 
etc ; pretu- 
se constru- 

organizează 
cel mai în-

tins fiind cel al cartie
rului din apropierea 
noului complex spor
tiv.

Schimbări impor
tante au avut loc, 
de asemenea, în înfă
țișarea celorlalte loca
lități ale tării, inclu
siv a satelor, unde 
trăiește 85 la sută din 
populația de aproxi
mativ 8 milioane de 
locuitori a R.A. Ye
men.

în dorința de a con
tribui la consolidarea 
independentei econo
mice a tării, autorită
țile de la Sanaa au 
pus concomitent ba
zele unei industrii 
proprii, prin construi
rea unor întreprin
deri de ciment, alu
miniu și conserve, au 
creat o amplă rețea 
de căi de comunicații 
si au luat mă
suri pentru extinderea 
prospecțiunilor geo
logice. Ultima dintre 
aceste acțiuni a fost 
încununată de un suc
ces de seamă : in 
urmă cu numai cîteva 
luni, președintele re-

publici!, Aii Abdullah 
Saleh, a inaugurat in
tr-un cadru festiv pri
ma exploatare petro
liferă — cea de Ia Man- 
rib-Jouf cu o produc
ție de 7 300 barili pe 
zi. Aceasta are o sem
nificație deosebită în- 
trucît R.A. Yemen era 
cunoscută ca o tară 
fără resurse petro
liere.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie și solidari
tate cu popoarele 
arabe, cu toate po
poarele care pășesc 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, po
porul român urmă
rește cu interes și 
simpatie realizările ob
ținute de poporul ye- 
menit în direcția fău
ririi unei vieți noi. 
între Republica So
cialistă România și 
Republica Arabă Ye
men s-au statornicit 
relații de colaborare 
întemeiate pe deplina 
egalitate în drepturi 
și avantajul reciproc, 
care cunosc, un curs 
ascendent.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Puterea de creație a omului pe vechiul

Depunătorii care economisesc pe 
libretele de economii cu dobîndă 
și cîștiguri și pe libretele de eco
nomii cu cîștiguri sint informați 
că tragerile la sorti pentru acor
darea ciștigurilor pentru trimestrul 
III 1984 vor avea loc în ziua 
29 septembrie a.c. orele 12,30 
sala Casei de cultură din str. 
lomit nr. 6 din Capitală.

La aceeași dată și in aceeași 
va avea loc și tragerea la i

de 
in 

Za-

sală 
_____ _ sorti 

pentru acordarea ciștigurilor. pen
tru luna septembrie a.c. la obli
gațiunile C.E.C. cu cîștiguri.

Titularii libretelor de . economii 
cu Cîștiguri și cu dobîndă și ciști- 
guri, precum și posesorii de obli
gațiuni C.E.C. cu cîștiguri au po
sibilitatea de a obține numeroase 
cîștiguri pe care le acordă Casa de 
Economii și Consemnățiuni cu 
prilejul acestor trageri la sorti.

cinema
• Gllssando t PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,39; 16,39! 19,30, FAVORIT (45 31 70)— 9; 12,30; 16; 19,15, MODERN (23 71 01)
— 9; 12; 16; 19.• Pădure» nebună : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 1S; 17; 19.• Dreptate în lanțuri:
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; :
19,45, FLAMURA (85 77 13) 
13,15; 15,30; 17,45; 70.• Emisia continuă. : __ __
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,50; 15,45 
20, CULTURAL (83 50 13) — 8; : 
13,30; 15,45; 18; 30,15.• După multi ani : TIMPURI 
(15 6110) — 9: 11; 13,15; 15,30;• Lișca : TIMPURI NOI — 20.
• șapte băieți șt o ștrengăriți : VIC
TORIA (16 28 79) — 0; 11,15; 13,30;
15,45; 18ț 20.
• Surorile : UNION (13 49 04) — 9,30:
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20. ARTA
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 
20,15.• Jazz *30 : COTROCENI (49 48 48) — 
15 * 17 15 * 19 30.
• ' Salutări de Ia Agigea t COSMOS
(27 54 95) — 9,30: 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.• Imposibila Iubire : VOLGA
(7971 26) — 9; 13; 16; 19.
• Program de desene animate — 9; 11; 17, Secretul iul Baehui — 13; 15;
19 : DOINA (16 35 38).
• B.D. Ia munte șl la mare : VIITO
RUL (10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Undeva, cindva : SCALA (11 03 73)— 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Seherezada t LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 0; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 
20,15.

FEROVIAR 
15,30; 17,43; 

i — 0; 11;
EXCELSIOR 

i; 1B; 
11,15;
NOI

17,45.

J 
A.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
La 30 septembrie 1984 — o

formulă inedită PRONOEXPRES : 
TRAGEREA MULTIPLĂ. Se efec
tuează 8 extrageri (față de 6 la 
tragerile excepționale), totalizînd 
48 de numere (față de numai 42 la 
tragerile excepționale), extragerile 
fiind „legate" două cite două, în

timp ce la tragerile excepționale 
sînt „nelegate". Astfel, duminică 
30 septembrie se pot obține în con
diții avantajoase autoturisme 
„OLTCIT SPECIAL", excursii in 
R.P. Ungară, precum și cîștiguri 
în bani. Cîștigurile se atribuie pe 
16 categorii.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrologie comunică timpul probabil pentru 

intervalul 27 Septembrie ora 21 — 39 
septembrie, ora 21. In tară : Vremea 
va £1 schimbătoare cu cerul temporar noros, exceptlnd regiunile sudice ale 
țării unde vremea va deveni in gene
ral frumoasă cu cerul variabil. Preci
pitații locale sub formă de ploaie vor 
cădea in jumătatea de nord a țării șl

Izolate In rest. Vlntu! va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări loca
le predominind din sectorul vestic cu viteze de pină la 50 km pe oră. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse Intre 
4 șl 14 grade, Iar cele maxime între 
16 șl 26 de grade, mal ridicate în su
dul tării. Dimineața pe alocuri se va produce ceață. In București s Vremea 
va deveni In general frumoasă cu 
cerul variabil favorabil averselor de ploaie la începutul Intervalului. Vlnt 
slab pină Ia moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse Intre 9 șl 12 
grade, iar cele maxime Intre 24 șl 27 
de grade. Dimineața ceață slabă.

• Teheran ’43 : CAPITOL (16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19.
• împușcături sub spînzurătoare : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• I se spunea „Buldozerul" : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.• competiția : CENTRAL (14 12 24)— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• ’Legenda călărețului singuratic:
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15; 13,30;
15 45 * 18 * 20
• ’Campionul : GRIVIȚA (17 08 58) — 
0; 12; 16; 19. DACIA (50 35 94) — 0; 
1.1,30; 14; 10,30; 19.• Prindeți șl neutralizați : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 16; 17; 10.

’ • Lupii mărilor : LIRA (3171 71) — 
15,30; 18; 20, la grădină — 20, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Polițist sau delincvent : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.• Cobra se întoarce : GIULEȘTI 
(17 65 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.• Gemenii în vacanță : PACEA 
(60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.• Locotenent Cristina : MELOD’â 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15;15; 18; 20.
• Căpitanul răzbunării : GLORIA 
(47 46 75) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.13.• Cineva ca line : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,46; 18; 20, la gră- 

. dină — 19,45.
• A opta minune a lumii : POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Detașament cu misiune specială: 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Domnișoara Noorle : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Marfă furată : FLACĂRA (30 33 40)
— 15,30; 17,3o; 19,30.

teatre

— 9;

• Teatrul National (14 71 71, sala mică) : Cavoul de familie — 19,30
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Con
fluenta artelor”. Muzlcă-Llteratură- Plastică. „Faust — erou al cunoaște
rii". Ișl dau concursul 1 Emilia Pe
trescu șl Dan Zancu. Comentează 
prof. Cristina Vasiliu — 18; (sala 
Studio) : Recital instrumental. Ser
giu Năstase — vioară, Marius Ungu- 
reanu — violă. Victor Popescu — 
violoncel ■— 19,39
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19 ; (sala Grădina Icoanei, li 93 44) : o zi de o- 
dlhnă — 19
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18• Teatrul de operetă (14 89 11) : 
Vinzătorul de păsări — 19
• Teatrul Mic (14 79 81) : Mitică pescu — 19,30
• Teatrul Foarte Mic (H 09 05) : manță tirzie — 20
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, 
Magheru) : Mița în sac — 19,30
• Teatrul Giuleștl ' ’ ~ '14 72 34) : _
• Teatrul sâtlric-muzicalse“ (sala Savoy, 15 56 78) ; cu... sticleți — 19,30 ; ’
răbuș) : ~
ment șl film — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) ; Bucuroși de 
18,30
• Teatrul „Țăndărică- Noul nostru vecin — 10 ; 
rile mlnzulul — 15 ; Nocturn 
tea de vizită — 20

Po
fto-
sala

.____ (sala Majestic,Milionarul sărac — 19,30 
.......___ ' ' „C. Tăna- Bălatul 

__ , (grădina Câ- Mlnispectacol de dlvertls-
Română” 

oaspeți —
(15 23 77) i Anotimpu-

Car-

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX. Astăzi începe la Brăila 

turneul Balcaniadei de box — ediția 
a XXII-a. Vor participa în formație 
completă (cite 12 pugiliști) reprezen
tativele României, Iugoslaviei, Bul
gariei și Turciei, precum și nouă 
boxeri reprezentind Grecia.

Cei 12 reprezentanți ai României, 
selecționați de antrenorul Ion Popa, 
sînt următorii : categoria semimuscă
— Virgil Iordache (Tractorul Bra
șov) j muscă — Marin Vișan (Oțelul 
Tîrgoviște) ; cocoș — Marian Fână- 
țan (Steaua) ; pană — Ion Panaite 
(B. C. Galați) ; semiușoară — Nico- 
lae Brînzei (Nicolina Iași) ; ușoară
— Florian Țircomnicu (Dinamo 
București) ; semimijlocie — Rudei 
Obreja (Dinamo București) ; mijlo
cie mică — Nicolae Balaban (Dacia 
Pitești) ; mijlocie — Doru Maricescu 
(Steaua) ; semigrea — Marcel Marcu 
(B. C. Brăila) ; grea — Gheorghe 
Preda (Steaua) ; supergrea — Teodor 
Pîrjol (Voința București).

Azi. va avea loc o reuniune preli
minară, joi și vineri — galele semi
finale, iar duminică dimineața — 
gala finalelor.

FOTBAL. După rezultatele din 
etapa precedentă, cîteva meciuri din 
etapa a V-a a campionatului diviziei 
A rețin în mod deosebit atenția. Mai 
întii, Sportul studențesc — Univer
sitatea Craiova, unul dintre derblu- 
rile sezonului de toamnă (stadion 
Sportul studențesc) ; in apropiere, 
tot in Capitală, la stadionul Giulești, 
Rapid va juca cu F. C. Olt. Apoi, 
la Pitești, o întrecere cu tradiții fru
moase, intre F. C. Argeș și echipa 
campioană. Dinamo București. în 
sfirșit, la Iași, liderul actual al cla
samentului general, echipa Steaua, 
va întîlni formația locală Politehni
ca. autoarea unui rezultat foarte 
bun, în etapa trecută, Ia Craiova.

Celelalte cinci meciuri : Chimia — 
S. C. Bacău, A.S.A. — F. C. Baia 
Mare, Corvinul — Gloria, F. C. Bi
hor — Jiul și F.C.M. Brașov — Po
litehnica Timișoara.

Partidele vor începe îa ora 17.
ȘAH. La Katowice, in campionatul 

european de șah pentru junioare, 
după 6 runde în clasament conduce 
Ildiko Madl (Ungaria) cu 4,5 puncte 
(1), urmată de Gabriela Olărașu 
(România) 4,5 puncte. Iguana Erneste 
(U.R.S.S.) 4 puncte (1) etc. în runda 
a 5-a, tînăra maestră româncă a re
mizat cu lidera clasamentului. Ildiko 
Madl, iar în runda a 6-a a împărțit 
punctul cu poloneza Anna Liszowska. 
Alte rezultate din rundele 5 și 6 : 
Zorica Poulek — Christine Lerolx 
1—0 : Petra Hajkova — Ana Dalgrum 
1—0 ; Linda Powell — Evghenia 
Peitceva 1—0.

Xi An înseamnă în chineză „Pa
cea de vest”. Cu trenul de la Beijing, 
drumul pină aici durează 22 de ore. 
Cimpii de orez, de porumb, de soia. 
Munți iviți pe neașteptate, drumul 
de fier urcind pină sub streașină lor. 
Dealuri galbene cit cuprinzi din 
fulgerarea trenului. Și meandrele 
Fluviului Galben — fluviul n-a avut 
încotro, fiind obligat să-și aleagă 
culoarea pămîntului care i-a dat 
albia.

Pământul de aici i-a dat culoarea, 
fluviul îi dă pămîntului fertilitate. 
Un schimb drept, statornicit însă in 
urma acțiunii tenace, eroice a omu
lui in deceniile de putere populară 
in China. Rezultatul 7 Agricultura 
Chinei a produs anul trecut 380 mi
lioane tone de cereale. Cu 26 milioa
ne tone mai mult decît in anul ante
rior. Recoltă record și la cerealele 
de vară din acest an, cind pământul 
țării a germinat cu patru milioane 
tone mai multe cereale decît in a- 
ceeași perioadă a anului trecut. Ba
zinul Fluviului Galben are, în aceas
tă direcție, contribuția lui de... tone- 
cereale. $1 aici explicația este sim
plă : i s-a dat, dă șl el. Adică : in 
1949, cind China tșl cucerea libertatea 
cu arma in mină, după lungi ani de 
lupte și jertfe, în Valea Fluviului 
Galben erau amenajate pentru iriga
ții circa opt sute de mii de hectare. 
Astăzi, această Vale a Fertilității nu
mără 4,5 milioane hectare irigate. 
Saltul este enorm. Autorii lui ? Oa
menii harnici și încrezători in desti
nul lor comunist. Oameni care, prin 
tot ceea ce au durat in lungul fluviu
lui, pentru prezent și viitor, au de
venit un dar al acestei puternice ar
tere de apă, devastatoare cindva, tot 
mai supusă omului acum.

Călătoria spre orașul cu numele 
„Pacea de vest", fostă capitală impe
rială, sub 11 dinastii, aduce in tim
pul vizual și uriașele poduri ce se 
arcuiesc proaspete, la înălțimi ame
țitoare, peste fluviu. După ce au în
vins dealurile galbene, de argilă; 
după ce au supus cimpla cu orizon
turile ei largi; după ce s-au înfrun
tat cu înălțimile de stînci, cei 30 000 
kilometri de magistrale de oțel, con
struite în anii puterii populare in în
treaga Chină, s-au aflat față în față 
cu marile cursuri de apă, între care 
Și Fluviul Galben, Șl, pentru că tot 
au venit pină aici, au văzut și ...au 
învins.

Locomotiva din fruntea garniturii
— una din cele II 000 de locomotive 
făurite de China in ultimii 30 de ani
— intră în viteză pe alcătuirile de 
beton, stirnind nesfirșite ecouri în 
albia învolburată. Privit chiar din 
imperiul lui, fluviul iși dezvăluie o 
măreție demnă, care a trebuit să se 
plece totuși în fața vocației construc
tive a omului. Nu-î singurul loc unde 
fluviul a recunoscut acest lucru. Re
țeaua de 27 000 kilometri de drumuri 
construite în țară, din 1980 încoace, 
cuprinde și nenumărate poduri. 
Punți suspendate peste ape ori 
peste prăpăstiile Tian Shan-ului, al 
cărui lanț muntos ce anunță „acope-

rișuî lumii" este străbătut acum de o 
arteră rutieră măsurînd 561 kilo
metri.

Xi An...
Oraș cu 3 milioane de locuitori. 

Capitala provinciei Shaanxi, cu 30 
milioane de locuitori. Ceață, și ploaie, 
Și ore de toamnă tirzie, cu soare. Al-

însemnări de călătorie

Deoluri și munți sculptați de mina 
omului, aduși în circuitul marilor re
colte. Imagini pe care le Intilnești nu 
numai în provincia Shaanxi, ci pre
tutindeni în Republica Populară Chi

neză

ternare firească aid, unde trenurile 
vin cu exactitate din depărtări, iar 
avioanele pleacă și sosesc potrivit... 
orarului meteorologic atit de capri
cios. In milenitle sale de existență, 
orașul s-a întins enorm, anii de li
bertate ii întineresc necontenit înfă
țișarea, îi primenesc continuu bule
vardele largi, animate.

De aici, de la Xi An începea ce
lebrul „drum al mătăsii" care, legind 
continentele și puzderie de țări, a- 
jungea pină in Veneția dogilor. Anii 
puterii populare i-au trezit orgoliul 
măreției acestei foste așezări impe
riale. Xi An-ul este azi, intre altele, 
și orașul unde se făuresc avioanele 
chinezești. Drumul pină la această 
ramură de vîrf, care-și pune oriunde 
amprenta purtătoare de progres pe 
atitea alte industrii 7 Un drum de 
efort, de materie cenușie pusă in 
mișcare, de încredere in forțele pro
prii, De curind, o știre din marea 
țară prietenă, anunța : „China fabri
că avioane de mărimea „Boeing"-uri-

dos. In mileniile sale de existență, 
orașul

„drum al mătăsii" 
lor 707, cu 149 de locuri". Este vorba 
despre „Yun-10-02", încercate deja 
în spațiul platoului muntos tibetan. 
Dar înainte de caravela aeriană 
amintită a fost avionul-cargou 
„Yun 8", cu patru turbopropulsoare. 
Raza de acțiune a acestuia — 5 600 
kilometri. Capacitatea de încărcare 
— 20 tone.

Orașul cu numele „Pacea de vest", 
provincia a cărei capitală este, deți
ne uriașe tezaure arheologice. Mărtu- , 
rit unice despre trecutul de milenii 
al acestor locuri. Pe o rază de cițiva 
buni kilometri în jurul orașului totul 
este un adevărat muzeu în aer liber. 
Omu’ de oriunde, minat aici in cău
tarea propriei sale identități, are de 
ales 1 tre nenumăratele drumuri care 
ii duc : fie la valoroasele scrieri din 
perioada dinastiei Han, fie la mauso- 
lee de împărați, impărătese, demni
tari etc; fie la muzeele din Mau Ling 
sau Stan Ian ori la formidabila ar
mată de argilă — oameni și cai, in 
mărime naturală, sculptați acum 
2 200 de ani — descoperită in adincul 
unui lan, in brazdele căruia două mii 
două sute de ani au crescut orezul, 
soia, apoi porumbul, s-au purtat răz
boaie ori au fost zile de pace, s-au 
produs cataclisme, dar nici o clipă 
nu a murit speranța.

Speranța al cărui nume îl citim 
pretutindeni: in panorama fascinan
tă a fluviului uman pe biciclete. Flu
viu stăpîn pe șosele și, deopotrivă, 
pe bulevarde. In camioanele pline 
cu recolta culeasă de pe timpurile 
unde, in crucea cite unui mileniu, 
împărați orgolioși intemeiau dinastii 
pe care le voiau nepieritoare, ori fas
tuoase palate subterane in care să-și 
ducă, tot in glorie, somnul de veci. 
Speranță pe care o regăsim exprima
tă de boabele de porumb ce alcătuiesc 
un covor roșu-galben, nesfirșit, întins 
pe marginile șoselelor. Viața merge 
înainte, oamenii seamănă și culeg in 
liniște și libertate. Miinile lor ocro
tesc recoltele de bumbac, adună har
nice această spumă albă a toamne
lor cu timp egal : de soare și de 
umezeală. Casele din muchiile gal
bene de deal trăiesc bucurii mai 
multe decît aricind, încrederea in 
drumul pe care poporul chinez și-l 
croiește sub conducerea Partidului 
Comunist.

...Intr-unui din 
din apropierea Xi 
niște cărămizi de... fier, turnate in 
urmă cu peste două milenii, 
mizi" cu înscrisuri precum : 
veselă" ori „Viață lungă". Urări de 
bine, intr-un timp trecut, aflate insă 
in vecinătatea unor... cătușe. Tot din 
fier. Cătușe pentru mîini. Pentru pi
cioare. Teribile cătușe pentru git — 
un cerc gros, de nedesfăcut. Numai 
pentru ginduri nu se puteau inventa 
cătușe.

„Viață lungă", „Viață veselă" în 
...cătușe.

Un timp definitiv îngropat aici — 
la Xi An, pretutindeni în China 
populară — de timpul „marelui 
marș" prin glorioasa epocă socialistă.

muzeele-necropole 
An-ului am văzut

„Cără-
„Viați

Iile TANĂSACHE

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• INSTANTANEE TELEFOTO. 

Specialiști japonezi au pus la punct o teh
nică telefoto care permite receptionarea șl 
difuzarea aproape instantanee a imagini
lor de televiziune, direct de pe ecran, atit 
In alb-negru. cit și color. Se precizează că 
fotografiile respective sînt superioare cali
tativ celor transmise prin procedeele teh
nice existente, iar durata Întregului proces 
se reduce de la 40—50 minute, in prezent, 
la numai 40 de secunde.

• SATELIȚI NATURALI Al TER- 
REI ? Explorarea spațiului circumterestru, 
pină la altitudinea de 70 000 de kilometri, 
cu ajutorul sateliților artificiali ai Pămin- 
tului a confirmat ipoteza privind existenta 
unor „inele" in jurul Terrei — apreciază 
specialiștii sovietici. Aceste veritabile cen-

turi de praf si de substanță de origine me- 
teoritică se formează in cîmpul gravitatio
nal al planetei noastre. Oamenii de stiintă 
au emis ipoteza că. în zona acestor „inele", 
la o distantă cuprinsă intre 16 800 si 38 300 
km de suprafața Pămîntului. ar exista sa
teliți naturali ai Terrei. Potrivit acestei 
ipoteze, sateliții ar avea orbite relativ 
stabile.

• LENTILĂ HIPERSENSIBILA 
LA LUMINĂ. O lentilă specială, mode
lată după receptorii de lumină ai viețuitoa
relor submarine, lentilă de zece ori mai 
sensibilă la lumină decît lentilele foto, a 
fost realizată in laboratoarele Universității 
Carnegiâ- .Mellon (S.U.A.). Profesorul de 
biologie Jerome Wolken consideră că 
această lentilă va putea aiuta foarte mult 
persoanele aproape oarbe, care nu mai dis
pun decit de 10—20 la sută din posibilita-

tea de a vedea. Totodată, lentilele obținu
te astfel vor avea si alte utilizări — în 
microchirurgie, captarea energiei solare și 
fotografie — a aDreciat Wolken.

• RECONDITIONAREA CON
DUCTELOR SUBTERANE DE APĂ. 
în R.D.G. s-au înregistrat noi succese 
în ameliorarea tehnicii de construire și 
recondiționare a rețelelor subterane de 
apă. Astfel, cercetători de la Bauaka- 
demle din Berlin au pus Ia punct o 
nouă metodă de refacere a conducte
lor uzate, care nu mai necesită înlo
cuirea integrală a țevilor deteriorate. Pro
cedeul constă în introducerea în conductă 
a unui tub flexibil din material textil 
avînd pereți dubli, care este umflat cu aer 
comprimat. în spațiul gol rezultat se in
jectează o compoziție de mortar și ciment, 
care se întărește intr-un interval de 72 de

ore. înlăturindu-se tubul, care n fost fo
losit drept cofraj, se obține un perete in
terior neted și perfect etanș. Procedeul 
poate fi folosit la țevi cu diametrul intre 
100 și 300 mm. Specialiștii estimează că 
durata unei rețele de apă recondiționată 
prin această metodă este de 40—50 de ani.

• FRUCTE MEREU PROAS
PETE. Oficiul marocan de export a pro
cedat, începînd din mai 1983, la experiențe 
de laborator asupra unei noi metode de 
conservare a fructelor si legumelor. Me
toda constă în aplicarea pe fiecare fruct 
în parte a unei pelicule foarte subțiri de 
polietilenă. S-a constatat că procedeul pre
zintă avantajul de a întîrzia acțiunea mai 
multor factori care provoacă deteriorarea 
fructului, dovedindu-se mai eficace chiar 
decît păstrarea la temperaturi 
prezent 6-au încheiat lucrările

scăzute. în 
de instala-

re a unei infrastructuri corespunzătoare 
pentru a testa procedeul la scară semi- 
industrlală.

• APARAT PENTRU COM
BATEREA INSOMNIILOR. La 
Institutul de igienă a muncii din Moscova 
a fost realizat un aparat pentru combaterea 
insomniilor. Folosirea aparatului nu are 
efecte secundare asupra organismului. 
Funcționarea sa se bazează pe emiterea 
unor semnale luminoase și sonore intr-un 
anumit ritm, corespunzător bioritmului pa
cientului. Pentru vindecarea insomniilor 
sînt de regulă necesare doar șase ședințe 
de tratament cu durata de 25—30 de minute. 
După tratament, bolnavii încep să benefi
cieze de un somn profund, fără vise neplă
cute. S-a stabilit, de asemenea, că noul sis
tem de fizioterapie influențează pozitiv me-

moria. Aparatul se prezintă sub forma unui 
glob cu o gamă largă de variații coloristice 
sau de variații ale intensității luminoase, 
ceea ce permite mai multor bolnavi să fo
losească simultan aparatul.
• SISTEM TELEINFORMATIC 

MODERNIZAT. Comisia C.E.E. inten
ționează să creeze un sistem telematic, 
menit să extindă si să modernizeze siste
mul de informații existent la ora actuală 
între cele zece țări membre ale Pieței 
comune și instituțiile vest-europene — s-a 
anuntat la Bruxelles. Sistemul, denumit 
„Insls". urmează să devină operational în 
1990, și el va permite transmiterea pe cale 
electronică a documentelor, realizarea me
sageriei electronice, accesul la „băncile" 
de date și stabilirea unul sistem audio
vizual de teleconferinte.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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WASHINGTON Convorbiri economice româno sovietice
Mirt fe mesale intre 

președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele toaM Reagan

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Ronald Reagan, a primit, marți, 
la Casa Albă pe tovarășul 
Mănescu, vicepreședinte al 
Iui de Stat al Republicii 
România.

Din partea tovarășului 
Ceaușescu, președintele ________
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceausescu s-au transmis pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame
rica, Ronald Reagan, și doamnei 
Nancy Reagan un cald salut și urări 
de prosperitate poporului american.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele S.U.A. a rugat la rîndul său să 
se transmită președintelui României, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu salutări 
sincere și cordiale și cele mai bune 
urări poporului român.

In cursul convorbirilor a fost evo
cată importanța contactelor și mesa
jelor la nivel înalt între președinții 
celor două țări, care au contribuit la 
continua dezvoltare a relațiilor ro- 
mâno-americane.

I Manea 
Consiliu - 
Socialiste

Nicolae
Republicii

Președintele Ronald Reagan a afir
mat dorința de a vedea aceste relații 
consolidîndu-se jn viitor.

A fost abordat stadiul relațiilor bi
laterale româno-americane și per
spectivele dezvoltării lor, în special 
al relațiilor economice, comerciale 
și tehnico-șțiințifice.

S-a apreciat că dezvoltarea schim
burilor economice, științifice și cul
turale constituie un mijloc important 
de a întări pacea, colaborarea și în
țelegerea internațională.

La întîlnire, care a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, au 
participat din partea americană : 
Robert Mc Farlane, consilierul pre
ședintelui pentru problemele secu
rității naționale, Kenneth Dam, prim 
adjunct al secretarului de stat, 
James A. Baker, directorul persona
lului Casei Albe, contraamiral John 
M. Poindexter și Paula Dobriansky 
din Consiliul Securității Naționale, 
iar din partea română : ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Washington, Mircea Malița.

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
M. Chebăleu, transmite : In vederea 
traducerii în viață a înțelegerilor 
convenite în timpul întîlnirii româ- 
no-sovietice la nivel înalt privind 
dezvoltarea relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și U.R.S.S., în 
toate domeniile, la Moscova au avut 
loc convorbiri în cadrul cărora au 
fost examinate noi posibilități de lăr
gire și diversificare a schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
bilaterale. La convorbiri au particl-

pat, din partea română, Ștefan 
Bârlea, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Vasile Pungan, 
ministrul comerțului, exterior și coo
perării economice internaționale, iar 
din partea sovietică — N. K. Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării ale U.R.S.S., și 
N.D. Komarov, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior

Obiective ale politicii 
Mozambicului

relevate de președintele 
Samora Moises Machel

al
U.R.S.S.

Tovarășul K. Cernenko a fost distins cu Ordinul Lenino

Sesiunea Conferinței
VIENA 25 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celei de-a 28-a sesiuni a 
Conferinței generale a Agenției In
ternaționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), care se desfășoară la Vie- 
na, directorul general al agenției, 
Hans Blix, a apreciat că, în ciuda 
unei ușoare încetiniri din ultimii ani, 
construcția de centrale atomoelectri- 
ce se va dezvolta simțitor in dece
niile următoare. Vorbind în fața de- 
legaților din cele 112 țări membre 
ale A.I.E.A., Hans Blix a declarat 
că în lume există la ora actuală 313 
centrale atomoelectrice, care au pro
dus circa 10 la sută din energia e- 
lectrică a anului 1983.

In cursul dezbaterilor, o serie de 
vorbitori au relevat că există mari 
decalaje între țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare și la 
capitolul energeticii nucleare. în 
acest sens s-a relevat că din totalul 
centralelor atomoelectrice existente

generale a A. I. E. A.
în lume doar 10 se află în țări 
curs de dezvoltare. în context, s-a 
subliniat necesitatea că A.I.E.A. să-și 
intensifice asistența acordată, în do
meniul amintit, țărilor în curs de 
dezvoltare. Reprezentanți ai țărilor 
în curs de dezvoltare care au luat 
cuvintul în cadrul dezbaterilor s-au 
pronunțat pentru facilitarea transfe
rului de tehnologie nucleară către 
statele lor.

îri

MAPUTO 25 (Agerpres). — Poporul 
Mozambicului a sărbătorit marți cea 
de-a 20-a aniversare a declanșării 
luptei armate de eliberare națională, 
sub conducerea FRELIMO. Adre- 
sîndu-se populației mozambicane cu 
acest prilej, Samora Moises Machel, 

. președintele Partidului FRELIMO, 
președintele R.P. Mozambic, a evi
dențiat semnificația deosebită a eve
nimentului de la 25 septembrie 1964, 
care a deschis poporului mozambican 
calea spre construirea unei vieți noi. 
Subliniind că întreaga țară este ho- 
tărîtă să rezolve problemele com
plexe care-i stau în față, Samora 
Moises Machel a relevat o serie de 
sarcini de mare actualitate — lichi
darea analfabetismului, a lipsurilor și 
bolilor, depășirea rămînerilor în 
urmă pe plan economic.

{ ' '
ț Noi acțiuni și luări de poziție}
\în favoarea păcii și dezarmării

Sesiunea Adunării Generale
a Organizației Națiunilor Unite

AU ÎNCEPUT DEZBATERILE DE POLITICĂ GENERALĂ

Apel adresat reuniunii de la Stockholm
STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 

. In localitatea Okersberg, din apro- 
i pierea capitalei Suediei, s-au in- 
! cheiat lucrările Comitetului special 
ț al organizațiilor neguvernamentale 
' pentru problemele dezarmării, la 

care au participat delegați din 
partea a peste 40 de organizații in
ternaționale neguvernamentale și 
mișcări naționale antirăzboinice. 
Documentele finale adoptate relevă 
preocuparea față de pericolul 
izbucnirii unui război nuclear, ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru interzicerea totală a expe
riențelor cu arme nucleare.

si co a treia medalie de aur „Secera si ciocanul
MOSCOVA 

cum anunță 
decret al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. tovarășul Konstan
tin Cernenko. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi-

25 (Agerpres). — După 
agenția TASS, prin

Iii

>" e

diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
a fost distins cu Ordinul Lenin si 
cu a treia medalie de aur „Secera 
si ciocanul", pentru merite de seamă 
în activitatea de partid si de stat.

Cuvîntarea tovarășului K. Cernenko
Ia plenara conducerii Uniunii scriitorilor din U.R.S.S.

MOSCOVA 25 (Agerpres) — într-o 
cuvintare rostită la plenara condu
cerii Uniunii scriitorilor din U.R.S.S., 
K. U. Cernenko, 
C.C. al P.C.U.S., 
diului Sovietului 
a evocat diurnul 
tura sovietică în 
care au trecut de la primul 
al scriitorilor sovietici și a _____
țiat rolul și importanța artei și lite
raturii in formarea și creșterea con
științei maselor populare pentru edi
ficarea socialismului dezvoltat și a 
comunismului in Uniunea Sovietică.

Referindu-se la unele probleme de 
politică externă, vorbitorul — rela
tează agenția TASS — a subliniat 
gravitatea situației internaționale, a- 
menințată de marele pericol nuclear. 
Pentru înlăturarea acestui pericol, a 
menționat el, trebuie acționat activ, 
la obiect. Relevînd că de starea rela-

secretar general al 
președintele Prezi- 
Suprem al 
parcurs de 
cele cinci

U.R.S.S, 
litera- 

decenii 
congres 
eviden-

NAȚIUNILE UNITE 25 — Trimisul 
Agerpres, Nicolae Chilie, transmite : 
în cuvîntarea rostită de la tribuna 
Adunării Generale a O.N.U., pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, a 
evocat obiectivele politicii externe 
a tării sale, accentuînd locul acor
dat de Statele Unite aliaților. occiden
tali. „S.U.A. vor rămîne, de aseme
nea, loiale alianțelor și relațiilor lor 
de prietenie cu numeroase țări din 
lumea dezvoltată și în curs de dez
voltare, avînd sisteme politice, 
culturi și tradiții diferite", a precizat 
R. Reagan. „Dezvoltarea legăturilor 
dintre Statele Unite și China — eve
niment global semnificativ din ulti
mii 12 ani — demonstrează dorința 
noastră de a îmbunătăți relațiile cu 
țări avînd ideologii foarte diferite de 
a noastră", a spus vorbitorul.

Președintele Reagan a declarat că 
Statele Unite sînt gata pentru „ne
gocieri constructive" cu Uniunea So
vietică și a arătat că va propune 
U.R.S.S. instituționalizarea unor în- 
tîlniri regulate la nivel guvernamen
tal sau ministerial în legătură cu 
toate problemele care preocupă cele 
două țări. Totodată, el a propus or
ganizarea de „consultări periodice la 
nivel politic" americano-sovietice 
privind problemele regionale. „Recu
noaștem că nu există o alternativă 
rezonabilă la negocieri asupra con
trolului armamentelor și asupra altor 
probleme dintre țările noastre", a 
spus președintele S.U.A.

R. Reagan s-a referit apoi Ia sar
cina intensificării eforturilor pentru 
obținerea de rezultate concrete în 
ceea ce privește interzicerea totală a 
armelor chimice, reducerea reală a 
forțelor convenționale americane și 
sovietice, ale N.A.T.O. și Tratatului 
de la Varșovia, diminuarea arsena
lelor nucleare, întărirea încrederii re
ciproce, reducerea riscului de război 
și reafirmarea angajamentelor pri
vind nerecurgerea la forță.

Vorbitorul a prezentat, de aseme-

nea. poziția S.U.A. privind diferite 
conflicte în curs, printre care cele 
din America Centrală. Orientul Mij
lociu și Africa australă, exprimîn- 
du-și optimismul în ce privește șan
sele soluționării problemelor lumii 
contemporane.

In cuvîntarea sa. președintele Ar
gentinei, Raul Alfonsin, a declarat că 
omenirea resimte serios tensiunile 
politice care caracterizează raportu
rile Est-Vest și pe cele economice 
din relațiile Nord-Sud. Pacea și 
securitatea internațională sînt grav 
puse în pericol de disparitătile enor
me dintre țările bogate și cele în curs 
de dezvoltare, a adăugat el.

Vorbitorul a atras atentia că prin
cipalii factori care afectează pacea 
mondială sînt cursa înarmărilor și 
confruntarea dintre marile puteri, pe 
de o parte, instabilitatea, inechitatea 
și sărăcia țărilor din emisfera sudică, 
pe de altă parte. El s-a pronunțat 
în favoarea unui dialog intre țările 
creditoare și cele debitoare pentru 
soluționarea problemei datoriilor ex
terne si a cerut comunității interna
ționale, în primul rînd statelor in
dustrializate. să sprijine reformele 
economice și politice propuse de ță
rile nealiniate si de „Grupul celor 
77". care reprezintă două treimi din 
populația lumii.

Ahmed Taleb Ibrahimi, ministrul 
de externe al Algeriei, a exprimat în
grijorarea guvernului tării sale față 
de escaladarea cursei înarmărilor 
.între superputeri. Pe de altă parte, 
el a declarat că organizarea unei con
ferințe internaționale asupra Orientu
lui Mijlociu, care să asigure partici
parea efectivă a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, trebuie să re
prezinte un subiect de prioritate ab
solută pentru Națiunile Unite.

Ministrul de externe din Sri Lanka, 
Abdul Kader Sahqul Hameed, a sub
liniat necesitatea declarării Oceanului 
Indian ca zonă a păcii. El a anunțat

că tara sa este gata să găzduiască, 
anul viitor, o conferință Interna
țională consacrată elaborării princi
piilor de bază și a unor măsuri con
crete în scopul realizării acestui o- 
biectiv.

Abordînd aspecte ale situației din 
America Centrală, ministrul relați
ilor externe al Mexicului, Bernardo 
Sepulveda, a spus că țările Grupu
lui de la Contadora sînt hotărîte să 
găsească o soluție pașnică adecvată 
la conflictele din zonă, fără nici o 
formă de amestec din afară. El a 
cerut tuturor guvernelor din Ame
rica Centrală să procedeze cît mai 
repede la asumarea angajamentelor 
juridice conținute în „Actul de pace 
și cooperare in America Centrală", 
elaborat de Grupul de la Contadora.

Sistemul de segregație rasială 
aplicat de guvernul minoritar ra
sist din Africa de Sud reprezintă o 
violare flagrantă a drepturilor omu
lui, a declarat Kaare Willoch, pri
mul ministru al Norvegiei. „Recen
tele schimbări constitutional din 
Africa de Sud nu modifică funda
mental această politică : dimpotrivă, 
reformele trebuie privite ca o în
cercare de consolidare a actualului 
sistem" — a subliniat premierul, 
referindu-se la pretinsele alegeri or
ganizate de Pretoria pentru asa- 
zisul parlament tricameral. „Comu
nitatea internațională are datoria să 
continue să exercite presiuni asupra 
guvernului 
eliminării 
spus el.

Ministrul 
Hei, Jaime
o dată dreptul legitim al poporului 
namibian la autodeterminare și in
dependență. Aceeași chestiune, ca și 
necesitatea urgentă a eliminării po
liticii de apartheid a regimului ra
sist sud-african au fost subliniate 
de ministrul togolez al afacerilor 
externe șj cooperării. Atsu Koffi 
Amega.

I
ț
î
ț
I

i boii", în 2. 
’ desfășurat

O atenție deosebită a fost acor
dată in cursul dezbaterilor forme
lor și mijloacelor de sprijinire a 
Conferinței de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa, in 
succesul căreia iși pun mari spe
ranțe popoarele continentului nos
tru și ale întregii lumi. într-un apel 
adresat participanților la reuniunea 
de la Stockholm se subliniază im
portanța realizării unor măsuri con
crete în domeniul asigurării încre
derii și securității pe continent.

Știința - folosită numai în scopuri pașnice !
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Sub deviza „Vrem pace, nu răz- 
in 23 de orașe din S.U.A. s-a 

______... - t o campanie de luptă 
l împotriva cursei înarmărilor, și, in 
I special, a celor nucleare, inițiată de 

organizația antimilitaristă america
nă „Mobilizare pentru supraviețui
rea omenirii!". Participanta la a- 
ceastă acțiune au cerut adoptarea 
unor măsuri eficiente pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru re
venirea la o politică de destindere.

său
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țiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. depin
de în mare măsură evoluția pe arena 
internațională, K. Cernenko a afir
mat că nu există altă cale rațională 
decît normalizarea relațiilor sovieto- 
americane. avînd la bază principiile 
egalității, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne. 
Arătînd că menținerea unui puternic 
potențial nuclear reprezintă o povară 
uriașă și deosebit de costisitoare, 
vorbitorul a scos în evidență răspun
derea deosebită ce revine oamenilor 
politici in abordarea responsabilă a 
problemelor păcii și războiului, a si
tuațiilor conflictuale. K. Cernenko — 
precizează TASS — a afirmat 
Uniunea Sovietică se pronunță _
mod ferm împotriva confruntării in 
domeniul militar, dorește limitarea 
radicală și reducerea cursei înarmă
rilor. interzicerea și lichidarea com
pletă a armei nucleare.

Oprirea cursei înarmărilor

CHILE

că 
în

față de folosirea potențialului 
științific pentru producerea de părți 
componente ale rachetelor nuclea
re americane, relatează agenția 
Associated Press. Poliția a inter
venit, arestind. 82 de demonstranți. 
Președintele _ organizației „Liver
more Action'’Group“ (Grupul de ac
țiune Livermore) a declarat că 
membrii acesteia se alătură mili
oanelor de oameni din întreaga 
lume care luptă pentru pace.

O demonstrație asemănătoare a 
avut loc și in apropiere de un mare 
laborator al Universității Cam
bridge, din statul Massachusetts, în 
semn de protest față de cercetările 
întreprinse aici în domeniul siste
melor de dirijare a rachetelor nu- . 
cleare, menționează agenția citată. |

tuturor parlamentelor
Secretarul general al O.N.U.. Javier 

Perez de Cuellar, a adresat confe
rinței un mesaj în care s-a pronun
țat pentru intensificarea conlucrării 
dintre Uniunea Interparlamentară și 
O.N.U. în vederea promovării păcii 
și securității Internaționale.

La lucrări participă o delegație a 
grupului român al , Uniunii Inter
parlamentare.

sarcină prioritară a
GENEVA 25 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis lucrările celei de-a 
72-a Conferințe a Uniunii Interparla
mentare.

Prezentînd mesajul adresat confe
rinței de Consiliul Federal Elvețian, 
Edouard Brunner, secretar de. stat 
pentru afacerile externe al Elveției, a 
chemat participantii să-și intensifice 
eforturile în direcția reluării dialo
gului menit să ducă la înfăptuirea 
destinderii în Europa si a soluționării 
celorlalte probleme majore ale lumii 
contemporane.

Președintele Consiliului 
Interparlamentare. 
Sayed, condamnînd lipsa 
progrese în domeniul 
continuarea instalării de noi arme 
nucleare și amplificarea cursei înar
mărilor. a adresat parlamentarilor, 
tuturor statelor chemarea de a acțio
na neabătut pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, de a mobi
liza opinia publică mondială să se 
pronunțe cu hotărîre pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor.

Uniunii
Izz El Din El 

oricăror 
dezarmării.

De asemenea, la Geneva a avut loc 
sesiunea Consiliului interparlamen
tar. în raportul prezentat de secre
tarul genera] al Uniunii Interparla
mentare. Pio Carlo Terenzio. sînt 
înfățișate pe larg acțiunile întreprin
se de parlamentarii români pe plan 
bilateral și multilateral. în vederea 
realizării securității si cooperării în 
Europa, înfăptuirii dezarmării și in
staurării unui climat de pace și co
laborare în lume. în unanimitate a 
fost votată afilierea Ia Uniunea In
terparlamentară a grupurilor na
ționale din Tanzania și Guineea Ecu
atorială. numărul țărilor membre ri- 
dicîndu-se astfel Ia 104.

de externe al Portuga- 
Gania. a reafirmat încă

Mai multe sute de persoane au 
participat la o manifestație organi
zată in fața laboratorului de la Li
vermore al Universității Berkeley, 
din California, in semn de protest

sud-african în vederea 
politicii de apartheid", a

•u.

Sub lozinca „Tineretul Japoniei dorește pacea 1 , la Hiroshima a avut loc 
un mare miting în cadrul căruia mii de reprezentanți ai tinerei generații 
nipone s-au pronunțat pentru înfăptuirea dezarmării, și in primul rînd 

a dezarmării nucleare

(din actualitatea POLITICĂ)

„Zilele de protest national
•>

l
iPentru respectarea principiilor nenucleare 

înscrise în Constituția Japoniei 1
mericane ce ancorează in porturile , 
nipone. Municipalitatea orașului ț 
subliniază importanța respectării ' 
principiilor nenucleare înscrise în 
Constituția Japoniei și cere ca por
turile nipone să fie închise pentru 
navele dotate cu arme nucleare.

TOKIO 25 (Agerpres). — Aduna
rea municipală a orașului Akishima 
a adoptat o rezoluție de protest îm
potriva proiectelor privind ampla
sarea de rachete nucleare de • tipul 
„Tomahawk" la bordul navelor a-

Nivelul înalt al dobînzilor creează 
obstacole în calea redresării economice

Adunării Generale a F.M.I. și B.I.R.D,
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

în discursul rostit la deschiderea lu
crărilor Adunării Generale a F.M.I. 
și B.I.R.D., președintele Băncii Mon
diale. A. Clausen, s-a pronunțat pen
tru intensificarea sprijinului acordat 
țărilor „lumii a treia". în pofida in
diciilor unei anumite redresări — a 
relevat vorbitorul — numeroase țări 
și sistemul bancar internațional, în 
ansamblul său, continuă să fie ex
puse riscului determinat de persis
tența unor mari datorii externe. El 
a menționat obiectivele principale ale 
Băncii Mondiale, privind acordarea, 
cu prioritate, de asistență celor mai 
sărace state în curs de dezvoltare, 
sprijinirea țărilor debitoare în apli
carea unor reforme structurale, creș
terea fluxului de capital către aces
tea. Pronunțindu-se, totodată, împo
triva protecționismului, Clausen a 
arătat că guvernele trebuie să ia 
măsuri concrete pentru liberalizarea 
comerțului.

Vorbind în numele C.E.E., minis
trul de finanțe al Irlandei, Alan 
Dukes, a apreciat că cele mal mari 
dificultăți din economia mondială 
sînt create de nivelul ridicat al do
bînzilor bancare, deoarece acesta

Lucrările
împiedică investirea de noi capita
luri în sectoare productive și agra
vează datoria externă a nunțeroașe 
țări din lume. In consecință, a spus 
el, cea mai presantă problemă este 
crearea condițiilor care să ducă la 
reducerea nivelului dobînzilor, pen
tru a se crea astfel posibilități de 
redresare a economiei mondiale.

Ministrul de finanțe al Japoniei, 
Noboru Takeshita, a apreciat că 
există o serie de factori „critici" 
care împiedică o redresare în eco
nomia mondială. Dintre aceștia cel 
mai important este nivelul ridics 
al dobînzilor. care, a spus el, con
tribuie la agravarea poverii finan
ciare a țărilor cu mari datorii ex
terne.

La rîndul său, ministrul francez 
al economiei și. finanțelor, Pierre 
Beregovoy, a afirmat că dificultă
țile generate de datoria externă a 
țărilor în curs de dezvoltare, agra
vate de creșterea cursului dolarului, 
creează obstacole mari în calea unei 
redresări economice pe plan mon
dial. El a afirmat că Statele Unite 

, dețin o mare răspundere pentru 
această situație datorită menținerii 
unui nivel ridicat al dobînzilor.

Situația din Chile, frămîntările 
politice și economice din această 
țară latino-americană au reținut, în 
ultima vreme, atenția observatorilor 
și a agențiilor internaționale de pre
să, ce se ocupă de evenimentele din 
această zonă a lumii. Aceasta, cu 
atit mai mult cu cît cea de-a zecea 
„Protesta* — cum denumesc într-un 
singur și sugestiv cuvînt chilienii 
„zilele de protest național", organi
zate de forțele de opoziție, care cer 
revenirea la o viață politică norma
lă, democratică, s-a desfășurat cu 
mai multă forță decît oricare dintre 
cele organizate pînă acum. Cea de-a 
zecea „zi de protest național" a fost 
convocată la chemarea Alianței De
mocratice (din care fac parte de
mocrația creștină, partidele radical, 
social-democrat, republican, fracțiuni 
ale partidului socialist), sprijinită de 
Mișcarea Democratică Populară 
(stingă induzindu-i și pe comuniști). 
Comandamentul Național al Munci
torilor (reunind marile centrale sin
dicale) și alte grupări.

La Santiago de Chile — relatau a- 
gențiile U.P.I., Associated Press, 
France Presse, Reuter — au avut loc 
ciocniri violente între demonstranți și 

.efective ale armatei și poliției, mo
bilizate pentru împrăștierea manifes- 
tanților. Au fost ridicate baricade pe 
străzi, în special într-unul dintre cele 
mai sărace cartiere ale orașului — 
Victoria. Demonstrațiile au cuprins 
întreaga tară, cunoscînd o intensita
te deosebită în centre ca Valparaiso 
sau Concepcion. Zeci de persoane au 
fost rănite, nouă, printre care și un 
preoț francez, și-au pierdut viața și 
au fost operate peste 500 de arestări, 
într-un bilanț al ultimelor douăzeci 
de luni, agenția FRANCE PRESSE 
arată că 150 de persoane, majorita
tea tineri, au fost ucise în ciocniri
le cu forțele polițienești. în fața 
amplorii mișcării de protest, guver
nul militar a prelungit încă șase luni 
prerogativele speciale acordate gene
ralului Augusto Pinochet. Aceste 
prerogative speciale, existente încă 
din 1981, au fost reînnoite la fiecare 
șase luni și ele prevăd, intre altele, 
••estrîngerea libertăților de întrunire 
și informare și posibilitatea de a 
expulza rapid pe adversarii regimu
lui. în paralel, a fost prelungită pen-

tru o nouă perioadă de 90 de zile 
„starea de urgență", în vigoare încă 
din 1973 și în baza căreia sînt adop
tate și alte restricții.

Aceste măsuri nu au demobilizat 
însă forțele de opoziție. „Comitetul 
național de mobilizare", format din 
reprezentanții grupărilor politice și 
sindicale de opoziție, a anunțat că 
studiază posibilitatea unei noi „zile 
de protest național", pentru reveni
rea tării la o viată democratică par
lamentară — relatează din Santiago 
de Chile agențiile E.F.E. și REUTER. 
Decizia „Comitetului național de mo
bilizare" a fost luată în pofida hotă- 
rîrii autorităților militare de a tra
duce în fața justiției mai mulți lideri 
ai organizațiilor politice și sindicale, 
care au luat parte la cea de-a zecea 
„Protesta" — subliniază aceleași a- 
genții. Imperativul unor „deschideri 
democratice" — afirmat de forțele 
de opoziție — își găsește un amplu 
reflex în opinia publică națională. Un 
sondaj realizat de revista „Analisis" 
arăta, încă în urmă cu cîteva luni, 
că 75 la sută dintre chilieni sînt fa
vorabili instalării unui guvern pro
vizoriu care să procedeze la impor
tante schimbări politice. Sondajul 
realizat de „ANALISIS" indica, tot
odată, sporirea numărului celor ce 
se pronunță pentru „schimbare" în 
Chile, fată de decembrie 1983, cînd 
o altă investigație (publicată de heb
domadarul „SEMANARIO") indicase 
cifra de 59 la sută. Observatorii au 
apreciat că această creștere este o 
urmare a mobilizării politice a popu
lației prin „zilele de protest națio
nal", dar mai ales o consecință 
a situației economice tot mai grave 
ce confruntă tara și, implicit, pe ce
tățenii ei.

In acest sens, într-o declarație fă
cută la Santiago de Chile cu prilejul 
împlinirii unui an de la crearea Miș
cării Democratice Populare, Manuel 
Almeyda, președintele acestei coali
ții de opoziție, din care fac parte și 
comuniștii, a exprimat. hotărîrea 
M.D.P. de a-și intensifica lupta pen
tru reinstaurarea democrației în țară, 
ca principal obiectiv, și totodată 
pentru redresarea situației econo
mice.

„Există în Chile — scria, între al
tele, agenția FRANCE PRESSE —

un milion de șomeri, iar consumul pe 
cap de locuitor a scăzut la nivelul 
de acum 20 de ani. Cele două gru
puri economice private Cruzat și Viei, 
cele mai importante din țară, au dat 
faliment anul trecut. Guvernul a 
preluat activitatea lor și trebuie să 
suporte pierderile. De cînd sînt mi
litarii la putere, totalul împrumutu
rilor contractate se ridică la a- 
proape 30 miliarde de dolari". 
„Doar 20 la sută din această sumă 
a fost 
tive" 
VEGA, 
pentru 
tuației economice. Potrivit aprecieri
lor acestuia, principalele „capitole" 
ale cheltuielilor au fost cele mili
tare și importurile de articole de 
consum de lux. Pe de altă parte, 
fuga de capitaluri, estimată oficial la 
un miliard și jumătate de dolari, 
este în realitate — potrivit Partidu
lui Democrat Creștin — de trei pină 
la șapte miliarde de dolari.

Miniștrii chilieni ai economiei și 
finanțelor, Modesto Collados și Luis 
Escobar, au afirmat, recent, că Chile 
va avea absolută nevoie, pentru
1985, de un miliard și jumătate de 
dolari, ea noi împrumuturi din străi
nătate. Amîndoi sînt „pragmatici", 
numiți în guvern pentru a înlocui pe 
economiștii. „școlii de la Chicago", 
care visaseră să facă din Chile „un 
paradis ai întreprinderii particulare".

Cei doi noi miniștri au elaborat un 
plan trienal care — afirmă ei — este 
menit să ducă la reducerea șomaju
lui și a datoriei externe. Rambursă
rile reprezintă, pentru anii 1985 și
1986, dacă nu se va obține o reeșalo- 
nare a datoriei, nu mai puțin de 8.8 
miliarde dolari. Chilienii vor cunoaș
te ani de sacrificii dificile — a de
clarat, recent, ministrul de finanțe. 
„Muncitorii, a spus el, nu pot spe
ra reajustarea salariilor lor într-un 
viitor apropiat".

Toate aceste situații din economia 
națională constituie fundalul pe care 
au loc actualele frămîntări și. așa 
cum remarcă observatorii, ele le 
condiționează într-un mod determi
nant, accentuînd efervescenta politi
că din întreaga țară.

★
WASHINGTON 25 (Agerpres). —- 

Drept răspuns la apelul țărilor par
ticipante la Adunarea generală 
F.M.I.—B.I.R.D. de a se stabiliza 
cursul dolarului la o valoare mai 
realistă, guvernul S.U.A. a prezen
tat o prognoză potrivit căreia va
loarea dolarului va începe să scadă 
numai cînd redresarea economică se 
va extinde în Europa occidentală și 
in alte părți ale lumii, transmite din 
Washington agenția Taniug. Această 
precizare a fost făcută într-o con
ferință de presă la Washingtbn de

★
către ministrul de finanțe Donald 
Regan.

După cum se știe, țările în curs 
de dezvoltare cele mai afectate de 
dolarul artificial supraevaluat au 
cerut, împreună cu diferite țări 
industrializate membre ale F.M.I., ca 
S.U.A. să-și modifice politica finan- 
ciar-monetară a deficitelor buge
tare ridicate, care stimulează creș
terea dobînzilor americane, ceea ce, 
la rîndul său, atrage capitalurile 
,de peste hotare în S.U.A. și umflă 
nemăsurat dolarul.

utilizat în scopuri produc- 
— estimează HUMBERTO 
însărcinat de biserica chiliană 
a face o anchetă asupra si-

Armele racheto-nucleare comportă 
mari pericole prin însăși existența lor

O racheta „Pershing-2" avariată în urma unui accident
BONN 25 (Agerpres). — Un trans

portor de rachete nucleare aparți- 
nînd forțelor militare americane din 
R.F.G. s-a răsturnat in apropiere 
de baza S.U.A. de la Mutlangen, o 
rachetă „Pershing-2“ fiind avariată, 
relatează agențiile A.P. și U.P.I. Deși 
autoritățile militare americane au 
declarat că racheta nu era dotată cu

focos nuclear.^ accidentul a provocat 
vii emoții în ’ rîndul populației. Se 
relevă, astfel. încă o dată, pericolul 
mare pe care îl implică prezența ar
melor nucleare pentru locuitorii re
giunilor respective și, în ultimă in
stanță, riscul ca și o explozie acci
dentală să antreneze o catastrofă 
de proporții.

r
Agențiile de presa

IN CONFORMITATE CU ACOR
DUL ANUNȚAT LUNI de pre
mierul guvernului libanez de uniu
ne națională, Rashid Karame, mi
lițiile rivale din Tripoli (nordul Li
banului) au început, marți, opera- . 
țiunile de retragere a combatanți
lor și a armamentului greu, am
plasate în diverse puncte ale ora
șului, transmite agenția Reuter. In 
zonele respective, unde' continuă 
acțiunile de înlăturare a baricade
lor și a punctelor fortificate, ur
mează să fie desfășurate unități ale 
Brigăzii a II-a a armatei libaneze.

organizații internaționale. Au fost 
discutate probleme legate de pre
gătirea viitoarei reuniuni a Confe
rinței mondiale a energiei, precum 
și aspecte privind utilizarea rațio
nală a surselor de energie, dez
voltarea sistemelor energetice în 
țările în curs de dezvoltare.

Valentin PAUNESCU

LA ALGER s-au încheiat lucră
rile sesiunii Consiliului internațio
nal executiv al Conferinței mon
diale a energiei, la care au parti
cipat reprezentanți ai comitetelor 
naționale din 50 de state, ai unor

lNTR-0 CUVÎNTARE ROSTITA 
LA NEW YORK, primul ministru 
al Noii Zeelande, David Lange, a 
reafirmat opoziția guvernului său 
față de intrarea în porturile neo
zeelandeze a navelor cu arme nu
cleare la bord, relatează agenția 
Associated Press. „Politica noastră 
este antinucleară. Ea izvorăște din 
sentimentele profunde ale majori
tății poporului nostru. Nu vrem să 
avem deloc de-a face cu armele 
nucleare"' — a arătat el.

Scrisoarea Guvernului Republicii Nicaragua 
adresată președintelui Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii Nicaragua a 
adresat președintelui Consiliului de 
Securitate al O.NU. o scrisoare prin 
care își anunță hotărîrea „de a ac
cepta în întregime și a semna ime
diat, fără nici o modificare", „Actul 
asupra păcii și cooperării în America 
Centrală", elaborat și revizuit de

Grupul de la Contadora. Scrisoarea 
subliniază că, în timp ce iși exprimă 
sprijinul față de acest document al 
grupului, populația din Nicaragua 
„continuă să apere cu propria viață 
dreptul la autodeterminare, suvera
nitate și independență" — infor
mează Departamentul pentru infor
mații publice al O.N.U.

REAFIRMARE. Președintele Bo- 
liviei, Hernan Siles Zuazo, a re
afirmat hotărîrea sa și a guvernu
lui de a continua ferm programul 
național de transformări democra
tice structurale inițiat în țară. In
tr-un discurs pronunțat în orașul 
Santa Cruz de la Sierra, șeful sta
tului bolivian s-a pronunțat pentru 
un dialog constructiv cu toate for
țele din țară și a arătat că „gu
vernul 
acord 
pentru 
dintre 
parlamentară". In Bolivia, 
tatea parlamentară este 
de forțele de opoziție.

este dispus să ajungă la un 
cu opoziția

normalizarea
puterea executivă

CONFERINȚA INTERBALCANI- 
CA. La Sofia se desfășoară lucrări
le Conferinței interbalcanice a pre
ședinților organizațiilor cooperatis
te pe tema : „Cooperativele și co
laborarea intercooperatistă balcani
că". Participă reprezentanți ai or
ganizațiilor cooperatiste din Bulga
ria, Cipru, Grecia, Iugoslavia. 
Participă, de asemenea, o delega
ție a cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor din 
România.

parlamentară, 
raporturilor 

și cea 
majori- 

deținută

DEȚINUȚII PALESTINIENI a- 
flați în închisoarea de lingă Nablus 
au declarat greva foamei, în semn 
de protest față de practicile inuma
ne ale autorităților israeliene de 
ocupație, transmite agenția J.A.N.A.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI
Echipajul sovietic al complexului , ... .......
T-ll" — Leonid Kizim. Vladimir Soloviov si Oleg Atikov — a intrat in 
cea de-a 34-a săptămînă de activitate pe o orbită circumterestră, transmite 
agenția T.A.S.S. In aceeași zi au fost programate o serie de experimente 
tehnice pentru determinarea caracteristicilor atmosferice din jurul com
plexului orbital. In vederea pregătirii pentru revenirea pe Pămint, cei 
trei membri ai echipajului fac cu regularitate antrenamente, utilizînd 
costumele speciale cu vacuum, „Cibis". care „imită" gravitația terestră. 
Potrivit datelor telemetrice si informațiilor transmise de pe orbită, starea 
sănătății cosmonauților este bună, zborul complexului științific evoluind 
normal.

ȘTIINȚIFIC ORBITAL SOVIETIC, 
științific orbital „Saliut-7" — „Soiuz
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