
inteia
ORGAN

■

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nn 13 093 Vineri 28 septembrie 1984

Acțiuni hotdrite pentru

creșterea
Corespunzător strategiei politicii 

economice a partidului nostru, anul 
1984 — anul celui de-al 
Congres al partidului — 
să marcheze un nou șj 
tant pas înainte pe calea 
voltării intensive a economiei 
ționale, proces in ansamblul 
ruia factorii calitativi, de eficientă 
au un rol preponderent. Un motiv 
maior pentru a situa in seria obiec
tivelor fundamentale ale muncii 
noastre din acest an un factor esen
țial ce definește eficienta : creșterea 
în ritm susținut a productivității 
muncii. Reamintim în 
că. potrivit planului, 
productivitatea muncii, 
baza productiei-marfă. 
crească în industria republicană 
8 Ia sută.

Rezultatele obținute de la începu
tul anului în marea întrecere 'socia
listă pun puternic în evidentă efor
turile depuse de clasa muncitoare, 
de întregul popor pentru înfăptuirea 
acestei sarcini economice de o deo
sebită însemnătate pentru progresul 
economico-social al tării : întregul 
spor de productie-marfă realizat de 
la începutul'' anului pe ansamblul 
industriei republicane, fată de ace
eași perioadă a anului trecut, a fost 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. înregistrîndu-se a- 
proape în toate ramurile economiei 
naționale însemnate sporuri de pro
ductivitate. Cu toate aceste rezulta
te bune, in cele 8 luni care au tre
cut de la începutul anului un im
portant număr de întreprinderi nu 
au realizat sarcinile planificate la 
acest indicator esențial, progresele 
obținute in creșterea productivității 
muncii fiind încă mici fată de posi
bilitățile reale existente în aceste 
unităti economice. Or. asa cum a 
precizat în repetate rînduri tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ritmurile pre
văzute pentru , 1984 in ce privește 
creșterea productivității muncii tre
buie considerate ca minime. După 
cum sublinia secretarul general 
al partidului, prevederile Progra
mului pină in 1985 și 1990 trebuie 
socotite 
trebuie 
noi < căi 
nare a 
mai puternică a productivității mun
cii. în această lumină, capătă deo
sebită însemnătate indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la

XIII-lea 
trebuie 
impor- 

dez- 
na- 
că-

acest s< 
în acest 
calculată 

trebuie

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

NICOLAE CEAUȘESCU
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

Producție fizică
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productivității muncii
recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. si cu prilejul vizitelor 
de lucru în județele Arad si. Timiș 
cu privire la utilizarea intensivă si 
deplină a capacităților de producție 
existente, mecanizarea si automati
zarea proceselor tehnologice, buna 
organizare a muncii si a producției, 
ridicarea nivelului de pregătire teh- 
nico-profesională a personalului 
muncitor, folosirea judicioasă a for-

ra minime. în fiecare an 
să acționăm pentru a găsi 
și posibilități de perfecțio- 
activității, de creștere tot

ței de muncă și întărirea ordinii 
disciplinei.

Indiscutabil, perioada care a mai 
rămas oină la sfîrsitul anului con
stituie o etapă decisivă pentru înde
plinirea si depășirea sarcinilor de 
plan pe acest an privind creșterea 
productivității muncii. Tocmai de 
aceea. în fiecare unitate economică 
este necesară o largă desfășurare 
de forte, la toate eșaloanele de con
ducere si răspundere, la toate locu
rile de muncă pentru organizarea 
desăvirsită a producției si a muncii 
la fiecare punct de lucru si pe an- 

•samblul fiecărei întreprinderi. Iar 
in această vastă acțiune se impune, 
a.șa cum atestă experiența pozitivă 
dobindi-tă de numeroase unităti eco
nomice. să fie antrenat întregul co
lectiv. să se ia în 
care concură Ia 
activități ritmice.
al posibilităților, 
atelier si loc de
timp, măsurile ce se întreprind in 
prezent de organele si organizațiile 
de partid si organele de conducere 
colectivă din fiecare întreprindere 
pentru organizarea superioară a 
producției si a muncii trebuie să

Și

calcul toii factorii 
desfășurarea unei 
Ia nivelul maxim 
in fiecare secție, 

muncă. în același

Producții mari si stabile
J

un obiectiv
/

a culturilor
științifică a în

Soiuri potrivite fiecărei unități agricole 
Nici o abatere de la amplasarea corectă 
Să fie respectate programele de aplicare 
grășămintelor chimice
La pregătirea terenului — lucrări de cea mai bună calitate 
Acum se impune să fie grăbită insămînțarea griului și 
orzului, urmărindu-se asigurarea densității optime a 
plantelor
Calitatea muncii specialiștilor hotărăște creșterea recoltelor

Creșterea continuă a randamente
lor la hectar este, in condițiile tării 
noastre, cu resurse limitate de te
renuri arabile, singura bază realistă 
de sporire a producției de cereale, 
în conformitate cu prevederile din 
ioroiectul de Directive ale Congresu
lui al xill-lea al P.C.R., producția de 
cereale din România va trebui să 
ajungă in 1990 la 30—33 milioane 
tone, iar producția 
unitatea de su
prafață — la 
4 000—4 200 kg la 
hectar. Rezultate
le cercetării știin
țifice, 
de recoltele 
ținute in 
unități 
de stat 
strează 
care a 
detalierii ;
tarea rostită la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. pe proble
mele agriculturii, industriei și acti
vității de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că dispunem de 
condițiile necesare pentru reali
zarea unor producții de griu și orz 
care să depășească 6 000—8 000 kg la 
hectar. La recentele întîlniri de 
lucru ale secretarului 
partidului cu lucrătorii 
tura județelor Timiș și 
subliniat cu deosebită 
revoluția agrară se realizează 
obținerea de producții mari si 
bile la hectar.

Ne aflăm tocmai în perioada ___
se pun bazele producțiilor de griu și 
orz ale anului viitor. In spiritul 
indicatiiloi- și exigentelor formulate- 
de conducerea partidului. în fiecare 
unitate agricolă trebuie să se mun
cească intens, cu cea mai mare 
răspundere la pregătirea terenului și 
semănat. In această privință sînt 
utile citeva precizări care tin 
seama atit de necesitatea realizării 
unui salt apreciabil in producția de 
cereale păioase, cit și de condițiile 
climatice specifice din această

medie de griu pe

confirmate 
ob- 

i, multe 
agricole
și cooperatiste, demon- 

cu prisosință realismul 
stăt la baza formulării^ și 

acestor obiective. In cuvin-

Dr. docent Cristian HERA 
directorul Institutului de cercetări 
pentru cereale, și plante 'tehnice 

Fundulea

toamnă. în multe privințe diferite 
de alti ani.

în mod deosebit as vrea să subli
niez că avem un sortiment de mai 
multe soiuri care au dovedit o ca
pacitate de producție de peste 8 tone 
la hectar atît in experimentare, cit 

. și în condiții de producție. Printre 
acestea trebuie menționate soiurile 
de griu Fundulea 133, Flamura 
Fundulea 262, Lovrin 34. Lovrin 

Transilvania 
Fundulea 29 
Turda 81, iar 
orz 
și Miraj, 
soiurile 
nate, 
133 a 
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similare s-au obți-
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1, 
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mențio- 
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dat, in con- 
de experi- 

9 000 kg la

suplimentară prin creșterea 
productivității muncii

întîlniri 
general al 

din agricul- 
Arad s-a 

claritate că 
prin 
sta-

cînd

mentare în 1984, 
hectar. Producții 
nut și cu alte linii de griu și orz de 
perspectivă. Deosebit de semnifica
tive sînt rezultatele obținute de cele 
două cooperative agricole din Pe- 
cica, județul Arad, precum și de 
cea din Topolovățu Mare, jude
țul Timiș, care, cultivînd soiurile 
Fundulea 29 si Lovrin 34, au realizat 
producții medii pe 600—800 hectare 
de peste 8 000 kg la hectar. Toate 
acestea demonstrează pe deplin po
sibilitatea obținerii unor recolte 
mari în condiții de producție, prin 
respectarea riguroasă a tuturor ele
mentelor din tehnologia de cultură. 
Pentru recolta viitoare, din sorti
mentul actual de soiuri au fost alese 
cele mai corespunzătoare pentru fie
care unitate. Aceasta s-a făcut pe 
baza zonării, ținîndu-se seama și de 
comportarea lor în anii precedenti 
în culturi comparative, loturi de
monstrative și în marea producție a 
unităților agricole din zona respec
tivă.

Nivelul producției la cerealele de 
toamnă este determinat de respec
tarea cu strictete a tuturor măsuri
lor tehnologice, care să asigure Ță

(Continuare în pag. a IlI-a)

vizeze toate fazele procesului prp- 
ductiv. toate aspectele : de la repar
tizarea sarcinilor pe formații de lu
cru si pregătirea temeinică a fabri
cației. pină la îmbunătățirea progra
mării producției, optimizarea fluxu
rilor tehnologice, aprovizionarea rit
mică a fiecărui loc de muncă si. asi
gurarea asistentei tehnice de specia
litate ne toate schimburile. Practic, 
în această perioadă de sfîrsit«țle an 
întregul proces de producție trebuie 
să fie astfel organizat incit să func
ționeze cu precizia unui mecanism 
de ceasornic.

Cu înaltă răspundere si exigentă 
este necesar să acționeze organiza
țiile de partid, sindicat si tineret, 
consiliile oamenilor muncii si in ce 
privește întărirea ordinii și discipli
nei — elemente esențiale ale activi
tății de organizare superioară a pro
ducției — pentru utilizarea deplină, 
în scopuri productive, a timpului de 
lucru. Nici un moment nu trebuie să 
se piardă din 
eforturilor 
noastră pentru dotarea tuturor în-, 
treprinderilor cu utilaje si instalații 
moderne, de înaltă tehnicitate. în 
prezent fiecare minut din timpul de 
lucru al personalului muncitor echi- , 
valează cu o producție de aproape 
2 ori mai mare comparativ cu 5—6 
ani în urmă. Ca atare, orice pierde
re în această direcție diminuează 
sensibil nivelul productivității mun
cii. Este un adevăr ne care întreaga 
muncă politico-educativă desfășura
tă de organizațiile de partid din în
treprinderi trebuie să-l reliefeze 
pregnant, să-1 facă bine cunoscut și 
înțeles de către fiecarp om als mun
cii. înalta productivitate a muncii 
se va putea obține numai si ntimai

CLUJ. In unitățile economice din 
județul Cluj au fost întreprinse 
ample acțiuni de introducere a pro
gresului tehnic, organizare superioa
ră a producției și muncii, specializă
rii și policalificării personalului 
muncitor, care să asigure creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii. Toate acestea au permis ca 
planul de creștere a productivității
muncii pe județ să fie depășit. Față 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
productivitatea muncii a crescut , cu 
6,3 la sută. Pe seama creșterii pro
ductivității muncii s-a obținut cea 
mai mare parte din sporul de pro- 
ducție-marfă, indicator la care s-a 
realizat de la începutul anului și 
pînă în prezent, peste prevederi, o 
producție în valoare de 350 milioane 
lei. Printre întreprinderile care au 
înregistrat cele mai mari creșteri la 
productivitatea muncii se numără 
Combinatul minier Cluj, întreprin
derea chimică și Combinatul de 
lianți și materiale refractare din 
Turda. (Marin Oprea, corespondentul 
„Sein teii").

vedere că datorită 
depuse de societatea

Ilie ȘTEFAN

MUREȘ. — Mobilizîndu-se exem
plar pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan la fiecare sor
timent, oamenii muncii din industria 
județului Mureș au realizat, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
peste sarcinile de plan, 6 000 tone 
carbid, produse de mecanică fină în 
valoare de 37 milioane lei. 31605 
tone amoniac de sinteză, 3 200 mc 
prefabricate din beton, 300 000 mp 
geam tras, 10 400 tone îngrășăminte 
chimice, precum și însemnate canti
tăți' de mașini, utilaje și instalații 
tehnologice. Toate aceste sporuri de 
producție au fost realizate, în prin
cipal, pe seama creșterii, productivi
tății muncii, care, față de perioada 
similară a anului precedent, a înre
gistrat o creștere de 4 000 lei pe fie
care om al muncii. (Gheorghe Giur
giu, corespondentul „Scinteii"). .

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit, joi, 27 sep
tembrie, in stațiunea Predeal, pe 
președintele Camerei Comunelor a 
Marii Britanii, Bernard Weatherill, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, efectuează o vizită în țara 
noastră.

Oaspetele a exprimat cele mai vii 
mulțumiri pentru posibilitatea de a 
se întîlni cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute de România în 
industrie, agricultură, în celelalte 
domenii de activitate.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost relevate cu satisfacție bunele 
relații de colaborare existente intre. 
România și Marea Britanie.

Președintele- Camerei Comunelor a 
evocat semnificația . deosebită a vi
zitei de stat efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Marea 
Britanie.

A fost reliefat rolul ce revine 
parlamentelor, grupurilor parlamen
tare de prietenie, în întărirea legătu

rilor dintre cele două țări, în inten
sificarea conlucrării reciproc avanta
joase, atît pe plan bilateral, cit și în 
sfera vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat posibilitățile largi existente 
pentru intensificarea legăturilor bi
laterale româno-britanice, îndeosebi 
pentru amplificarea cooperării eco
nomice, industriale și tehnologice, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și cooperării în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice mon
diale. în acest cadru, șeful statului 
român a reliefat însemnătatea inten
sificării eforturilor pentru reluarea 
cursului spre destindere, pentru opri
rea cursei înarmărilor și pentru 
dezarmare, în mod deosebit, pentru 
dezarmare nucleară. A fost eviden
țiată importanța pe care o au, in a- 
cest sens, intărirea încrederii între 
popoare, reducerea cheltuielilor mili
tare și folosirea fondurilor respective 
în scopul dezvoltării, al progresului 
economic și social al tuturor națiuni
lor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, și în acest cadru, necesita-

tea de a se face totul pentru oprirea 
amplasării rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune pe continentul 
european și a contramăsurilor anun
țate de Uniunea Sovietică, pentru re
luarea tratativelor sovieto-americane 
în vederea realizării unui acord cu 
privire la eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa și, 
apoi, a tuturor armelor nucleare.

în acest context, a fost subliniată 
contribuția pe care parlamentele pot 
și sînt chemate să o aducă la îmbu
nătățirea climatului politic mondial, 
la promovarea colaborării și destin
derii, la unirea eforturilor popoare
lor în lupta pentru dezarmare, pen
tru pace, pentru rezolvarea proble
melor economico-financiare cu care 
se confruntă lumea de azi, îndeosebi 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economica 
mondiale.

La primire a luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

A fost de față Philip McKearney, 
ambasadorul Marii Britanii în țara 
noastră.

Secretarul Comitetului Popular al Biroului Popular 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la București

rămas bun, cu ocazia încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a primit, la 27 septembrie, in 
stațiunea Predeal, pe Abdulhamid

S. Zintani, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste la București, în vizită de

(Continuare în pag. a V-a)

Prin folosirea completă a timpului de lucru și utilajelor, colectivul întreprinderii de prelucrare a aluminiului din 
Slatina a obținut, pe opt luni din acest an, importante depășiri de plan la toți indicatorii, printre care cu 3,8 
la sută la productivitatea muncii, situîndu-se pe primul loc în întrecerea socialistă pe ramură

Foto : E. Dichiseanu

Contribuția tehnologiilor 
moderne la progresul

economic și social al țării
Una din trăsăturile definitorii ale 

proiectului de Directive ale Congre
sului al XIII-lea cu privire la dez
voltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 și orien
tările de perspectivă pînă în anul 
2000 o constituie intensificarea puter
nică a cercetării 
științifice și dez
voltării tehnolo
gice, accelerarea 
progresului teh
nic, creșterea a- 
portului acestora 
Ia modernizarea 
economiei, la sporirea eficienței în
tregii activități economico-sociale. 
Acest document de excepțională în
semnătate jalonează cu realism și 
clarviziune impactul științei și teh
nologiei asupra dezvoltării economi
co-sociale a patriei, mobilizînd ca
pacitatea de creație tehnico-științifi- 
că a specialiștilor din toate sectoarele 
de activitate. în totalitatea lor, pre
vederile proiectului de Directive se 
înscriu armonios, organic în politica 
actuală și de perspectivă a partidului 
nostru cu privire la dezvoltarea cer
cetării tehnico-științifice.

Prof. univ. Traian SÂLĂGEAN 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

Oameni care deschid porțile
Efervescența 

Congresului al 
dă o . '
întregii vieți a partidului 
nostru. Uriașe energii sînt 
puse în mișcare pe tot cu
prinsul țării pentru a în- 
timpina, cu fapta dăruită 
tării, marele eveniment. în 
dezbaterile din adunările 
generale de dare de seamă 
și alegeri — al căror ax 
principal l-a reprezentat 
proiectul de Directive — 
comuniștii au afirmat din 
plin intransigența revolu
ționară. S-a dat cu preg
nanță relief împlinirilor 
durabile din acești patru
zeci de ani de revoluție, 
împotriva neajunsurilor a 
fost îndreptat curajos ascu
țișul atitudinii combative, 
constructive. Fluxul viu al 
potențialului creator s-a ri
dicat la putere și canalizat 
pe direcția unică a înfăp
tuirii obiectivelor prezen
tului și de perspectivă. Iar 
tot acest clocotitor elan re
voluționar este așezat sub 
semnul nestrămutatei în
crederi în viitorul comu
nist al patriei. Viitor lim
pede conturat 
de Directive, 
poartă sigiliul 
tezătoare, de 
prospectivă a 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Dacă ar exista putința 
practică să aduni intr-un 
unic mănunchi ideile și 
fapta afirmate răspicat de 
la tribuna adunărilor de 
partid s-ar putea întocmi

dinaintea 
XIII-lea 

puternică vibrație

în proiectul 
proiect ce 

gîndirii cu- 
mare forță 
secretarului

noului
o revelatoare hartă moral- 
politică a României con
temporane. Liniile ei de 
forță — munca, gindirea și 
acțiunea comunistă. în rin- 
durile de față, o părticică 
doar din acest uriaș tablou 
— mărturie a devenirii 
noastre comuniste, tablou- 
mărturie conturat în pu

unde lucrează. Cînd 1 s-a 
dat cuvîntul, 
fraze au fost 
depășire :

— Munca în 
neresc are, 
asprimile ei. Aici, la tune
lurile metroului, acestea nu 
lipsesc deloc. Aș zice că 
dimpotrivă. Răspunderea

primele lui 
despre auto-

abatajul mi
se știe . asta.

dintre noi s-a mobilizat, 
s-a autodepășit ? Eu zic că 
cea mai bună dovadă în 
această privință o repre
zintă faptul că în ultimii 
ani metroul a devenit o 
realitate în viața Capitalei 
noastre. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a știut să vadă 
în noi și puterea, și inteli-

ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE
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DE DĂRI DE SEAMA Șl ALEGERI

ternica organizație de 
partid a Capitalei patriei 
noastre.

La planuri îndrăznețe
- un conducător 

cutezător
...Viața lui Augustin 

Dunca s-a împărțit pină 
acum în două părți : una 
la suprafață, la lumină, alta 
în adine. Viață de miner. 
De cîțiva ani buni, Dunca 
taie tuneluri pe sub străzile, 
pe sub rădăcina copacilor, 
a caselor Capitalei. E șef 
de echipă de mineri la me
trou. La adunarea de partid 
de dare de seamă și ale
geri a venit de la punctul 

lui de lucru aflat la tuneluri.
Odată cu ceilalți comuniști 
din echipă, din sectorul

să construiești o asemenea 
lucrare este foarte mare. 
Poate unii din, noi am fost 
mai la început în cumpă
nă, zicîndu-ne : „nu cumva 
este peste puterile noas
tre ?“. Eu sînt unul din nu
meroșii oameni de la me
trou care au avut prilejul 
să discute despre acest lu
cru direct cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care a 
purtat numeroase dialoguri 
de lucru aici, pe șantierele 
metroului. Și nu voi uita 
niciodată îndemnul său : 
sigur, e o lucrare grea. Dar 
tocmai în astfel de împre
jurări puteți arăta ce sin- 
teți în stare.

Mai e nevoie să adaug 
cit s-a străduit fiecare con
structor al metroului să se 
ridice la înălțimea acestui 
îndemn ? Mai e nevoie 
oare să adaug că fiecare

gența, și abnegația care pot 
duce la capăt un lucru 
greu, pe care nu-1 mai fă
cusem pină atunci. Numai 
un om care trăiește viața 
poporului, zi de zi, poate 
să vadă aceste energii, a- 
ceastă forță transformatoa
re. Iată pentru ce, eu, co
munistul miner Augustin 
Dunca, mă declar întru to
tul de acord cu Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales la Congresul 
al XIII-lea în funcția su
premă de secretar general 
al partidului.

Argumentele minerului 
Augustin Dunca sînt de 
fapt argumentele întregu
lui partid, ale întregii țări. 
Cu aceleași cuvinte, ori cu 
altele, rupte din realitatea

ultimelor două decenii, co
muniștii au dat glas aces
tei simțiri, la tribuna adu
nărilor de partid de pretu
tindeni. Vibrantul, revolu
ționarul îndemn la autode- , 
pășire al secretarului ge
neral; de care amintea mi
nerul de la metrou, a trezit 
de fiecare dată un ecou 
mereu tinăr in conștiința 
constructorilor socialismu
lui. Și de fiecare dată re
zultatele 
confirmat 
meinicia 
comunist, 
mărturii 
sint nenumărate. La flacă
ra acestui indemn revolu
ționar, oamenii s-au trans
format, au deprins obișnu
ința să-și propună, de fie
care dată, trepte și mai 
ambițioase de atins. Și 
acestea sînt cucerite, deoa
rece nimic nu-i imposibil 
de atins dacă îndrăznești, 
dacă demonstrezi o atitu
dine comunistă în tot ceea 
ce faci. Piscurile au fost 
totdeauna urcate de teme
rari, așa cum istoria i-a 
acreditat pe comuniști.

— Platforma electronicii 
de la Pipera o legăm firesc 
de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Parti
dul, țara nu pot avea în 
frunte decît un asemenea 
om, dăruit noului, care a

autodepășirii au 
intru totul te-, 
acestui îndemn 
Iar astfel de 

ale acestor ani

Iile TANĂSACHE 
Dumitru TÎRCOB

(Continuare în pag. a II-a)
(Continuare în pag. a IV-a)

Iată de ce, în lumina proiectului de 
Directive, realizarea unor noi tehno
logii cu randamente ridicate repre
zintă una din sarcinile de cea mai 
mare importanță. Specialiștii din 
cercetarea științifică și dezvoltarea 
tehnologică trebuie să contribuie în 

și mai mare mă
sură la elabora
rea unor tehnolo
gii care să asigu
re realizarea da 
produse cu con
sumuri cit mai re
duse de materii 

prime, combustibili și energie elec
trică. Proiectul de Directive preveda 
în acest sens luarea de măsuri pen
tru elaborarea, introducerea și; gene
ralizarea tehnologiilor cu randamen
te ridicate, asigurîndu-se pe această 
cale diminuarea consumului energe
tic pe-unitatea de venit național cq 
peste 20 la sută în 1990 față de 1985.

De ce se pune un accent atît de 
mare pe realizarea de tehnologii mo
derne eu randamente superioare ? 
Preocuparea statornică pentru tehno
logie a existat dintotdeauna, dar 
dezvoltarea rapidă a tehnologiilor a 
început în secolul trecut, cînd știința 
s-a implicat în tehnologie. Această 
implicare, mereu mai profundă, a ri
dicat tehnologia Ia un nou nivel 8 
știința industriei.

La multe din întîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cercetători, 
proiectanți și cadre didactice am a- 
vut prilejul să particip și eu. La în
ceputul anului 1981 am primit vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, îm
preună cu tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, la 
Institutul de sudură din Timișoara. 
Indicațiile, orientările și dialogurile 
purtate ne-au clarificat multe direc
ții ale dezvoltării tehnologice. Indi
cațiile de atunci s-au constituit și în 
citeva axiome ale dezvoltării tehno
logice. Ele orientează direcțiile în 
care acționăm pentru a obține rezul
tate la nivelul cerințelor producției. 
Astfel, am înțeles în mod clar că e- 
conomia țării are nevoie de tehnolo
gii noi, eficiente, tehnologii cu ran
damente superioare cu care să se 
producă bunuri materiale calitativ 
superioare și cu costuri inferioare 
celor obținute prin vechile tehnologii.

In ce privește progresul tehnologic, 
el se realizează pe trei direcții de 
bază, și anume : creșterea gradului 
de mecanizare, automatizare și pre- 
fabricare ; eliminarea treptată a pro
ceselor discontinue și înlocuirea lor 
cu procese continue : și, în s±irșit,în 
al treilea rînd, substituirea metode
lor empirice cu metode științifice. 
Materializarea acestor principii, cu
prinse și în proiectul de Directive, 
asigură creșterea productivității 
muncii, sporirea gradului de folosire 
a echipamentelor și mărirea cotei de 
inteligență înglobată în fiecare 
dus ori tehnologie.

Este bine cunoscut că, cu cît 
inclusă mai multă inteligență în
lizarea unui produs, cu atît crește 
valoarea lui și se mărește corespun
zător competitivitatea acestuia. Un 
exemplu îl constituie contribuția cer
cetării la creșterea gradului de va
lorificare a metalului și realizarea u- 
nor produse complexe, cu calități su
perioare. La aceste rezultate s-a a-

pro-

este 
rea-

•i
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La dispoziția cetățenilor, mărfuri mai bune și mai diverse
• Se va acționa pentru MODERNIZAREA APARATELOR ELECTRICE 

DE UZ CASNIC, îndeosebi sub aspectul îmbunătățirii randamentelor ener
getice.

• Se va acorda o atenție deosebită introducerii in fabricație a unor 
BUNURI DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ CU CARACTERISTICI TEHNICE 
SUPERIOARE și consumuri mai reduse de materiale și energie.

O In domeniul textilelor și tricotajelor se va extinde producția de 
ARTICOLE UȘOARE Șl CU GRAD RIDICAT DE FINISAJ, NEȘIFONABILE, 
într-o gamă coloristică variată.

• PRODUCȚIA ALIMENTARĂ VA CREȘTE CU UN RITM MEDIU DE 
6,5—6,8 LA SUTĂ și va fi orientată spre valorificarea superioară a resur
selor interne de materii prime, oferta de produse agroalimentare urmind 
a fi realizată in conformitate cu prevederile programului de alimentația 
științifică a populației.

VOLUMUL DESFACERILOR DE MĂRFURI CD AMĂNUNTUL

„Orînduirea noastră, politica 
partidului de construcție socialistă 
nu cunosc tel mai înalt decît bună
starea și fericirea poporului — a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Tot ceea ce realizăm in 
România este destinat omului, creș
terii nivelului general de civilizație 
al întregii noastre națiuni socia
liste". Orientată în acest scop, în
treaga activitate economică are în 
vedere sporirea continuă a ofertei 
de mărfuri, de cele mai diverse ca
tegorii, puse la dispoziția populației 
— de la bunurile agroalimentare 
pînă la cele destinate să ușureze 
munca în gospodărie, să facă traiul 
mai plăcut fiecărei familii.

Progresele înregistrate în ultimîl 
40 de ani în acest domeniu și cu 
deosebire în anii ce au urmat 
Congresului al IX-lea al partidului 
sipt notabile. în prezent, populația 
are la dispoziție un volum de 
mărfuri de 22 de ori mai mare decît 
în 1950, țntr-o gamă sortimentală 
de peste 320 000 de produse, fată 
de numai 65 000 de produse în anul 
1950. Astăzi, FIECARE A DOUA 
FAMILIE ARE TELEVIZOR, APA
RAT DE RADIO ȘI FRIGIDER ; 
DOUA DIN CINCI FAMILII AU 
MAȘINA DE SPĂLAT RUFE ; 
UNA DIN CINCI FAMILII ARE 
ASPIRATOR ; FIECARE A ZECEA 
FAMILIE ARE AUTOTURISM.

Din punct de vedere al consumu
lui alimentar, al numărului de ca
lorii pe locuitor, tara noastră se

situează in rlndul primelor 10 tărl 
ale lumii.

Nivelul de la care se pornește In 
realizarea prevederilor proiectului 
de Directive ale Congresului al 
XIH-lea al partidului în domeniul 
calității vieții este așadar ridicat. 
Eforturile vor fi îndreptate spre 
consolidarea acestui nivel, spre în
făptuirea de noi progrese. Astfel, 
VOLUMUL DESFACERILOR DE 
MĂRFURI CU AMĂNUNTUL VA 
FI ÎN 1990 CU 9—10 LA SUTĂ MAI 
MARE DECIT PREVEDERILE DE 
PLAN PE 1985. Producția alimen
tară va fi orientată spre valorifi
carea superioară a resurselor in
terne de materii prime, oferta de 
produse agroalimentare urmînd a fi 
realizată în conformitate cu preve
derile programului de alimentație 
științifică a populației. Va cunoaș
te o puternică modernizare produc
ția de aparate electrice de uz cas
nic și gospodăresc, acordîndu-se o 
atenție deosebită introducerii In 
fabricație a unor bunuri de folo
sință îndelungată, cu caracteristici 
tehnice superioare. Se va extinde 
producția de articole textile și de 
tricotaje cu un grad ridicat de fini
saj. ușoare, neșifonabile. realizata 
într-o gamă coloristică variată.

Fundamentul creșterii în conti
nuare a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor îl con
stituie dezvoltarea intensivă a pro
ducției materiale, sporirea venitului 
national.’ Numai pe această temelie 
trainică, solidă va fi posibilă înfăp-

tuirea prevederilor proiectului de 
Directive ale Congresului al 
XlII-lea al partidului de creștere

Pe temelia trainică a
o viată nouă,A

X

...Ne mîndrim azi cu tot ceea ce am realizat în ultimii 40 de ani si sîntem 
conștienti că la temelia tuturor împlinirilor se află numai si numai munca. . 
Astăzi țara fiind, industrial, de peste 100 de ori mai puternică, iar roadele 
pămintului de 7 ori mai mari decît cu 40 de ani în urmă, este firesc ca 
bilanțului cu care poporul întîmpină cel de-al XlII-lea Congres al parti
dului să-i fie adăugate și împliniri sociale corespunzătoare acestei puter
nice dezvoltări economice : în anii socialismului s-au dat în folosință peste 
5,7 milioane de locuințe, retribuția medie lunară a crescut între anii 1950—1984 
de aproape 9 ori, ajungînd în acest an la 2 925 lei ; prin construcția unor gran
dioase edificii pentru sănătatea oamenilor, numărul paturilor din snitale apaturilor din spitale a

a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, de realizare a unei noi ca
lități a vieții întregului popor.

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

progresului economic 
demnă, civilizată
-------- ------------- ‘ ț . , .............................

ajuns, de la 45 800 în 1945 la 210 800 în anul acesta ; un sfert din populație 
învață. Enumerarea ar putea fi continuată.

Proiectul de Directive ale Congresului al XlII-lea al partidului, docu
ment asupra căruia își concentrează atenția fiecare om al muncii, fiecare 
cetățean al patriei, deschide noi și vaste orizonturi dezvoltării economico- 
sociale a tării. Ce gîndesc oare oamenii despre viitoarele realizări prevăzute 
în proiectul de Directive ? Am reunit acum, cînd întreg poporul muncește 
cu abnegație pentru a cinsti cum se cuvine marele eveniment, cîteva din 
nenumăratele opinii exprimate de cetățeni din toate categoriile sociale.

O sămînță de floarea-soarelui ră
tăcită cine știe cum intr-un lan cu 
porumb a încolțit. A crescut și iat-o, 
într-o zi, floare galbenă, soare, în
tr-o imensitate verde, luminînd 
cîmpul. Peste drum, alt lan. Unul 
imens de floarea-soarelui, copt și 
greu de povara semințelor. Floarea 
și lanul în dialog solar. Un dialog al 
belșugului. Un „dialog" care-1 în
deamnă pe Constantin Tudorache să 
adune, într-o mărturisire de întîm- 
plări și fapte, propria-i viață. O 
viață închinată luptei ca acest „dia
log" să fie cît mai... bogat.

.... M-am copt și eu ca acest lan 
de floarea-soarelui. Anii care au tre
cut îmi apasă umerii, mă îndeamnă 
să mă opresc, să mă bucur de rodi
rea lor, și să privesc în urmă. Să văd 
c&am lăsat. Ceea ce îmi apasă mife 
umerii nu este, 
cum s-ar putea 
crede, o povară. 
Este o încărcătu
ră de împliniri, 
care mă tin drept

puterea 
si alte 
Mă a- 
pensie.

si-mi dau 
unor alte 
speranțe.
pronii de
Știu, oamenii de 
vîrsta . mea pri
mesc să vorbeas
că cu bucurie 
despre ei. Așa 
că atunci cînd m-ați întrebat, ce 
sînt în primul rînd activist de partid 
sau mecanizator ? nu v-am răspuns 
imediat. Pentru că trebuie să vă po
vestesc cum a ajuns un mecanizator 
activist și un activist — mecani
zator".

Și povestea este de-a 
tivantă. Abia începuse 
cooperativizare și el, 
Constantin Tudorache, 
mis,. împreună cu alți tineri, 
o școală 
se cereau 
se, cînd 
muri noi

/

nele culturale. Nu ca să arătăm că 
noi, cei de la partid, muncim pină și 
duminica. Nu. Ci ca să schimbăm lu
mea. Mai exact să facem loc unei 
lumi noi. Erau alături de noi toți oa
menii de bine din comună. învățăto
rii, profesorii, specialiștii din agri
cultură. încetul cu încetul am învă
țat, ca să spun așa, ce trebuie să 
facă, să știe și să. simtă un activist 
de partid. Din momentul acela am 
simțit că munca mea are roade".

Face o pauză. Parcă ar vrea să 
sară peste etape, să ajungă „la zi" : 
„Ca activist de partid aveam foarte 
multe de făcut. Dar, ca să fiu sin
cer, un gînd nu-mi dădea pace. In 
timp ce munca de partid pe care o 
desfășuram eu și ceilalți 
de-ai mei dădea roade tot mai bune, 
prin rezultatele obținute de multe

tovarăși

Mereu în prima linie a luptei
pentru recolte bogate

dreptul cap- 
acțiunea de 

tractoristul 
a fost tri- 

la 
de partid. Acum, cînd 
acțiuni ferme, curajoa- 

trebuiau deschise dru- 
in viața satului. Cine 

erau cei aleși pentru a deveni acti
viști ? Cîțiva tineri care munceau cu 
multă tragere de inimă, care iubeau 
pămîntul și satul mai mult decit 
brice pe lume. Au fost chemați să 
învețe, să-și lumineze mintea, să în
țeleagă în esență — li se repeta me
reu acest cuvînt — politica partidu
lui. Economia politică, socialismul 
științific îi puneau in fata unor pro- 
bleme noi, grele, pe care ei se stră
duiau cu toată silința de care erau 
în stare să le înțeleagă, Să le apro- 

. fundeze. Atunci, înfăptuind coopera
tivizarea, odată cu această realizare 
istorică, s-a format și un tînăr. deta
șament de activiști de partid. Capa
bil să ducă satul românesc' pe dru
mul socialismului. „Activiștii de 
partid, și. printre ei și eu — subli
niază. cu discretă modestie Constan
tin Tudorache — se aflau în primele 
rînduri. Erau cei ce. înțelegeau sacri
ficiul ca pe o firească și necesară 
continuare a ideilor partidului gene
ratoare de bine. Duminicile ne gă
seau totdeauna în comune, la cămi-

unități agricole din județ, simțeam 
în interiorul ființei mele îndemnul 
să mă întorc din nou la „tractorul 
meu“l Simțeam nevoia să muncesc 

- pămîntul, să termin ce începusem 
cu ani în urmă, înainte de școala de 
partid. Pe scurt, am revenit in pro
ducție. Ca director de I.A.S. mai 
întîi. Ca organizator de partid mai 
apoi. Ani de-a rîndul sarcinile mele 
au fost și producțiile agricole și 
munca politică. Amîndouă la i'el de 
importante. De prin 1970. cînd am 
ajuns aici, la Frățilești, actuala fer
mă pe care o conduc (ferma nr. 1 
Poligon a I.A.S. Jegălia, județul Că
lărași) nu avea „faimă". Cînd le-am 
cerut oamenilor să intrăm în între
cere cu cele mai bune ferme, să 
luptăm și noi pentru a ne face „fir
mă", unii s-au bucurat — îi simțeam 
din modul cum mă priveau —, alții 
mi-au spus-o clar : „E bine să fim 
.optimiști, dar nici să ne declarăm 
eroi peste noapte". Argumentele 
mele nu puteau fi altele decît fap
tele. M-am apropiat de oameni. Am 
stat permanent în mijlocul lor și pe 
vreme frumoasă, si pe timp de ploaie. 
Așa ne-am cîștigat încrederea in 
forțele proprii. Cu oameni ca Radu 
Vaiere, Vasile Nicolae, Ion Șamoilă, 
Nicolae Suciu nici nu se putea alt
fel. Pe ei, pe mulți dintre comuniștii 
noștri, îi consider „apa mereu vie", 
fertilizatoare, a ogoarelor noastre. 
Cu ei am obținut, de peste 10 ani, 
locul I pe I.A.S. Conduc o fermă ale 
cărei pămînturi nu sînt nici mai rele, 
nici mai bune decît altele. Sînt însă 
lucrate cu suflet și răspundere. Poate 
la asta am contribuit si eu. care, la

SĂPTĂMÎNA

rîndul meu, am privit și privesc pă- 
mintul ca pe o mare bogăție, ca pe 
o inimă a țării".

Simte că nu s-a făcut clar înțeles. 
Că n-a apelat la argumentele forte 
— faptele. Și, parcă pentru a ne con
vinge, revine : „Anul aceșta, de pil
dă, noi, comuniștii de la ferma nr. 1, 
ceilalți' oameni de la I.A.S. Jegălia 
am făcut două campanii de primă
vară într-un singur anotimp. Ce era 
să facem ? A căzut grindina și a tre
buit s-o luăm de la capăt. Două 
campanii de primăvară intr-un an 
înseamnă eforturi duble. Dar și spe
ranțe duble. Și bucurii duble. Acum, 
cind am reușit, și cind porumbul 
acesta a ajuns din urmă lanul care 
a scăpat neatins de grindină, acum, 
cind avem sfeclă și soia, și floarea- 
soarelui, ca și cum nimic nu s-ar fi 

întîmplat. aștep
tăm să numărăm 
roadele acestor e- 
forturi. Așteptăm 
e un fel de a spu
ne. Pentru că ră
săritul si asfinți
tul soarelui ne 
găsesc mereu pe . 
cîmp. Și uite-așa 
cred că am răs
puns intr-un fel 
întrebării pe care 
imi-ati pus-o : 
..Sînt. în egală 
de partid, si me-măsură si activist ... . 

cănizâtor ?“ Sînt. Pentru că. in egală 
măsură, cele două munci mi-au dat 
dimensiunea exactă și valoarea vie
ții. Sînt ceea ce se spune despre un 
om care lasă ceva in urma lui. Un 
om care și-a găsit drumul, care și-a 
văzut idealurile împlinite, fiindcă am 
pus și eu umărul, alături de toți co
muniștii de aici, la progresul agri
culturii".

Tovarășul Constantin Tudorache 
nu face parte din categoria celor 
care sint. obișnuiți să scoată rezul
tatele în față, fie că le aparțin, fie 
că nu. „Ce rost ar avea — ne spune 
— să vorbim mereu despre ce am 
făcut. Important e să muncim mereu 
mai. bine". Că el și ceilalți comuniști 
din ferma pe care o conduce proce
dează așa o demonstrează faptele. 
Care, într-o succintă retrospectivă, 
se prezintă astfel. Anul 1978 a fost 
anul porumbului : 8 200 kg la hec
tar ; 1978 — anul soiei : 2 950 kg la 
hectar ; 1979 — anul griului : 4 950 kg 
la hectar ; 1982 — anul sfeclei de za
hăr : 42 000 kg la hectar ; 1983 — anul 
florii-soarelui : 2 650 kg la hectar.
Anul 1984 ? Fără a se fi tras linie și 
să se adune, se anunță de pe acum 
anul celor mai bune rezultate în toa
te sectoarele. „Așa l-au gîndit co
muniștii în cinstea Congresului 
partidului. Așa îl anticipează rezul
tatele de pină acum. Obținute nu de 
un om, nu numai de șeful fermei, ci 
de toți oamenii, de toți comuniștii".

Și frumos spus, și adevărat.

Rodica SIM1ONESCU 
Constantin PRIESCU

„CRUCII ROȘII"

Cu dragoste Jațu de oameni, 
cu răspundere pentru vigoarea națiunii

„De munca noastră 
depinde calitatea 
vieții noastre”

Sîntem la una dintre cele mai pu
ternice unități ale industriei bucu- 
reștene : Atelierele centrale I.T.B. 
Aici, cîteva mii de oameni constru
iesc autobuze și tramvaie noi, le re
pară pe cele uzate. Vorbim cu 
GEORGETA MELTEI, bobinatoare.

— Epoca noastră, „Epoca 
Ceaușescu" — ne spunea ea — epoca 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate, cere din partea tu
turor fiilor patriei în primul rînd 
muncă. De ce ? Pentru că există o 
strînsă legătură între munca noastră 
și calitatea vieții noastre. Un exem
plu. Spun muncitorii mai bătrîni că 

. în trecut pentru omul simplu era 
foarte greu să intre la un doctor. Azi 
avem policlinica si spitalul nostru. 
Iar despre condițiile de viată, - să 
spun doar că aproape toți muncitorii 
locuiesc în casă nouă și că jumătate 

' din ei învață. De unde spitale, 
de unde case noi, de unde școli ? 
Statul nostru, oricît ar fi de generos, 
nu ar putea realiza toate acestea 
fără un fundament material solid, 

i Iar acesta se creează numai prin 
munca noastră. Acesta-i adevărul. '■ e 
un lucru foarte bine înțeles de noi. 
muncitorii.

Iată, în Secția bobinaj, unde ne 
aflăm acum, s-a analizat cu multă 
atenție capitolul din proiectul de 
Directive legat de creșterea mai ac
centuată a productivității muncii, a 
eficienței economice și, cilindu-1, 
oamenii au întrevăzut dezvoltarea 
propriei întreprinderi, a propriei 
secții. Ce am făcut noi ? Vă dau un 
singur exemplu : recent, un grup de 
muncitori am realizat aceste dispo
zitive pe care le vedeți în apropiere. 
Lucrînd acum cu ele ne ușurăm 
munca, iar productivitatea muncii a 
crescut, simțitor, incit ne-am depășit 
sarcinile de plan. Și trebuie să spun 
că și alte raționalizări și inovații de 
acest fel sînt în lucru.

Din proiectul de Directive se vede 
limpede. încă o dată, că munca e sin
gura sursă de venituri, singura cale 
a făuririi unei vieți tot mai bune, 
așa cum se înfățișează, dealtfel, in 
acest luminos document. Iar garan
ția sîgură că toate prevederile cu
prinse în Directive vor fi îndeplinite 
o constituie prezența în 
partidului a tovarășului 
Ceaușescu, a cărui realegere 
ția supremă o susținem cu 
noastră convingere, din 
noastră ființă.

fruntea 
Nicolae 

în func- 
intreaga 
întreaga

„Lucrînd pămîntul 
mai bine, 

crește producția 
și cresc propriile 
noastre venituri”

— Uită-te la ei, ne-a zis tovarășa 
DUMITRIȚA DRAGOI, șef de fermă 
Ia C.A.P. Bobulești, județul Boto- , 
șani. Oamenii pe care ii vedeți aici 
muncind au fiecare ambițiile lor. 
Una : ambiția de a trăi cit mai bine. 
Alta : să fie • harnici. A treia : să 
participe activ la bunul mers al

iar a patra, dar nu 
dea fiecare copiii la

cooperativei, 
ultima, să-și 
scoli.

Desigur, am citit cu totii proiectul 
de Directive. Trebuie să spun din 
capul locului că producțiile prevă
zute pentru anul 1990 sînt bine gân
dite și pe deplin realizabile. Sîntem 
siguri de asta. Cea mai bună dovadă 
sînt chiar rezultatele obținute în 
anul acesta la culturile recoltate 
pînă acum la ferma noastră din 
Bobulești. De pildă, cultivînd cu grîu 
o suprafață de 230 ha, am obținut o 
producție medie de 4 582 kg la hec
tar. In comparație cu alte rezultate, 
ale fruntașilor pe tară, e încă puțin 
— dar sîntem hotărîti să obținem 
rezultate mereu mai bune. Hotărâ
toare este stăruința de a folosi teh
nologii avansate, de a aplica «cele 
mai noi cuceriri ale științei agricole, 
începînd cu rotirea culturilor, pregă
tirea solului și asigurarea unei den
sități corespunzătoare de plante la 
hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu spu
nea în cuvîntarea rostită la marea 
adunare populară de la Timișoara 
că a fi revoluționar înseamnă a 
participa efectiv la noua revoluție 
agrară, înseamnă a obține de la 
8 000 kg de grîu la hectar în sus. 
Asta ne vom strădui să facem. Co
operatorii sînt hotărîti să depună 
toate eforturile pentru a realiza și 
depăși sarcinile prevăzute în proiec
tul de Directive, iar pentru aceasta 
ne angajăm să organizăm mai bine 
munca în fermă, să folosim mai bine 
fiecare palmă de pămînt, toate me-

todele științei agricole. Așa gîndesc 
toți țăranii cooperatori din Bobu
lești : muncind mai mult și mai bine 
crește producția la hectar și odată 
cu ea propriile venituri. Este tocmai 
motivul pentru care ne exprimăm 
deplinul acord fată de conținutul 
proiectului de Directive supus dezba
terii publice.

„Binele fiecărei familii 
face parte 

din binele țării”
O discuție cu ȘTEFAN GINAL, 

muncitor constructor băimărean, cu 
o vechime de peste 33 de ani pe- 
trecuti pe schele:

— Noi, români și maghiari laolal
tă. am construit în această perioadă 
aproape 30 000 de apartamente, car
tiere întregi, școli, spitale, grădinițe, 
baze turistice, sportive și de agre
ment, croind așezării un chip arhi
tectural nou, pe ■ măsura civilizației 
socialiste. Citind proiectul de Direc
tive pentru Congresul al XlII-lea al 
partidului, care prevede la capitolul 
investiții-construcții un volum de 
1 350—1 400 miliarde lei, din care a- 
proape 135 miliarde lei pentru obiec
tive social-culturale, trăiesc senti
mentul înălțător al certitudinii și 
împlinirii profesionale și umane. Aș 
putea aduce mărturie despre aceste 
împliniri nu numai zestrea edilitară 
a așezării minerilor de sub Dealul 
Florilor, ci și izbînzile familiei mele : 
iată, în ultimii 10 ani mi-am con
struit o casă, băiatul meu a devenit

inginer constructor, iar fiica mea’a 
terminat, de asemenea, liceul de con
strucții. Ce vreau să spun este că 
binele meu face parte din binele tă
rii, pe care ne străduim și noi, con
structorii, să-1 îmbogățim prin mun
că de calitate, așa cum foarte bine 
se subliniază și în proiectul de Di
rective, calitatea fiind un factor ho- 
tăritor în tot citea ce facem.

îmi exprim fără rezerve adeziunea 
la hotărîrea ca la apropiatul Congres al 
partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în suprema funcție de 
secretar general, angajîndu-mă, tot
odată. ca să întăresc această opțiune 
cu fapte de muncă pe șantier, con
tribuind ca noile obiective edilitare 
să poarte, ca toate cele peste 
700 000 de locuințe ale viitorului cin
cinal. însemnele dragostei noastre de 
muncă, ale dragostei de tară, ale în
crederii în politica partidului. în vii
torul luminos pe care îl clădim.

Am redat doar cîteva din gîndu- 
rile, simțămintele, ideile și angaja
mentele muncitorești, . acum, cînd 
toată suflarea țării depune eforturi 
susținute pentru a intimpina Con
gresul al XlII-lea cu rezultate deo
sebite in muncă. Și acest fapt nu 
poate fi decît o garanție că hotărirlle 
viitorului congres vor fi îndeplinite 
si ele cu abnegație muncitorească, 
obiectiv cu obiectiv, pentru că „Epoca 
Ceaușescu" se caracterizează mai 
presus de toate printr-o strînsă le
gătură dintre vorbă și faptă.

Gh. GRAURE
ți corespondenții „Scînteii"

Un om are nevoie de ajutor me
dical: unei „Case a copilului" ii 
sînt necesare obiecte noi de îm
brăcăminte : unui accidentat grav ii 
trebuie singe salvator ; pe o stradă, 
într-un cartier. într-o localitate se 
organizează acțiuni de curățenie și 
înfrumusețare. Cei care „sar" prin
tre primii — și sînt solicitați prin
tre primii — în asemenea cazuri, ca 
și in nenumărate alte împrejurări, 
sînt îndeobște activiștii Crucii Roșii. 
Acei zeci și sute de mii de oameni 
care, din dragoste fată de semenii 
lor și cu răspundere fată de tot ce 
se întîmplă in jur — in uzină, in 
școală, în sat, pe stradă și absolut 
voluntar — știu să intervină, cu 
competentă și operativitate, ca viata 
să fie apărată, ca suferinței să i se 
pună capăt cit mai repede, 
acestor activiști și experienței deo
sebite pe care au cîștigat-o in acti
vitatea educativă, le consacram în
semnările de fată, localizînd investi
gația noastră în județul Prahova, al 
cărui comitet județean de Cruce 
Roșie s-a situat, în ultimii doi ani 
consecutiv, pe primul loc din tară in 
întrecerea cu celelalte comitete ju
dețene.

■ ...Rafinăria 1 Ploiești, 
pe președinta comisiei 
Roșie, ing. Lidia Iatan, 
activitate... obștească. I 
pauza de ora 11 cînd. în sala secției 
AMC. tocmai urmează să aibă loc o 
întilnire a femeilor din mai multe 
secții cu doctorița. A venit toată 
lumea, s-a gîndit fiecare dacă are de 
pus întrebări sau probleme de ridi
cat ? Este doar o întilnire 
femei, cercul nu este prea 
participantele se cunosc, se 
întreba orice, discuta orice, 
reticente. Intîlnirile femeilor

dr. Maria Păsculescu. medic primar 
de întreprindere și coordonator, 
vicepreședintă a comisiei de Cruce 
Roșie, sînt așteptate întotdeauna cu 
interes. Se discută și de astă-dată 
..de la om la om". Despre menirea 
femeii de a fi mamă, despre ajuto
rul acordat de statul socialist viitoare
lor mame,'despre drepturile de care 
se bucură chiar muncitoarele de la 
rafinărie : consultații prenatale gra
tuite. competente, acordate cu toată

femeilor și 
toată grija, 
sarcinii și 
de materni-

Lor.

O întîlnim 
de Cruce 

, în plină 
Se apropie

între 
mare, 
poate 
fără 

cu

(Urmare din pag. I)
deschis larg porțile perfecționării 
întregii vieți economice ’ și sociale 
din România. Proiectul de Direc
tive schițează cu claritate direcțiile 
de acțiune în această privință- Este 
datoria noastră de conștiință — și, 
în același timp, mîndria noastră — 
de a ne exprima totala adeziune la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în funcția supremă de 
partid la cel de-al XlII-lea Con
gres. (Călinescu Monica, electronis- 
tă la întreprinderea de elemente .de 
automatizare București).

Electroniste Călinescu Monica și 
ca ea mii și mii de comuniști 
văd în hotărîrea unanimă de 
realegere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului garanția în
făptuirii întocmai a mărețelor o- 
biective cuprinse în proiectul de - 
Directive. Și mai văd o legătură 
indestructibilă dintre direcțiile 
progresului din acest fundamental 
document de partid, aflat acum pe 
masa de lucru a întregii țări, și 
capacitatea de a detecta și deter
mina forțele sociale în măsură să 
aducă la scara unu pe unu obiec
tivele devenirii noastre comuniste.

Cîmp liber inițiativei 
comuniste

Titlul de mai sus ar putea fi 
socotit drept un... pleonasm. La 
urma-urmelor, numele comunisto-

însemnări despre 
activitatea organizației 

de „Cruce Roșie" 
din judelui Prahova

atentia chiar la locul 'de muncă, po
sibilitatea de a nu mai lucra în 
schimburi și nici în locuri de muncă 
grele începînd din luna a 6-a de 
sarcină, creșă și cămin asigurate, 
de bunul lor mers ocupindu-se toată 
lumea, condiții create de a alăpta in 
orele de program. Problemele cele 
mai gingașe sînt aduse si ele în 
discuție ; de pildă — cine cu cine se 
căsătorește, pe ce baze se întemeiază 
o nouă familie. „Nimic-din ceea ce 
este important pentru viata dumnea
voastră nu ne este indiferent" — 
precizează doctorița.

Cursurile prematrimoniale organi
zate la căminele de tineret și 
„Școala familiei" sînt alte acțiuni 
inițiate de dispensar cu concursul 
Crucii Roșii, acțiuni ce se alătură 
prelegerilor, dezbaterilor și discu
țiilor de felul celei la care am asis
tat, ca si eforturilor stăruitoare de
puse pentru a/ asigura consultațiile

lui este Întotdeauna asociat cu ini
țiativa, cu spiritul viu, mobil, re
ceptiv la schimbările de esență, în 
măsură să , determine aceste înno
iri. Statutul partidului, codul etic 
comunist conțin prevederi limpezi 
în această privință. E și normal să

cumentatiei necesare, atlt de acut 
cerută de condițiile concrete ale 
producției. S-a arătat că acest 
neajuns este ..mfticător de timp" 
productiv, are consecințe directe 
asupra inițiativei novatoare, de- 
turnînd gîndirea creatoare spre

adunării generale a organizației de 
partid nr. 22. Aici, comunistul Ni- 
colae Gheorghe a arătat că în pre
zent gradul de folosire a utilajelor 
este mai ridicat decît cu puțină 
vreme in urmă, dar că trebuie ac
ționat și mai ferm pentru rezultate

fie așa. Comunistul este doar omul 
care pune temelii unei lumi noi. 
Idealul său de muncă și viață este

orobleme minore ce tin la urma 
urmei doar de o mai riguroasă 
organizare.

mai bune.
Unui om din afară, lucrurile în

fățișate de Nicolae Gheorghe ii

Oameni care deschid porifzfe noului
transformarea societății, angajarea 
în edificarea operei socialiste de
termină formarea unui nou tip de 
om ce domină scena istoriei și este, 
în egală măsură, făuritor de istorie.

— Nimic mai exact decit aceste 
adevăruri — se raliază acestui 
punct de vedere tovarășul Ion So
mandru, secretarul comitetului de

Conducerea tehnică a Întreprin
derii si-a însusit punctul de ve
dere exprimat de comuniști.

Obiectivele dezvoltării înfățișate 
în proiectul de Directive, și care 
privesc dezvoltarea materială si 
spirituală a României în următorii 
ani. determină punerea din Plin 
în valoare a inițiativei comuniste.

apun ori nu-i spun prea multe. 
Pentru cei din adunarea de partid 
ele au avut insă un ecou cu totul 
deosebit. Utilajele în cauză sint ul
timul cuvînt al tehnicii, valorează 
milioane. La ele lucrează, potrivit 
expresiei încetățenite aici, „oameni 
de milioane", în primul rînd comu
niști. Adică muncitori cu o temei-

partid de la întreprinderea de ele
mente de automatizare.

în sprijinul afirmațiilor sale, to-x 
varășul Ion Somandru aduce fap
tele. Fapte promovate de la tribuna 
adunărilor generale ale comuniști
lor din întreprindere. Un exemplu 
doar : comuniștii au remarcat în 
dezbateri efortul de înnoire a pro
ducției. de asimilare a tehnologiilor 
moderne, pentru reducerea impor
turilor. în același timp, au arătat 
rămînerea In urmă a elaborării do-

adevărată forță de producție pro
pulsoare 
morală a 
fiece loc 
creație a

Despre 
Înțeleasă 
de a fi în primele rînduri ale bă
tăliei pentru nou. tovarășul Nico
lae Basamac, secretar de partid pe 
platforma Vulcan, se înscrie în 
discuție tot cu un fapt din reali
tatea imediată înfățișat la tribuna

Este datoria 
stimuleze la 
puterea de

de progres, 
fiecăruia să 
de muncă 

maselor, 
felul cum 
această datorie morală.

este privită,

nică pregătire profesională, cu un 
larg orizont de cunoștințe în gene
ral. Dar mașina e mașină, viata 
unor piese, componente ale ei, este 
limitată. Se crease „obișnuința" să 
se aștepte piesa de schimb de care 
mașina avea nevoie la un moment 
dat. Și nu erau rare asemenea îm
prejurări. „N-am piesa de schimb, 
nu merge utilajul. Ce pot face ?“. 
Comuniștii au criticat atitudinea 
pasivă a unor asemenea comuniști 
ori necomuniști. Ei au replicat că

cel mai ușor e să încrucișezi bra- 
țele a neputință. Și au venit și cu 
soluția executării in secție a unor 
piese de schimb, pentru care există 
asemenea condiții. Acțiunea a des
chis dorința fiecăruia de a arăta ce 
este în stare. Ea este in plină des
fășurare și a cuprins întregul eșa
lon de înaltă calificare. Tot mai 
puțini sînt acum, sau aproape de
loc, cei care mai așteaptă o piesă 
de schimb. Mașinile merg la încăr
cătura lor firească, asigurată de 
oameni. A crescut mult indicele de 
utilizare. Și, cum afirma secretarul 
comitetului de partid de aici, a 
crescut enorm și indicele răspun
derii muncitorești, comuniste.

Să ne gindim insă la porțile des
chise larg spiritului novator in 
aceste zile de viață clocotitoare și 
dezbateri incandescente din între
gul partid. Mii, zeci de mii de idei 
eficiente, în stare să. determine o 
mai bună folosire a potențialului 
productiv, idei generate de înțelep
ciunea colectivă, de atitudinea res
ponsabilă, comunistă, s-au făcut 
auzite la tribuna adunărilor de 
partid de dare de seamă și alegeri. 
Ele reprezintă tezaurul neprețuit al 
progresului nostru general. Ele 
conturează dimensiunea climatului 
creator, revoluționar instaurat cu 
trăinicie, mai ales după Congresul 
al IX-lea al partidului, în viața so
cietății noastre. Climat în care co
muniștii în primul rînd se afirmă, 
ca întotdeauna, drept deschizători 
de drumuri.

periodice ale tuturor 
urmărirea lor atentă, cu 
pe întreaga durată a 
apoi a primei perioade 
ta te.

...Cu cîteva zile înainte de vizita 
noastră, organizația de Cruce Roșie de 
la I.R.U.E.A.R. — întreprinderea d 
reparații utilaj electric, automatizăr 
și radiocomunicații din Cimpina — 
lansase o invitație femeilor : la ie
șirea din schimb să participe la o 
masă rotundă — despre dragoste și 
familie, despre răspunderea fiecă
reia si a tuturor diată de viitorul 
societății românești, fată de sănăta
tea si vigoarea națiunii. Medici, oa
meni ai legii, activiști au răspuns la 
întrebările puse dinainte de partici
pante, au vorbit despre rolul și 
demnitatea femeii, despre răspun
derea familiei in educarea și for
marea viitoarelor generații, fiind 
din nou explicate și prevederile 
legale vizînd apărarea vieții și 
sănătății mamei și copilului. „Ne 
străduim — spunea dr. Alexandru 
Toma. vicepreședinte al Comitetului ' 
orășenesc Cimpina al Crucii Roșii și 
director al spitalului din localitate — 
să diversificăm activitățile de cul
tură sanitară, să le adaptăm cît mai 
bine nivelului de pregătire si interes 
al auditorilor cărora ne adresăm si 
să Ie ținem potrivit unei planificări 
riguroase".

Un alt participant la ancheta noas
tră — tovarășul Ion Dumitrică. pre
ședintele secției civile a Tribunalu
lui județean Prahova și responsabil 
al brigăzii științifice județene — a 
adus în discuție o altă latură a acti
vității comisiilor de Cruce Roșie : 
planificarea, organizarea si invitarea 
participantilor la acțiunile brigăzii, 
„în problemele de demografie si na
talitate — ne-a spus interlocutorul 
— experiența ne-a demonstrat că 
discuțiile sînt mai profunde, mai 
sincere cind discutăm separat cu 
fetele, cu băieții, cu femeile sau cu 
bărbații, așa incit și organizarea so
licită o atenție mai deosebită. Și cu 
folos : multe din aceste întîlniri con
tinuă apoi într-un cabinet medical 
sau juridic, solutionîndu-se proble
mele concrete ale unora sau altora". 
Dealtfel, așa cum preciza și tova
rășa Gabriela Marinescu, președinta 
Comitetului județean Prahova al Crucii 
Roșii, există o 
permanentă pe 
cativ-sanitare : 
ganizate direct 
riale ale Crucii 
fășurate de organizațiile obștești și 
sprijinite de comitetele teritoriale.

Sînt eficiente acțiunile la care 
ne-am referit ? „Fără îndoială 
că da — ne spune dr. Mircea Ale- 
xandrescu. director al Direcției sa
nitare si vicepreședinte al Comite
tului județean 
Roșii. ; 
anului trecut, natalitatea a crescut, 
numărul întreruperilor de sarcină a 
scăzut considerabil, numărul avortu
rilor spontane este și el mai redus, 
iar mortalitatea infantilă este mult 
mai scăzută. Acești indicatori sînt, 
neîndoielnic, rezultatul aplicării mă
surilor stabilite de conducerea parti
dului și statului, a modului în care 
factorii responsabili 
străduiesc să le traducă 
înțelegerii de către toți 
răspunderii pe care o au 
făptuirea politicii noastre 
ce. a preocupării corpului medical și 
a întregii rețele sanitare de a munci 
mai bine".

colaborare strînsă și 
linia activității edu- 
unele acțiuni sînt or- 
de comitetele terito- 
Roșii, altele sînt des-

Prahova al Crucii
Față de aceeași perioadă a

din județ se 
în viată, a 
cetățenii a 
pentru în- 
demografi-

Marla BABOIAN
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SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
ÎN AGRICULTURĂ

ROADELE TOAMNEI — mai repede culese și mai repede puse la adăpost
în județul Dîmbovița, la cîmp, în 

grădinile de legume și in livezi, 
este de executat acum un volum 
măre de lucrări. Recoltarea porum
bului să desfășoară în peste 70 de 
unități agricole. Este strins cu prio
ritate porumbul de pe cele 16 000 
hectare, unde urmează să se însă- 
mînțeze grîul.

MUNCA BINE ORGANIZATA. Zil
nic la C.A.P. Nucet participă 
la muncă' 500—600 de coopera
tori. elevi, angajați in diferite 
unități economice. Se lucrează 
de dimineața și pină seara la lăsa
rea întunericului. Aici au fost sta
bilite viteze zilnice de lucru pe fie
care fermă și echipă. La culesul 
porumbului lucrează 100 de coope
ratori, știuleții fiind încărcați direct 
în căruțe care-i transportă pe pistele 
de uscare la soare. în urmă, combi
nele adună cocenii pentru insilozare. 
Alte echipe de cooperatori string vre
jii de legume pe care îi transportă 
în parcul de furaje.

Recoltarea porumbului se desfă
șoară intens pe solele care urmează 
a fi însămințate cu griii. Aceasta 
presupune să se siringă conco
mitent atit știuleții. cit și cocenii. 
Așa se și procedează in ma
joritatea unităților agricole. în urma 
culegătorilor urmează combinele și 
tractoarele cu remorci care string 
și transportă cocenii destinați însi- 
lozării. Dai’ nu in toate unitățile 
agricole recoltarea și însilozarea co
cenilor se face în ritmul stringerii 
știuleților. La ferma Moara Nouă 
din cadrul I.A.S. Titu, cocenii au 
rămas pe cîmp. După evalua
rea făcută de tovarășul Marcel Ca- 
langiu, director al direcției agricole, 
aici cantitatea de coceni verzi însu
mează 40 tone la hectar. Peste tot 
este , necesar să fie luate măsuri ca, 
imediat după recoltarea porumbului, 
să fie strînși și însilozați toți coce
nii, sursă de furaje care trebuie 
bine folosită.

Recoltarea culturii de soia in plina desfășurare la C.A.P. Moșteni, județul Teleorman
Foto : N. Buică

ÎN LIVEZI — ACTIVITATE IN
TENSA. Din livezile județului Dim- 
bovița se culeg mari cantități de 
fructe. Valorificarea lor superioară se 
reflectă in modul cum a fost orga
nizat culesul prunelor. „Conservăm 
prunele și alte fructe sub formă 
uscată, magiun sau marmeladă — 

• ne spune ing. Aurelia Necșoiu, di
rectorul Trustului horticol. Cu spri
jinul organelor de partid, în a- 
ceastă săptămină numărul culegăto
rilor de legume și fructe a sporit cu 
5 800, remarcabil fiind aportul ele
vilor aflați în practică". La I.A.S.

Județul Dîmbovița
Pucioasa au fost organizate echipe 
de elevi și tineri, conduse de lucră
torii permanenți ai unității’ care 
string fructele de pe cele 1 200 hec
tare de livezi. Culesul manual și 
sortarea permit să fie livrate numai 
fructe de primă calitate. Proporția 
prunelor de calitatea intii depășește 
90 la sută. Directorul unității. Mihai 
Pușcașu, ne spune că la ferma con
dusă de ing. Dumitru Arsene. pro
porția fructelor de calitate superioară 
este și mai mare, procentul de prune 
căzute pentru borhot nedepăsind trei 
la sută.

PRODUSE IN FUNCȚIE DE CE
RINȚELE CONSUMATORILOR. In 
noua și moderna piață din Tirgo- 
viște. inaugurată cu puțin timp în 
urmă, cumpărătorii preferă legumele 
de la standul cooperativei agricole 
din localitate. De ce ? Datorită sor
timentului variat și prospețimii a- 
cestora. Aproape zilnic, reprezen
tanții cooperativei agricole sondează 
cererile consumatorilor pentru a di
rija ce să se livreze din cele 23 de 
sortimente de legume cultivate la a- 
ceastă unitate. Informațiile ajung 
imediat la fermele legumicole con

duse de ing. Maria Tomescu și Ca
melia Garofeanu, unde 120 de coope
ratoare muncesc la cules. Aceeași 
exigență și la întocmirea graficelor 
de livrare a legumelor la I.L.F. Pină 
acum au fost livrate 2 000 tone de 
legume, urmind ca în loc de 3 080 
tone planificate pe întregul an să fie 
livrate cel puțin 4 500 tone.

în ce privește valorificarea legu
melor este loc de mai bine. Și iată de 
ce. în curtea I.L.F. din Tîrgoviște 
se lucra la sortarea a citeva zeci de 
tone de tomate 'depreciate. Mai 
exact, se încerca să se salveze ceea 
ce se mai putea salva. De ce se de
gradează roadele grădinilor ? Cauza 
principală o constituie nerșspectarea 
graficelor de preluare și transport a 
legumelor. La 21 septembrie nu s-au 
preluat in totalitate legumele culese 
deoarece in loc de 50 de mașini so
licitate, I.T.A. Tîrgoviște a reparti
zat numai 22. Din această cauză 
n-au fost preluate 15 tone de le
gume de la asociația legumicolă 
Tîrgoviște și 8 tone de tomate de 
la cooperativele agricole Mogoșani și 
Mătăsaru. Asemenea situații s-au 
repetat in ziua următoare. 22 sep
tembrie. cînd în loc de 55 de mașini 
cu o capacitate de 650 tone. I.T.A. 
a repartizat tot 22; deci mai puțin 
de jumătate din necesar. De regulă, 
legumele și fructele nepreluate con
form graficului, in ziua următoare 
au prioritate la transport. Prioritate 
e un fel de a spune, întrucît pro
dusele respective, ca orice produse 
perisabile, se depreciază. Așa depre
ciate, eld au fost aduse la I.L.F.

Organele de specialitate au dato
ria să acționeze energic în vederea 
bunei utilizări a mijloacelor de 
transport. Spunem aceasta intrucît, 
în județul Dîmbovița, culesul pro
duselor perisabile — legume și fruc
te — crește în intensitate.

C. BORDEIANU

Recolte mari și stabile de grîu și orz
(Urmare din pag. I)
sărirea plantelor din toamnă, înfră
țirea și formarea, unor densități op
time ale lanurilor. Aceste elemente 
trebuie să fie stăpînite de către 
toti specialiștii din agricultură.

Cerința principală este ca griul și 
orzul in cultură intensivă să fie 
amplasate pe terenuri cu fertilitate 
ridicată și cu capacitate sporită de 
reținere a apei. Cele mai favorabile 
sint terenurile eliberate timpuriu, 
arate, discuite si nivelate din vară, 
după care se poate realiza o bună 
pregătire a patului germinativ. 
Dealtfel. în această toamnă, in asola- 
ment. culturile intensive de grîu si 
orz se vor semăna cu prioritate după 
leguminoase, in, răpită, plante fu
rajere timpurii. De asemenea, pot 
deveni bune premergătoare floarea- 
soarelui si hibrizii timpurii si serhi- 

(timpurii de porumb cu condiția 
ca acestea să fie recoltate la timp, 
să se. elibereze și pregătească terenul 
cit mai devreme. Nu trebuie admise 
abateri de la amplasarea culturilor 
în teritoriu.

Sistemul de aplicare a îngrășămin
telor trebuie să asigure o nutriție 
minerală îndestulătoare și echilibra
tă, astfel incit să se excludă cu totul 
posibilitatea ca vreunul din elemen
tele nutritive să limiteze creșterea 
plantelor. De aceea, dozele de îngră
șăminte trebuie diferențiate ținînd 
seama de conținutul solului în ele
mente nutritive, de planta premer
gătoare, starea de aprovizionare a 
solului cu ană si de cerințele speci
fice ale solului cultivat. îngrăsămin- 
tele cu fosfor in doze cuprinse între 
80 si 160 kg substanță activă la hectar 
se aplică în funcție de conținutul so
lului in acest element. Ele se ad
ministrează sub arătură, la pregă
tirea terenului pentru semănat, sau 
pe rînd odată cu semănatul, în care 
caz se preferă îngrășămintele com
plexe. îngrășămintele cu azot se 
aplică în 2—3 epoci, în doze de 
140—200 kg la hectar. In prima epo- 
pă, toamna înainte de semănat se 
aplică pină la o treime din doză, 
după culturile leguminoase, și pină la 
jumătate pentru griul cultivat după 
alte culturi.

Pregătirea terenului constituie 
principala lucrare care asigură con
dițiile necesare răsăririi la timp și 
uniformității plantelor, realizării 
densităților corespunzătoare de plan
te. Se cunoaște că stabilirea metodei 
de lucrare a solului trebuie * să se 
facă pe baza analizei condițiilor din 

fiecare solă privind conținutul de 
apă, cantitatea de resturi vegetale și 
gradul de compactare a solului, în
sușiri care sint determinate de plan
ta premergătoare și de evoluția con
dițiilor climatice. După premergă
toare timpurii, terenul arat adine și 
discuit in vară se lucrează cu grapa 
cu discuri în agregat cu grape regla
bile și cu combinatoriii, urmărin- 
du-se mărunțirea și afînarea solului 
pe adîncimea de semănat. După pre
mergătoare mijlocii și târzii, in func
ție de conținutul in umiditate al so
lului se va executa aratul la adin- 
cimea la care nu se scot bulgări sau 
se va pregăti terenul printr-o dis- 
cuire energică. în toate cazurile se 
va urmări realizarea unui pat ger
minativ de bună calitate.

Respectarea normelor stabilite la 
semănat are o mare influență asupra 
creșterii și dezvoltării plăntelor. Cer
cetările efectuate au dus la conclu
zia că, pină la venirea iernii, la griu 
trebuie să existe o sumă de 450—500 
grade, iar lă orz — de 600—650 gra
de. Această sumă de temperaturi 
utile se realizează în zonele din sud

ATELAJELE
CAII ȘI CĂRUȚELE, 

în cooperativa agricolă 
din comuna Drăgănești- 
Vlașca. județul Teleorman, 
sint folosite la transport 
și cele 150 de atelaje ale 
unității si ale membrilor 
cooperatori. Practic, la fie
care fermă vegetală sau 
zootehnică, o serie de lu
crări sint efectuate cu a- 
.iutorul a-telajelor. în aces
te' zile de septembrie, ele 

• sint folosite cu deosebire 
la transportul oorumbului. 
cocenilor, sfeclei furajere, 
lucernei din coasa a pa
tra și aî ultimelor cantități 
de capitule de floarea-soa- 
relui. Zilnic se transportă 
cu mijloacele hipo circa 200 
tone de produse principa
le si secundare. Această 
inițiativă eficientă face ca 
treburile gospodarilor din 
Drăgănești-Vlasca să mear
gă ca De roate. (Stan Ște
fan. corespondentul ..Scîn- 
teii").

ÎNTRAJUTORARE. In- 
tr-una din serile trecute ne 
aflam la Dulcești. județul 

ale țării cînd grîul și orzul se însă- 
mînțează in perioada 1—10 octom
brie. în zonele mai nordice, epoca 
optimă de semănat este cu 5—10 zile 
mai timpurie, Semănatul mai târziu 
determină însemnate pierderi de 
producție prin diminuarea densității.

Asigurarea densității optime are 
mare insemnătate pentru obținerea 
de recolte mari. La griu, densitatea 
optimă a lanului este cuprinsă intre 
600—800 spice la metrul pătrat, iar la 
orz — de 800—1 000 spice, diferențiat, 
in funcție de însușirile solului, gra
dul de înfrățire și capacitatea de a 
suporta o densitate ridicată a numă
rului de spice. La orz, caracterizat 
prin capacitate ridicată de înfră
țire și rezistență mai slabă la că
dere. pentru realizarea densității 
maxime de spice se vor semăna 
400—500 boabe germinabile la metrul 
pătrat. Bineînțeles alegerea densită
ții de semănat in cadrul limitelor 
menționate se face in funcție de ca
litatea patului germinativ, asigura
rea apei pentru germinare și răsărire 
a plantelor și aprovizionarea solului 
cu elemente nutritive.

LA DRUM
Neamț. La poarta sediu
lui cooperativei agricole 
de producție — un convoi 
de căruțe. Intrăm in vorbă 
cu unul din căruțași si a- 
flăm că sint din comuna 
Pîngărati (aflată în zona 
de munte a județului) și 
că au venit să-i aiute la 
transportul produselor pe 
cooperatorii de aici. După 
scurtă vreme, a sosit si Va- 
sile Sava. președintele 
cooperativei agricole, care 
le-a urat bun venit si le-a 
arătat unde vor dormi, 
unde vor lua masa, unde 
vor adăposti atelajele si 
caii, la ce tarla este re
partizată fiecare din cele 
20 căruțe. Dealtfel, la 
chemarea comandamentu
lui județean pentru agri
cultură. aproape 1 500 po
sesori de căruțe din zona 
montană a județului au 
venit la ses pentru a-i a- 
iuta Pe cooperatori să 
transporte mai repede pro
dusele din cîmp. (C. Bla- 
govici, corespondentul 
„Scinteii").

Stop abaterilor de la normele de 
exploatare a mijloacelor de transport

Pentru înlăturarea pierderilor de recoltă și re
ducerea consumului de carburanți este necesară 
folosirea rațională a mijloacelor de transport. Or. din 
datele furnizate de Direcția mecanizării din Ministe
rul Agriculturii si Industriei Alimentare rezultă dife
rente mari între județe în ce privește exploatarea 
camioanelor si a tractoarelor cu remorci. Pe baza 
acestor date, județele au fost grupate astfel :

Intre 1 si 1,9 curse. în medie pe zi. s-au realizat în 
județele : Arad. Bacău. Covasna. Argeș. Bistrita-Nă- 
săud si Buzău.

Intre 3 și 3,6 curse, în medie pe zi, s-au efectuat în 
județele : Tulcea. Vrancea. Cluj. Brașov. Prahova. Vîl- 
cea. Iași. -Mehedinți. Mures si in Sectorul agricol 
Ilfov.

între 2 si 3 curse. în medie pe zi, deci locul de mij
loc in.acest clasament este deținut de celelalte județe.

Dintr-un control efectuat recent rezultă că princi
pala cauză a folosirii sub capacitate a mijloacelor de 
transport este indisciplina. Din 18 000 autocamioane și 
tractoare eu remorci controlate, un număr de 3 521 
circulau in neregulă ; 1 498 au fost găsite fără remorci, 
cu o singură remorcă sau neincărcate. Alte 167 circu
lau pe drumuri ocolitoare. 230 erau folosite în alte sco
puri. 204 se aflau parcate la domiciliul conducătorilor 
auto. 1 096 aveau defecțiuni tehnice etc.

Iată de ce trebuie întreprinse măsuri energice în ve
derea folosirii raționale a mijloacelor de transport.

Alt element de ordin calitativ îl 
constituie respectarea adîncimii de 
semănat și asigurarea uniformității 
plantelor pe întreaga suprafață. La 
grîu, adîncimea optimă de semănat 
este de 4—6 cm, diferențiat în func
ție de textura solului, asigurarea lui 
■cu apă și energia germinativă a se
minței. Orzul se însămințează mai la 
suprafață, adică la 3—4 cm.

Am prezentat principalele elemen
te ale tehnologiei griului prin apli
carea cărora pot fi obținute recolte 
superioare in anul care vine. Bine
înțeles, ele trebuie adaptate condi
țiilor pedoclimatice din fiecare zonă, 
unitate agricolă și fermă, ceea ce 
mărește și mai muit răspunderea in
ginerilor agronomi, a celorlalți spe
cialiști din agricultură.

Sint deci posibilități reale ca pre
vederile pe anul 1985 și pentru vii
torul cincinal in ce privește sporirea 
producției de cereale păioase să fie 
realizate și depășite. Se impune însă 
ca, peste tot, să fie respectate teh
nologiile acestor culturi, ceea ce de
pinde numai de oameni, fie ei spe
cialiști, mecanizatori sau cooperatori.

În centrul atenției tuturor oamenilor muncii din sectorul energetic

ASIGURAREA CONTINUĂ, ÎN BUNE CONDIȚII 
CU ENERGIE A ACTIVITĂȚII ECONOMICE m

DE TREI ORI MAI MULT LA EXPORT

Așa cum precizam în ziarul de miercuri, 26 septembrie, continuăm 
ciclul de articole privind modul în care se desfășoară lucrările de repa
rații și modernizări ale centralelor electrice. Azi prezentăm noi relatări 
de la corespondenții noștri, care s-au aflat zilele trecute în mijlocul 
energeticienilor de ia termocentralele Rovinari, Doicești și Ișalnița.

Se va produce revirimentul așteptat ?

O pilduitoare

— Activitatea de reparații și de 
pregătire a grupurilor energetice 
pentru sezonul friguros — ne-a spus 
inginerul Constantin Vișan, directorul 
tehnic al întreprinderii electrocen- 
trale Rovinari — a decurs în acest an 
mai bine decît în anii precedenți. In 
prezent, la 4 grupuri reparațiile s-au 
încheiat și cît de curînd vor fi fina
lizate lucrările și la blocul energetic 
nr. 2. Acum, forțele principale sint 
concentrate la realizarea reparații
lor grupului energetic nr. 3, de 
330 MW.

Concretizînd ce înseamnă „mai 
bine", directorul tehnic al termocen
tralei ne-a precizat că la grupul 
nr. 6, de 330 MW, s-a introdus un 
sistem de suspensie suplimentară in 
zona .aspirațiilor morilor, ceea ce va 
micșora numărul de spargeri ale 
țevilor din componenta cazanului.

Problema esențială este, însă, la ce 
nivel calitativ s-au executat și se e- 
fectuează reparațiile grupurilor, pen
tru ca acestea să prezinte constantă 
și o fiabilitate sporită in exploata
re. Grupul nr. 2 de 200 MW, spre 
exemplu, potrivit programării, a fost 
oprit pentru o reparație curentă în 
perioada 24 iunie — 24 iulie. O pe
rioadă îndelungată. Numai că, totuși, 
nu s-au executat toate lucrările pro
gramate, între altele, nu au fost re
vizuite ventilele de reglaj ale turbi

nei. Consecința ? Grupul nu a putut 
fi repornit la termeiVul prevăzut, ră- 
mînind. un timp mult prea îndelun
gat, în reparație... accidentală.

— încercăm să tragem învățămin
tele cuvenite din această situație — 
ne spune inginerul Răducu Teodo- 
rescu, șeful secției Termo II. Acum, 
cind executăm reparația și pregăti
rile pentțu iarnă la blocul energetic 
nr. 3, de 330 MW, efectuăm lucrări 
la nivelul unei reparații capitale, de
oarece la acest agregat nu s-a exe
cutat de doi ani nici o reparație sau 
revizie tehnică.

Concomitent cu finalizarea revizii
lor și reparațiilor grupurilor trebuie 
accelerate însă și unele lucrări de in
vestiții restante, care condiționează 
realizarea puterii programate pentru 
sezonul de iarnă. între acestea men
ționăm :

• recuperarea restanțelor înre
gistrate la lucrările prevăzute în 
programul de modernizări si crește
rea fiabilității în funcționare, la toa
te grupurile de 330 MW ;

• încheierea, pină la 1 octombrie, 
a lucrărilor de amenajare a stivei 
nr. 2. a celorlalte lucrări pentru mă
rirea capacității de depozitare a căr
bunelui ;
• punerea în funcțiune a instala

țiilor de ventilație de 0.4 kWh, de la 
cota 92 metri a cazanelor.

Energeticienii termocentralei de la 
Ișalnița asigură constant un indice 
ridicat de folosire a utilajelor. 
Pornind de la realitatea că randa
mentul celor 8 agregate din dotare 
depinde în primul rînd de calitatea 
reparațiilor, energeticienii de aici au 
pregătit cu atentie programul de re
parații. astfel îneît planul de pro
ducție să nu fie afectat, ci dimpotri
vă să fie chiar depășit.

înainte de începerea lucrărilor. în- 
tr-o ședință de analiză a consiliu
lui oamenilor muncii s-au stabilit in 
detaliu, pentru fiecare grup energe
tic in parte, termenele de execuție 
și responsabilitățile fiecărui membru 
al organului de conducere colecti
vă, ale fiecărui specialist. Măsuri 
cu totul aparte s-au luat la atelierul 
propriu de confecții, reconditionări și 
asimilări de piese de schimb și sub- 
ansamble. unde se execută, printre 
altele, ventile pentru ventilatoare de 
gaze, piese deosebit de complexe, 
care nu se produc la nici o între
prindere din țară. Ca atare, in 
atelierul propriu al termocentralei 
s-au asimilat și confecționat piese 
de schimb și subansamble în va
loare de peste 13 milioane lei. 
„Totodată, ținînd seama de nece
sitatea scurtării termenelor de re
parații; am organizat cît mai bine 
această activitate, a ținut să precize
ze ing. Ion Bărbulescu, directorul 
unității. Astfel, am constituit echipe 
specializate pe fiecare categorie de 
lucrări. în felul acesta, avem sigu-

experiență \ 
ranta că se respectă fidel fișa teh
nologică de reparare a fiecărui uti
laj, iar recepția se face numai după 
testarea riguroasă a instalațiilor".

Organizînd munca în acest fel, e- 
nergeticienii craioveni au reușit să 
încheie reparațiile la termenul pre
văzut și. totodată, să depășească pla
nul de producție' cu peste 250 mi
lioane kWh energie electrică. To
tuși. pentru asigurarea condițiilor 
necesare bunei funcționări a agrega
telor, în perioada următoare se impu
ne ca toate unitățile furnizoare de 
echipamente energetice să se achite 
de obligațiile contractuale. Astfel, din 
datele furnizate de uzina de repa
rații, rezultă că întreprinderea con
structoare de mașini Reșița are res
tanțe la 40 poziții la piese pentru com
presori. iar întreprinderea de mașini 
grele București la 12 poziții de piese 
de schimb pentru turbinele de 315 
MW.

în continuarea ciclului de articole 
pe această temă, intr-un număr vii
tor al ziarului vom consemna opinii 
ale unor specialiști din Ministerul E- 
nergiei Electrice și din întreprinde
rile producătoare de echipament e- 
nergetic. modul în care decurge în 
aceste zile cooperarea între unită
țile producătoare de piese de schimb 
și beneficiari.

Gheorghe ION1ȚA
și corespondenții „Scinteii"

Timp de 24 de ore pe zi, 
fără 'întrerupere, de pe 
cele două rampe de în
cărcare ale întreprinderii 
„Tractorul" din Brașov 
sint expediate loturi de 
tractoare și subansamble 
spre toate cele 5 conti
nente ale globului. De 
circa trei săptămini, aici 
se desfășoară o muncă de 
mare solicitare și răspun
dere, care, așa cum ne-a 
mărturisit ing. Constantin 
Bogdan, șeful serviciului 
export, a permis triplarea 
ritmului de livrare, față 
de media celor opt luni 
care au- trecut din acest 
an.

Activitatea febrilă de 
pe rampele de încărcare 
este urmarea directă a 
muncii hotărite care se 
desfășoară in marea în
treprindere brașoveană 
pentru realizarea integra
lă a sarcinilor la export. 
Ritmul alert al livrărilor 
din această perioadă are 
insă o explicație specială. 
Potrivit înțelegerii cu u- 
nul din partenerii externi, 
producția pentru export a 
fost realizată ritmic, in 
conformitate cu contrac
tul încheiat, urmind insă 
ca livrarea ei să se facă 
în luna septembrie. In a- 
ceastă situație, a trebuit 
ca intr-o perioadă scurtă 
de timp să se livreze par
tenerului extern 2 000 de 
tractoare sub formă de 
subansamble și alte 1400 
tractoare asamblate. O ac
țiune care, în unele pri
vințe, este chiar mai difi
cilă decît operațiile de

montaj și finisare ale 
tractoarelor pe fluxul o- 
bișnuit de lucru.

— Dat ' fiind volumul 
mare al lucrărilor necesa
re pentru pregătirea și li
vrarea tractoarelor și sub- 
ansamblelor, ne declara 
Vasile Ștefănescu, secre
tarul comitetului de partid 
al secției montaj general, 
această sarcină ni s-a pă
rut, în primul moment, 
irealizabilă. Să se pregă
tească pentru livrare un 
număr atit de mare de 
produse, să se realizeze 
cu același personal și pla
nul lunar la montaj, in 
condițiile în care ajutorul 
uzinei se reducea la un 
număr relativ mic de lu
crători din compartimen
tele de întreținere, părea 
multora o sarcină nereali
zabilă. Repet : aceasta in 
primul moment.

— Si totuși...
— Nu de lamentări și 

scuze avea nevoie uzina, 
ci de soluții concrete pen
tru a putea face față a- 
cestei situații.

Si, ca de obicei, în mo
mentele hotărîtoare din 
activitatea colectivului s-a 
solicitat părerea și spri
jinul puternicului activ de 
partid al secției. Spunem 
puternic deoarece aici 
lucrează peste 600 de co
muniști, ceea ce înseam
nă că unul din 3 oameni 
ai secției este membru de 
partid. Problema a fost 
dezbătută și în adună
rile generale de dare de 
seamă și alegeri ale or
ganizațiilor de bază. Iar 
răspunsul comuniștilor a 
fost prompt : sarcina va 
fi îndeplinită.

— Printre măsurile care 
au asigurat succesul aces
tei acțiuni, ne preci
zează ing. Virgil Roșea, 
șef de secție pe schimb, 
hotărîtoare s-a dovedit 
redistribuirea oamenilor 
în funcție de noile ce
rințe. Formațiile de lucru 
au fost practic împărțite 
in două. O parte din 
membrii lor s-au consti
tuit in echipe care s-au 
ocupat și se ocupă in con

tinuare de pregătirea sub- 
ansamblelor și tractoare
lor asamblate pentru li
vrare, iar cei rămași în 
secție au preluat toate 
sarcinile curente de 
montaj.

— In aceste condiții, se 
poate face față sarcinilor 
stabilite ?

— Da. Greu, dar se 
poate. Cum am procedat? 
In primul rînd, organi
zînd lucrul în schim-, 
buri prelungite. Apoi, în 
fruntea formațiilor de 
lucru, ca și ' la prin
cipalele locuri de munca 
au fost numiți cei mai 
buni membri de partid, 
oameni cu multă expe
riență, care reprezintă 
exemple demne de urmat 
pentru toți ceilalți mun
citori și specialiști.

Nu vom. insista asupra 
impresionantei dăruiri cu 
care lucrează in aceste 
zile întregul colectiv al 
uzinei și mai cu seamă 
cel care pregătește pro
ducția pentru export. 
Vom sublinia doar faptul 
că, la ora actuală, se în
deplinesc exemplar și 
sarcina specială la export, 
Și planul curent de mon
taj.

Este doar unul din as
pectele care definesc 
pulsul muncii din marea 
uzină brașoveană, acum, 
in această perioadă pre
mergătoare marelui fo
rum al comuniștilor, Con
gresul al XIII-lea al 
partidului.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"

Afentie maxima la■
Uzina electrică din Doicești a acu

mulat în acest an restante însemna
te la producția de energie electri
că. Acest lucru se datorează, in 
principal, frecventelor opriri acciden
tale ale utilajelor de bază. Amănunte 
despre motivele care au făcut ca in
stalațiile să nu funcționeze la întrea
ga capacitate am solicitat tovarășu
lui Zoldy Miclos, directoi-ul uzinei, 
care ne-a spus : „Cărbunele pe care 
îl primește termocentrala are un con
ținut de steril de două ori mai mare 
decît cel prevăzut în proiect, ceea ce 
determină o uzură de aproape 7 ori 
mai rapidă a suprafețelor cu care 
acesta vine în contact. La această 
concluzie s-a ajuns în urma .măsură
torilor efectuate in colaborare cu un 
institut de specialitate. Din această 
cauză, durata de funcționare a in
stalațiilor. intre reparații, se reduce 
simțitor, iar producția de energie 
electrică nu , se realizează in
tegral. Totodată, crește timpul

calitatea reparațiilor
afectat operațiilor de reparare. 
Cunoscînd aceste neajunsuri, in 
prezent acționăm pentru o cit mai 
bună dimensionare a activității de 
reparații, in raport cu volumul mare 
de lucrări ce trebuie efectuate. Am 
înregistrat. în această privință, unele 
progrese, dar mai sint destule de 
făcut.

Iată, concret, despre ce este vorba. 
La repararea agregatelor supuse unei 
uzuri mai accentuate se lucrează la 
ora actuală în flux continuu. Sta
ționările datorate lipsei pieselor de 
schimb au fost, practic, eliminate. Ca 
urmare a creșterii producției de piese 
de schimb în atelierele proprii și 
receptivității de care au dat dovadă 
unitățile colaboratoare, intre care în
treprinderea „Energoreparații"-Bucu- 
rești. întreprinderea mecanică Mija, 
întreprinderea de utilai petrolier și 
întreprinderea mecanică din Tîrgo- 
viște, s-a asigurat o mai bună apro
vizionare tehnico-materială.

CONTRASTE
Milioanele din... coșul de fum

Rareori s-a întâm
plat ca din livezile de 
pruni din județul Vîl- 
cea să se obțină re
colte atit de mari ca 
în această toamnă. La 
soiurile Agen. Tuleu 
și Anna Spath, adică 
tocmai la cele intens 
solicitate la export in 
Stare uscată, se înre
gistrează chiar adevă
rate recorduri de pro
ducție. Numai că, 
pentru valorificarea 
lor. era nevoie ■ de 
executarea unor cup
toare speciale, care —

se înțelege — ar fi 
consumat diferiți com
bustibili. Inginerul Ion 
Bobocea. directorul 
întreprinderii viei si 
vinului Drăgăsani. îm
preună cu maistrul 
Gheorghe Mihai s-au 
gîndit si au găsit însă 
o altă soluție, mult 
mai avantajoasă. Si 
cum prunele nu pu
teau aștepta, pe lin
gă centralele termice 
(care funcționează pe 
bază de cărbune) ale 
distileriilor din loca
litățile Orlesti. Stoe-

nesti si Drăgăsani au 
fost amenajate, ope
rativ. 3 cuptoare. Dar 
care nu consumă nici 
măcar cărbune ! Căl
dura necesară pentru 
uscarea fructelor este 
asigurată de... coșuri
le de fum ale centra
lelor. Un labirint de 
conducte, in sistem 
calorifer, traversează 
cuptoarele respective, 
prin care circulă... fu
mul. a cărui tempera
tură medie este de 
130 grade. Deci toc

mai potrivită pentru 
uscarea fructelor. Va
loarea acestei idei ? 
Deși nu are sarcini de 
livrare la export. în

treprinderea viei si 
vinului Drăgăsani si-a 
propus să livreze. în 
acest an. numeroșilor 
solicitanți fructe usca

te în valoare de cel 
puțin 10 milioane lei. 
Rentează. (loan Stan- 
ciu, corespondentul 
..Scînteii“).

„Munții11 din gara Botoșani
Zilele trecute, ope

ratorul de serviciu al 
gării din Botoșani fă
cea un anei insistent 
către stațiile de cale 
ferată din județul Su
ceava : „Vă rog să nu 
mai expediati agrega
te de balastieră pe a- 
dresa noastră". Ape
lul ne-a' surprins. Cu 
cîteva zile mai înain
te auzisem o interven
ție exact... contrară. O 
făcea unul dintre fac
torii de răspundere de

la județ. Explicația 
am aflat-o din fraza 
ce a urmat în mesajul 
operatorului : „Nu
mai avem spatii, pen
tru descărcare, imobi
lizăm vagoanele". Ve
rificăm motivația. Era 
absolut întemeiată. O 
mare suprafață de te
ren. folosită ca ramnă 
de descărcare a va
goanelor ce sosesc 
pentru întreprinderea 
județeană de gospo
dărie comunală si lo-

cativă este complet 
ocupată. „Zac" aici, de 
cîteva luni, circa 20 
vagoane de produse 
de balastieră si cel 
puțin 10 vagoane de 
cărămidă. „Peste ele. 
doar cu liftul am mai 
putea pune ceva" — 
încearcă să glumeas
că operatorul. în ime
diata apropiere alti 
„munți". Sint ai Trus
tului județean . pen
tru constructii-mon-

tai. care se nare că 
a uitat de soarta celor 
18 vagoane de blocuri 
B.C.A.. 15 vagoane de 
cărămidă. 6 vagoane 
fișii din beton. 2 va
goane de fier beton si 
cîte altele descărcate 
ne rampă. „Nici aici 
nu mai putem pune 
nimic" — intervine din 
nou operatorul. Și tot 
el adaugă : «Știti cum 
numesc ceferiștii a- 
ceste două rampe 1 
..Birouri" ațe obiecte
lor uitate». Se poate, 
dar cum rămîne cu 
faptul că. totuși, aces
te produse sint solici
tate... urgent ! (Silves
tri Ailenei, corespon
dentul „Scînteii").
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Literatura ateist-științifică - mai ferm angajată 
în activitatea de făurire a conștiinței noi

Rolul pe care este chemată să-l aibă litera
tura ateist-științifică în formarea conștiinței noi, 
socialiste nu trebuie prea mult demonstrat. O 
lucrare bună poate contribui efectiv la îmbogă
țirea activității de formare a convingerilor ma- 
terialist-științifice. Cartea însăși constituie un

instrument prețios în munca educativă, ea pu
țind reprezenta punctul de plecare al multor 
acțiuni educative. La acestea se cuvine să adău
găm influența pe care literatura de profil o 
poate exercita independent de acțiunile ce se 
pot realiza pornind de la o apariție editorială.

Rîndurile de față își propun să prezinte cîte- 
va dintre problemele cu care se confruntă in 
prezent realizarea literaturii ateist-științifice, 
pornind de la opiniile unor cercetători, de lo 
cerințele unor categorii de cititori.

OPINIILE AUTORILOR. Majorita
tea autorilor cu care am discutat au 
relevat creșterea calitativă a litera
turii de profil in ultimii ani. o anu
mită diversificare tematică, precum 
si sporirea accesibilității cu care sînt 
tratate temele. Dintre lucrările mai 
deosebite au fost menționate titluri 
precum „Tineretul si religia" (Petre 
Datculescu). „Biserica in involuție" 
(Victor Kernbach). „Societate si re
ligie" (Florin Georgescu). „Religia 
în lumea contemporană" (Petru Be
rar) — apărute în Editura politică, 
„Dicționar de mitologie" (Victor 
Kernbach). „Povestirile biblice" (Ze
non Kosidowski) — traducere — am
bele apărute in Editura ..Alba
tros" etc.

Totuși, literatura de acest gen 
continuă să fie marcată de unele 
deficiente atît de ordin tematic, cit 
si de tratare propriu-zisă. Iată cîte- 
va din ele. asa cum au reieșit din 
convorbiri cu autori de carte.

Petre Datculescu. cercetător la In
stitutul de cercetări pentru proble
mele tineretului : „Cel puțin pină in 
prezent predomină lucrările care 
abordează inconsistenta credințelor 
mistico-obscurantiste din punct de 
vedere filozofic si istoric. Cercetările 
sociale arată că tinerii. în covârși
toarea lor majoritate, sînt convinși 
de adevărul tezelor si argumentelor 
generale, care afirmă superioritatea 
concepției științifice despre lume si 
viată. Cu toate acestea, există cazuri 
în care unii dintre tineri con
sideră că nu este greșit să creadă si 
in idei sau practici mistico-obscuran
tiste. Prezenta acestor — să le spu^ 
nem — -orientări paralele» reclamă 
o direcționare mai accentuată a edu
cației ateiste, inclusiv prin interme
diul literaturii publicate, spre proce
sele care stau la baza formării Sindi
cii logice corecte, a genezei convinge
rilor. Practica muncii educative ar 
avea mult de cîstigat de ne urma 
unor lucrări mai precis centrate pe 
problematica vieții reale a tinerilor, 
pe procesele care contribuie la for
marea conștiinței socialiste".

Octavian Chcțan. redactor-sef al 
*.Revistei de filozofie" : „După opi
nia mea. problemele legate de 
morala religioasă sint foarte pu
țin tratate sau, atunci cînd sint 
abordate, asistăm la analize nu 
întotdeauna de adîncime. fără a se 
detașa semnificația deosebită a aces
tui domeniu în condițiile actuale. 
Religia a renunțat la mai vechile 
sale ambiții de a controla rezultatele 
științei. ea evoluind. dimpotrivă, 
către o permanentă repliere si aco
modare a concepției «de ereaționiste 
cu stadiul actual al dezvoltării știin
țelor. în aceste condiții, problemele 
existențiale ale individului, dar mai 
ales morala religioasă s-au constituit 
intr-un veritabil bastion dinlăuntrul 
căruia organizează astăzi ideologia 
religioasă sistemul său de apărare, 
strategiile sale de. atac. Dacă religia 
încearcă să-și întemeieze rolul și 
locul său într-o lume invadată de 
stiintă pornind de la problemele de 
ordin moral si uman. încercind să se 
erijeze într-o călăuză morală a con
temporanilor. e limpede că aceste 
probleme trebuie să treacă Pe pri
mul plan al dialogului si confrun
tării cu doctrinele mistice".

Conf. univ. Aurelian Tache, Fa
cultatea de istorie-filozofie : ..Ca 
tematică as releva disproporțiile 

existente între lucrările dedicate 
specialiștilor, propagandiștilor si cele 
pentru publicul larg. în favoarea 
primei categorii. întrebarea -«Pentru 
cine scriem ?» devine tot mai actuală. 
Sigur că primul gen de lucrări este 
si el necesar, dar succesul de dura
tă al activității educative este con
diționat de impactul unor lucrări cu 
priză la public, la cititor. Or. tocmai 
în acest domeniu sîntem mai defi
citari.

Ca frecventă de apariție si. In 
parte, ca diversitate se remarcă în 
ultimul timp colecția «Știința pentru 
toti». Dar multe din volumele aces
tei colecții sint scrise cu -comple
xul erudiției», autorii făeînd parcă 
eforturi să aglomereze date si infor
mații de specialitate, să pulverizeze 
premisele unui dialog viu. incitant 
cu cititorul. în plus, asa cum am 
auzit si de la multi factori din sis
temul librăriilor, multe din aceste 
lucrări sint neinspirat prezentate, au 
coperti cenușii, ceea ce le micșorea
ză audienta la public".

Anchetă în rîndul cercetătorilor științifici 
și cititorilor

CERINȚELE CITITORILOR. „Cel 
ce urmărește atent literatura de pro
fil — ne spunea tovarășul loan 
Maier, activist in cadrul cabinetu
lui pentru activitatea ideologică si 
politico-educativă al Capitalei — va 
observa că numai in ultimii ani au 
apărut citeva volume cu titlul «Re
ligia si societatea» sau «Societatea 
si religia» — culegeri de studii sau 
cărți de autor. Dar ce nu poate in
tra într-o asemenea temă ? Nu vreau 
să critic lucrările respective, pentru 
că unele sînt bune. Le-am invocat 
deoarece ele arată stadiul de gene
ralitate la care se situează încă 
literatura de profil, de nediferen- 
țiere a preocupărilor".

într-adevăr. „stadiul de generali
tate" este una din marile deficiente 
ale literaturii ateist-științifice. EI 
provine uneori din repetarea obosi
toare a unor lucruri știute ; nu 
de puține ori din lipsa de informare 
asupra aspectelor noi care au inter
venit în evoluția fenomenului reli
gios, din necunoașterea unor desco
periri științifice ce proiectează noi 
lumini asupra unor fenomene și pro
cese. Dar, indiferent de cauzele par
ticulare, această generalitate este 
principalul factor ce alimentează 
monotonia literaturii ateist-științifice.

„întrebarea «Pentru cine edităm 
cartea ateist-științifică ?» trebuie 
mereu avută în vedere tocmai pen
tru a răspunde unor cerințe mai 
precis delimitate — ne spunea to
varășul Francisc Grun, directorul 
cabinetului pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă Mureș.

Ni se pare că nu se editează o 
carte pentru anume cerințe, ci pen
tru a fi acoperită activitatea unei 
edituri că a publicat și în acest do
meniu ceva".

Absolvenți ai Facultății de istorie- 
filozofie au ales drept lucrări de stat 
teme din. acest domeniu. Le-am soli
citat opinia cu privire la literatura 
ateist-științifică. Numitorul comun al 
răspunsurilor : „generalitate obositoa
re" a multora din apariții. Corina Za- 

haria : „în acest domeniu dispunem 
de direcții si aprecieri clare ; anali
zele concrete însă lipsesc. De pildă, 
cărțile de metodologie. Cum cer
cetăm fenomenul religios ? Or, este 
limpede că numai prin această cer
cetare. prin surprinderea la timp a 
tendințelor sale de evoluție, activi
tatea educativă poate deveni mereu 
mai eficientă".

Ovidiu Berindei : „La prima ve
dere literatura ateist-știintifică aco
peră o gamă largă de probleme. 
Modul de tratare este însă deficitar. 
Iată, de pildă : raportul știință-re- 
ligie. Ori se tratează intr-un mod 
depășit această problemă, eludîn- 
du-se accentele noi. care ilustrează 
poziția oarecum diferită a bisericii 
față de știință, ori se menționează că 
acest raport s-a modificat, dar nu se 
arată convingător și nuanțat în ce 
constă această modificare".

Ionel Bușe : „Creșterea forței de 
înrîurire a literaturii de profil este 
foarte mult condiționată de conecta
rea la ceea ce este actual, la ceea ce 

se intîmplă astăzi In evoluția fe
nomenului religios. Cercetările apli
cate. iată ceea ce ar putea veni in 
întimpinarea unei astfel de cerințe".

Luminița Drăghici : „Sînt autori 
progresiști care fac o analiză foarte 
Pătrunzătoare fenomenului religios 
contemporan. Traducerea unor ase
menea lucrări ar ușura această co
nectare și ar aduce si elemente 
proaspete in cadrul literaturii de 
specialitate".

în numeroase licee funcționează 
cercuri de ateism care dezbat perio
dic diferite cărți, probleme legate 
de formarea' convingerilor materia- 
list-științifice. Am vrut să aflăm și 
opinia unui participant activ la ase
menea dezbateri — Emilia Iordache, 
care anul acesta a absolvit Liceul 
agroindustrial Slobozia : „Poate că 
unul din cele mai palpitante subiec
te. practic neabordat pină acum, ar 
fi demontarea mecanismelor prin 
care sectele își supun credincioșii. 
Cercetări concrete care să investi
gheze din perspectivă psihologică, 
sociologică asemenea mecanisme ar 
fi revelatoare, s-ar constitui în tot 
atîtea argumente împotriva sectelor 
respective si ar oferi multe concluzii 
pentru activitatea educativă de 
prevenire a aderării la diferite cre
dințe mistice".

ADNOTĂRI FINALE. Poate că 
prima cerință ce se cere desprinsă 
este aceea a inaltei profesionalități 
ce trebuie să prezideze eforturile de 
îmbogățire a literaturii ateist-știjn- 
țifice. Indiferent că planul discuției 
este cel general filozofic . sau. de 
analiză a diferitelor fenomene, a 
implicațiilor unor progrese ale. cu
noașterii. prol’esionalitatea în trata
rea problemelor este prima condiție 
a ecoului lucrărilor. Mai mult ca 
oriunde abordarea generală, clișeul 
pot suspenda puhțile reale de legă
tură cu cititorul. De aici răspunderea 
autorilor de carte ateist-științifică. 
dar si răspunderea pentru formarea 
si lărgirea cercului acestor autori. 
Mai ales în acest domeniu, aparițiile 

editoriale de ecou trebuie să aibă 
in urmă ani de muncă si cercetare, 
analize nuanțate, întreprinse de pe 
platforma unei prestigioase culturi 
științifice si general filozofice.

Apare limpede că o bogată litera
tură ateist-știintifică trebuie să 
cuprindă lucrări care să urmărească 
atît lărgirea orizontului de cunoaș
tere a cititorului, cit si analiza dife
ritelor procese si fenomene ce înso
țesc evoluția religiei, că succesul 
actului educativ este condiționat de 
efortul făcut in ambele direcții. Se 
cere avut în vedere că lucrările des
pre fenomenul religios trebuie să 
țină permanent seama de progre
sele realizate în știință, in cer
cetarea fenomenelor sociale, aces
tea constituind sursa lor reală de 
prospețime. Știința nu se situează 
in același plan de generalitate cu 
religia. De aici și necesitatea unor 
lucrări teoretice. elaborate din 
perspectiva materialismului istoric 
care să valorifice din perspectivă 
ateistă vastul proces de cunoaștere 
din zilele noastre, să constituie fun
damentul categorial al formării con
vingerilor materialist-științifice.

Este clar că monotonia si lipsa de 
diversitate a literaturii de profil sînt 
alimentate de cercul extrem de re- 
strîns al autorilor. Am sugera, in 
același timp, si o mai mare mobili
tate a factorilor din edituri in lăr
girea acestui cerc în conceperea unor 
lucrări de genul „întrebări și răspun
suri", care să îmbrățișeze cuprinzător 
cele mai diferite domenii ale vieții 
și cercetării sociale.' Susținem opinia 
noastră cu două situații recente. 
Participanții la un schimb de expe
riență interjudetean pe problemele 
educației materialist-știintifice. or
ganizat la București cu citva timp 
în urmă, au avut prilejul să asculte 
o conferință ținută de un cadru di
dactic din conducerea Institu
tului central de fizică pe proble
mele implicațiilor filozofice ale 
progreselor recente ale cunoașterii 
în fizică. Toți cei de fată au apre
ciat-o la superlativ. înregistrată, 
conferința respectivă ar fi putut 
constitui premisa unui volum demn 
de publicat în colecția „Dezbateri 
ideologice" sau „Știința pentru toti". 
Dar nimeni din partea editurilor nu 
era de fată...

Din lucrările de diplomă pe 
problemele evoluției fenomenului 
religios susținute anul acesta de 
absolvenți ai Facultății de istorie- 
filozofie din București cel puțin 
două ar fi putut fi luate în consi
derație. după opinia noastră, pentru 
a fi publicate in colecțiile de care 
am amintit. Firește, lucrările respec
tive mai cer unele îmbunătățiri in 
vederea publicării si deci efort su
plimentar din partea editorilor.

Formarea concepției despre lume 
este un proces amplu, care solicită 
o acțiune coordonată din partea 
tuturor factorilor de răspundere. 
Din această perspectivă, editurile și. 
deopotrivă, institutele de cercetare, 
catedrele de științe sociale au dato
ria să participe mai activ la îmbu
nătățirea si modernizarea literaturii 
ateist-știintifice. în vederea sporirii 
contribuției ei Ia formarea profilului 
spiritual al cetățenilor patriei noas
tre.

Paul DOBRESCU

In laboratorul de irigații și drenaje al Facultății de hidrotehnică din lași Foto : E. Dichiseanu

Nobila misiune a creatorului
A interpreta ceea ce au compus 

alții este un lucru admirabil, dar a 
crea, a vibra in consonanță cu ma
rile teme ale omului contemporan, 
reprezintă o nobilă și plină de răs
pundere misiune. Sînt unii compo
zitori care doresc să epateze ; aceia 
nu vor fi cei realizați, posesori ai 
unei opere care să înfrunte timpul. 
Există alții — compozitori auten
tici — cei care generează opere 
pline de forță emoțională, simțind 
nevoia să se exprime cît mai lim
pede, tălmăcind, la un înalt grad 
de măiestrie, bucuriile și durerile 
celor din jur, incit,, fără exagerare, 
viața semenilor lor constituie ma
rele univers al inspirației. Cînd . 
George Enescu spunea că origina
litatea o obține acela care nu o 
caută, orfeul moldav pleda pentru 
creația pornită din inimă ca să 
ajungă la milioane de inimi și-n 
această ambianță limpidă acela 
care are ceva de spus este și țflin 
de forță expresivă și personal, dar 
mai ales, ancorat, în spiritualitatea 
patriei sale și, nu în ultimul rînd, 
adine înrădăcinat si in aceea a vre
mii sale. Nu e intîmplător că marii 
compozitori au înclinat să tălmă
cească în opusurile lor teme răsco
litoare și eterne, cum ar fi dragos
tea pentru pămîntul natal, trecutul 
de luptă al poporului pentru liber
tate și dreptate socială, pentru nea- 
tirnare. ’bucuria de a trăi in bună 
înțelegere cu toate neamurile pă- 
mîntului, glorificind în ’ acest fel 
ideea păcii și a prieteniei și, 
totodată,' înălțind-o la dimensiune 
de mit. iar la toate acestea se a- 
daugă dragostea profundă, așa cum 
au conceput-o și o concep rapsozii 
populari, așa cum au interpretat-o 
trubadurii medievali, așa cum ne-au 
înfățișat-o și ne-o înfățișează toti 
artiștii și literații care au înțeles 
și înțeleg că acest ardent sentiment 
este veșnic și reprezintă țelul spre 
care tind toți aceia care poartă în 
inima lor legea morală.

Nu pot concepe decît compozito
rul înfrățit cu muzicologul de di
recție ! Cu alte cuvinte, nu mă ’'a 
interesa niciodată autonomia este
ticului, ci opera de artă care să fie 
adine legată de emoționante sem
nificații etice, asociate unor sen
suri estetice solare — as spune... 
olimpiene... — urmărind transfor
marea lumii Euterpei într-un mij
loc de înălțare sufletească a melo
manilor, de disciplinare a lor, de 
educare într-un vibrant spirit pa
triotic.

Se discută mult despre ra
portul dintre tradiție și inovație. 
Sub acest aspect e bine să precizăm 
că una este să fii un compozitor 
fără un stil personal, un creator e- 
clectic, un creator care se înscrie 
într-o orbită a epigonismului și alta 
este să fii un creator de tip mai 
tradițional, dar cu un stil al tău, 

legat de pulsațiile pâmintului natal 
și in armonie cu idealurile înain
tate ale timpului in care trăiești. 
Bach, Brahms. Schumann au fost 
compozitori mai conservatori, dar 
cine ar îndrăzni să le conteste ge
nialitatea ? întilnim. in peisajul viu 
colorat al istoriei muzicii univer
sale. și compozitori de tip novator, 
precum Monteverdi. Beethoven, 
Enescu, Bartok, Stravinski. dar 
operele lor relevă ceea ce înțele
gem prin autentica inovație, aceea 
care se situează in același raport 
față de conținutul de idei și senti
mente al operei de artă, ca și mă
iestria tulburătoare a făuritorilor 
de frumos cu totul ieșiți din co
mun.

Este firesc ca în anii României 
socialiste, în care se pune proble
ma înnoirilor fecunde în toate do-

Doru POPOVICI

meniile vieții, să se dezbată intens 
tematica depășirii vechilor cadre si 
promovarea unui spirit revoluțio
nar, care să se contopească pină la 
identificare cu ceea ce semnifică 
mersul spre mai bine al societății. 
De aceea este bine să fim la curent 
cu tot ceea ce se petrece în lume, 
in toate ramurile de activitate. Dar 
mai cu seamă în lumea artelor și a 
literelor este recomandabil să nu 
copiem mecanic ceea ce se petrece 
în alte țări. Noile mijloace de ex
presie Pe care le-au inventat alții, 
în ambianta altor culturi, trebuie 
preluate creator, în concordanță cu 
sensibilitatea noastră, cu tradițiile 
noastre, cu idealurile noastre, cu 
acea milenară spiritualitate româ
nească, de o continuitate granitică 
și cu rezonanțe multiple peste timp. 
O mare greșeală ar comite acei 
compozitori — si ne permitem să 
ne referim si la literati, si la nlas- 
ticieni. si la cineaști — care ar pre
lua eoigonic unele estetici diame
tral onuse ideologiei noastre si. in 
general vorbind, concepției despre 
lume si viată a poporului român. 
In această privință consider că este 
profund discutabilă înclinația unor 
creatori și interpreți spre o estetică 
a angoasei, a disperării, a spiritului 
dizolvant, toate acestea indestructi
bil legate de un pesimism exacer
bat. nociv omului superior, acela 
care este pe deplin convins că in 
toate epocile creatoare au triumfat 
operele de un accentuat umanism, 
concepute cu suflet înalt și drept. 
S-a exagerat mult și referitor la 
noțiunea de „artist sau literat de 
avangardă"... Nu intîmplător, chiar 
în vestul Europei, unde s-au 
născut așa-numitele curente de 
avangardă, s-a cristalizat o adevă

rată simfonie a reîntoarcerii spre 
tradiție, și-n acest context ne refe
rim direct la revalorificarea melo
diei in muzică, a figurativului in 
artele plastice, a marelui realism 
in literatură, conturindu-se din ce 
în ce mai limpede un nou roman
tism. cununat simbolic cu un nou 
umanism.

Folclorul românesc. acel nobil 
clasicism al nostru, trebuie să con
stituie permanent o sursă de inspi
rație pentru toți creatorii acestui 
străvechi pămint daco-roman. 
Deoarece din acest tezaur inesti
mabil se desprinde o estetică lumi
noasă. incit pină și in momentele 
cele mai învolburate ale producții
lor populare străbate tainic o nuan
ță de limpezime, sugerîndu-ne în
crederea în trinitatea de aur a bi
nelui, a frumosului, a adevărului. 
Artiștii si literalii României con
temporane au înțeles că folclorul 
este un ounct de plecare si. mai 
mult chiar, el constituie pentru 
creatorul autentic ceea ce steaua 
polară reprezintă pentru drumețul 
entuziast sau busola pentru coră- 
bierul îndrăzneț... Pornind de la 
cintecele si dansurile noastre popu
lare. de la poezia asociată acestora, 
putem să ajungem la mult rivnitul 
țel de a aborda o tematică majoră, 
aceea care ne pune in situația feri
cită de a purta un fertil dialog cu 
publicul, cu imperativele estetice 
primordiale ale timpului în care 
trăim, transformindu-ne in artiști 
cetățeni, și in acest sens putem 
afirma, cu o legitimă mîndrie și 
satisfacție, că ne contopim pină la 
identificare cu ceea ce numim o 
artă angajată, plină de semnifica
ții înălțătoare, modelîndu-ne sufle
tele.

Dacă în trecut compozitorii ge
nerațiilor enesciene și postenes- 
ciene au fost nu o dată jigniți de 
exponenții vechilor regimuri poli
tice, astăzi ei sint cinstiți așa cum 
se cuvine, partidul și statul nostru 
oferindu-le optime condiții pentru 
a-și desfășura munca in ritm tre
pidant. Desigur că sub acest as
pect. cu adevărat novator in istoria 
României — legat și de destinul 
literaților, al plasticienilor, al ci
neaștilor. al oamenilor de știință 
sau. altfel spus, de destinul tuturor 
celor ce doresc progresul patriei 
iubite — obligațiile noastre sint 
foarte mari. Parafrazindu-1 pe 
Nicolae Labiș, vom spune că este 
timpul să lăsăm „reveriile deșarte" 
și să facem totul ca inimile noas
tre să aplaude existenta ! Ceea 
ce 'înseamnă să vibrăm in ar
monie cu etica și estetica, pline de 
omenie, ale evului aprins in care 
.muncim, convinși fiind câ nu trăim 
numai pentru noi, ci și pentru cei 
din jurul nostru, visind să clădim 
o Românie în sunetele fermecă
toare ale lirei, proclamînd liniștea 
și concordia lumii.

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 18/1984
La rubrica „în întimpinarea celui 

de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român" sînt publicate 
editorialul „învătămîntul — factor 
de ridicare pe noi trepte a civiliza
ției socialiste" si articolele „O etapă 
calitativ superioară in dezvoltarea 
economiei noastre naționale", de 
Gheorghe Crețoiu; „Rolul dinamic 
al industriei în progresul general al 
forțelor de producție", de Viorica 
Nicolau. ..Noua revoluție industria
lă si cercetarea tehnico-stiintifică". 
de Florin-Teodor Tânăsescu. In con
tinuare. sint publicate dezbaterile 
„Dialectica dezvoltării forțelor de 
producție si a relațiilor de produc
ție si sociale în stadiul actual al so
cietății românești" si „Evoluția na
turii și funcțiilor statului nostru so
cialist" (partea I). La rubrica inti
tulată „Confruntări ideologice în lu
mea contemporană" este publicat 
articolul «Filozofia unei noi dezvol
tări» si progresul social-economic", 
de Ionită Olteanu. Revista mai con
ține articolele „Relația contradictii- 
conflicte-războaie". de Corneliu Soa
re. „Noi dimensiuni ale mișcărilor 
contemporane pentru dezarmare si 
pace", de Gheorghe Prisăcaru. pre
cum si rubrica intitulată „Cărți si 
semnificații".

Contribuția tehnologiilor moderne

15,00 Telex
15.05 Ritm și melodie
15,15 40 de ani de istorie nouă. înflo

rirea culturii și a artei. Impre
sii ale vizitatorilor expoziției 
„Dezvoltarea economică si so
cială a României"

15.35 Desene animate
15.50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană (par

țial color). In cuprins : • Co
mentariul săptămînii. în dezba
tere proiectul de Directive ale 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. • 
Sub semnul anului jubiliar. Ca
litate și eficiență în întreprinderi 
sătmărene. • Tehnică și pasiu
ne. • Muzică ușoară

16.30 închiderea programului 
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie. Cam

pania de toamnă — sub semnul 
orientărilor și sarcinilor trasate 
de tovarășul ^Nicolae Ceaușescu 
oamenilor muncii din agricultură

20.35 Cintec nou pe plai străbun — 
muzică populară

20.50 împliniri și perspective. Azi, ju
dețul Tulcea

21,25 Confirmarea deplină a politicii 
internaționale a statului și parti
dului nostru

21,45 Mamaia ’34 (oolor). Recitaluri 
susținute pe scena festivalului de 
muzică ușoară românească

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Așa cum s-a apreciat și 
la inaugurarea Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, 
tinerii au avut o partici- 

<? pare remarcabilă la aceas
tă realizare epocală a po
porului român, răspunzînd 
atît cu vigoarea și entu
ziasmul specific vîrstei, cit 
și cu un puternic simț de 
răspundere sarcinilor ce 
le-au fost încredințate. 
Contribuția lor la această 
grandioasă construcție din 
anii socialismului s-a în
scris in spiritul tradițiilor 
revoluționare ale tineretu
lui nostru — de implicare 
directă in realizarea mari
lor obiective de dezvoltare 
a economiei naționale, de 
educare comunistă și for
mare la școala muncii.

Referindu-se in cuvîn- 
tarea rostită la Consfă
tuirea de la Mangalia la 
tineretul țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului. vedea in miile de 
muncitori, tehnicieni, ingi
neri de pe șantiere — un 
detașament reprezentativ, 
arătînd că acesta este cel 
ce ar trebui să stea, în pri
mul rînd, in atenția oame
nilor de artă, a cineaștilor 
atrași de universul tinerei 
generații.

Cea dinții zi a Festivalu
lui filmului pentru tineret 
de la Costinești a prilejuit 
prezentarea în premieră a 
unui film ce încerca să 
răspundă acestui apel : 
„Salutări de Ia Agigea", 
film intrat nu de mult pe 
ecrane.

Cei ce ne-au transmis 
atari „salutări"... cinemato
grafice (scenariștii : Aris
tide Butunoiu și Mihai Ta- 
tulici și regizorul Cornel 
Diaconu) au făcut-o pe ur
mele peripețiilor (imagi
nare) ale unui grup de 
elevi, cîțiva din miile ce 
au schimbat uniformele cu 
salopetele în timpul vacan
ței de vară, muncind pe 
tronsonul de 10 km — pre
luat in răspundere directă 
de către U.T.C.

Prilej de a schița com
portamente. atitudini spe
cifice (ale adolescenților, 
dar și ale părinților — mai 
receptivi sau in dezacord 
cu opțiunea, chemarea fii
lor lor). Dar mai ales pri

lej de a surprinde aspecte 
specifice șantierului, vieții 
lui, ritmurilor intense ale 
activității de la. răsăritul 
soarelui pină in noapte 
(imagini ce revin semnifi
cativ, mareînd durate ale 
hărniciei, încleștării, efor
tului de autodepășire) ; as
pecte ale incordărilor de 
energie, de voință, presu
puse de procesele adaptă
rii la un nou mediu, de 
sarcinile concrete ale eta
pei respective. Imagini

de apă lucind și băltind 
după ploi torențiale (ima
gine sugerînd parcă o 
uzurpare amenințătoare a 
naturii), pentru a confi
gura, prin contrast, forța 
oamenilor de a domina na
tura, transformînd un pei
saj aproape apocaliptic in 
idealul schițat cu rigori 
geometrice și umane pe 
planșetă.

Imaginea furnicarului 
uman, de asemțnea bine 
surprinsă, este contrapunc-

jatenția cineaștilor se con
centrează asupra aspectelor 
integrării in muncă și a- 
daptării la legile aspre, dar 
bărbătești, ale șantierului 
(domeniu in care era loc 
pentru un dramatism mai 
autentic și convingător, 
pentru adincirea mai reve
latoare a unor experiențe 
individuale). Ei vor să 
pună in evidență (trimite
rea la „Răsună Valea" este 
explicită) că tinerii de azi, 
brigadierii de la Canalul

CRONICA FILMULUI

Secvențe 
pentru 

portretul 
unei 

generații
ale romantismului aspru al 
muncii.

Filmul, cum au recunos
cut și realizatorii, este un 
„mozaic" : ochiul format la 
școala imaginii al lui Cor
nel Diaconu (ca și cel al 
operatorului filmului — 
Alexandru Groza), expe
riența anterioară a lui Cor
nel Diaconu (care a reali
zat alte două scurtmetraje 
despre Canal, unul despre 
Rovinari și altul despre 
Galați) au dus la o înge
mănare a ficțiunii cu au
tenticitatea documentaru
lui.

Șantierul, filmat nu o 
dată de la înălțime, în ca
dre prelungi („un cadru tot 
atît de lung cit canalul" 1 
— visa un personaj cine- 
clubist din film), este o pre
zență puternică: în „Salu
tări de la Agigea". Ci
neaștii surprind imaginea 
gigantică a hăului brăzdat 
adine, neregulat, cu ochiuri

tată de cea a prim-planuri- 
lor unor individualități : 
eroi surprinși la scară mă
rită (chipul Aștefanei în 
upele secvențe) sau la scara 
unu pe unu (gesturile ener
gice ale unei macaragițe, 
lacrima din colțul ochiului 
unei pontatoare, ale cărei 
speranțe matrimoniale se 
prăbușesc, tristețea, cu alte 
rădăcini, din privirea pre
feratei, fata de la cantină ; 
gestul băiatului, care adu
ce în peisajul șantie
rului prezența familiară 
a unei păpuși din plastic, 
simpatică precum Milford ; 
tenacitatea de viitor scrii- 
tor-martor a unui alt elev- 
brigadier de a-și ține 
jurnalul ; confesiunea pu
blică a „scundului" care 
nu-și găsește partenera de 
dans pe măsură ; apoi : 
nașterea unei idile, dar și 
apariția geloziei etc.).

Dincolo de binevenite re
ferințe la viața personală,

Dunăre — Marea Neagră 
sint continuatorii celor ce 
au răspuns chemării pa
triei, imperativelor con
strucției socialiste pe cele 
dinții șantiere ale recon
strucției la Agnita-Botorca, 
Bumbești-Livezeni, Salva 
Vișeu.

Fiecare dintre eroi este 
abia profilat — schițe la al 
căror contur contribuie cu 
succes aplombul, firescul 
interpreților : Șerban Io- 
nescu, Magda Catone, Doi
na Deleanu, Ștefan Velni- 
ciuc, Maria Dumitrache 
Caraman și, alături de ei, 
Nicolae Caranfil, Cristian 
Șotron, Florentin Duse. 
Cerasela Stan, Manuela 
Ciucur și alții.

Cu mult mai importantă 
decît portretistica indivi
duală îmi pare In acest 
film tentativa de a realiza 
portretul unei generații. 
E vorba, desigur, în primul 
rînd de generația șantiere

lor, de cei care, „înfrun- 
tînd furtuni, au spart 
munții in pumni" pe 
Transfăgărășan, au pus noi 
zăgazuri la Porțile de Fier, 
au schimbat cursul unor 
ape milenare, au ridicat 
noi cetăți. Dar aș spune că 
„Salutări de la Agigea" — 
film ce exprimă dorința ci
neaștilor de a se apropia 
de realitățile construcției 
socialiste și care aliniază, 
lingă un regizor, un scena
rist și un operator tinăr, 
lingă un compozitor (An
drei Tânăsescu) și doi au
tori ai decorurilor și costu
melor (arh. Cristian Ni- 
culescu — Dczdcmona 
Lozinschi), așișderea, ac
tori recent afirmați și nu
meroși talentați, sensibili și 
plini de dăruire studenți 
sau absolvenți de dată re
centă ai I.A.T.C. — este și 
un autoportret (solidar 
unei profesiuni de credin
ță) al realizatorilor fil
mului.

Există în „Salutări de la 
Agigea" și motivul „filmu
lui in film", al filmului 
despre film (țesut în ju
rul membrilor cineclubului 
„Floarea de colț" care vin 
Ia Cumpăna pentru a 
oglindi realitățile Șantieru
lui tineretului). Citeva sec- 
vente-cadru îi arată (la pu
țină vreme după începerea 
scolii) ne elevii trecu ti prin 
experiența șantierului pri
vind filmul făcut „atunci" 
și „acolo", rememorîn- 
du-și evenimentele, situa
țiile, oamenii. Secvențele 
acestea au o valoare 
simbolică mai generoasă 
decît s-ar crede. Ele suge
rează. rostul filmului „Sa
lutări de la Agigea", ace
la de a fi un „document 
despre miile de tineri con
structori care și-au legat 
viața de o mare realizare a 
anilor socialismului", de a 
depune o mărturie despre 
„o istorie ce poartă ceva 
din ființa noastră" (inclu
siv a cineaștilor). O mărtu
rie care, peste ani, să lu
creze în sufletul nostru cu 
aceeași forță cu care lu
crează azi acel document 
artistic generos sub aspec
tul implicării umane și so- 
cial-politice care a fost 
„Răsună Valea".

Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)
juns folosind noi tehnologii și pro
cese de elaborare, înlocuind elemen
tele de aliere deficitare cu elemente 
existente în țară. Sint rezultate și di
recții de acțiune exprimate clar in 
proiectul de Directive și care au o 
importanță deosebită in condițiile 
specifice din țara noastră. De pildă, 
ca urmare a aplicării unor soluții 
originale ale cercetării, oțelurilor 
românești li se conferă noi ca
lități, superioare, printre care de
osebit de importantă este com
portarea la sudare. Dacă un oțel 
se sudează fără preîncălzire pină la 
grosimi de 30 mm, se realizează eco
nomii de 2—3 kWh pe kg, față de 
oțelurile obișnuite. La nivelul pro
ducției noastre de structuri sudate, 
aceasta echivalează cu o economie de 
energie electrică de citeva milioane 
de kWh.

Asemenea cercetări în domenii de 
vîrf ale tehnologiei, desfășurate pe 
baza indicațiilor enunțate de condu
cerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își găsesc o apli
care amplă și în. învățămînt, în acti
vitatea de formare a inginerilor. Ele 
stau la baza pregătirii tinerilor pen
tru cercetare și producție. Iată un 
exemplu în acest sens : în cadrul u- 
nei sțrinse colaborări cu Institutul de 
sudură din Timișoara și cu între
prinderea de vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin s-a elaborat o tehno
logie de sudare a tablelor pe schele
tul vagoanelor, tehnologie care mă
rește productivitatea muncii de 3 ori 
și reduce la jumătate consumurile de 
metal de adaos și. de energie electri
că. Este numai un exemplu din mul
te altele ce pot fi date, întrucît în 
actualul cincinal vor fi aplicate peste 
7 000 noi tehnologii, care au la bază 
cercetări încheiate în cincinalul tre
cut și cel prezent.

Progresele realizate prin introdu
cerea tehnologiilor noi în metalurgie 
și în sudură și-au dovedit viabilitatea 
și eficiența prin rezultate, prin fapte. 
Datorită noilor tehnologii elaborate 
s-au putut realiza podul de peste 
Dunăre de la Giurgeni — Vadul Oii, 
alte zeci de poduri, cele de pe ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, ma
rile ecluze de la Cernavodă și Agi
gea. vapoarele de mare tonaj de pină 
la 150 000 tdw, componentele desti
nate primei noastre centrale atomo- 
electrice și multe altele.

Influxul acestor tehnologii se ma
nifestă însă pregnant și în alte do
menii de vîrf din industria aeronau
tică, chimică, industria vehiculelor 
rutiere și de cale ferată, industria 
electrotehnică și electronică.

Am lăsat în mod intenționat la 
urmă considerațiile privind contri
buția tehnologiei la progresul social. 
Politica partidului nostru de dezvol
tare echilibrată a tuturor județelor- 
țării, de implementare a întreprinde
rilor industriale în mod gradat pe tot 
cuprinsul României a schimbat fața 
tuturor așezărilor urbane și rurale.

în orașul meu natal, Turnu Sevecin, 
industria (și implicit tehnologia) e- 
rau reprezentate in trecut de șan
tierul naval (destinat numai repară
rii navelor fluviale) și atelierul de 
întreținere a materialului rulant din 
gara orașului. In rest, mai erau fă- 
bricuțele de luminări și un atelier de 
împletit rogojini. Pe „bulevardul de 
sus" erau două vile cu cite două eta
je fiecare. Ele erau „casele înalte" 
ale orașului.

Azi, industria orașului Drobeta- 
Turnu Severin este cu totul alta. Mo
destul șantier naval de reparații a 
devenit acum o unitate complexă 
unde se construiesc nave fluviale și 
maritime. Atelierul din gară s-a me
tamorfozat într-o întreprindere de 
prestigiu a economiei noastre națio
nale, unde se produc vagoane de 
marfă și de călători, apreciate și pes
te hotare. La Drobeta-Turnu Severin 
se fabrică azi anvelope gigant, iar 
hidrocentrala Porțile de Fier I este 
mereu în fruntea producătorilor de 
energie electrică. Dacă mă gindesc 
în perspectivă văd Porțile de Fier II, 
Combinatul chimic și multe altele. 
Toate aceste rezultate înseamnă pro
gres social, realizat și prin tehnologii 
superioare, înseamnă sporirea numă
rului celor ce stăpinesc tehnologii de 
virf.

Roadele industrializării se văd șl 
în viața cotidiană, în ținuta locuito
rilor, in ansamblul serviciilor diver
sificate puse Ia dispoziția oamenilor. 
Și iată încă o dimensiune : anul a- 
cesta se încheie termoficarea totală a 
orașului meu natal, ceea ce va spori 
confortul locuitorilor de azi ai bătrî- 
nului oraș de pe Dunăre.

Aceasta este, concretizat la o sin
gură localitate, contribuția socială a 
științei și tehnologiei puse în slujba 
poporului, aportul cercetării și ingi
neriei tehnologice la dezvoltarea eco
nomică si socială a patriei. Dar fie
care cetățean al tării noastre, trecut 
de vîrsta de 50 de ani. poate să facă 
cu satisfacție constatări similare, din 
care reiese elocvent rolul tehnologiei 
și al științei în viața noastră, a tu
turor.

Ridicarea la nivelurile mai înalte a 
rolului tehnologiei în producția de 
bunuri materiale, cerință oglindită în 
proiectul de Directive, este calea cea 
mai rapidă și mai sigură de înălțare 
a patriei noastre socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație. Din 
acest motiv, cei ce lucrăm în dome
niul tehnologic, fie in cercetare, fie 
în producție sau în învățămînt, avem 
satisfacția și mîndria că ni se deschid 
noi cîmpuri de activitate și de afir
mare a cercetărilor și tehnologiilor 
noi, originale. Conștienți că de pro
gresul tehnologic depinde nemijlocit 
nivelul de trai al poporului nostru, 
am convingerea că fiecare specialist 
va depune o activitate și mai rodnică 
pentru înfăptuirea exemplară a pre
vederilor din proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului.
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în Editura politică a apărut, în limba rusă :

NICOLAE CEAUSESCU
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Cuvîntare la 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 —

Primiri la primul ministru al guvernului

R.D. GERMANĂ:—

Noi construcții edilitare

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, pe Abdulhamid S. Zintani, secre
tar al Comitetului Popular al Birou
lui Popular al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste la Bucu
rești, în vizită de rămas bun, in le
gătură cu incheierea misiunii sale in 
tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 35-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-chineză au oferit, 
joi la amiază, o masă in cinstea 
membrilor ambasadei R.P. Chineze la 
București.

Au participat tovarășii Petru Ena- 
che, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, loan Avram, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, general locotenent 
Tlie Ceaușescu, adjunct al ministru
lui apărării naționale și secretar al 
Consiliului Politic Superior al Ar
matei, Ion Popescu-Puțuri, președin
tele Asociației de prietenie româno- 
chineze. Mihai Nicolae, adjunct de 
șef de sectie la C.C. al P.C.R., Traian 
Pop, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai Minis
terului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internationale, ai 
I.R.R.C.S.

Au luat parte Li Zewang, amba
sadorul R.P. Chineze la București, 
membri, ai ambasadei.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, președintele Asociației de prie
tenie româno-chineze și ambasadorul 
R.P. Chineze au relevat însemnăta
tea evenimentului aniversat și au 
evidențiat marile realizări obținute de 
poporul chinez, sub conducerea P.C. 
Chinez, în construcția economico- 
socială, în edificarea unei Chine mo
derne, puternic dezvoltate. Vorbitorii 
s-au referit, de asemenea, la tradi
ționalele relații de prietenie stator
nicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză și au subli
niat, în acest context, importanța 
hotărîtoare a întîlnirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și condu
cătorii de partid și de stat ai 
R.P. Chineze.

A fost evidențiată, de asemenea, 
semnificația aniversării a 35 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
clintre Republica Socialistă România 
și R.P. Chineză, care a marcat un 
moment de importanță hotărîtoare în 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări.

S-a toastat pentru continua dezvol- 
re a relațiilor de prietenie româno- 

chineze, pentru progresul celor două 
popoare, în sănătatea conducătorilor 
de partid și de stat ai României și 
Chinei.

Joi după-amiază, la Casa Centrală 
a Armatei a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 35-a ani
versări a Zilei naționale a Republicii 
Populare Chineze, la care au parti
cipat cadre militare din garnizoana 
București.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-colonel Vasile Milea, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
care a rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Shi Shangwen, 
atașatul militar, aero și naval al Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești.

Au fost prezenți Li Zewang, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Chineze 
în Republica Socialistă România, 
membri ai ambasadei.

Participanții la festivitate au vizio
nat apoi o fotoexpoziție cu aspecte 
din viața și activitatea militarilor 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare și filme documentare.

între 27 st 29 septembrie se des
fășoară la cinematograful ..Studio' 
din Capitală ..Zilele filmului chinez", 
manifestare dedicată celei' de-a 35-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze. Organizate, de 
asemenea. în orașele Sibiu si Me
diaș. ..Zilele filmului chinez" au 
înscrise în program trei lung-me- 
traje artistice : ..Alarmă ; cota 333“, 
dedicat spiritului de sacrificiu al 
omului în lupta cu forțele dezlăn
țuite ale naturii. ..Legenda statue
telor Chang", ce pledează pentru 
demnitatea unei meserii de tradi
ție — modelarea statuetelor — pre
cum si ..Dosarul albastru", film is
toric inspirat din lupta comuniștilor 
chinezi.

La spectacolul de gală au luat 
parte Tamara Dobrin. vicepreședin
te al Consiliului Culturii Si Educa
ției Socialiste, Ion Popescu-Puțuri, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineze. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezent! 
Li Zewang. ambasadorul R. P. Chi
neze la București, și membri ai am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara 
noastră.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 septembrie, ora 21 — 1 
octombrie, ora 21. In țară : Vremea se 
va încălzi treptat, îndeosebi în sudul 
țării, iar cerul va fi variabil cu înno- 
rări mai pronunțate în regiunile nor
dice, unde, local, vor cădea ploi. în 
restul teritoriului, ploile vor fi izola
te. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări locale la munte 

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

. * *

0 Glissando : PATRIA (11 86 25) — 9: 
12,30; 16,30; 19,30, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 12,30; 16; 19,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19
0 Legenda meșterului Chang („Zilele 
filmului chinez"): STUDIO — 15; 17; 
19
• Pădurea nebună : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30
0 Dreptate in lanțuri : FEROVIAR 
(50 51 40) ; — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
19,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20
• Emisia continuă : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15
• După mulți ani : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45
• Lișcă : TIMPURI NOI — 20
• Șapte băieți și o ștrengăriți : VIC

In aceeași zi, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a primit în vizită de pre
zentare pe ambasadorul Republicii 
Peru la București, Jaime Castro 
Mendivil.

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

(Agerpres)

Cu ocazia celei de-a 35-a 
aniversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, 
ambasadorul acestei țări la București, 
dr. Siegfried Bock, a organizat, joi, 
o conferință de presă. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai presei centrale, 
Agenției române de presă — Ager
pres, Radioteleviziunii române, acti
viști de partid, precum și corespon
denți ai presei străine.

Evocînd însemnătatea istorică a 
evenimentului sărbătorit, ambasado
rul R.D. Germane a subliniat marile 
înfăptuiri obținute de clasa munci
toare în alianță ou țărănimea și in
telectualitatea, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
în cei 35 de ani ai construcției so
cialiste în tara sa, succesele înregis
trate în edificarea unei economii 
moderne, realizările obținute în dez
voltarea agriculturii, cercetării știin
țifice și tehnice, in creșterea bună
stării materiale și spirituale a oa
menilor muncii.

Referindu-se la bunele relații sta
tornicite intre partidele și popoa
rele noastre, vorbitorul a relevat 
importanța hotărîtoare a întîlnirilor 
si convorbirilor dintre tovarășii Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea și adîncirea continuă 
a colaborării și cooperării, pe mul
tiple planuri, dintre partidele si 
țările noastre. în folosul ambelor po
poare. al cauzei păcii și socialismu
lui. al cooperării si înțelegerii in 
întreaga lume.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federale Nigeria — cea de-a 
24-a aniversare a proclamării inde
pendenței de stat — joi după-amia
ză- a avut loc in Capitală o manifes
tare organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fost prezenți Philip Binye Ko- 
roye, ambasadorul Republicii Fede
rale Nigeria la București, membri ai 
ambasadei.

Joi s-au încheiat lucrările sesiunii 
de comunicări cu tema „Cultura 
Cucuteni în context european", reu
niune științifică organizată de Insti
tutul „A. D. Xenopol" de pe lingă 
Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, 
în colaborare cu comitetele județene 
de cultură și educație socialistă Iași 
și Neamț. La manifestare, prilejui
tă de împlinirea a 100 de ani de 
la primele descoperiri arheologice de 
la Cucuteni, au participat academi
cieni, istorici și cercetători, cadre 
didactice universitare, studenți, ar
heologi din țara noastră, precum și 
din Marea Britanie, Republica Fe
derală .Germania, Statele Unite ale 
Americii și R.P. Ungară.

Lucrările au pus in lumină noi 
date și elemente definitorii privind 
geneza, evoluția, însemnătatea și 
semnificația culturii Cucuteni, amplu 
răspindite pe' teritoriul țării noastre. 
Comunicările prezentate s-au referit, 
de asemenea, la relațiile stabilite 
între cultura Cucuteni și culturile 
neolitice din Europa și Orientul 
Apropiat, la aspecte de importanță 
majoră izvorîte din caracterul inter- 
disciplinar al cercetărilor întreprinse 
în acest domeniu.

în programul reuniunii au figurat 
vizionări de expoziții de arheologie, 
proiecții de filme documentare, vizite 
la muzee de istorie și la șantiere 
arheologice din județele Iași și 
Neamț.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, joi, s-a deschis, 
în sala Universității cultural-științi- 
fice din Capitală, o expoziție de 
sculptură ce reunește lucrări realiza
te de artistul Ibrahim Arar, repre
zentant de frunte al artelor plastice 
contemporane iordaniene. Sint expu
se sculpturi în lemn de măslin, re
marcabile prin originalitatea forme
lor, prin măiestria realizării lor ar
tistice.

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe, I.R.R.C.S., oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Nasir Batayneh, 
ambasadorul Regatului Hașemit al 
Iordaniei la București, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră și membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

și în nord-estul țării, cu viteze pînă 
la 40—60 de kilometri pe oră. Tempe
raturile minime, în cursul nopților, vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, izolat 
mai coborîte în primele nopți, iar cele 
maxime, în timpul zilelor, vor oscila 
între 17 și 27 de grade, izolat mai 
ridicate în sud. Local, se va produce 
ceață. în București : Vremea se va 
încălzi treptat, iar cerul va fi va
riabil. Precipitații nu se vor semna
la. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 7 și 10 grade, iar cele maxi
me vor oscila între 24 și 27 de grade. 
Dimineața se va semnala ceață.

PE ȘANTIERELE NOILOR OBIECTIVE SOCIAL-EDILITARE

Constructorii - mereu la înălțime!

Construcții noi, moderne, in municipiul Galați

Alături de ceilalți oameni ai muncii din industrie, de ne ogoare, din 
toate domeniile de activitate, puternicul detașament al constrictorilor in- 
timpină Congresul al XIII-lea al partidului cu noi si" remarcabile rea
lizări. Prezenți în mijlocul lor, corespondenții „Scînteii" ne-au transmis 
ieri numeroase vești despre fapte ale muncii și hărniciei de pe șantie
rele noilor obiective social-edilitare.

Bun venit în casă nouă ! 
Urare adresată în acest an de pes
te 3 500 de ori la tot atîtea familii 
de oameni ai muncii din județul 
Cluj, care s-au mutat in. noile 
apartamente înălțate în cartierele 
la fel de noi si de moderne Zori
lor. Aurel Vlaicu. Mărăsti si Crinu
lui din Clui-Napoca. în cele din 
municipiile Dej si Turda, precum 
si in orașele Cîmpia Turzii. Gher
la și Huedin.

— Și în acest an’—ne spune co
respondentul nostru Marin Oprea 
— constructorii clujeni șe dovedesc 
la înălțime, ei reușind pînă acum 
să predea ..la cheie", peste preve
derile planului la zi. nu mai nutin 
de 400 de apartamente. Și tot co
lectivul muncitoresc de aici, de la 
Trustul de antrepriză generală de 
construcții-montaj Cluj — uni
tate distinsă cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste — a rea
lizat si predat înainte de termen si 
alte obiective social-edilitare.. între 
care noul spital din Turda si ma
rea hală agroalimentară din piața 
Mihai Viteazu a municipiului Ciuj- 
Napoca. După cum am aflat de la 
directorul trustului, inginerul Gra
tian Șerban. datorită aplicării și 
extinderii unor noi tehnologii si 
creșterii gradului de mecanizare in 
executarea lucrărilor, s-a îmbună
tățit permanent calitatea construc
țiilor. realizîndu-se un mare număr 
de apartamente cu pasaje exterioa
re finisate direct în poligoane. în 
prezent, colectivul trustului și-a 
concentrat tortele pentru ca toate 
cele 1 200 de apartamente care ur
mează să fie construite în ultimul 
trimestru al acestui an. precum si 
alte edificii sociale prevăzute în 
olan, să fie realizate cu o lună mai 
devreme, ceea ce constituie cel mai 
frumos omagiu ?J abnegației mun
citorești adus înaltului forum al co
muniștilor.

— Omagiu ne care îsî pune sem
nătura si colectivul de la Trustul 
de antrepriză generală pentru con
strucții-montaj Galați, care și-a 
depășit numărul de apartamente 
prevăzute in planul pe cele trei tri
mestre ale anului — intervine co
respondentul nostru Dan Plăeșu. 
Și este cit se poate de semnificativ 
faptul că apartamentele realizate 
peste prevederi au ..rotunjit" la 
70 000 numărul celor construite în 
județ numai în perioada care a tre
cut de la Congresul al TX-lea al 
partidului. Adăugați la acestea mii
le. de locuințe de la sate, nume
roasele așezăminte de cuitură si să
nătate. scoli si licee, crese sii gră
dinițe. unităti comerciale si Presta
toare de servicii, toate dotările edi- 
litar-gosnodăresti si veți avea 
imaginea . amplelor si profundelor 
prefaceri înnoitoare petrecute si in 
orașele și satele gălătene. ca pretu
tindeni in tară. în ..Epoca 
Ceausescu", perioada cea mai rod
nică din întreaga noastră istorie.

Grijă sporită pentru spe
cialiștii satelor. Ne transmite 
loan Laza. corespondentul nostru 
pentru județul Bihor :

— Mă aflu la Nojorid. o comună 
fruntașă, care a fost distinsă. în ul
timii cinci ani. de tot atîtea ori cu

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Gaițele — 19,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Paul Popescu. So
list : Ion Voicu — 19
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrintul — 19
© Opera Română (13 18 57) : Rapso
dia I, Bolero, Carmen — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19.30
® Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Acești îngeri triști — 
18,30
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19,30
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Băiatul cu... 
sticleți — 19,30 ; (grădina Cărăbuș) : 
Minispectacol de divertisment și film 
— 19,30
© Ansamblul „Rapsodia Română 
(13 13 00) : Bucuroși de baspeți —- 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetiță caută un cîntec — 10 ; (sala 
„Ion Vasilescu") : „Nu vorbiți în 
timpul spectacolului — 16
O Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19

cinema 

„Ordinul Muncii" în întrecerea so
cialistă. într-un sat al comunei, la 
Livada, am fost martor la recep
ția si darea în folosință a trei noi 
blocuri de locuințe pentru specia
liștii satului. Blocuri moderne, cu 
apartamente confortabile. înălțate 
în regie proprie de constructorii co
munei. Și mai notați că alte 34 de 
apartamente se află în diferite sta
dii de execuție, precum si diferite 
obiective social-edilitare. ceea ce 
accelerează procesul de urbanizare 
a acestei frumoase, așezări biho- 
rehe,

— Tot în aceste zile — adaugă 
Ștefan Dinică din județul Alba — 
s-au încheiat lucrările de construc
ție la un nou bloc.de locuințe pen
tru specialiștii comunei Ighiu. Nu
mai in acest an. se vor da în fo
losință 177 apartamente confortabi
le în comunele Unirea. Daia Româ
nă. Mihalț. Avram Iancu. Sintim- 
bru și altele. Cele mai multe 
blocuri sint prevăzute la parter cu 
spatii comerciale si unităti presta
toare de servicii.

Despre aceeași grijă, aceeași pre
ocupare din partea organelor loca
le de partid si de stat pentru a le 
asigura specialiștilor condiții cit 
mai bune de muncă si viată ne-au 
relatat si corespondenții din jude
țele Argeș. Arad. Botoșani. Mureș 
Si Olt. din Buzău, din Suceava si 
de ne întreg cuprinsul tării. In ace
lași timp, toți corespondenții au 
tinut să sublinieze nu numai hăr
nicia. dar si priceperea constructo
rilor de ne șantierele de la sate, 
care îmbină in mod armonios tra
diția arhitecturii locale cu cerințe
le modeme de confort.

Nota zece pentru noile 
edificii școlare. Ne transmite 
corespondentul nostru Manole 
Corcaci :

— Vă relatez din cel de-al doi
lea centru universitar caie se con
struiește la Iași, pe malul Bahluiu- 
lui. Acum, in anul de invățămint 
de curînd început, si care cuprinde 
aici, la Iași. .nu mai. puțin de 30 000 
de studenți. cei de la Institutul po
litehnic au luat in primire noi săli 
de cursuri si seminarii. labora
toare. ateliere si hale de producție 
bine utilate, precum si un nou că
min cu 600 de locuri. Un alt cămin, 
cu 500 de locuri, a fost pus la dis
poziția -studenților de la Institutul 
agronomic din Dealul Copoului. 
Toate sînt construcții frumoase, 
moderne, de nota zece!

— Aceeași notă maximă cu feli
citări li șe cuvine si constructorilor 
noului complex școlar de pe lingă 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești — ne asigură Constantin 
Căpraru. Impunătorul edificiu nu
mără 21 de săli de clasă, precum și 
numeroase laboratoare de chimie, 
fizică, de rezistența materialelor, de 
tehnologie, electrotehnică și altele. 
Aici se vor pregăti pentru între
prinderea ploieșteariă și pentru alte 
unități din ramură peste 1 700 elevi 
în cadrul liceului industrial de pro
fil și la școala profesională. In a- 
celași complex va ființa și o școală 
de maiștri. Este demn de semnalat, 
faptul că, atît la înălțarea clădirii 
propriu-zise. cit și a cantinei, a ate
lierelor școlare și a internatului,*

TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
0 Surorile : UNION- (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18: 20, ARTA (21 31 86)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
0 Jazz ’20: COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,15; 19,30
@ Salutări de la Agigea : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30;
17,30; 19,30
0 Imposibila iubire: VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 16; 19
O Taro, fiul dragonului — 9; 11; 17, 
Secretul lui Bachus — 13; 15; 19 :
DOINA (16 35 38)
0 B.D. Ia munte și la mare : VIITO
RUL (10 67 40) — 15,30; 17,30; 19.30
© Undeva, cindva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15
O Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15
0 Teheran ’43: CAPITOL (16 29 17) — 
9; 12,30; 16; 19
® împușcături sub spinzurătoare: 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: 11 ; 13.15; 
15,30; 17,45: 20
• I se spunea „Buldozerul": FESTI
VAL (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
0 Legenda călărețului singuratic: LU
MINA (14 74 16) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20
0 Campionul : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 12; 16; 19, DACIA (50 35 94) — 9; 
11,30; 14; 16.30; 19
0 Prindeți și neutralizați : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Lupii, mărilor: LIRA (31 71 71) — 
15,30; 18; 20, la grădină — 20, FLO- 
REASCĂ (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 
17,45; 20
0 Polițist sau delincvent: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30
0 Cobra se Întoarce: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
0 Gemenii în vacanță : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30
0 Locotenent Cristina: MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
0 Căpitanul răzbunării: GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
0 Cineva ca tine: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 19,45
0 Par și impar: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
0 A opta minune a lumii: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30
0 Detașament cu misiune specială :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
0 Marfă furată: FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30
0 Trandafirul sărat: PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30
0 Cuscrii : GRADINA ARTA (21 31 86)
— 20 

constructorii au fost ajutați de ca
drele didactice, de elevii și părinții 
acestora, prin muncă patriotică. 
Totodată, o mare parte din mobi
lier, din aparatura de laborator, și 
dispozitivele de măsură și control 
s-au realizat prin autodotare.

Oltul ia ...Brașov. stațisti- 
cile arată că, în anii construcției 
socialiste, odată cu puternica dez
voltare economică și socială a mu
nicipiului Brașov, numărul locuito
rilor săi a sporit de cinci ori. Con
comitent, a trebuit să crească șl 
debitul de apă necesar industriei și 
populației.

— Dar cum cerințele de apă po
tabilă și industrială au devenit tot 
mai mari — ne spune coresponden
tul nostru Nicolae Mocanu — după 
studii și analize amănunțite s-a 
ajuns la soluția cea mai convena
bilă. și anume utilizarea apelor 
Oltului in scopuri industriale, 
urmind ca apa potabilă provenită 
din sursele de pînă acum să fie 
folosită în viitoi- numai pentru 
populație. Și iată că, după ample 
și intense lucrări de amenajare, 
apele Oltului străbat acum un drum 
subteran lung de 17 kilometri și 
ajung pe platformele marilor în
treprinderi brașovene — de trac
toare și de autocamioane — unde 
sint folosite în procesul de produc
ție. Constructorii continuă lucrările 
pentru racordarea la „sursa Olt" și 
a altor întreprinderi de pe plat
formele industriale ale- Brașovului.

Dotări urbanistice mo
derne Din municip'ul Drobcta- 
Turnu Severin, corespondentul 
nostru Virgil Tătaru ne transmite:

— In cartierul Crihala. un ade
vărat „oraș in oras“ unde s-au 
înălțat pină acum peste 12 000 de 
apartamente, constructorii au pre
dat beneficiarilor o mare piață 
agroalimentară, cu o -suprafață 
folosibilă de peste un hectar- și 
jumătate ! Aici se află, intre alte
le, numeroase unități comerciale, 
un hotel cu 60 de. locuri și un 
parcaj auto subteran.

— Și la noi. în centrul municipiu
lui l’iâtra Neamț — intervine Con
stantin Blajovici — constructorii 
au încheiat in aceste zile lucrările 
la cel mai mare magazin univer
sal din județ, cu patru etaje și o 
suprafață comercială utilă de... 
un hectar ! Constructorii săi și-au 
depășit propriul angajament, tef- 
minindu-1 cu o lună și jumătate 
mai devreme.

— Tot mai. devreme, dar nu cu 
o lună și jumătate, ci cu patru 
luni ,și jumătate, constructorii din 
Bistrița au încheiat o lucrare pe 
cît de dificilă, pe atit de necesară.

— Despre ce este vorba. Gheor- 
ghe Crișan ?

— Este vorba de un pasaj subte
ran in stația C.F.R. Bistrița. Avind 
o lungime de 100 de metri, noul 
pasaj pietonal subtraversează nouă 
linii de cale ferată și facilitează 
circulația „pe scurtătură" spre și 
dinspre platforma industrială Bis- 
trița-Vest. în afară de terminarea 
pasajului înainte de termenul pre
văzut, trebuie subliniată și o altă 
remarcabilă realizare a constructo
rilor de aici : prin aplicarea unor 
soluții originale și eficiente, ei au 
reușit, să execute pasajul cu 
cheltuieli de aproape două ori mai 
mici.decît altele asemănătoare. Este 
o performanță ?

Este !
Petre POPA

(Urmare din pag. I)

dacă fiecare lucrător din întreprin
dere — de ia muncitor la director — 
îsi va face conștiincios datoria, își 
va mări continuu aportul la organi
zarea superioară a producției, la 
crearea unui climat de ordine si 
disciplină dcsăvîrșite in fiecare sec
tor de activitate, la sporirea perma
nentă a producției.

De bună seamă, perfecționarea 
continuă a organizării producției și 
a muncii, întărirea ordinii și disci
plinei sint căi de acțiune la îndemi- 
na fiecărui colectiv de întreprindere, 
prin care se pot obține imediat, 
chiar în zilele următoare. însemna
te sporuri de productivitate — fără 
nici un efort fizic, material sau fi
nanciar în plus, ci numai printr-o 
investiție suplimentară de gîndire. 
inițiativă si spirit gospodăresc.

Experiența a numeroase întreprin
deri atestă că promovarea largă a 
tehnologiilor moderne. îmbunătățirea 
structurilor de producție, mecani
zarea si automatizarea proceselor de 
fabricație constituie pîrghii esenția
le de creștere mai rapidă a produc
tivității muncii. De fapt, in majori
tatea covîrșitoare a întreprinderilor 
cele mai mari resurse de sporire a 
productivității muncii există tocmai 
în domeniul progresului tehnic. în 
acest sens se cuvine precizat că în 
momentul de fată în economia noas
tră sînt sute si sute de întreprinderi 
unde procesele de producție se ca
racterizează nrintr-un înalt grad de 
mecanizare si automatizare, obtinîn- 
du-se însemnate creșteri de produc
tivitate. Datorită însă, menținerii 
unor tehnologii învechite, ritmului 
nesatisfăcător de înnoire si moder
nizare a produselor. încărcării neco- 
respunzătoare a mașinilor si utila
jelor cu performante tehnice ridica
te. în unele unităti economice conti
nuă să se lucreze cu un nivel scă
zut de Productivitate, sub posibili
tățile reale existente. Iată de ce. în 
spiritul exigentelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire de lucru de la

Oamenii muncii de 
pe șantierele de con
strucții întîmpină cu 
noi realizări a 35-a a- 
niversare a întemeierii 
R.D.G. în ultimii 13 
ani, in țară au fost 
construite sau moder
nizate 2,1 milioane de 
apartamente, ceea ce a 
permis îmbunătățirea 
condițiilor de locuit a 
unui număr de 6,3 mi
lioane de cetățeni.

în cartierul Grîinau,

R.S.F. IUGOSLAVIA:

Modernizarea transporturilor maritime
Flota comercială iu

goslavă dispune in 
prezent de circa 340 de 
nave de transport cli 
un deplasament de 3,8 
milioane de tone. Va
sele de pasageri afla
te în funcțiune au un 
total de 19 000 locuri. 
Cantitatea de mărfuri 
manipulate anual în 
porturile țării se ridi
că la circa 35 milioane 
tone.

O atenție aparte se 
acordă extinderii acti
vităților din porturile

din Leipzig, a fost ter
minat, zilele acestea, 
Cel de-al 30 000-Iea a- 
partament construit 
aici in ultimii opt ani. 
Pînă în prezent, în 
noul cartier al orașu
lui s-au mutat peste 
70 000 de persoane.

După cartierul ber- 
linez Marzahn, Grii- 
nau-Leipzig este cel 
de-al doilea mare șan- 
tier de construcții de 
locuințe din R.D. Ger

tării, modernizării in
frastructurii lor și do
tării lor cu echipa
mente de mare efi
ciență. Astfel, portul 
Koper a fost dotat cu 
un modern terminal 
de conteinere, capaci
tatea de stocare spo
rind la 135 000 contei
nere. Au fost încheia
te și lucrările de ex
tindere și modernizare 
a portului Bar. Dotat 
cu cheiuri în lungime 
totală de 2 500 metri, 
portul este acum în 
măsură să primească

R.P.D. COREEANĂ:

Capacități sporite în industria chimică
în sectorul de fire 

și fibre sintetice al 
industriei chimice din 
R. P. D. Coreeană au 
fost date în func
țiune. noi secții pe 
lingă fabricile exis
tente, urmărindu-se 
punerea in practică a 
orientărilor stabilite 
de partid și guvern in 
sensul sporirii mai 
accelerate a produc
ției în acest domeniu.

După cum relatează 
agenția A.C.T.C., la

Complexul de vinalon 
..8 Februarie" și la fa
brica de fibre sinteti
ce din orașul Chong- 
jin — cele mai mari 
unități de acest fel 
din tară — au fost 
realizate o serie de 
modernizări și extin
deri. ceea ce permite 
creșterea capacității 
de producție cu apro
ximativ 25 la sută. 
Totodată, la fabrica 
de fibre sintetice din 
orașul Siniju se exe

,.România-film“ prezintă
la cinematograful „Studio" din Capitală :

„ZILELE FILMULUI CHINEZ
cu următorul program : Alarmă : cota 333 ; Legenda statuetelor Chang ; 
Dosarul albastru. „Zilele filmului chinez" se vor desfășura și în orașele 

Sibiu (1—3 octombrie) și Mediaș (3—5 octombrie)

PENIRU CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MHI
’ s

C.C. al P.C.R.. este necesar ca în 
toate întreprinderile să se acționeze 
cu hotărire pentru folosirea cu ma
ximum de randament a bazei teh
nice moderne de care dispune in 
prezent industria noastră si extin
derea rap'idă a tehnologiilor avan
sate. iar pe de altă parte, pentru 
sporirea în continuare a gradului de 
mecanizare si automatizare a pro
ducției. un rol deosebit de impor
tant i-evenind în această privință in 
fiecare unitate economică acțiunii 
de autoutilare, de înzestrare prin 
efort de gîndire proprie cu mașini 
si instalații moderne, cu parametri 
tehnici si economici cit mai ridicați.

Este cunoscută importanta cu to
tul deosebită Pe care condu
cerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu o acordă ridicării nive
lului de cunoștințe Profesionale, teh
nice si științifice al tuturor oame
nilor muncii, factor fundamental al 
creșterii productivității muncii. Așa 
cum prevăd, dealtfel, hotăririle de 
partid si de stat, legile tării, la 4—5 
ani fiecare om al muncii trebuie 
să-și înnoiască cunoștințele. „Dacă 
înnoim utilajele și introducem teh
nologii noi — sublinia secretarul ge
neral al partidului — este firesc ca 
și muncitorii, inginerii, tehnicienii 
să-și însușească cunoștințe noi pen
tru a stăpini noile tehnologii, noile 
mașini". Ca atare, în această peri
oadă. cînd industria no-astră trebuie 
să parcurgă o etapă importantă în 
ridicarea sa calitativă. în creșterea 
eficientei economice, perfecționarea 
pregătirii profesionale a personalu
lui muncitor trebuie să constituie o 
permanentă în toate unitățile eco
nomice. Mai bine pregătit profesio
nal. fiecare om al muncii va reali
za în unitatea în care lucrează in
dici superiori, in folosirea mijloa
celor tehnice, va contribui mai sub
stantial la promovarea progresului 
tehnic, la creșterea productivității 
muncii. Mai bine pregătit politic, fie
care om al muncii va înțelege mal 
dar semnificațiile politice, economi
ce si sociale ale sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului, va acțio

mană. în cinstea ani
versării republicii, 
constructorii din Leip
zig s-au angajat să 
dea în folosință încă 
un cartier, dotat si 
el, ca și primul, cu 
magazine și centre 
sociale și culturale. 
După terminarea lu
crărilor, in cele două 
noi cartiere se vor 
putea muta aproape 
100 000 de locuitori ai 
Leipzigului.

și să expedieze anual 
4,5—5 milioane de 
tone de mărfuri. La 
cheiurile sale pot an
cora, în același timp, 
20 de nave oceanice, 
inclusiv nave de 80 000 
tone. Și aici se află un 
terminal modern de 
încărcare și descărca
re a mărfurilor con- 
teinerizate. Portul are, 
de asemenea, o plat
formă acoperită de 
130 000 metri pătrați, 
silozuri și depozite în 
care activitățile sînt 
automatizate.

cută ample lucrări de 
extindere și dotare cu 
utilaje de mare ran
dament, obiectivul 
constind în dublarea, 
în cursul anului 1984. 
a capacității unității.

A început, de ase
menea, construirea 
unei noi fabrici în 
zona Sunchon, cu o 
producție anuală de 
100 000 tone. Ea ur
mează să devină ope
rativă în următorii 
doi ani.

na în deplină cunoștință de caiiză 
pentru îndeplinirea acestora.

Fie că este vorba de promovarea 
susținută a metodelor moderne de 
organizare a producției si a mun
cii. de extinderea mecanizării si au
tomatizării proceselor de fabricație, 
de ridicarea pregătirii politice si 
profesionale a personalului munci
tor sau de întărirea ordinii si dis
ciplinei. toate acestea sint direcții de 
acțiune majore prin care fiecare co
lectiv. fiecare om al muncii poate 
să-si aducă o contribuție din ce în 
ce mai importantă la nivelul înal
telor exigente stabilite de condu
cerea partidului nostru, la creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii. în fond, sporirea în ritm 
susținut a productivității muncii con
stituie o cerință obiectivă, vitală a 
dezvoltării economico-sociale în ritm 
susținut a tării noastre in actuala 
etapă. „Numai Pe această bază — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— vom putea asigura creșterea ve
nitului national, mijloacele necesare 
atît pentru dezvoltarea în ritm in
tens a economiei naționale, cit sl 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material si spiritual al poporului".

In dezvoltarea ei prezentă si vii
toare. societatea noastră are nevoie, 
așadar, de o înaltă productivitate 
pentru a progresa mai rapid, pen
tru creșterea necontenită a bunăstă
rii tuturor oamenilor muncii. Și stă 
în puterea fiecărui colectiv de în
treprindere. a fiecărui om al mun
cii de a răspunde la nivelul maxim 
al posibilităților sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului în privința 
creșterii productivității muncii. Este 
o certitudine ce se întemeiază. înain
te de toate pe rezultatele obținute 
în aceste zile de clasa muncitoare, 
de întregul ponor în întîmoinarea 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, pe măsurile concrete ce 
se întreprind în prezent în fiecare 
unitate economică pentru îndepli
nirea sl depășirea sarcinilor de olan 
pe acest an în condițiile unei înalte 
productivități, ale unei eficiente su
perioare.

bloc.de


washington , Convorbiri româno-americane
NAȚIUNILE UNITE 27 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : In 

cadrul dezbaterilor politice, care continuă in plenul Adunării Generale a 
O.N.U., șefii delegațiilor statelor membre procedează la o analiză, amă
nunțită a situației internaționale actuale. în ciuda varietății de opinii ex
primate — care reflectă marea diversitate și complexitate a lumii con
temporane — se constată existența unor convergențe in ceea ce privește 
recunoașterea pericolelor mari ce decurg din deteriorarea fără- precedent 
a climatului politic mondial, necesitatea depășirii cursului primejdios spre 
confruntare, competiție militară și conflict, interesul comun al tuturor 
statelor de a colabora pentru identificarea de soluții in problemele de iri- 

- teres general ale preintimpinării războiului și salvgardării păcii, ale opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării, in prințul rînd celei nucleare, 
ale reglementării pașnice a situațiilor de tensiune și conflicte, ale lichidării 
subdezvoltării și decalajelor economică, ale consolidării securității regio
nale și internaționale.

Ministrul de externe ai Columbiei, 
Augusto Ramirez Ocampo, a apreciat 
că salvgardarea păcii si asigurarea 
dreptului Ia independență și liberta
te, la progres și dezvoltare al fiecărui 
popor, în special al celor din țările in 
curs de dezvoltare, constituie cele 
mai arzătoare comandamente ale vie
ții internaționale actuale. El a vorbit 
pe larg despre amenințarea tot mai 
serioasă pe care agravarea subdez
voltării și a . decalajelor economice o 
reprezintă pentru stabilitatea și pacea 
internațională, arătînd, între altele, 
că tensiunile și conflictele din Ame
rica Latină au la bază atît nesoco
tirea principiilor dreptului interna
țional, cît și consecințele nefaste ale 
stării de subdezvoltare, ale datoriei 
externe împovărătoare, ale foametei, 
subnutriției, șomajului. Vorbitorul a 
apreciat că, in cazul în care proble
ma complexă a datoriei externe a țâ
rilor din America Latină nu-și va 
găsi o soluționare corespunzătoare și 
în condițiile în care resurse uriașe 
din această regiune vor continua să 

' fie spoliate de statele industrializate 
occidentale, sînt de așteptat noi pro
cese negative în viața politică a con
tinentului. noi focare de tensiune, si 
conflicte. El s-a pronunțat pentru 
măsuri eficiente de rezolvare a pro
blemei datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare, pentru stabi
lirea unor niveluri rezonabile ale 
dobînzilor la împrumuturi. 1

Vorbind despre tensiunea pericu
loasă la care s-a ajuns in viața in
ternațională, ministrul tic externe al 
Suediei, Lennart Bodstroem, a spus : 
în ultimul an nu s-a constatat nici o 
îmbunătățire a situației internaționa
le. în ciuda obligațiilor asumate prin 
Cartă, unele state recurg încă intr-o 
mare măsură la forță pentru rezol
varea problemelor internaționale, 

între pericolele principale la
dresa păcii mondiale, vorbitorul a 
menționat continuarea nestăvilită a 
cursei înarmărilor. în special ritmul 
extrem de alert al înarmărilor nu
cleare. si acumularea unor stocuri 
uriașe de arme de distrugere in 
masă. Ministrul suedez a insistat a- 
supra necesității de a se adopta. în- 
tr-un spirit de urgentă, o serie de 
măsuri practice de dezarmare nu
cleară. arătind că această problemă 
nu privește doar puterile nucleare, ci 
toate statele lumiț. ..deoarece ele pun 
si viata noastră în pericol".

Declarînd că situația pe plan mon
dial ..este dezamăgitoare" si că in 
viata internațională s.i-au făcut loc 
în ultima perioadă fenomene nega
tive cum' sînt spiritul de confrunta
re. neîncrederea, competiția milita
ră si absenta unui dialog autentic 
pentru rezolvarea problemelor de in
teres comun, ministrul dc externe al 
Danemarcei. Uffe Ellemann Jensen, 
a stăruit in special asupra pericole
lor generate de Cursă înarmărilor' si 
de lipsa de progrese notabile în 
sfera 
ceasta, 
siunea — _______ ___ _____  _____
Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat nu mai puțin de 63 de rezoluții 
în problemele dezarmării, „care, din 
păcate, nu au avut nici o influență 
practică asupra adoptării unor mă
suri concrete de dezarmare", și a 
apreciat că, în această situație, se 
impun, de urgență și pînă nu este 
prea tîrziu, acțiuni care să ducă la 
înghețarea, la reducerea și în final 
Ia eliminarea arsenalelor nucleare, 
la măsuri care să diminueze și să 
anihileze riscul unui război nuclear 
distrugător.

Ministrul afacerilor externe al Ne
palului, P. B. Khatri. a exprimat 
opinia că o cale sigură și decisivă 
de ameliorare a climatului politic 
internațional o constituie stăvilirea 
cursei actuale a înarmărilor și reali
zarea unor progrese de substanță in 
direcția dezarmării, în primul rînd ■

a-

dezarmării. Legat de 
el a amintit că. la

a- 
se- 

ei ordinară de anul trecut. 

a dezarmării nucleare. De asemenea, 
e! a evidențiat necesitatea de a se 
relua fără intîrziere dialogul dintre 
statele industrializate și țările in 
curs de dezvoltare — care este blo
cat de mai mulți ani — în vederea 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale.

în discursul său, ministrul aface
rilor externe al R. P. Chineze, VVu 
Xueqian. a enumerat intre factorii 
care contribuie la actuala încordare 
din viața internațională cursa înar
mărilor nucleare, inclusiv instalarea 
masivă de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
multiplicarea numărului de conflicte 
locale in Asia. Africa și America 
Latină și agravarea problematicii 
subdezvoltării.

Dificultățile serioase ale multor 
țări in curs de dezvoltare, a decla
rat el, arată clar că prăpastia dintre 
cei bogați și cei săraci se adîncește. 
Din această cauză, considerăm că 
nimeni nu poate nega faptul că pa
cea și dezvoltarea rămîn cele două 
probleme care prezintă interes pen
tru toate popoarele Înmii de azi.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la pericolele tot mai mari care 
planează asupra omenirii ca urmare 
a continuării cursei înarmărilor 
nucleare și a reafirmat poziția gu
vernului R.P. Chineze in problemele 
opririi cursei înarmărilor si înfăp
tuirii dezarmării.

Poziția noastră fundamentală, a 
spus ministrul chinez, rămîne inter
zicerea completă și distrugerea în 
întregime a tuturor armelor nu
cleare. în vederea reducerii amenin
țării războiului nuclear și dînd do
vadă de bună credință fată de 
dezarmarea nucleară, a menționat el, 
toate, statele nucleare trebuie să se 
angajeze să nu folosească primele 
armele nucleare și să-și asume ne
condiționat obligația de a nu folosi 
și de a nu amenința cu folosirea ar
melor nucleare împotriva statelor 
nenucleare și zonelor denucleari- 
zate și trebuie să ajungă la un acord 
asupra nefolosirii reciproce a arme
lor nucleare,

Vorbitorul a relevat, de asemenea, 
intre cauzele încordării din viața 
internațională încălcarea principiilor 
de drept înscrise în Carta O.N.U. și 
dificultățile crescînde cu care sînt 
confruntate țările în curs de dezvol
tare. El a arătat că, in concepția 
R.P. Chineze, se impun măsuri ur
gente care să conducă la reducerea 
decalatelor economice, la rezol
varea adecvată a problemei da
toriei externe a țărilor in, curs de 
dezvoltare, la reducerea ratei dobin- 
zilor și la ameliorarea termenilor de 
plată a datoriei, la eliminarea obsta
colelor din calea comerțului mondial, 
la Sporirea asistenței internaționale 
în favoarea țărilor în curs de dez
voltării și in final Ia o nouă ordine 
economică internațională.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Leo Tindemans, a acordat un loc im
portant în discursul său problematicii 
dezarmării, exprimînd regretul.în le
gătură cu faptul că în anul în curs, 
ca dealtfel și în ultimii cițiva ani, nu 
s-au obținut nici un fel de rezultate 
palpabile pentru realizarea dezarmă
rii si întărirea păcii. El a apreciat că, 
ținînd seama de uriașa putere dis
tructivă a arsenalelor nucleare exis
tente, continuarea cursei înarmărilor 
sub diferite pretexte nu mai este jus
tificată și a devenit un nonsens, fiind

întrevedere sovieto-americană
niștri. ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.. și George Shultz, secre
tarul de stat al S.U.A. Au fost 
examinate, precizează agenția cita
tă. probleme ale relațiilor sovieto- 
americane. precum și aspecte ale 
situației internaționale actuale.

, NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— După cum transmite agenția 
T.A.S.S., la 26 septembrie a avut loc 
la New York o intrevedere intre 
Andrei Gromiko. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- 

necesară întreprinderea unor măsuri 
care să ducă la reducerea treptată și 

' la eliminarea armamentului atomic.
Ministrul belgian a subliniat că men
ținerea echilibrului militar nu tre
buie să se realizeze printr-o escala
dare continuă a cursei înarmărilor în 
diverse domenii, ci prin ajungerea la 
plafoane cit mai joase ale armamen
telor nucleare și convenționale. De 
asemenea, vorbitorul s-a pronunțat 
pentru reducerea bugetelor militare, 
arătind că actualele cheltuieli ridicate 
pentru înarmare afectează grav 
eforturile de progres și bunăstare ale 
tuturor statelor, bogate ori sărace.

Ministrul afacerilor externe ai 
R.F. Germania, Hans-Dietrich Gen
scher, recunoscind greutățile mari pe 
care le creează țărilor in curs de dez
voltare decalajele economice în creș
tere, termenii inechitabili de schimb 
din comerțul mondial, datoria exter
nă împovărătoare'și alte dificultăți 
economice, precum și necesitatea „in
staurării unei ordini internaționale 
bazate pe egalitate, pe acomodarea 
intereselor și cooperare", a enun
țat soluții pentru aceste stări de 
lucruri, care se situează pe linia 
pozițiilor cunoscute ale statelor in
dustrializate occidentale fată de ță
rile sărace. Astfel, el s-a referit la 
condiționarea ajutorului sporit fată 
de țările în curs de dezvoltare de re
lansarea economică in statele indus
trializate și la „necesitatea unor noi 
ajustări economice" și a unor noi sa
crificii ale țărilor, sărace care au 
mari datorii externe. Ministrul vest- 
german a apreciat, pe de altă parte, 
că se impun acțiuni de combatere a 
protecționismului, de facilitare a 
accesului produselor țărilor in curs 
de dezvoltare pe piețele tarilor dez
voltate, de reducere a ratei dobin- 
zilor la împrumuturile contractate și 
de sporire a fluxurilor de capitaluri 
si investiții spre țările sărace.

Secretarul federal pentru afaceri 
externe ai R.S.F. Iugoslavia, Raif 
Dizdarevici, a apreciat că încordarea 
gravă care s-a instalat în viata in
ternațională isi are explicația in în
călcarea frecventă a principiilor in
dependentei. suveranității, integri
tății teritoriale si neamestecului in 
treburile interne ale statelor. în ac
centuarea divizărilor de bloc, în cri
za din raporturile economice inter
naționale și accentuarea, an de an, a 
dificultăților economice ale țărilor in 
curs de dezvoltare. în continuarea in 
ritm înalt a cursei înarmărilor. în 
special a celor nucleare, si lipsa de 
progrese în sfera dezarmării si' în 
domeniul reglementării pașnice a 
stărilor conflictuale existente in di
ferite părți ale globului. Referin- 
du-se la necesitatea eliminării ur
gente a marilor pericole acumulate 
în viata internațională, vorbitorul a 
declarat că „dacă dorește să supra- 
viețuiască, omenirea trebuie să aibă 
doar un viitor de pace, cooperare și 
egalitate, de asigurare a dreptului 
fiecărui popor si al fiecărei țări de 
a-si decide de sine stătător propria 
dezvoltare internă și propria politi- 

, că externă". în context, ministrul 
iugoslav a relevat rolul pozitiv și im
portant al mișcării de nealiniere in 
promovarea unor soluții constructi
ve în marile probleme ce confruntă 
lumea contemporană. în întărirea le
galității si democratizarea relațiilor 
internaționale.

Vorbitorul a subliniat că rezolva
rea marilor probleme care s-au acu
mulat în lume reclamă participarea 
în condiții de egalitate a tuturor sta
telor. mari si mici, la elaborarea so
luțiilor si luarea in considerare a in
tereselor legitime ale fiecărui popor 
de a se dezvolta liber, fără nici un 
fel de ingerință din afară. în înche
iere. el a subliniat urgenta care tre
buie să prevaleze la actuala sesiune 
în eforturile membrilor O.N.U. pen
tru oprirea cursei iraționale a înar
mărilor si rezolvarea problemelor 
presante pe care le creează pentru 
două treimi din populația lumii sta
rea de subdezvoltare si adincirea 
decalajelor economice.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
în continuarea vizitei pe care o efec
tuează în S.U.A., tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi< 
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a avut întrevederi cu 
membri ai guvernului american, cu 
personalități ale vieții pblitice și 
economice din această țară.

Cu prilejul discuțiilor de la sediul 
Congresului, Sam Gibbons, pre
ședintele Subcomitetului pentru co
merț al Comitetului pentru căi și 
mijloace din Camera Reprezentanți
lor, a dat o înaltă apreciere poli
ticii și acțiunilor României pentru 
edificarea unei puternice economii 
naționale și a evidențiat rolul și 
contribuția esențială ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
multilaterală a economiei româ
nești, care oferă un potențial ridicat 
pentru lărgirea și diversificarea re
lațiilor de cooperare economică ro
mâno-americane. Subliniindu-se, de 
ambele părți, că o deosebită însem
nătate pentru impulsionarea schim
burilor comerciale, a dezvoltării re
lațiilor economice dintre cele două 
țări o are acordarea de către S.U.A. 
a clauzei națiunii celei mai favori
zate pentru România, pe termen 
lung, s-a convenit să se depună în 
continuare eforturi in această di
recție.

în cursul întîlnirii de Ia Depar
tamentul de Stat al S.U.A. cu Ken
neth Dam, secretar de stat a.i., a

Adunarea Generală a F.M.I. și B.I.R.D.
WASHINGTON 27 (Agerpres). — La Washington au continuat lucră

rile Adunării Generale anuale a F.M.I. si B.I.R.D.

Șeful delegației române. Petre 
Gigea, ministrul finanțelor, care a 
luat cuvintul in cadrul sesiunii ple
nare, a înfățișat progresele înregis
trate în anul 1983 și pe primele opt 
luni din acest an in dezvoltarea eco
nomică și socială a României, pre
cum și principalele direcții ale pla
nului pe anul 1985. Au fost eviden
țiate eforturile depuse de întregul 
nostru popor pe.ntru realizarea sar
cinilor în toate domeniile de activi
tate, subliniindu-se, in mod deosebit, 
rezultatele obținute in activitatea 
de comerț exterior, ceea ce a per
mis reducerea substanțială a dato
riei externe. Vorbitorul a prezentat 
concepția președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu, pri
vire la soluționarea situației grave 
care s-a creat in lume ca urmare a

ORIENTUL MIJLOCIU
© fntîlnfre Hussein — Arafat • Consiliul Ligii Arabe își 
reafirmă sprijinul fată de eforturile guvernului libanez, în 

vederea retragerii trupelor israeliene din Liban
AMMAN 27 (Agerpres). — La 

Amman au avut loc convorbiri intre 
regele Hussein al Iordaniei z și 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, transmit 
agențiile PETRA și MEN.

Au fost discutate probleme pri
vind relațiile iordaniano-palestiniene. 
precum și posibilitatea unei acțiuni 
cofnune. in direcția intensificării 
eforturilor pentru convocarea unei 
reuniuni internaționale în problema 
Orientului Mijlociu.

De asemenea, a fost analizată 
situația actuală a populației palesti
niene din teritoriile ocupate.

TUNIS 27 (Agerpres). — La Tunis 
S-au încheiat lucrările sesiunii anua
le a Consiliului Ligii Arabe, in ca
drul cărora au fost dezbătute o serie 
de probleme actuale ale situației din 
Orientul Mijlociu și din lumea arabă, 
în general. După cum transmite a- 
genția Q.N.A., participanții au con
damnat, în documentul final, conti
nuarea ocupării sudului Libanului și 
a unei părți a văii Bekaâ de către 
forțele israeliene, cerînd retragerea 
neîntirziată a acestora din toate te
ritoriile ocupate și aplicarea integra
lă a rezoluțiilor 508 și 509 ale Con
siliului de Securitate. A. fost expri
mat sprijinul față de eforturile 
depuse de guvernul libanez de uniu
ne națională în vederea retragerii 

fost efectuat un larg schimb de ve
deri asupra stadiului actual și a 
perspectivelor relațiilor româno- 
americane. S-a evidențiat faptul că 
există reale posibilități pentru creș
terea substanțială a schimburilor 
comerciale și a acțiunilor de co
operare româno-americane, atît in
tre cele două țări, cit și pe terțe 
piețe. O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor cooperării în 
domeniul producției industriale, al 
tehnologiilor de virf, subliniindu-se 
dorința ambelor părți de a se ac
ționa pentru identificarea unor posi
bilități de intensificare a acestei 
cooperări.

Convorbirile avute la Camera de 
Comerț a S.U.A., cu președintele a- 
cesteia, Richard Lesher, au scos în 
relief interesul cercurilor comer
ciale din S.U.A. pentru o mai bună 
cunoaștere a realizărilor economiei 
românești, a potențialului de coope
rare și schimburi comerciale. S-a 
subliniat necesitatea de a’se acționa 
mai ferm in această direcție, inclusiv 
prin intensificarea activității Consi
liului economic româno-american.

De asemenea, a avut loc o intil- 
nire cu Jack Spitzer, președinte 
onorific al organizației B’nai B’rith.

La ■ întrevederi au participat Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Mircea Ma- 
lița, ambasadorul României în 
S.U.A.

adînciriî decalajului dintre țările in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare. datoriilor imense acumulate 
de acestea din urmă, a ratelor ex
cesiv de ridicate ale dobînzilor 
practicate. în context, a fost sub
liniată necesitatea de a se ajunge la 
tratative reale, -constructive, pentru 
solutionarea acestor probleme deose
bit de complexe, pentru rezolvarea 
globală, durabilă. într-un mod nou a 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare.

în același timp s-a subliniat că 
România consideră că soluționarea 
temeinică a problemelor economice 
mondiale nu poate fi realizată fără 
a se lua in considerare înfăptuirea 
noii ordini economice și realizarea 
unei reforme corespunzătoare a sis
temului monetar internațional.

neintîrziate a trupelor israeliene de 
pe teritoriul Libanului.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Guver
nul libanez de uniune națională a 
hotărit, in cadrul ședinței sale săp- 
tăminale, crearea unui comitet cva- 
dripartit însărcinat cu problemele 
securității în zonele situate la sud 
de Beirut — a anunțat ministrul lu
crărilor publice, transporturilor și 
turismului, Walid Joumblatt. Din 
această comisie fac parte reprezen
tanți ai Partidului Socialist Progre
sist, mișcării politico-militare AMAL, 
Falangelor Libaneze și Partidului 
Unic National — componente ale gu
vernului de uniune națională.

In cadrul ședinței cabinetului s-a 
convenit, după cum a anunțat pri
mul ministru Rashid Karame, să fie 
recomandată sporirea numărului de 
membri ai Camerei Deputaților (par
lamentul) de la 99 la 122, in vederea 

. asigurării unei reprezentări egale a 
tuturor forțelor libaneze în forul le
gislativ.

Pe alt plan, agențiile internațio
nale de presă semnalează că în ora
șul nord-libanez Tripoli au continuat 
operațiunile de retragere a comba
tanților milițiilor rivale și a arma
mentului greu instalat în diferite 
puncte ale localității. Armata liba
neză a preluat controlul majorității 
pozițiilor deținute de milițiile rivale.

SESIUNEA DE TOAMNĂ A UNIUNII INTERPARLAMENTARE
GENEVA 27 (Agerpres). — La Geneva au început dezbaterile in plen 

ale celei de-a 72-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare.

în dezbaterile privind problemele 
decolonizării a fost reafirmată po
ziția constantă a țării noastre pri
vind imperativul abolirii definitive 
a ultimelor vestigii ale colonialis
mului. a oricăror forme de neocolo
nialism, rasism și apartheid. Evi
dențiind că România acordă o im
portanță primordială încetării, ocu
pării ilegale a Namibiei de către 
regimul sud-african, reprezentantul 
român a relevat sprijinul multilate
ral acordat de tara noastră poporului 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O. 
în acest context, a fost reliefa
tă importanta deosebită a intîl- 
nirilor dintre președintele Republi
cii ' Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma, care au 
prilejuit o puternică manifestare a 
solidarității poporului român cu lupta 
poporului namibian pentru înfăptui
rea aspirațiilor sale de dezvoltare 
independentă, de progres și bună
stare. A fost subliniată necesitarea 
punerii în aplicare fără intîrziere a 
rezoluțiilor O.N.U. privind Namibia.

În sprijinul procesului de normalizare a situației 
din America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 27 (Ager
pres). — Comunicatul comun semnat 
la încheierea vizitei întreprinse in 
Panama de președintele Argentinei, 
Râul Alfonsin, și a convorbirilor 
avute cu șeful statului panamez, 
Jorge Illueca, se arată că cele. două 
țări se pronunță pentru continuarea 
procesului de normalizare a situației 
din America Centrală pe calea dia
logului și pentru soluționarea grab
nică a problemei datoriilor externe 
latino-americane si caraibiepe.

în ceea ce privește datoria externă 
latino-americană — de peste 350 mi
liarde dolari — președinții Argenti
nei și Republicii Panama au arătat 
că această problemă „a depășit sfera 
economicului, trecind. în prezent, și 
in cea a politicului și dobindind 
dimensiuni grave, cu consecințe ne
gative asupra stabilității sociale și

NICARAGUA

Distrugerea unei baze militare contrarevoluționare
MANAGUA 27 (Agerpres). — Forte 

ale Armatei Populare Sândiniste și 
Ministerului de Interne ale Repu
blicii Nicaragua aii atacat și distrus 
baza militară contrarevoluționară de 
la Zelaya Sur — s-a anunțat oficial 
la Managua. în cursul schimburilor 
de focuri, opt contrarevoluționari au 
fost uciși.

Stare de încordare in Africa de Sud
JOHANNESBURG 27 (Agerpres).— 

In suburbiile locuite de africani ale 
orașelor Johannesburg, Pretoria,, pre
cum și in alte localități din R.S.A. 
continuă starea de încordare provo- 
'cătă de represaliile brutale ale au
torităților împotriva greviștilor si a 
demonstranților care condamnă poli
tica de apartheid a regimului. în
semnate forțe de politie patrulează 
pe străzi, in timp ce mii de studenți

ggAGENȚULEDE PHESă]awm _ pe scurt
EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICĂ ROMÂNEASCĂ LA MANNHEIM (R.F.G.). 

In sălile Galeriei municipale din Mannheim (R.F.G.) a avut loc vernisa
jul expoziției de „Artă plastică contemporană din România". în cuvîn- 
tarea rostită cu această ocazie, primarul orașului, Manfred David, a sub
liniat că expoziția reliefează nivelul înalt al artei plastice românești și 
este o expresie a raporturilor de prietenie dintre cele două popoare. Au 
luat, de asemenea, cuvintul directorul Galeriilor municipale, Manfred Fath, 
și ambasadorul țării noastre la Bonn, Ion Râmbu. La vernisaj au asistat 
critici de artă, ziariști, un numeros public. A fost prezentă o delegație a 
Uniunii artiștilor plastici din România.

în cadrul dezbaterilor privind rea
lizarea egalității in drepturi dintre 
bărbați și femei, delegația română a 
înfățișat profundele transformări e- 
conomice și sociale din viața mate
rială și spirituală a poporului român, 
in special din ultimii ani, care au 
creat condițiile pentru ca toți cetă
țenii patriei — bărbați și femei — 
să-și poată pune in valoare capaci
tățile și aptitudinile creatoare. Au 
fost reliefate necesitatea și măsuri
le politice, economice, juridice și 
educative care au asigurat înfăptui
rea deplinei egalități intre bărbați 
și femei, creșterea rolului femeilor 
in viata politică și economico-socia- 
lă a tării. .

Delegația română a scos, totoda
tă. in evidență răspunderea parla
mentarilor in legiferarea, in cadrul 
fiecărui stat, a unor măsuri menite 
să asigure lichidarea inegalităților si 
discriminărilor fată de femei și s-a 
pronunțat pentru sprijinirea de către 
parlamente a pregătirii și bunei des
fășurări a Conferinței mondiale a 
Deceniului O.N.U. pentru drepturile 
femeii, din 1985.

politice a țărilor din regiune". „în 
rezolvarea acestei probleme — se 
spune in comunicat — este esențial 
să se adopte măsuri adecvate, care 
să fie convenite intre țările din re
giune, organismele financiare credi
toare Si Banca Mondială".

CIUDAD DE PANAMA 27 (Ager
pres). — Academia Militară America
nă din zona Canalului Panama. 
„Escuela de las Americas" — școală 
militară cu trist renume în regiune, 
unde erau pregătite cadrele de 
ofițeri specializate in lupta antiin- 
sUrgentă — a fost desființată. Hotă- 
rîrea a fost luată în baza prevederi
lor tratatului semnat în 1977 intre 
S.U.A. și Panama privind exerci
tarea dreptului suveran de către 
Republica Panama asupra zonei 
canalului..

Forțele sândiniste au ocupat, tot
odată. perimetrul Red' Point, situat 
în fata insulei Ramaqui din Marea 
Caraibilor, unde, de asemenea, se 
aflau instalate tabere ale fortelo 
contrarevoluționare. Au fost captu
rate importante cantități de arme si 
muniții.

și elevi continuă să boicoteze cursu
rile sau participă, ignorînd interzice
rea de către autorități a unor ase
menea acțiuni de masă, la adunările 
de doliu pentru liderii organizațiilor 
de tineret uciși de polițig. De la 
începutul lunii septembrie au căzut 
victime ale represiunilor 77 persoane. 
Sute de persoane participante la 
aceste adunări și manifestații au fost 
arestate — relevă agențiile de presă.

PROBLEME STRINGENTE ALE ECONOMIEI MONDIALE

Dificultățile care confruntă Africa și necesitatea 
unei noi ordini economice internaționale

Problemele economice grave cu 
care sînt confruntate țările Africii 
continuă să preocupe in mod deose
bit opinia publică mondială, formind 
chiar în aceste zile obiectul unor 
dezbateri vii în cadrul unor reuniuni 
cu caracter internațional. Sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.. care s-a 
deschis la 18 septembrie, a înscris pe 
ordinea sa de zi două puncte refe
ritoare la situația alarmantă de pe 
continentul african, iar reprezentanți 
ai F.M.I. si Băncii Mondiale reuniți 
la Washington , au adoptat la înce
putul acestei săptămîni un program 
de acțiune în șase puncte menit să 
faciliteze depășirea unor stări de lu
cruri caracterizate ca deosebit de 
complexe și de sumbre. „Opinia pu
blică internațională — relevă progra
mul citat — se interesează in mod 
special asupra consecințelor secetei, 
dar in realitate este vorba de mani
festări spectaculoase ale unei crize 
economice mult mai profunde.:. Un 
dezastru politic, economic și social 
amenință Africa dacă nu vor fi lua
te măsuri adecvate".

Opinii similare in ce privește pro
porțiile dificultăților existente pe a- 
cest continent și in special in state
le situate la sud de Sahara sînt for
mulate de asemenea de numeroase 
ziare, reviste și agenții de presă. 
„Niciodată in ultimii 20 de ani, in 
cursul cărora majoritatea țărilor a- 
fricane și-au cucerit independența. 
Africa neagră nu a traversat o criză 
economică atit de îndelungată și, 
in același timp, atit de gravă — 
scrie ziarul vest-german „FRANK
FURTER RUNDSCHAU". Foame
tea, penuria de bunuri de consum, 
creșterea spectaculoasă a costului e- 
nergiei, precum și marea datorie ex
ternă reprezintă o grea, ipotecă pen
tru stabilitatea continentului".

Desigur, toate aceste aspecte ale 
crizei economice din Africa sint bi
necunoscute în întreaga lume deoare

ce situația dramatică cu care sînt 
confruntate țările africane nu con
stituie un proces de dată recentă. 
Continentul african, pe cuprinsul că
ruia trăiesc peste 500 milioane de 
oameni, este lovit de o secetă pustii
toare de aproximativ 5—6 ani, pe
rioadă îri care condițiile climaterice 
și de alimentație s-au degradat con
tinuu. Astfel, în unele regiuni can
titățile de ploaie au scăzut pînă la 
dispariție, iar debitul cursurilor de 
apă a ajuns la un nivel mai mult 
decît îngrijorător. Fluviul Senegal, 
care în anii normali furniza 720 me
tri cubi pe secundă, nu atinge anul 
acesta decît o treime din volumul 
său obișnuit. Din 1983 el a încetat 
să se mai reverse, ceea ce a avut 
drept consecință reducerea sau dispa
riția culturilor tradiționale indispen
sabile alimentației populației. A- 
ceeași scădere au avut debitul altor 
fluvii în frunte cu Nigerul, care in 
prezent este aproape secat, ca și la
cul Ciad.

Reducerea precipitațiilor a fost ur
mată. cum era și firesc, de reduce
rea și chiar secarea completă a pin- 
zei freatice, pînză de apă puțin 
profundă (cîțiva metri), din care se 
alimentează locuitorii satelor. Pentru 
a se obține prețiosul lichid necesar 
supraviețuirii oamenilor și animale
lor. apa trebuie scoasă cu ajutorul 
forajelor pină la sute de metri adin- 
cime. Aceste fenomene, cărora li se 
adaugă transformarea în deserturi a 
unor întinse suprafețe agricole de la 
marginea Saharei (circa 1,5 milioane' 
hectare in fiecare an), au făcut ca 
in majoritatea țărilor saheliene șep- 
telul să fie decimat de secetă, iar 
producția de cereale să scadă în a- 
semenea măsură incit peste 150 de 
milioane de. africani să fie confrun
tați cu fenomene acute de foamete 
și malnutritie. Concomitent a cres
cut dependenta țărilor respective 
fată de statele furnizoare de produ

se alimentare. „Numai in anul 1981
— scrie publicația „LE MONDE DI
PLOMATIQUE" — Africa neagră a 
trebuit să importe peste 12 milioane 
tone de cereale in valoare de circa 
2.5 miliarde de dolari, ceea ce a ab
sorbit peste un sfert din toate înca
sările pe care le primește continen
tul de pe urma propriei sale agricul
turi". „Importurile alimentare ale 
Africii — declară la rîndul său 
Edouard Saouma, director al F.A.O.
— s-au triplat in zece ani și totuși 
aproape un om din șase este subali- 
mentat".

Apariția și perpetuarea unor ase
menea fenomene in economia Africii 
constituie fără îndoială un motiv de 
vie preocupare pentru țările conti
nentului. pentru întreaga comuni
tate internațională, care. așa cum 
o arată dezbaterile din aceste 
zile. Încearcă să găsească unele să- 
iuții pentru depășirea situației crea
te. Dar adoptarea unor măsuri efi
ciente de natură să pună capăt sufe
rințelor milioanelor de africani este 
în mare parte îngreunată de efec
tele nefaste ale crizei economice 
mondiale și de încercările țări
lor dezvoltate de a arunca po
verile acestei crize pe umerii ță
rilor în curs de dezvoltare, in
clusiv ale celor din Africa. în 
ultimii ani, aceste țări și-au in
tensificat practicile protecționiste și 
măsurile discriminatorii, au perpe
tuat raporturi de schimb inechitabi
le pe piețele internaționale și au 
menținut rate excesiv de înalte ale 
dobînzilor, ceea ce a dus la creșterea 
datoriei externe a țărilor africane. 
Pentru un continent în care există 13 
țări al căror venit anual pe locuitor 
nu depășește 200 dolari (Sao Tome, 
Capul Verde, Seychelles, Guineea 
Ecuatorială. Gambia, Djibouti ș.a.) a- 
ceste datorii reprezintă o povară 
zdrobitoare, a cărei înlăturare in
tr-un termen cit mai scurt este prac-

O imagine dezolantă din Sahel, sugerind proporțiile dezastrului provocat 
de secetă

tic imposibilă. In condițiile menține
rii unor prețuri scăzute la materiile 
prime — principalele produse de ex
port ale majorității țărilor africane — 
aceste țări nu numai că pătrund din 
ce în ce mai greu pe piețele inter
naționale, dar obțin tot mai puține 
venituri în valută cu care să ram
burseze împrumuturile contractate. 
La începutul anilor ’80, exporturile 
Africii s-au redus anual cu aproape 
10 la sută.

Din această cauză, țările continen
tului au devenit tot mai conștiente 
că pentru a depăși greutățile cu 
care sint confruntate este nevoie, 
mai mult ca oricind, de instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
care să pună capăt .practicilor ine
chitabile din relațiile internaționale, 
să creeze un climat propice promo
vării unor raporturi întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi între 
națiunile lumii. Ca expresie a aces
tui curent de opinie, în ultima vre
me în diferite regiuni ale Africii au 
avut loc o serie de reuniuni econo
mice care au dezbătut pe larg cele 
mai stringente probleme ale actuali
tății, condamnind cu fermitate po
litica promovată de țările industria

lizate și subliniind necesitatea inten
sificării colaborării pe plan conti
nental pentru depășirea crizei eco
nomice. Astfel este semnificativ că 
după declarația Conferinței regiona
le pentru Africa a F.A.O. din luna 
iulie a.c„ care a exprimat hotărirea 
țărilor participante de a combate cu 
toate forțele amenințarea crescindă 
pe care o reprezintă foametea și cri
za economică, șirul reuniunilor afri
cane continuă. La începutul acestei 
6ăptămîni, la Bamako, capitala Re
publicii Mali, , au avut loc lucrările 
unui colocviu cu tema „Asigurarea 
necesarului alimentar al Africii din 
resurse proprii", organizat de Comi
tetul african pentru dezvoltare.

Problemele economice vor consti
tui. de asemenea, una din principa
lele teme ale reuniunii la nivel inalt 
a Organizației Unității Africane, 
programate spre sfirșitul anului. în
tr-un cuvînt, conferințele, reuniunile, 
contactele desfășurate in cadru afri
can. ca și pe plan internațional vin 
să confirme dimensiunile unei crize 
care afectează tot mai profund exis
tenta popoarelor Africii.

Nicolae N. LUPU

ÎNTREVEDERE. După cum trans- 
| mite agenția T.A.S.S.. Andrei Gro

miko. prim-vicepreședinte al Con- 
I silfului de Miniștri, ministrul afa

cerilor externe al U.R.S.S.. a avut 
1 la New York o intrevedere cu 

Yitzhak Shamir, ministrul de ex
terne al Israelului.

CONVORBIRI INDIANO-VIET- 
| NAMEZE. Le Duan, secretar gene

ral al C.C. al P.C; din Vietnam, și-a 
‘ încheiat vizita oficială efectuată în 

India. După cum relatează agenția 
V.N.A., el a avut, cu acest prilej, 

I convorbiri cu primul ministru in
dian, Indira Gandhi, și cu alte ofi- 

| cialități ale țării-gazdă asupra u- 
nor probleme privind situația in
ternațională actuală și dezvoltarea 

. in continuare a relațiilor indiano- 
vietnameze.

RELUAREA NEGOCIERILOR 
I DE LA VIENA. La 27 septembrie, 

Ia Viena au fost reluate, după 
pauza de vară, negocierile privind 

■ reducerea reciprocă a forțelor ar
mate și armamentelor și măsuri 

I adiacente în Europa centrală. în 
prima ședință a noii runde de ne- 

I goeieri au luat ăuvintul reprezen- 
| fanții Cehoslovaciei și Belgiei.

, CEA DE-A OPTA SESIUNE A 
CONSILIULUI GUVERNATOR1- 

I LOR AL F.I.D.A. (Fondul Interna
țional de Dezvoltare Agricolă), or- 

| gănism specializat al O.N.U.. se 
I va desfășura la Paris, între 22 și 26 

octombrie. Pe agenda sesiunii este 
I înscrisă cu prioritate problema-fi

nanțării unor proiecte economice 
I în țările în curs -de dezvoltare, pre

cizează agenția Associated Press.
| De la înființarea sa, în amil 1977, 
| F.I.D.A. a finanțat circa 150 de 

proiecte economice in 83 de țări din 
I lumea a treia.
' MASURI PENTRU COMBATE

REA ȘOMAJULUI ÎN FRANȚA. 
Guvernul francez a examinat si- 

| tuația dificilă existentă pe plan so
cial, adoptînd măsuri de combate- 

I re a șomajului, flagel care afec
tează 2,36 milioane de persoane, 

LA MONTEVIDEO A AVUT LOC O AMPLĂ DEMONSTRAȚIE, la care 
au luat parte peste 30 000 de persoane, reprezentind majoritatea forțelor 
politice și sindicale uruguayene, în sprijinul eforturilor inițiate în țară 
pentru revenirea la un regim civil și eliberarea deținuților politici. Aceasta 
a fost cea mai amplă acțiune revendicativă organizată în Uruguay de la 
preluarea puterii, în 1973, de către militari, arată agențiile internaționale 
de presă.

ceea ce reprezintă «aproximativ 10 , 
la sută din totalul populației apte 
de muncă. După cum informează I 
agenția Reuter, cabinetul a adoptat 
un program care ar urma să per- I 
mită crearea, pină la sfirșitul anu- I 
lui viitor, a 550 000 noi locuri'de 
muncă, rezervate mai ales tinere- , 
tului, in rîndul căruia se înregis
trează o rată înaltă a șomajului. I

SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE I 
DIN R.P.D. COREEANA A OFE
RIT UN AJUTOR PERSOANELOR 
SINISTRATE ÎN URMA MARILOR t 
INUNDAȚII DIN COREEA DE 
SUD. constind în alimente, tesă- • 
turi. ciment si medicamente. După 
cum relatează agenția A.C.T.C.. re
prezentantul societății a notificat | 
omologului său sud-coneean că. în 
zilele de 29 și 30 septembrie, la i 
Panmunion si in porturile Intchyon 
și Bukpyong vor fi livrate repre- 1 
zentantilor sud-coreeni 50 000 saci 
cu orez. 500 000 metri țesături. 759 I 
pachete cu medicamente si 100 000 | 
tone ciment.

SEMINA R INTERNATIONAL CU 
TEMA „FEMEILE AFRICANE". In 1 
orașul marocan Tanger va avea loc 
între 1 și 6 octombrie un seminar I 
cu tema „Femeile africane", la | 
care vor participa reprezentanți din 
25 de țări die continentului, trans- | 
mite agenția marocană de presă I 
M.A.M. Vor fi dezbătute probleme ' 
privind condiția femeii în țările . 
Africii și măsuri menite să conducă 
la ameliorarea, condițiilor ei de I 
muncă și de viață.

PROBLEMA GIBRALTARULUI.
Ministrul spaniol al afacerilor ex- * 
terne. Fernando Moran, a decla- . 
rat, la New York, că Spania ar I 
accepta, în problema Gibraltarului, I 
o soluție asemănătoare celei pri
vind Hong Kong-ul, asupra căreia I 
au căzut de acord R.P. Chineză și I 
Marea Britanie. El a subliniat că 
această acceptare implică suverani- . 
tatea spaniolă asupra Gibraltarului, 
ceea ce presupune, de asemenea, o I 
accelerare a negocierilor cu Marea 
Britanie. , I
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