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O nouă calitate 
a vieții

— pe temelia dezvoltării 
economice intensive

ÎN LUMINA SARCINILOR SUBLINIATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

SPORIREA PRODUCȚIEI
DE MINEREURI

Sporirea și diversificarea continuă a bazei da ma
terii prime constituie unul din obiectivele prioritare ale 
politicii economice a partidului nostru. Consecvența 
acestei politici reiese pregnant și din prevederile pro
iectului de Directive ale Congresului al XlII-lea al parti
dului, în care se pune un accent deosebit pe asigu
rarea din resurse interne a bazei energetice și de ma
terii prime. Este limpede insă că valorificarea superi
oară a bogățiilor subsolului e de neconceput fără o 
implicare activă a cercetării de profil. Cum se desfâ-

șoară această colaborare? Care sint problemele ridi
cate de întreprinderile miniere și ce soluții practice ofe
ră cercetarea pentru sporirea producției de minereuri ? 
lată citeva din intrebările Ia care ne-am propus să 
răspundem în investigația efectuată in mai multe uni
tăți din Centrala minereurilor Deva și la Institutul de 
cercetări și inginerie tehnologică și de proiectare a 
lucrărilor de construcții și 
din aceeași localitate.

instalații pentru minereuri,

O prezență activă a cer
cetătorilor în unitățile mînie- 
re Ce poate fi mai grăitor pentru 
i-odnicia muncii unui institut de cer- 
cetare-nroiectare decît mărturia be
neficiarilor din producție. Pentru 
înceout. am efectuat, deci, un son
daj în citeva unități de exploata
re minieră. Iată, pe scurt, răspun
surile primite.

Exploatarea minieră Deva. ..Nu 
trece o zi fără să ne consultăm cu 
specialiștii institutului, afirmă ingi
nerul Constantin Nichiteanu, sef de 
serviciu. Cit despre receptivitatea la 
solicitările • noastre, edificator este 
un exemplu : în decurs de numai 
o lună, specialiștii institutului au 
elaborat un model de cofrai ușor, 
care asigură reducerea consumului 
de cherestea la săparea puțurilor de 
mină. în plus, șe obține o impor
tantă creștere a productivității mun
cii si se reduce efortul fizic al mi
nerilor".

Sint receptivi însă si specialiștii 
din producție la propunerile făcute 
si soluțiile oferite, fie si numai pen
tru experimentare. de către cerceta
re ? „Altfel, colaborarea nici nu ar 
fi posibilă, intervine inginerul Horia 
Sîrbu. sef de secție. în prezent, ex
perimentăm o serie de celule noi cu 
autoaeratie. cu acționare directă, care 
asigură de pe acum reducerea con-, 
sumului de energie electrică cu cel 
puțin 25 la sută, doar la faza de 
Cotare". Iar asemenea experimen
tări se mai fac pentru o nouă teh
nologie de valorificare a unor ia
zuri de steril cu conținut foarte scă
zut de cupru, pentru urmărirea pe 
calculator a procesului de produc
ție de la flotatie. Si exemplele ar 
putea continua.

întreprinderea minieră Hunedoa
ra. „Nu s-a intîmplat niciodată să 
apelăm la institut si să nu primim 
un sprijin operativ, ne spune dr. 
inginer Vasile Golda, directorul în
treprinderii. Sintem foarte mulțu
miți de cele două instalații de me
canizare brevetate de institut, pen
tru lucrările de betonare în subte
ran. Prin folosirea lor. productivi
tatea muncii a crescut cu 20—25 la 
sută".

în continuare, ni s-a vorbit des
pre buna colaborare a specialiștilor 
din producție cu cei din cercetare 
in realizarea unor instalații de mare 
capacitate, recent intrate in func-

printre altele, detiune. Este vorba.
o instalație de măcinare a dolomi- 
tei și de două agregate de granu- 
lare proiectate de către institut. „De- . 
sigur, ne parcurs, s-au ivit unele 
probleme, completează directorul în
treprinderii. Dar le-am rezolvat îm
preună. Acum, căutăm noi soluții 
pentru îmbunătățirea substanțială a 
calității dolomitei destinate siderur
giei si fabricării blocurilor dolomi- 
tice. în scopul reducerii importuri
lor. Si. tot în colaborare cu specia
liștii din cercetare, avem convinge
rea că vom reuși".

întreprinderea minieră Barza. 
„Pentru noi. institutul, nu este o ci-

tadelă la poarta căreia trebuie să ba
tem pentru a ni se deschide, afir
mă inginerul Nicolae Lungu, direc
torul unității. Chiar în întreprinde
re funcționează o grupă de cerceta- 
re-nroiectare. alcătuită din specia
liști competenti. care asigură o a- 
sistentă tehnică operativă, neîn
treruptă".

Specialiștii din cercetare lucrează, 
așadar, „cot la cot" cu cei din pro
ducție. iar colaborarea se dovedește 
fructuoasă. Se situează însă rezul
tatele exploatărilor miniere la nive
lul real al posibilităților, la cota e- 
xigentelor actuale din acest dome
niu ? întrucit cei mai in măsură să 
răspundă la această întrebare sint 
specialiștii institutului, le dăm cu- 
vintul :

— în general, rezultatele obținu
te. sint bune. Totuși, intr-o serie de 
exploatări miniere mai există un 
mare număr de „locuri înguste" ne 
fluxul tehnologic, ceea ce ne obli
gă pe noi să găsim, grabnic, solu
țiile cele mai eficiente pentru eli
minarea acestor neajunsuri, ne spu
ne dr. inginer Nicolae Zăvoian, di
rectorul institutului. O intervenție 
operativă din partea noastră așteap
tă producția si pentru creșterea gra-

de 
din

recuperare a substanțelor 
minereuri si din sterilul

dului 
utile 
iazurilor.

Un program mereu actu
alizat de îmbunătățiri tehno
logice Concret, ce are in vedere 
institutul ? Nu cu mult timp in urmă 
a fost completat și reactualizat pro
gramul pentru mecanizarea si auto
matizarea lucrărilor în unitățile mi
niere. elaborat din inițiativa secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Astfel, vor 
fi încheiate în devans. încă în a- 
cest an. maioritatea studiilor pen
tru investițiile care se vor efectua 
în cincinalul viitor în întreprinde
rile miniere din cadrul Centralei 
minereurilor Deva. Studiile prevăd 
creșterea 
aplicarea 
eficiente, 
tizate in 
altele, va 
nelor cu 
muncitor.

•mecanizată a lucrărilor miniere _ 
rizoritaie. cu benzi pentru transpor
tul sterilului din carieră, cu siste
me de conducere automată a pro
ceselor tehnologice.

Demn de reținut este si faptul că 
pentru lichidarea „locurilor înguste" 
nu se va merge ne „căi bătătorite", 
ci se va aplica un nou principiu, me- 
canizîndu-se cu prioritate lucrările 
ce ulterior vor putea fi automati
zate. pornind de Ia „zi“ sore sub
teran. Astfel, abatajul va fi păstrat 
ca unitate-etalon cu producție ma
ximă, iar lucrările pentru transpor
tul minereului pe puțuri și galerii 
vor fi dimensionate in așa fel incit 
să se elimine „locurile inguste". Cu 
alte cuvinte, fluxul tehnologic va fi 
optimizat pe principii tehnologice cit 
mai eficiente.

Reducerea consumurilor specifice 
de materiale si energie constituie o 
altă prioritate pentru institut. în sta
diu avansat de cercetare se află, bu
năoară, abordarea cascadei subsin- 
crone (prin care se reduce specta
culos consumul 
pornirea mașinilor

productivității muncii, prin 
unor mecanizări simple, si 
care să poată fi automa- 
etapa următoare. Printre 
fi generalizată dotarea mi- 

lifturi pentru personalul 
cu instalații de betonare 

o-

de electricitate la 
de extracție) sau
DABU 
CERBU

Ioana
Sabin 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IH-a)

O componentă esențială a calității vieții o reprezintă condițiile de locuit. 
Proiectul de Directive ale Congresului al XlII-lea prevede continuarea în 

ritm intens a construcției de locuințe
Foto : S. Cristian

Creșterea continuă a bunăstării 
Întregului nostru popor în anii so
cialismului, amplele șl profundele 
mutații calitative intervenite în ni
velul de trai și civilizație al oame
nilor muncii, îndeosebi în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, au la bază strălucita 
strategie de progres al economiei și 
societății românești, elaborată și 
aplicată cu contribuția hotăritoare a 
secretarului general al 
președintele Republicii, 
Nicolae Ceaușescu.

Mărețele înfăptuiri !n 
realizării noii calități a 
strins legate de progresele obținute 
în dezvoltarea forțelor de producție, 
de intensificarea laturilor calitative 
ale creșterii economice, dezvoltarea 
armonioasă și perfecționarea tuturor 
domeniilor vieții economico-sociale. 
Sint realități a căror expresie se re
găsește în mod elocvent în însuși 
faptul că in România socialistă — 
astăzi cu o producție industrială de 
100 de ori mai mare decît cea reali
zată în urmă cu 40 de ani, cu o 
producție agricolă de 7 ori mai mare, 
cu o structură economică tot mai 
modernă și eficientă — se asigură 
venituri înalte pentru toți oamenii 
muncii, reflectate in creșterea retri
buției medii nete a personalului de 
aproape 9 ori, în veniturile obținute 
de populație din fondurile sociale de 
consum — de circa 17 ori mai mari
— în desfacerea de bunuri alimen
tare și nealimentare la nivelul ce
rințelor civilizației moderne. Româ
nia dispune azi de o largă rețea de . 
învățămint — generalizat și gratuit
— care cuprinde aproape 1/4 din 
populația țării, de o puternică rețea 
de asistență sanitară, de un impresio
nant fond locativ modern, peste 80 
la sută din cetățenii țării locuind în 
case noi, confortabile. Toate acestea 
dovedesc grija permanentă și consec
ventă a partidului și statului nostru 
pentru om, pentru bunăstarea și fe
ricirea sa.

Remarcabilele rezultate din cei 40 
de ani de eră nouă pe pămintul pa
triei fundamentează și dau garanția 
marilor opțiuni și obiective ale dez
voltării țării în perioada 1986—1990 
și în perspectiva anului 2000.

partidului, 
tovarășul

domeniul 
vieții sint

Cu excepțională putere de pătrun
dere și înțelegere a esenței fenome
nelor, cu strălucitul său spirit vizio
nar, secretarul general al partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pre
zentat cu claritate în fața partidului 
și întregului popor adevărul că, în 
actuala etapă de dezvoltare, decisivă, 
hotăritoare pentru înaintarea Româ
niei pe drumul societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al comunis
mului, pentru situarea țării in rîndul 
statelor avansate ale lumii este 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, a eficienței și cali
tății in toate domeniile vieții social- 
economice. Asemenea opțiuni cu 
efecte profunde se regăsesc în pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XHI-Iea al partidului, document 
de însemnătate fundamentală, care 
jalonează viitorul României socialis
te în perspectiva anilor 1990 și 2000, 
care conturează drumul spre trece
rea la realizarea fazei superioare a 
societății socialiste — construcția 
comunismului în România.

Strins legate de aceste mutații în 
economie sint prevederile referitoa
re la nivelul de trai. Se dovedește 
astfel, încă o dată, că dezvoltarea 
producției materiale nu constituie un 
scop în sine, ci este subordonată ri
dicării bunăstării populației, reali
zării unei noi calități a vieții.

Prin dezvoltarea intensivă a econo
miei — reflectată în devansarea rit
murilor anuale de creștere a inves
tițiilor de către ritmurile de creștere 
a producției industriale și a celei 
agricole — se asigură un spor al pro
dusului social de 5,0—5,7 la sută 
anual și al venitului național de 
7,6—8,3 la sută anual. Or, se știe, 
sursa bunăstării o constituie tocmai 
roadele muncii, oamenii puțind be
neficia de condiții de viață mai bune 
numai pe măsura sporirii avuției na
ționale, a venitului național, Pornin- 
du-se de la această corelație, in pro
iectul de Directive se prevede obți
nerea creșterii venitului național nu 
atît pe calea extensivă de dezvoltare,

Ion STOICHIC1 
adjunct al ministrului muncii

(Continuare în pag. a V-a)

BUZĂU :

Producție-marfă 
suplimentară

Oamenii muncii de la între
prinderea „Metalurgica" Buzău 
depun eforturi susținute pen
tru . îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cinstea celui 

■ de-ai XlII-lea Congres al par
tidului. De la începutul anului 
și pină acum, ei au obținut o 
producție-marfă industrială su
plimentară în valoare de 12 mi
lioane lei, depășindu-și angaja
mentul asumat. Demn de reți
nut este faptul că aproape în
tregul spor de producție s-a 
realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (Stelian Chi- 
per, corespondentul „Scinteii").
DOLJ :

Țiței peste plan
Petroliștii Schelei de produc

ție petrolieră Craiova, ferm ho- 
tărîți să întîmpine Congresul al 
XlII-lea al partidului cu rezul
tate deosebite in muncă, au luat 
un complex de măsuri tehnico- 
organizatorice, prin care se în
registrează zilnic un spor de 8 
tone țiței extras peste plan. 
(Nicolae Băbălău, coresponden
tul „Sein teii").

OBIECTIVUL IMEDIAT IN AGRICULTURĂ:

Strîngerea urgentă a recoltei
PESTE TOT SĂ SE ACȚIONEZE

ENERGIC PENTRU
CA ÎNTREAGA RECOLTĂ 

A ACESTUI AN SĂ FIE PUSĂ 
CIT MAI GRABNIC LA ADĂPOST

Luna septembrie a fost caldă și uscată, timp 
potrivit pentru lucrările de stringere a recoltei. 
In aceste condiții, floareâ-soareiui, soia, fasolea 
pentru boabe și alte culturi care se recoltează cu 
ajutorul mijloacelor mecanice s-au copt uniform, 
încît la strîngerea lot s-a lucrat și continuă șă 
se lucreze ușor, au fost evitate pierderile. în 
seara zilei de 27 septembrie, potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, mai era de strins floarea-soarelui 
în județele nordice și nord-vestice ale țării : 
Bihor — de. pe 1954 hectare, Satu Mare — 2 375 
hectare, Botoșani — 3 600 hectare, la care se 
adaugă și unele suprafețe relativ reduse in ju
dețele Argeș, Bacău și Iași. De asemenea, mai 
este de recoltat fasolea pentru boabe in județele 
unde vegetația culturilor a fost mai intîrziată, 
cum sint cele din estul Transilvaniei — 
Brașov, Covasna, Harghita, Bistrița-Năsăud — și 
din nordul Moldovei — Suceava și Neamț.

Cu toate că soia a ajuns la maturitate, această 
cultură nu a fost strînsă decit de pe 26 la sută 
din suprafața cultivată. în prima zonă agricolă, 
potrivit acelorași date, există diferențe mari de 
Ia un județ la altul în ce privește proporția in 
care a fost efectuată această lucrare. în unitățile 
agricole din județul Olt, soia a- fost strînsă de 
pe 55 la sută din suprafețe. Urmează județele' 
Constanța și Tulcea, unde lucrarea s-a făcut pe 
42—44 la sută din suprafața cultivată, pe ulti
mele locuri situindu-se județele Arad și Timiș 
cu realizări de numai 2—5 la sută, Iată de ce, 
cuvîntul de ordine trebuie să-I constituie : toate 
combinele in lanurile de soia, unde să fie 
folosite din plin !

Acum, cînd ne apropiem de sfirșitul lunii 
septembrie, prioritate trebuie acordată recoltării

Anul 1784 - strălucită mărturie 
a marilor resurse revoluționare

ale maselor populare
Epoca modernă a istoriei românești 

își înscrie, în chiar zorii ei, o revoluție 
națională și populară, care lansează 
cea dinții în țară și pe continent 
obiective de o deosebită noutate isto
rică și de profundă radicalitate, vala
bile, in substanța lor, pentru ansam
blul epocii. Este vorba de revoluția 
de la 1784 din Transilvania, de la 
declanșarea căreia se împlinesc, în 
toamna acestui an, două veacuri. 
Alături de revoluția de la 1821, ea de
semnează cadrul programatic unitar 
cu care oamenii acestor meleaguri au 
pășit in epoca modernă și care situa 
în prim plan idealul unirii naționale 
a tuturor românilor ca suport al în
făptuirii 
socială.
Nicolae Ceaușescu,
Transilvania de la 1781, condusă de 
Horea, Cloșca și Crișan, și revoluția 
din 1821 din Țara Românească, con
dusă de Tudor Vladimirescu, au pus 
puternic în evidență atît marile re
surse revoluționare ale maselor 
populare, cit și năzuința imperioasă 
spre unitate a celor trei principate 
românești".

Prin revoluția de la 1784, românii 
s-au integrat în tumultul acțiunii po
poarelor dornice să-și construiască 
viitorul pe temeiul idealurilor avan
sate ale timpului, înscriinduise astfel 
în rîndul făurarilor spiritului înnoi
tor care cuprinsese Europa in acea

Prof. univ. dr. Constantin 
CORBU

aspirațiilor de dreptate 
Așa cum arată tovarășul 

„Revoluția din

epocă. Dimensiunile marii ridicări de 
sub conducerea lui Horea, Cloșca și 
Crișan învederează faptul că ea a 
avut caracter de revoluție, urmărind 
practic înlăturarea perimatei orin- 
duiri feudale și, concomitent, a re
gimului ei politic. Acest caracter 
se detașează proeminent atit prin 
pregătire, deliberată, prin program — 
unul dintre cele mai avansate, mai 
radicale din epocă, chiar pe plan eu
ropean — exprimind gradul de con- 
știențizare politică al făurarilor ei, 
prin forțele antrenate în luptă, pre-

UN OM AL SATULUI}

zentînd elementul înnoitor al socie
tății românești, cit și prin înfăptuiri 
— rinduielile de dreptate socială și 
libertate națională instaurate atita 
vreme cit revoluția a fost victorioa
să — și consecințe profunde asupra 
întregii evoluții a poporului român.

Factorii care au pregătit marea ri
dicare de la 1784 arată în chip evi
dent că ei convergeau spre o revolu
ție și o cereau imperios. Sint, în prim 
plan, nu factori ai circumstanțelor 
imediate, ci puternice și îndelungate 
antecedente istorice, necesități gene
rale, economice — sociale și politice, 
ale societății românești. Nicolae Den- 
sușianu, recunoscut pentru investi
gațiile sale asupra acestui moment, 
conchide că poporul român s-a ridi
cat la 1 784 deoarece „dorea pămin
tul ocupat de nobili, fiindcă avea 
conștiința că a fost odată proprieta
tea sa, dorea Transilvania, fiindcă se 
credea singurul moștenitor legitim al 
acestei patrii".

Baza și principalele făptuitoare ale 
revoluției de la 1784 au fost acele 
forțe care erau și cele mai dinamice 
și mai puternic atașate valorilor li
bertății naționale și sociale, progre
sului autentic al țării în interesul: 
celor mulți — masele țărănimii — 
veac după veac cel mai vajnic adver
sar al opresorilor interni și externi, 
brațul de apărare și, în același timp, 
de construcție istorică pe pămintul 
strămoșesc. Iar alături și in strînsă 
legătură cu țărănimea au fost lucră
torii, ce se aflau intr-un proces de 
permanentă dezvoltare și afirmare în 
societatea românească. Revoluția a 
avut o conducere consecventă și uni
tară, Horea, Cloșca și Crișan fiind 
recunoscuți conducători de către toți 
luptătorii revoluției, chiar și în zo
nele în care nu au putut ajunge. Ei 
au alcătuit un adevărat stat-major 
revoluționar.

Revoluția a fost organizată pe te
meiul unor obiective bine crista
lizate și organic însușite de mase. Cu 
mult timp înainte de izbucnirea ei, 
Horea, Cloșca și Crișan au fost ade- 
vărații propagatori ai programului 
acesteia. Documentele vremii atestă 
că, în anii 1765—1780, • oamenii lui 
Horea cutreierau sat după sat, con- 
vingind masele prin argumente is
torice de necesitatea absolută a re
voluției.

Pregătirea revoluției evidențiază 
legătura ei efectivă cu celelalte părți 
ale pămîntului românesc, cu Moldova 
și Muntenia, ceea ce îi relevă, de ase
menea, semnificația de purtătoare do 
mesaj a întregului popor român. Una 
din mărturiile epocii, o scrisoare din 
3 februarie 1785 a unui nobil maghiar 
din Turda, consemna în această pri
vință că „Românii nu numai de un

produc- 
care să

ambiția unor 
ții agricole ___
depășească mediocrita
tea. Pentru că primă
rița se prezenta in 
fața oamenilor nu cu 
vorbe. Ci cu fapte. 
„Stăm rău cu produc
ția de cereale, haideți 
să punem toți umărul". 
Și a doua zi era în 
cimp alături de oa
meni. Și cooperativele 
agricole din Cringeni 
au început să ridice 
fruntea sus. „Stăm rău 
cu construcțiile, eu

potrivit fără muncă, 
fără carte, fără pre
gătire". Și ca studentă 
la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", cind să 
învețe, atîta timp cind 
ziua are atitea treburi, 
dacă nu noaptea ?
Jn multe trebuie 

să-și împartă timpul, 
in calitate de organ.za- 
tor de partid, Maria 
Bernea. Și-o face cu 
migala proprie femei
lor. Dar 
de a dovedi 
la Cringeni, 
existat nici 
de tradiție, 
întemeia o 
de mare i 
ii rezervă cel mai mult 
timp. Iar dacă avem 
in vedere că producția 
de lapte pe cap de 
vacă a asociației eco
nomice intercoopera- 
tiste a început să de
pășească, in medie, 
3 000 l, înseamnă că și 
in această privință 
munca ei incepe să 
dea roade.

De ce am evocat a- 
cest episod care n-are 
practic nimic senzațio
nal ? Tocmai pentru 
că este obișnuit. Toc
mai pentru că. prin 
firescul lui, luminează 
puternic, ca un fas
cicul solar, un adevăr 
devenit aproape axio
mă. In anii socialis
mului, in anii de afir
mare a omuliii după 
valoare, satul a redes
coperit femeia. Atit 
ca om de bază al pro
ducției materiale, cit 
și ca om vrednic la 
conducerea sa. Și in 
ambele ipostaze — așa 
cum o demonstrează 
si faptul concret de la 
care am pornit — ea 
si-a dovedit și iși do
vedește din plin cali
tățile.

sw

și transportării cartofilor, lucrare efectuată pină 
acum pe 74 la sută din suprafața cultivată. De 
menționat că in unitățile agricole din județul 
Bistrița-Năsăud recoltarea s-a încheiat, iar in 
unele județe mari producătoare de cartofi — 
Bacău, Suceava, Neamț, Botoșani, Mureș — 
producția a fost strînsă în proporție de peste 
80 la sută. în ritm nesatisfăcător decurge strin- 
gerea cartofilor in județele Brașov și: Harghita, 
precum și: îft unele județe din sudul țării, unde 
se cultivă suprafețe relativ reduse cu această 
plantă : Ialomița, Teleorman, Brăila și altele. 
Vremea presează, nu ne 
de aceea, pretutindeni 
energic ca în timpul cel 
recoltarea, transportul și

Cel mai mare volum 
executat 
in acest 
2 450 000 
tembrie, 
din suprafață. Lucrările sint mai avansate 
unitățile agricole din județele Olt,

permite să așteptăm și, 
trebuie să se acționeze 
mai scurt să se încheie 
însilozarea cartofilor.
de lucrări a rămas de 

■ s-a cultivat 
pe aproape 

de 27 sep-

la culesul porumbului, care
an, in unitățile agricole, i 
hectare. Pină în seara zilei 
porumbul a fost strins.de pe 12 la sută

în
Dolj, Ialo-

mița,' Mehedinți și sectorul agricol Ilfov. în ritm 
mult mai intens trebuie să se desfășoare recol
tarea porumbului îndeosebi in județele Teleor
man, Giurgiu, Călărași, Constanța, Tulcea și 
Brăila, ca să ne oprim doar la citeva din jude
țele aflate în prima zonă, unde culturile ajung 
mai repede la maturitate.

Pină acum, în cele mai multe județe, sfecla 
de zahăr a fost strînsă potrivit graficelor în
tocmite. Totuși, unele fabrici prelucrătoare nu 
au funcționat la întreaga capacitate, întrucit 
transportul producției nu s-a făcut în același 
ritm cu recoltarea. Este necesar ca organele de 
specialitate să ia măsuri energice, astfel încît, 
concomitent cu intensificarea lucrărilor de re
coltare, să fie grăbit și transportul.

în toate unitățile agricole, în toate comunele 
și județele, cu sprijinul organelor și al organiza
țiilor de partid, al consiliilor populare trebuie 
să se acționeze ferm, bine organizat pentru buna 
desfășurare a tuturor lucrărilor agricole de 
toamnă, astfel încît, în cel mai scurt timp, 
întreaga recoltă să fie pusă la adăpost.

a

Un

preocupării 
i că si aici, 
unde nu a 
o fărimă 
se poate 

i zootehnie 
randament

spus 
omul
de-a

„Să căutăm un om 
potrivit pentru legu
micultura. Să-l cău
tăm și să-l găsim pen
tru că ne-am făcut de 
rușine. Mereu sintem 
arătați cu degetul". 
Așa gindea prin 1966, 
și gindea cu voce tare, 
președintele de atunci 
al C.A.P. Balta Sărată. 
Dar exact in acele zile 
era repartizată aici ca 
tehnician, în urma 
terminării școlii medii 
tehnice de horticultu
ra, Maria Bernea. 
Avea numai 18 ani și 
mai purta, ca o șco
lăriță, cozi și fundițe.

Maria era chiar din 
sat. Prima sămânță de 
specialist crescută de 
sat. Președintele, cu 
intuiția proverbială a 
țăranului, a 
atunci : „Iată 
potrivit. E fiică
noastră, are și carte". 
Ce a urmat ? Zece ani 
a condus Maria ferma 
respectivă. A pornit 
de jos și a adus-o a- 
proape in 
cooperativei. De atunci 
i se spune „om de 
bază".

In 1976, cînd comuna 
începuse să-și croias
că un drum mai rapid 
spre o dezvoltare 
complexă, era nevoie 
ca în fruntea ei să fie 
un ■ om potrivit. Cel 
dinainte prea avusese 
grijă de treburile lui și 
mai puțin de-ale co
munei Cringeni. Și 
privirile obștii s-au 
îndreptat din nou spre 
tinăra comunistă. Spre 
„omul de bază". Care 
a devenit, la 30 de 
ani, primarul uneia 
din cele mai grele co
mune ale Teleorma
nului. Și in vreo patru 
ani comuna a inceput 
să-și dezvăluie — oda
tă cu ale omului din 
fruntea ei — și voca- 

constructivă, și

fruntea

>

o semnificație

propun să facem așa". 
Și-a doua zi o vedeai 
pe șantiere imbricată 
in salopetă. Așa s-a 
construit baza de re
cepție. Așa s-au ame
najat drumurile. Așa 
au fost modernizate 
școlile din aproape 
toate satele comunei.

Și cum pe omul po
trivit il promovează 
faptele, la începutul 
acestui an Măriei Ber
nea i s-a încredințat 
o muncă de răspunde
re și mai mare. Aceea 
de organizator de 
partid in cadrul consi
liului unic agroindus
trial Cringeni. Bate 
zilnic drumurile a 3—4 
comune. Pleacă dimi
neața și se întoarce 
seara. Nu s-a plins 
niciodată că e greu. 
Că nu știe cum să mai 
împartă timpul intre 
zi și noapte. Fiindcă 
n-a uitat nici acum ce 
i-a spus președintele 
C.A.P. in prima ei zi 
de muncă. „Nu poți fi 
un om potrivit la locul

(Continuare in pag. a IV-a)

TELEORMAN :

Noi obiective sociale

Constantin 
PRlESCU

Zestrea edilitar-gospodărească 
a orașelor județului Teleorman 
continuă să se îmbogățească. La 
Zimnicea s-a dat in folosință 
un modern hotel cu complex de 
alimentație publică, iar la A- 
lexandria 
puse la dispoziția cumpărători
lor în perioada care a trecut din 
acest an se ridică la peste 15 000 
metri pătrați. în prezenf, con
structorii își concentrează efor
turile pentru a finaliza lucrările 
la noile și modernele •spitale 
din Turnu Măgurele' și Roșiori 
de Vede. (Stan Ștefan, edges- 
pondentui „Scinteii"). fii

spațiile comerciale

A

strins.de
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IN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

Pe marile platforme industriale, in comune, in 
unități agricole, pe șantiere, institute de învă- 
țămînt și cercetare continuă să se desfășoare 
adunări și conferințe de dare de seamă și ale
geri, cu prilejul cărora comuniștii evaluează, 
critic și autocritic, rezultatele activității lor, mo
dul in care organizațiile de partid iși exercită 
rolul de conducător politic în unirea energiilor 
maselor de oameni ai muncii la înfăptuirea

Fără îndoială, conferința de dare 
de seamă și alegeri a comitetului 
de partid din cadrul C.A.P. „VIAȚA 
NOUA" DIN SÎNTANA, JUDEȚUL 
ARAD, a scos încă o dată în evi
dență faptul că în această unitate 
există organizații de bază puter
nice. Cînd spunem aceasta, ne 
gîndim la maturitatea cu care co
muniștii din amintita cooperativă 
au analizat activitatea pe care au 
desfășurat-o în ultimii 2 ani și ju
mătate, la caracterul de lucru al 
dezbaterilor, la schimbul de expe
riență ce s-a realizat cu această 
ocazie.

Cei 12 comuniști care au luat cu- 
vîntul puteau să insiste, desigur, cu 
justificată mindrie, asupra rezulta
telor bune pe care le-au obținut in 
acest an. Pentru că, la orz, produc
ția medie la hectar a fost de 5 886 
kg, cu 446 kg peste media planifi
cată ; la grîu, de pe mai bine de 
1 000 hectare, s-au obținut în medie 
5 235 kg la hectar ; la legume, pla
nul valoric este depășit pînă in pre-

ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE 
DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI 

- moment important in întărirea 
spiritului revoluționar, în perfecționarea 

activității organizațiilor de partid
Programului partidului, stabilind totodată măsuri 
politico-organizatorice complexe, menite să asi
gure creșterea capacității organelor și organi
zațiilor de partid in asigurarea îndeplinirii ma
rilor obiective - așa cum sint ele prefigurate în 
proiectul de Directive ale Congresului al Xlll-lea 
al partidului.

In cadrul acestor adunări și conferințe, cit și 
in cele care au avut ioc pină acum, comuniștii

au dat expresie unanimă adeziunii for față de 
hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c, 
cu privire la realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al Xlll-lea in înalta 
funcție de secretar general al partidului, opțiu
ne fundamentală, care constituie chezășia sigu
ră a inaintării României socialiste, prospere și 
independente, spre zorii luminoși ai comunis
mului.

experienței pozitive - premisa unor recolte superioare
zent cu 215 000 lei. Rezultate bune 
s-au obținut și în zootehnie, atît la 
producția de lapte și carne, cit și 
în ceea ce privește creșterea tauri
nelor, porcinelor, ovinelor etc. Ana- 
lizînd producțiile, comparîndu-le 
nu cu ale altor unități, ci cu pro
priile posibilități, comuniștii de la 
Sîntana știu, mai bine ca oricine, 
că puteau obține altele și mai bune. 
O confirmă și opiniile exprimate in 
.conferință. „O unitate ca a noastră, 
arăta comunistul Aurel Pîrva, 
poate și trebuie să producă mai 
mult. Producțiile nu sint pe măsura 
așteptărilor și asta1 pentru că mai 
avem printre noi cooperatori și me
canizatori care nu sint destul de 
exigenți față de munca lor, iar ca
litatea unor lucrări este nesatisfă
cătoare".

în același spirit critic și autocritic 
au vorbit și comuniștii Gheorghe 
Pătrașcu, Ana Bonț, Gheorghe Ba- 
iint, Mihai Kappes și alții. în cu- 
vintul fiecăruia am întîlnit apre

cierea : „se putea mai mult dacă 
se gindea mai bine munca, dacă 
inițiativa și promovarea noului 
și-ar fi făcut loc in mai mare mă
sură in toate cele 7 organizații de 
bază".

Referiri critice s-au făcut și cu 
privire la viața de organizație, in- 
sistindu-se în mod deosebit asupra 
necesității creșterii răspunderii co
muniștilor față de îndeplinirea 
sarcinilor economice la locul de 
muncă, sporirii preocupărilor pen
tru întărirea calitativă a rîndurilor 
fiecărei organizații, imprimării unui 
caracter mai concret, in concor
danță cu specificul activității, mun
cii de partid din C.A.P. N-au fost 
cerințe exprimate abstract. Organi
zațiile de bază de la fermele I 
cimp șl mixtă au fost criticate pen
tru că nu s-au preocupat în sufi
cientă măsură pentru a-și întări 
rîndurile prin primirea de noi 
membri de partid, iar unii comu
niști (Anton Hoffman, Traian Pan

tea, Borița Jurj) au fost criticați 
pentru unele manifestări de indis
ciplină etc.

De ce există atita nemulțumire 
față de rezultate cu care alții s-ar 
mindri? Răspunsul l-a dat comu
nistul Gheorghe Goina, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P. Autocritica lui a fost apre
ciată ca autocritică și a celorlalți 
comuniști. „Puteam să obținem noi 
mai mult griu? Puteam — dacă 
ne-am fi străduit să semănăm în
treaga suprafață in perioada opti
mă. Unde am semănat in prima 
jumătate a lui octombrie, am obți
nut peste 6 500 kg griu la hectar... 
La fel, producțiile celelalte puteau 
fi și ele mult mai mari.' Ne-am 
clștigat și nume și un renume și nu 
putem cobori ștacheta rezultatelor. 
Așa ne cere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și așa avem datoria să 
facem".

Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scinteii"

Răspunderea comuniștilor pentru
rațională a pămîntului

COMUNA ARGEȘEANĂ GODENI 
este situată in nordul județului, la 
îngemănarea munților, dealurilor și 
colinelor. Pămîntul ei nu are va
loarea celui din sud. Cu toate aces
tea, prin efortul deosebit al mem
brilor cooperatori, în frunte cu co
muniștii, pe multe parcele, cultu
rile de cartofi, sfeclă și trifoliene 
sînt apreciate ca bune. In confe
rința organizației de partid din co
mună insă, analiza întreprinsă atît 
de darea de seamă, cit și de oomu- . 
riiști, pe lingă părțile pozitive , re
liefate, a pus în eyidgnță și cauzele de preț al cooperativei — pămin- 

. tul. „Colectivele de agitatori, subli
niau ei, să desfășoare o astfel de 
muncă de la om la om, îneît să con
tribuie efectiv la ridicarea răspun
derii cooperatorilor față de recol
tă, în fond, față de propria lor 
avere. Pe această linie trebuie să se 
înscrie mai activ și învățămintul 
ideologic de partid, toate celelalte 
forme ale muncii politice de masă".

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

scoată din circuit nici o palmă de 
pămînt pînă ce nu se redă în folo
sință terenul degradat.

Pentru creșterea rolului condu
cător al organizațiilor de bază din 
ferme s-a recomandat noului organ 
de partid ca, în lumina măsurilor 
indicate de C.C. al P.C.R., să des
fășoare o muncă politico-educativă 
susținută și de calitate pentru pri
mirea de noi membri din rîndui 
cooperatorilor fruntași, legați de 
interesele obștii, ale cooperativei, 
cu dragoste față de bunul cel mai

creșterea rolului educativ al muzeului
învestite cu importanta și nobila 

misiune de educare a maselor de 
oameni ai muncii în spiritul patrio
tismului revoluționar, al dragostei 
față de țară, partid și popor, de ri
dicare continuă a nivelului lor cul- 
tural-științific, unitățile muzeale 
reprezintă nuclee puternice ale ac
tivității politico-ideologice și cul
tural-educative.

Așa cum au relevat dezbaterile din 
adunarea generală de dare de seamă 
și alegerj a organizației de bază de 
la COMPLEXUL MUZEAL SIBIU, 
acestui deziderat au căutat să-i răs-

care ..fac ca pămîrifel'.ide. atcȚ.să nu 
fie în totalitate folosit.

Comuniștii Lucia Olteanu, fer
mieră, și Ilie Coste», cooperator, au 
criticat pe bună dreptate faptul că 
nici comitetul de partid, nici consi
liul popular nu și-au exercitat cu 
toată răspunderea atribuțiile pe 
care le aveau atît pentru apărarea 
integrității pămîntului, cît și pentru 
angajarea la folosirea lui a tutu
ror cooperatorilor, a tuturor forțe
lor satelor. Maturitatea politică a 
vorbitorilor și-a găsit expresia în 
faptul că ei au legat problematica 
economică de stilul de muncă al 
biroului și comitetului comunal de 
partid. De pildă, vorbitoarea amin
tită a adus critici severe biroului 
comitetului comunal de partid pen
tru că nu a dovedit preocuparea 
necesară în vederea mobilizării tu
turor cooperatorilor, în primul rind 
a comuniștilor, la executarea lucră
rilor de recoltare, la creșterea res
ponsabilității acestora, care să re
prezinte un exemplu pentru toți 
ceilalți cetățeni. Un alt fapt cri
ticat de comuniști este și mo
dul în care comitetul comunal 
de partid, secretarul acestuia în 
primul rind, care este și primar, au 
acționat, mai bine-zis n-au acțio
nat, pentru gospodărirea pămîntu- 
luî. Fermei Cotești, s-a arătat în 
dezbateri, i-au fost scoase din cir
cuit peste 100 ha pămînt, fără ca 
organele de partid și de stat din co
mună să oblige unitatea minieră în 
cauză să redea circuitului agricol 
respectivele suprafețe.

Alți comuniști, printre care Ion 
Ancuța, Gheorghe Dumitrașcu, Va- 
sile Mihai și Gheorghe Bulescu au 
criticat anumite neajunsuri și au 
prezentat propuneri și sugestii 
menite să ducă la creșterea eficien
ței activității de partid în coopera
tiva agricolă, în întreaga comună. 
Ei au cerut noului birou și comi
tet comunal de partid ca, în lumina 
proiectului Directivelor Congresu
lui al Xlll-lea, să dovedească mai 
multă fermitate în apărarea pămîn
tului și să nu mai permită să se

CONSEMNATE ȘI

CONSILIILE POPULARE IȘI PREZINTĂ EXPERIENȚA 

în îndeplinirea sarcinilor edilitare 
SPRIJIN OPERATIV DIN PARTEA 

COMITETELOR DE CETĂȚENI

manentă mobilizare a colectivului, 
complexul muzeal Sibiu și-a înde
plinit cu pasiune sarcinile ce i-au 
stat in față. în climatul de exi
gență al adunării, o întrebare s-a 
pus cu insistență : ce mai trebuie 
făcut pentru creșterea continuă a 
eficienței activității politico-educa
tive a fiecăreia din unitățile mu
zeale 7

Este un merit al adunării genera
le că această problemă a necesită
ții întăririi: funcției educative a 
muzeului, a creșterii continue a 

_____ ___ _____________ _ ____ eficienței acțiunilor organizate de 
pundă, cu exigență și responsabili- muzpu s-a aflat pe tot parcursul 
tate, și comuniștii acestei presti- dezbaterilor în centrul atenției. Nu- 
gioase instituții sibiene, care, atît 
prin numărul mare al unităților 
sale — Muzeul tehnicii populare, 
Galeria de artă Brukenthal, Muzeul 
de istorie. Muzeul de științe natu
rale ș.a. — cît și prin valoarea ex
ponatelor și colecțiilor pe care le 
dețin au posibilitatea să desfășoare 
o activă muncă de educație patrio
tică. Darea de seamă a făcut ea 
însăși sublinierea că, printr-o per-

NECONSEMNATE

ÎN PROCESELE VERBALE

Respect pentru cuvîntul dat
Ideea construirii u- 

nui cuptor pentru us
carea pieselor' vopsite 
cu căldura recuperată 
de la alt cuptor i-a 
venit comunistului 
Constantin Țițeica pe 
acoperișul atelierului. 
Aflat acolo pentru a 
verifica niște cabluri, 
a observat că in jurul 
coșului de la cuptorul 
de uscat era căldură 
mare. „Am atins coșul 
și mai să-mi frig 
mina", Iși amintește 
tânărul matrițer. „Pă
cat 
Ar 
și-a spus el atunci in 
gind. Ideea l-a cucerit. 
Au trecut citeva luni 
de zile și lucrurile nu 
s-au mai mișcat din 
loc. A sosit ziua con
ferinței de partid pen
tru dare de seamă și 
alegeri din cadrul sec
ției nr. 1 materiale de 
protecție de la între-

de atita căldură, 
trebui folosită",

prlnderea de prelucra
re a maselor plastice 
Buzău. Participau Și 
factorii de conducere 
ai unității. S-a gindit 
mult tinărul matrițer 
la cele ce voia să 
spună in fața comuniș
tilor, cind, deodată, 
auzi că se propusese 
încheierea listei vorbi
torilor. A ridicat preci
pitat mina și s-a anun
țat cu voce tare : 
„vreau și eu cuvîntul". 
Cînd i-a venit rindul 
să vorbească, comunis
tul Țițeica a prezentat 
proiectul cuptorului, a 
cerut ca această lucra
re să fie înscrisă in 
hotărirea conferinței 
și executarea ei să-i 
fie încredințată lui, ca 
sarcină de partid. De 
asemenea, a arătat că 
este nevoie de asisten
ță tehnică și a mulțu
mit anticipat pentru 
sprijinul pe care-l va

primi de la proiectan
ta secției. Comunis
tul Țițeica ne măr
turisește că unul din 
motivele pentru care a 
luat cuvîntul a fost și 
acela de a~și impune 
sieși obligația de a 
trece neintirziat la 
realizarea proiectului, 
deoarece avea senti
mentul că și el a tără
gănat intr-un fel lu
crurile. Dar odată ce 
ți-ai dat cuvîntul în 
fața comuniștilor, apoi 
atunci este o chestiune 
de onoare să ți-l res
pecți. De a doua zi, 
împreună cu alți mun
citori, Constantin ȚI- 
teica a trecut la con
strucția cuptorului. 
Deocamdată după o 
schiță proprie. Pe cînd. 
sprijinul proiectanți- 
lor ?

Constantin 
VARVARA

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Județul Argeș, renumit pentru 
pitorescul locurilor și bogăția fol
clorului, dispune de atrăgătoare 
unități turistice. Printre acestea, se 
numără hanul Piatra Craiului, am
plasat pe șoseaua națională Pitești 
— Brașov, la 10 kilometri de loca
litatea Podul Dîmboviței, intr-un 
frumos decor montan. Unitatea dis
pune de camere cu două și cu trei 
paturi, precum și un restaurant. în 
centrul frumoasei localități Rucăr, 
hanul Rucăr — construcție cu arhi
tectură specifică zonei, îmbinînd în 
mod armonios modernul cu speci

ficul tradițional — este un loc 
agreabil pentru petrecerea conce
diului și, totodată, un punct de ple
care in excursii către Cheile și Peș
tera Dîmbovicioarei sau in munții 
din apropiere.

Prin agenția de turism din Bucu
rești (strada 13 Decembrie nr. 26), 
în holul casei de bilete a Sălii Pa
latului, telefon 1 52 09) se pot face 
rezervări de locuri pentru serii 
complete sau pentru citeva zile.

în fotografie: hanul Piatra Craiu
lui din județul Argeș.

meroși vorbitori, printre care Mar
cela Necula, Paul Dan, Livia Bușea, 
Rodica Reff, Mihai Racovițan ș.a., 
au subliniat in cuvîntul lor că tre
buie făcut mai mult în primul rind 
pe linia pregătirii politico-ideolo
gice a membrilor colectivului, ast
fel ca fiecare comunist din aceste 
așezăminte de cultură să devină un 
bun activist cultural, un adevărat 
propagandist în înfăptuirea po
liticii culturale a partidului. „Pen
tru aceasta, a arătat în cuvîntul său 
Mircea Tomuș, trebuie acordată o 
mai mare atenție învățămîntului 
politico-ideologic, care dă garanția 
creșterii spiritului revoluționar al 
activiștilor muzeali. Prin cunoaș
terea în profunzime a hotărîrilor 
partidului, a semnificației impor
tantelor evenimente din viața poli
tică, economică și culturală a țării, 
ne vom putea implica mai profund 
în activitatea de educare a mase
lor în spiritul patriotismului revo
luționar, al iubirii față de patrie, 
partid și popor".

în cadrul dezbaterilor s-a insistat 
cu multă exigență, în spirit critic 
și autocritic, și asupra necesității 
îmbunătățirii stilului de muncă al 
biroului organizației de bază, in 
vederea înlăturării unor aspecte ale 
formalismului și superficialității. 
Așa cum au arătat în intervențiile 
lor tovarășii Cornel Bucur, Mircea 
Covaciu, Saul Băbuț, Vasile Crișan, 
directorul complexului, nu o dată 
acțiuni bune, interesante, cu o im
portantă eficiență educativă și chiar 
economică, sint trecute cu consec
vență în planurile de muncă, după 
ce aceleași acțiuni au fost abando
nate în perioadele precedente. Pre
zentarea corectă a realizărilor, no
minalizarea neîmplinirilor consti- 
tuindu-se astfel în premise ale ri
dicării ........................... ..
partid, 
live a

— Anul 1984 este pentru orga
nizatorii de servicii din mediul 
rural „anul calității șl al extinde
rii rețelei prestatoare" — a ținut 
să ne precizeze Nicolae Buldea, 
șef de compartiment în Centrala 
de producție, prestări și construc- 

■ ții din Centrocoop. Pe baza unui 
program special elaborat de coo
perația de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor — princi
palul organizator de servicii la 
sate — în acest an se înființea
ză în mediul rural peste 2 500 
noi unități, cifră ce depășește 
orice nivel al realizărilor din anii 
anteriori.

Din datele sosite la centrală re
zultă că, in cele mai multe județe, 
realizările „la zi" de pină acum 
sînt conforme cu prevederile 
de plan, existind condiții ca, pînă 
la sfirșitul anului, programul de 
extindere a rețelei de unități 
pentru 1984 să se materializeze 
integral.

în continuare, interlocutorul 
ne-a informat in legătură cu tipu
rile de ateliere care s-au orga
nizat și care vor lua ființă 
în perioada următoare la sate. 
O primă categorie o reprezintă u- 
nitățile de întreținere și reparare 
a bunurilor de folosință îndelun
gată, Această orientare prioritară 
ține cont 
creștere a 
populației 
radio și 
mașini de 
ca și de

de ritmul intens de 
gradului de dotare a 

rurale cu aparate de 
televizoare, frigidere, 

spălat, autoturisme etc., 
cerința apropierii servi-

nivelului activității de 
al eficienței politico-educa- 
acțiunilor întreprinse.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii"

ciilor de beneficiari — svittn- 
du-se astfel pierderile de timp și 
deplasările sătenilor la unitățile 
de profil de la oraș. Pînă la sfîr- 
șitul anului vor funcționa în 
peste 1 800 de comune unități de 
reparat aparate de radio și televi
zoare, iar în peste 900 de comune

„Ce putem face, cu forțe proprii, 
ca localitatea noastră să fie tot mai 
frumoasă, mai bine gospodărită 
„Care sînt propunerile cetățenilor pe 
această temă?" Iată întrebări care, pe 
drept cuvint, revin, în mod perma- 
'nent în gințlul sau în intervențiile 
verbale ale deputaților, la sesiunile 
consiliilor populare, la adunările ce
tățenești, la fiecare „Tribună a de
mocrației".

Unul din mecanismele democrației 
noastre socialiste avînd menirea să 
antreneze și să îndrume direct pe 
cetățeni în gospodărirea așezării în 
care trăiesc și muncesc, să țină legă
tura permanentă dintre locuitori și 
consiliile populare pentru rezolvarea 
problemelor gospodărești sînt și co
mitetele de cetățeni.

— Cei 50 000 de locuitori ai muni
cipiului nostru sînt reprezentați de 
peste 30 de comitete de cetățeni — 
ne relatează tovarășul Ștefan So- 
bieschi, prihn-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Cum se știe, comite
tele de cetățeni sînt alese din rin
dul celor mai gospodari și activi lo
cuitori, care se bucură de Încrederea 
și stima colectivității, care cunosc 
cel mai bine solicitările, propunerile 
și doleanțele populației. Prin comite
tele de cetățeni informăm populația 
despre posibilitățile materiale pe care 
le are consiliul popular în vederea 
realizării propunerilor gospodărești 
făcute în adunările cetățenești, prin 
ele îi informăm cind și unde avem 
nevoie de sprijin. Cred că, pentru a 
demonstra cit de eficient este spri
jinul pe care ni-1 acordă comitetele 
de cetățeni, e suficient să arătăm 
că, în ultimul an, valoarea muncii 
patriotice prestate in municipiul nos
tru, cu sprijinul lor, a fost de peste 
200 milioane de Iei. în acest an nu
mai pînă acum au fost prestate peste 
600 000 ore muncă patriotică Ia cu
rățenia municipiului, la colectarea 
fierului vechi, hîrtiei. a materialelor 
textile uzate, la întreținerea spațiilor 
verzi.

...Pornim pe urmele unor asemenea 
activități alegîndu-ne ca subiect pro
blema recuperărit materialelor refo- 
loslbile. în municipiul de pe Trotuș, 
ca și in celelalte localități din țară, 
a găsit un larg ecou chemarea de 
a se colecta, în vederea refolosirii, 
orice fel de material recuperabil.

— Firește, ne spune tovarășul Ovi- 
diu Statache, președintele comitetu
lui de cetățeni al circumscripției e- 
lectorale nr. 21, comitetele de cetă
țeni, la îndemnul deputaților și acti
vului consiliului popular și-au în
ceput activitatea în această proble
mă propunîndu-și ca mai intîi să lă
murim oamenii de pe teritoriul cir
cumscripției de ce e necesară această 
acțiune, să explicăm necesitatea și 
importanța ei, să arătăm ce mari pot 
deveni economiile de materie primă

în producția textilă, a oțelului, la 
confecții, în tipografii etc. Ne-am dat 
însă seama că. de la radio, din ziare, 
de la televiziune, aproape toți cetă
țenii cunoșteau bine importanța aces
tei acțiuni de mare valoare pe planul 
economiei naționale. Ba, mai mult, 
unii cetățeni au venit chiar ei cu 
propuneri și inițiative, care s-au do
vedit ulterior deosebit de rodnice. 
De pildă, la un moment dat. trebuiau 
găsite soluții lă anumite probleme — 
în primul rind unde să depozităm 
temporar materialele colectate ? 
Ne-am sfătuit împreună, am chibzuit 
și, de comun acord, am hotărit ca 
depozitul temporar să funcționeze în 
curtea, măi încăpătoare, a unuia din
tre gospodari. Cînd să fie ridicate de 
întreprinderea beneficiară, o dată pe 
săiptămînă? Unde anume să fie cău-

Snsemnârt din municipiu?
Gheorghe Gheorghiu-Dejs 

tunde comitetele de cetățeni 
asigură o largă participare 
a locuitorilor la înfăptuirea 
programelor locale de gospo

dărire a tuturor cartierelor

tate asemenea materiale, cum să fie 
valorificate materialele din zonele 
unde au avut loc demolări ? Rezul
tatul : locatarii de pe teritoriul in 
care acționează comitetul de cetățeni 
nr. 21 a reușit să predea, în citeva 
luni, 1 160 kg fier vechi. 460 kg hir- 
tie, 110 kg textile. înmulțiți' aceste 
cifre cu 30 — numărul comitetelor 
de cetățeni din oraș — șl va reieși, 
desigur, cu o anumită aproximație, 
cit s-a colectat în total.

Ar mai fi de adăugat, a continuat 
interlocutorul, numeroase inițiative 
și activități cetățenești — in special 
menite să dea o și mai mare eficien
ță aplicării Legii nr. 10 din 1982 pri
vind gospodărirea localităților. în 
urma unor asemenea inițiative, cetă
țenii municipiului se întrec an de an 
între ei pentru realizarea „celei mai 
frumoase și mai bine întreținute 
străzi", a parcului „cei mai bine gos
podărit" etc.

în mod firesc, eficiența și operati
vitatea acțiunilor gospodărești, de 
întreținere și înfrumusețare a muni
cipiului depind în mare măsură de 
stilul de lucru al consiliului popular, 
de metodele folosite pentru atragerea 
comitetelor de cetățeni la aceste lu
crări, de legătura dintre acesta și co
mitete. Firește, nu e necesar ca toți 
președinții comitetelor de cetățeni să 
vină la consiliul popular pentru ,a 
afla ce e mai Urgent l.a ordinea zilei. 
De cele mai multe ori, „vine" consi
liul popular la comitetele de cetă
țeni : un deputat, de regulă cel care 
răspunde de zona respectivă, sau un 
membru al comitetului executiv se

deplasează la fața locului, îi infor
mează pe președinții comitetelor de 
cetățeni asupra acțiunilor preconiza
te, a lucrărilor respective, le asigură 
asistență tehnică, mijloace de trans
port, materiale etc.

— Odată, iși amintește tovarășul 
Gheorghe Gută, președintele comite
tului de cetățeni din circumscripția 
electorală nr. 3, trebuiau să fie plan
tați în raza noastră teritorială câteva 
mii de arbori. N-aveam puieți, n-a
veam camioane, nici măcar atîtea 
sape de cite era nevoie. S-a deplasat 
la noi un membru al comitetului 
executiv și, apelînd la citeva unități 
economice din oraș, a procurat totul
— așa că s-a putut porni cu succes
la treabă. Cu această ocazie am avut, 
și o scurtă ședință : am primit ulti
mele îndrumări, am găsit împreună 
soluții pentru unele probleme gospo
dărești încă nerezolvate, iar cetățe
nii au formulat noi propuneri în le
gătură cu înfrumusețarea cartierului. 
Este deci vorba de o legătură strin- 
să, nemijlocită, între consiliul popu
lar și cetățeni, căreia ne străduim 
să-i asigurăm un rol cît mai mar® 
și mai eficient. _

Pe teritoriul uneî așezări cu 50 002) 
de suflete se petrec însă nenumărate 
acțiuni care nu pot fi neapărat evi
dențiate în cifre. De exemplu, comi
tetele de cetățeni și-au propus să 
participe — după puterile lor — la 
lărgirea orizontului de cunoaștere al 
gospodarilor, la ridicarea conștiinței 
lor civice. Cum ?

— Practic, ne relata tovarășa Mar
gareta Agapi, președinta comitetului 
de cetățeni nr. 8, organizăm în car
tier întîlniri între cetățeni si diferi
te cadre din domenii de activitate 
nemijlocit legate de sfera educativă
— juriști, profesori, medici. Cu acest 
prilej au fost dezbătute acte norma
tive de larg interes, au fost puse di
ferite întrebări în probleme de ordis» 
educativ, dindu-se de către specia
liști răspunsuri de o mare diversi
tate și de Înaltă competență.

Cu toate succesele obținute de co
mitetele de cetățeni, mai există, in 
continuare, multe treburi gospodă
rești de îndeplinit, probleme irt 
care comitetele de cetățeni ar putea: 
aduce o contribuție de seamă. Multe 
probleme, a căror rezolvare mai ope
rativă impune și o mai bună organi
zare. în special se simte nevoia uneî 
legături mai operative între consiliu? 
popular și comitete — lucru esen
țial în întreaga activitate practică a 
tuturor cetățenilor — consiliul popu
lar trebuind să înlesnească accesul 
președinților comitetelor de cetățeni 
la cadrele de conducere ale consi
liului, așa cum, la rîndui lor, pre
ședinții au datoria să reacționeze 
mai prompt la toate chemările consi
liului popular. E în interesul între
gului municipiu.

Gh. GRAURE

INVITAȚIE LA

CURA BALNEARĂ PROFILACTICĂ ACTIVĂ
Cura balneară profilac

tică activă este o nouă 
formă de asistentă medi
cală. care a încenut să 
se practice în cele mai 
renumite stațiuni ale 
tării. Ea este recoman
dată persoanelor în gene
ral sănătoase. în scopul 
prevenirii unor maladii 
ale aparatului locomotor 
sau cardiovascular, pre
cum sl persoanelor care 
prezintă randament scă
zut în muncă sau sînt în 
convalescență prelungită 
după diverse boli sau in
tervenții chirurgicale.

în ce constă cura bal
neară profilactică acti
vă ? Ea are la bază kine- 
toterapia (mișcarea), fo- 
losindu-se diverse forme 
de gimnastică medicală, 
snort, drumeție, educație 
sanitară, proceduri alter
nante cu contrast termic 
Si regim alimentar adec
vat. Cură balneară profi
lactică activă se desfă
șoară conform unor pro
grame anume întocmite, 
numai în grupuri. Ea ur
mărește însușirea teore
tică si practică a noțiu
nilor privind comporta
mentul fizic corect in 
timpul muncii si aj vieții

Dotări modeme, confortabile la Băile Felix

de zi cu zi. pentru a 
preveni instalarea even
tualelor afecțiuni. Noțiu
nile învățate în cadrul 
acestor cure profilactice 
vor trebui respectate la 
întoarcerea acasă.

Condiții dintre cele

mai bune pentru efec
tuarea curei balneare 
profilactice active s-au 
creat, pentru început, la 
Băile Felix, Băile Hercu- 
lane si la Eforie Nord. 
Pentru o asemenea for
mă de asistentă medica

lă în statiunj sînt sufi
ciente 12 zile. în toamna 
acestui an. seriile incep 
la datele de 1. 8. 13. 20 
șl 25 octombrie : 1. 6. 13, 
18. 25 si 30 noiembrie ; 
7 si 12 decembrie. Pentru 
a efectua o cură balnea
ră profilactică activă este 
nevoie de o recomandare 
prealabilă a medicului, 
mai ales pentru a se sti 
care sen de cură trebuie 
urmată. în funcție de 
starea de sănătate, de 
factorii de risc în care 
muncesc și trăiesc unii 
oameni, precum și de 
virsta acestora.

Toți cei interesat! se 
not adresa agențiilor si 
filialelor oficiilor jude
țene de turism, celor ale 
I.T.H.R. București, pre
cum si dispeceratelor din 
stațiunile respective : 
Băile Felix (telefon 992/ 
61 321) ; Băile Herculăne 
(telefon 965/60 684) ; Efo
rie Nord (telefon 917/ 
41 351).

Persoanele care procu
ră biletele de la agen
țiile de turism beneficia
ză de reducerea cu 25 la 
sută a tarifului de călă
torie cu trenul.

rea furajelor), de dezinfecțil și 
dezinsecții la adăposturile de 
creștere a animalelor, de incuba- 
re, de albinărit în sistem pastoral, 
de preluare și prelucrare a sfeclei 
de zahăr și florii-soarelui din gos
podăriile populației ș.a.

O acțiune care se înscrie în aria

viciilor oferite populației de ase
menea unități va depăși 300 mi
lioane tei, fiind cu aproape 30 la 
sută peste realizările din 1983. 
Creșterile cete mai mari ale re
țetei de asemenea ateliere sînt 
prevăzute să se înregistreze in 
județele Botoșani, Călărași, Ialo
mița, Olt, Prahova și Timiș, unde 
cererile populației sînt mai nu-

Noi unitdti prestatoare 
de servicii la sate

vor exista unități de reparat apa
rate casnice sau autoservice-uri.

Ținînd cont de cerința aplicării 
în toate localitățile rurale a prin
cipiilor autoaprovlzionării și por
nind de Ia prevederile Progra
mului unic de creștere a produc
ției agricole, cooperativele de 
producție, achiziții și desface
re a mărfurilor acordă o atenție 
aparte în acest an serviciilor de 
natură să stimuleze producția agro
zootehnică în gospodăriile popu
lației. S-au organizat și vor lua 
ființă în continuare noi uni
tăți de închiriat obiecte de in
ventar agricol (îndeosebi pentru 
recoltarea, presarea și bricheta-

acelorași preocupări, de transpu
nere in viață a prevederilor Pro
gramului unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile 
populației, o constituie dublarea 
sau chiar triplarea la unele pro
fite — față de planul inițial — a 
numărului de ateliere care prelu
crează surplusul do produse ră
mase în gospodăriile cetățenilor 
după onorarea obligațiilor con
tractuale la fondul de stat : lină, 
piei etc. în acest an și, în con
tinuare, în 1985. urmează să ia 
ființă la sate aproape 300 cojoca
rii și argăsătorii, 220 ateliere de 
tricotaje, 150 darace, peste 100 de 
blănării și tăbăcării. Volumul ser

meroase.
în perioada următoare este pre

văzută extinderea la sate și a ce
lorlalte categorii.de unități de ser
vire : de reparații și construcții de 
locuințe ; spălătorii și curățătorii 
chimice ; de întreținere și reparații 
a obiectelor de îmbrăcăminte și a 
încălțămintei ; de lucrări la co
mandă — confecții, încălțăminte, 
mobilă etc.

— Pe ansamblul activității coo
perației se prevede ca, pînă la 
sfirșitul anului, volumul de servi
cii oferite populației sătești să 
cumuleze aproape 5 miliarde tei — 
mai mult cu aproape 75 la sută 
decît nivelul realizărilor din 1980, 
a adăugat în încheiere interlo
cutorul. Prin extinderea rețetei 
de unități prestatoare, sectorul 
de servicii publice va contribui, 
într-o măsură sporită, la dezvol
tarea satului românesc, la satisfa
cerea la un nivel superior a ce
rințelor lbcuitorilor din mediul 
rural, apropiindu-se șl pe aceas
tă cate condițiile de viață de la 
Bate de cete de la oraș.

Mihai IONESCU

Simbâtă spre duminică :
Ora oficială de iarnă
Potrivit prevederilor Decretu

lui Consiliului de Stat nr. 190 
din 19 mai 1979, privind stabi
lirea orei oficiale de vară pe 
teritoriul Republicii Socialiste 
România, intervalul de aplicare 
al acestei ore începe in prima 
duminică a lunii aprilie și se 
încheie în ultima duminică din 
septembrie. Prin urmare, în 
noaptea dc 29 spre 30 septem
brie, simbâtă spre duminică, se 
revine la ora oficială de iarnă, 
care, pentru acest sezon, este 
ora Europei răsăritene. Ora 
1,00 a zilei de 30 septembrie va 
deveni ora zero, aceasta fiind, 
astfel, cea mai lungă zi din an, 
ea avind 25 de ore.

în conformitate cu prevede
rile decretului menționat, pro
gramul tuturor activităților eco- 
nomico-sociale din întreaga țară 
rămine neschimbat. In transpor
tul de călători pe căite ferate se 
menține în vigoare actualul 
mers al trenurilor. Pentru tre
nurile internaționale circulația 
a fost corelată, prin grafice, cu 
mersul trenurilor din țările ve
cine. De asemenea, rămîne 
neschimbat orarul curselor 
TAROM interne și internațio
nale.

Deci, atenție : în noaptea de 
simbâtă spre duminică ceasurile 
de pe întreg cuprinsul țării vor 
fi date înapoi cu o oră !

(Agerpres)

categorii.de
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PRODUCȚIA FIZICĂ
realizată ritmic, la toți indicatorii!

0 ÎNTREBARE pe adresa furnizorilor...

rezultate constant superioare"
în primele două trimestre ale 

acestui an, colectivul Combinatului 
de tibre sintetice de la Săvinești a 
obținut succese remarcabile în înde
plinirea indicatorilor de plan. Inclu
siv la producția fizică, onorindu-și 
astfel titlul de fruntaș pe ramură 
dobindit pentru rezultatele din anul 
1983. în trimestrul al III-lea al anu
lui. din cauza unor dereglări in apro
vizionarea tehnico-materială au în
ceput să se înre
gistreze însș res
tanțe la unele 
produse : fire de 
relon, acid adi
pic, acid sulfuric 
ș.a. La începutul 
lunii septembrie.
valoarea restanțelor se ridica la pes
te 70 milioane lei.

Recuperarea acestei rămîneri in 
urmă a constituit obiectul unei ana
lize operative a comitetului jude
țean de partid, a consiliului oameni
lor muncii din combinat. In plenara 
cu activul din 5 septembrie a comi
tetului județean de partid a fost ana
lizată în mod special situația de Ia 
Combinatul de fibre sintetice Săvi
nești. Cu acest prilej, reprezentantul 

I. Ministerului Industriei Chimice, to
varășul Ion Militaru, adjunct al mi
nistrului, a prezentat măsurile care 
se vor lua pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu sulf, amoniac, fe
nol. Tot în această plenară, îng. 
Gheorghe Țepeș, directorul unității, 
a exprimat hotărîrea întregului co
lectiv al combinatului de a recupera 
restanțele înregistrate. Este cazul să 
amintim că această problemă s-a 
aflat și în centrul dezbaterilor din 
toate adunările generale de dări de 
seamă si alegeri, care au avut Ioc în 
luna septembrie in organizațiile de 
partid din combinat.

Care este eficienta acțiunilor în
treprinse ? Cum s-au rezolvat pro
blemele de care depindea recupe
rarea restanțelor ? Semnificative în 
acest sens sint rezultatele obținute 
in luna septembrie, cînd planul de 
producție a fost îndeplinit integral. 
Așadar, un prim pas pentru redre
sarea situației a și fost făcut. Măsu
rile luate vizează însă și recupe
rarea restantelor din lunile iulie și 
august.

— Avem asigurate toate condițiile

pentru atingerea întocmai a acestui 
obiectiv, ne spune directorul combi
natului. Ținind seama de faptul că, 
datorită măsurilor luate, baza mate
rială a producției este, în general, 
asigurată, chiar în aceste zile am 
revăzut programul de opriri ale in
stalațiilor pentru revizii și am reor
ganizat aceste 
fără să facem nici 
litatea operațiilor

La Combinatul 
de fibre sintetice Săvinești

lucrări, astfel încît 
un rabat de la ca- 
efectuate, să scur
tăm timpul lor 
de execuție. Alt
fel spus, am re
făcut programul 
de funcționare a 
instalațiilor pînă 
la sfirșitul anu
lui.

Eforturile făcute de colectivul 
combinatului pentru recuperarea 
restantelor la producția fizică tre
buie să fie susținute însă mai activ 
si de unele unități colaboratoare. Fa
cem această afirmație deoarece can
titățile de fenol și amoniac primite 
nu acoperă încă întreaga capacitate 
de producție a instalațiilor. La amo
niac. de pildă, principalul obstacol îl 
constituie lipsa vagoanelor speciale 
pentru transportul acestuia. Există, 
așadar, condiții pentru reintrarea în 
ritmul normal de producție și tre
buie acționat în așa fel încît toate 
restantele să fie recuperate în timpul 
cei mai scurt posibil.

Constantln BLAGOV1C1 
corespondentul „Scinteii"

CAMPANIA AGRICOLĂ
Specialiștii răspund împreună

Cum va onorați contractele încheiate ?*
interuzinală în fabri
cația „Daciei". Am 
stabilit atunci, îm
preună cu conducerea 
întreprinderii de auto
turisme, graficul de 
livrări a vopselelor în 
funcție de cerințele 
fabricației pentru luna 
septembrie. Ca urgen-

Mai mulți cititori 
apreciind 
deosebite 
rismelor 
mai ales 
rile aduse in ultimul 
timp acestora și-au 
exprimat nedumerirea 
că. în ultima vreme, 
pe porțile Întreprin
derii de autoturisme 
din Pitești au ieșit a- 
proape in exclusivita
te numai autoturisme 
„Dacia", vopsite in 
culoarea galben.

La uzina din Pitești 
am aflat că explicația 
trebuie căutată la în
treprinderea „Polico
lor" din Capitală, care 
și-a restrins, în ultima 
perioadă, gama 
vopsele livrate.

Pornind de 1 
ceastă situație, t 
săm tovarășului 1 
lae Iordăchcscu, 
rectorul întreprinderii 
„Policolor" întrebarea: 
ce măsuri întreprin
deți pentru lichidarea 
restanțelor in livrări 
la vopselele necesare 
întreprinderii de auto
turisme din Pitești ?

— In urmă cu două 
săptămîni, la Pitești 
s-a desfășurat o am
plă analiză, organiza
tă de Comitetul jude
țean de partid Argeș, 
privind cooperarea

calitățile 
ale autotu- 
„Dacia" și 
îmbunătăți-

de
la a- 
adre- 
Nico- 

> di-

Un răspuns de la 
întreprinderea 

„Policolor” 
București

țe, ni s-au solicitat 14 
tone email roșu 280 și 
30 tone diluant 502, 
produse pe care, din 
cauza unor probleme 
de aprovizionare teh- 
nico-materială, nu 
le-am putut realiza 
conform contractelor. 
Pînă la data de 25 
septembrie am expe
diat la Pitești întreaga 
cantitate stabilită de 
diluant și email roșu.

Acum sîntem in mă
sură să livrăm toate 
cele 14 nuanțe de cu
lori utilizate în vopsi
rea autoturismelor 
„Dacia". Dealtfel, cu 
prilejul analizei 
care aminteam, 
stabilit ca la fiecare 25 
ale lunii să primim de

de 
s-a

la Pitești comanda de 
produse — nuanțe de 
culori, cantități, ter
mene — necesar® în
treprinderii de auto
turisme pentru luna 
următoare. Acest gra- 
fic-cadru ne permi
te să luăm din timp 
măsuri 
gătirea 
telor 
dori să 
tru realizarea vopse
lelor ne aprovizionăm, 
la rindul nostru, cu 
zeci și zeci de materii 
prime de la alte în
treprinderi din tară 
sau din import. Iată de 
ce pentru ca întreprin
derea „Policolor" să-și 
poată onora cu promp
titudine contractele a- 
pelăm la furnizorii 
noștri (îndeosebi com
binatele chimice din 
Pitești, Borzești, Fă
găraș) să-și respecte 
întocmai obligațiile. 
De asemenea, pentru 
a ușura efortul valu
tar al tării trebuie în
treprinse măsuri sus
ținute pentru asimila
rea în țară a produc
ției de bioxid de ti
tan și pentaeritrită, 
substanțe care intră în 
componenta majorită
ții vopselelor.

pentru pre- 
semifabrica- 

necesare. Aș 
aflați că pen-

Dan CONSTANTIN

Exemplu demn de urmat: 65 la sută
din produse noi si modernizatew

La întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău
Pe deplin conștient de răspunde

rea pe care o are în ansamblul 
efortului general făcut pentru asi
gurarea condițiilor necesare desfă
șurării în bune condiții a activi
tății într-o serie de sectoare de bază 
ale economiei naționale — con
strucții industriale, extragerea și 
prelucrarea petrolului, chimie ș.a. — 
colectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de armături indus
triale din fontă și oțel Zalău a pus 
și pune in centrul preocupărilor sale 
diversificarea continuă, înnoirea și 
modernizarea produselor. Totodată, 
această cerință este impusă de soli
citările 
mari și diversifi
cate ale partene
rilor externi.

Ca atare, acti
vitatea de asimi
lare și introdu
cere 
noi, competitive pe plan interna
țional, se înscrie într-o dinamică 
mereu ascendentă. Practic, numă
rul tipodimensiunilor de armături 
industriale din fontă și oțel reali
zate în întreprindere a crescut ver
tiginos de la an la an. Astfel, dacă 
in 1972, la un an după intrarea în 
funcțiune a unității, se produceau 
51 de tipodimensiuni de armături. în 
prezent se realizează 1151 tipodi
mensiuni. Aceste cifre nu semnifică 
însă numai o creștere cantitativă a 
producției, ci si un salt calitativ în 
întreaga activitate a unității, un 
mod nou de a gîndi al muncitorilor 
și specialiștilor chemați să asigure 
aici. Ia Zalău, armăturile necesare 
pentru, practic, toate sectoarele eco
nomiei naționale, unde se folosesc 
instalații sau conducte de trans
port. depozitare si distribuire a 
fluxurilor fluide.

— La ora actuală, sîntem în mă
sură să executăm cele mai preten
țioase tipuri de armături 
triale, la un nivel calitativ compe
titiv ne plan mondial, precizează to
varășul Vasile Ruzici, inginerul-șef 
al întreprinderii. Faptul că expor
tăm produse în U.R.S. S. R.D.G., 
Polonia, Ungaria. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Austria, R.F.G., Franța, 
S.U.A., Spania, Egipt, Pakistan etc. 
spune foarte mult despre calitatea

tot mai

și diversitatea producției noastre. Și 
să nu uităm că de la o etapă la 
alta se cer alte și alte tipuri și va
riante de armături, iar noi trebuie 
să ne adaptăm acestor cerințe. De
altfel, criteriile fundamentale care 
stau la baza diversificării, înnoirii 
și modernizării produselor sint ne
voile economiei noastre naționale și 
solicitările partenerilor externi. Am 
introdus în fabricație fitinguri, pom
pe'pentru erbicidat, pompe de noroi 
destinate industriei petroliere, su
pape de siguranță și multe alte pro
duse de mare complexitate tehnică 
necesare economiei naționale.

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

a scăzut simțitor. Dacă pentru o tonă 
de armături consumam înainte 1 200 
kg de metal, in prezent consumăm 
doar 1 090 kg. Sigur, acțiunile între
prinse pentru înnoirea și moderni
zarea produselor au in vedere și 
perfecționarea continuă a tehnologi
ilor de fabricație, alegerea celor 
mai economice procedee de turnare 
și prelucrare a pieselor și' sub- 
ansamblelor. Anul trecut, spre e- 
xemplu, au fost aplicate 11 tehno
logii noi, iar anul acesta, pînă în 
prezent, au mai fost introduse încă 
8 tehnologii în 
crare la cald,

in fabricație a produselor

ar- 
in- 
cu 
la 

ro-

indus-

Iar noutățile în producție apar, 
cum se spune, de la o zi la alta. 
Astfel, în prezent în întreprindere 
se fabrică nu mai puțin de 38 tipo- 
dimensiuni de supape de siguranță. 
De asemenea, recent au fost asimi
late și introduse in fabricație 
măturile criogenice, folosite la 
stalațiile care lucrează în medii 
temperaturi scăzute de pînă 
—196° C, robineții de comutare,
bineții cu manta de încălzire desti
nați să funcționeze în medii cu vîs- 
cozitate ridicată.

— Ponderea produselor noi șl re- 
proiectate în întreprinderea noastră 
a ajuns Ia peste 65 la sută din pro- 
ductia-marfă — ne spune inginerul- 
șef cu pregătirea fabricației, tova
rășul Teodor Țurcaș. Prin renroiec- 
tarea si introducerea în fabricație a 
unor noi tipuri si variante de ar
mături se urmărește, totodată, creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii în propria noastră acti
vitate, reducerea consumurilor ma
teriale, de combustibili și energie, 
valorificarea superioară a metalului.

— Cum se reflectă activitatea de 
înnoire și modernizare a producției 
în creșterea gradului de valorificare 
a metalului ?

— Pe total întreprindere, valoarea 
producției obținute dintr-o tonă de 
metal a crescut de la 27 300 lei la 
33 400 lei. Totodată, norma de consum

sectoarele de prelu- 
prelucrare prin aș- 

chiere și montaj. 
Ținind seama de 
noile cerințe 
producției, 
cialiștii din 
treprindere 
proiectat și 

19 tipuri de

ale 
spe-
în- 
au 

exe-
cutat prin autodotare 
mașini-unelte agregat.

— Adunările de dări 
alegeri pe secții ale 
de bază — intervine tovarășul Ioan 
Pășcuță, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere — au adop
tat o serie de noi măsuri în vede
rea intensificării activității de asi
milare si introducere în fabricație 
a unor produse cit mai complexe, so
licitate de economia națională în ve
derea reducerii importurilor. Prin 
comisia inginerilor și tehnicienilor, 
în această; activitate au fost mobi
lizați practic toți specialiștii din 
unitate. Principalele direcții de ac
țiune stabilite de adunările gene
rale se subordonează cerințelor for
mulate în documentele programa
tice ale P.C.R., în proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII- 
lea al partidului referitoare la re
ducerea consumurilor materiale și 
creșterea continuă a eficientei eco
nomice. Mai exact, s-au stabilit mă
suri concrete pentru reducerea a- 
daosurilor de prelucrare, redimen- 
sionarea rețetelor de turnare. îm
bunătățirea parametrilor tehnici la 
toate tipurile de armături. în gene
ral pentru realizarea unor produse 
de calitate cît mai bună și in con
diții de eficientă superioară.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii"

de seamă si 
organizațiilor

Munca intensa, bine organizată 
a puternicului colectiv de la 
Combinatul de fibre sintetice 
Săvinești a asigurat îndeplinirea 
integrală a planului la produc
ția fizică pe luna septembrie. 
Acum, în toate secțiile de fa
bricație se lucrează susținut 
pentru recuperarea rămînerilor 
in urmă din lunile iulie și august 

Foto : S. Cristian

în județul Vaslui urmează să se 
Insămînțeze in această toamnă 122 000 
hectare, din care 98 000 hectare cu 
griu și secară. Trăgind învățămin
tele necesare atît din experiența u- 
nităților agricole fruntașe, cît și din 
neajunsurile din acest an. cînd re
coltele au fost cu mult sub posibili
tăți, comitetul județean de partid, 
organele agricole județene și fiecare 
unitate au întreprins măsuri tehni
ce și organizatorice de natură să a- 
sigure respectarea tehnologiilor la 
semănat.

înainte de a relata cum se desfă
șoară lucrările vom menționa faptul 
că există reale posibilități ca și in 
zona colinară să fie obținute recolte 
mari. O demonstrează realizările 
Stațiunii centrale de cercetări pen
tru combaterea eroziunii solului Pe- 
rieni, care a obținut cîte 5 700 kg 
grîu la hectar. Inginerul Gheorghe 
Stoian, directorul stațiunii, ne expli
că ce s-a întreprins pentru a se a- 
junge la acest remarcabil rezultat.

— Recoltele mari pe care le-am 
realizat la grîu se datorează amena
jării terenului în sistem antierozio- 
nal. Bineînțeles, am acordat o mare 
atenție tuturor lucrărilor, fără ex
cepție. Subliniem că toate au fost e- 
xecutate numai in prezenta și sub 
conducerea specialiștilor. Arătura pe 
toate cele aproape 300 hectare s-a 
făcut din timp. Ia 30 cm adincime . 
și de o calitate ireproșabilă, iar pre
gătirea patului germinativ în condiții 
foarte bune a permis încorporarea 
uniformă — la aceeași distanță și a- 
dîncime a semințelor. Sint și alte 
elemente care, în condițiile nu prea 
prielnice ale anului trecut, au de
terminat creșterea producției. Eșțe 
vorba de fertilizare, de calitatea se
minței, densitate, erbicîdare și da 
combaterea bolilor și dăunătorilor. 
Neavînd îngrășăminte naturale, care 
ar fi excelente, am fertilizat terenul 
cu circa 380 kg îngrășăminte sub
stanță activă. Am folosit, de aseme
nea. numai semințe cu mare poten
țial biologic, superelită și elită, din 
soiurile Fundulea-29, Potaisa și Iu- 
lia. Experiența noastră are o mare 
influentă asupra unităților agricole 
din. zonă și din acest punct de ve
dere. In toamna trecută, la fiecare 
lucrare pentru însămînțarea griului 
vedeam cîțiva tovarăși care obser
vau cum procedăm. Am aUat că 
erau ingineri-șefi din cooperativele 
agricole Dragalina și Pochidia din 
apropiere. Ceea ce făceam noi a- 
plicau ei imediat in unități. Rezul
tatul 7 Ambele cooperative au înre
gistrat producții frumoase. fiind 
printre primele din județ la cultura 
griului.

Ce se face acum pentru ca nor
mele tehnice la semănat să fie res
pectate în toate unitățile agricole ? 
Răspunsul il căutăm la fața locului, 
în citeva unități agricole din con
siliul agroindustrial Vaslui. Ne aflam 
pe terenurile cooperativei agricole 
Lipovăț, care va cultiva 800 hec
tare cu cereale păioase. Pînă acum, 
320 hectare au și fost pregătite pen
tru a primi sămînța, iar pe alte 250 
hectare se ara. La ferma nr. 3 Că- 
pușeni, sub îndrumarea și supra
vegherea directă a inginerului-șef 
al cooperativei. Ștefan Păcuraru, 
patru mecanizatori lucrau la semă
nat. De notat că mecanizatorii erau

bine instruiți, cunoscind și aplicînd 
întocmai prevederile din ordinul de 
lucru. Cu toate acestea, controlul 
exigent al specialistului nu slăbea 
nici o clipă. De ce ? „Experiența a- 
nilor trecuți ne-a arătat eficiența 
activității de îndrumare și control 
din partea specialiștilor agricoli — 
ne spune Vasile Luchian, primarul 
comunei, aflat și el în cîmp. Ingi- 
nerul-șef al cooperativei a stabilit 
ca după fiecare semănătoare să 
meargă cîte un cooperator. I-a in
struit să observe dacă este res-

ÎN JUDEȚUL VASLUI

pectată adîncimea, dacă nu rămîn 
boabe la suprafață. Aceasta îl ajută 
să intervină ori de câte ori este ne
voie pentru buna desfășurare a lu
crărilor".

Și la Munteni de Jos, febra Insă- 
mîntărilor a cuprins satul. Pe un 
platou întins, cu ajutorul a cinci 
polidiscuri, se pregătea terenul, iar 
patru mecanizatori cu semănători 
SUP-48 lucrau la semănat. Chiar 
dacă președintele cooperativei. 
Gheorghe Cotae, era la fața locu
lui. rolul principal în coordonarea și 
supravegherea lucrărilor îl avea in
ginerul-șef. Viorel Arhire. „Anul 
trecut n-am realizat planul la pro
ducția de grîu — ține să precizeze 
președintele. Iată de ce acum vrem 
să lucrăm ca la carte pe toate cele 
820 hectare, cite avem de semănat. 
Terenul este bine pregătit și fertili
zat. Vom cultiva grîu din soiul 
Fundulea 29 și, printr-o reglare co
respunzătoare a semănătorilor, se va 
asigura 
metrul 
zatorii

Viorel Chiriac și Gică Polcovnicu, ter- 
minînd de semănat sola de 140 hectare, 
s-au mutat pe o alta in apropiere.

în ferma nr. I, la Telșor, a coope
rativei agricole Laza se lucra pe un 
teren greu, situat în pantă, cu tișii 
înierbate. Patru semănători înaintau 
încet, pentru a asigura încorporarea 
uniformă în sol a boabelor de secară. 
„Am știut că aici condițiile de lucru 
sint mai grele — ne spunea direc
torul S.M.A., inginerul Constantin 
Capră, aflat la fața locului. Am ve
nit aici pentru a asigura lucrări de 
bună calitate. N-a plouat de mult, și 
la pregătirea terenului au rămas 
bulgări care ar fi îngreunat semă
natul. Așa că ăm dispus să se mai 
discuiască o dată. Acum se seamănă, 
iar la urmă se va tăvălugi pentru 
fixarea boabelor în pămînt. Chiar în 
aceste condiții, trebuie să semănăm, 
și nu oricum, ci cu respectarea 
strictă a tehnologiei". Intr-adevăr, 
intervenția s-a dovedit oportună. De 
ce ? De aici lipsea inginerul-șef al 
cooperativei, care trecuse mai devre
me pe acolo. Trecuse, dar nu se 
oprise. Iar cât de necesară ar fi 
fost prezenta lui în cîmp s-a văzut 
din cele de mai sus.

1 Șl la Tanacu, Văleni, Ferești, Bog
dana se seamănă de zor. ..Pînă 
miercuri seara, noi am însămînțat 350 
hectare cu orz. din cele 1 000 și 1 260 
hectare cu grîu și secară din cele 
6 300. avea să sintetizeze pre
ședintele consiliului agroindustrial, 
în același timp, avem pregătit terenul 
pe alte 1 800 hectare si vom lucra 
din. plin. In acest fel, vom putea fo
losi eficient Întreaga zi-lumină. toate 
mijloacele mecanice de care dis
punem și vom încadra riguros lucra
rea

o densitate de 650 boabe la 
pătrat". între timp, mecani- 
Vasile Bîrcă, Vasile Chiriac,

in perioada optimă".
Petru NECULA
corespondentul „Scinteii

Griul rodește bogat 
e terenul bine muncit

Ca in orice domeniu de activitate, 
și în agricultură măsura activității 
oamenilor o dau rezultatele obținute, 
acele rezultate în care se regăsesc 
încorporate truda zilnică, neliniștea 
și grija pentru soarta lucrului bine 
făcut, dar și viziunea clară în per
spectivă dată de organizarea temei
nică, științifică a 
muncii. Din acest 
punct de vedere, 
cooperatorii, spe
cialiștii și mecani
zatorii din cele 9 
unități agricole ale
agroindustrial Rîmnicu 
motive să fie mulțumiți, deoarece ni
velurile de producție obținute în 
vara acestui an la cultura griului au 
fost superioare prevederilor de plan 
cu 500 pînă la 1 900 kg la hectar.

Rezultatele cele mai bune între 
cooperativele agricole din acest 
consiliu agroindustrial le-a înregis
trat C.A.P. Rimnicu Vîlcea. care a

grîuproducție de 5 933 kg . 
Cum a fost posibilă reali-

ÎN JUDEȚUL VÎLCEA

consiliului unic 
Vîlcea au

Sporirea producției de minereuri
(Urmare din pag. IJ
sistematizarea rețelelor de aer com
primat in subteran (prin înlocuirea 
actualului sistem al „antenei", la 
care se înregistrează pierderi mari 
si presiuni scăzute la fronturile de 
lucru).

Din minereuri va rămine 
nevalorificată doar „piatra 
seacă". Eforturil« cercetării se în
dreaptă insă, in egală măsură, spre 
valorificarea cit mai completă și com
plexă a elementelor utile din mine
reuri. Astfel, grație cercetării, la 
Combinatul minier Roșia-Poieni, din 
zăcămintele de minereuri cuprifere 
sărace vor fi extrase, pe lingă ele
mentul de bază — cupru] — si sul
ful. molibdenul ba chiar si slabe
le „urme" de fier. Lucru valabil, de
altfel. si pentru o serie de iazuri de 
steril, cum ar fi cel de la Teliuc. cu 
conținut foarte scăzut de fier.

Invențiile — pe drumul 
cel mai scurt de la concepe* 
re pînă la aplicarea în pro
ducție. Parcurgem lista brevetelor 
din ultimii doi anî și constatăm că 
majoritatea invențiilor au fost apli
cate la mai puțin de un an de la con
ceperea lor. Un singur exemplu : in
stalațiile de perforat găuri lungi in 
cariere si în subteran. Ele au in
trat in dotarea mai multor între
prinderi miniere la numai cîteva 
luni duoă omologarea prototipurilor. 
Explicația ? Nu numai buna colabo
rare. în cazul de fată cu întreprin
derea „Independenta" Sibiu, furni-

zoarea perforatoarelor grele, ci si 
receptivitatea unitătilo-r miniere. 
Totodată, foarte important e că in
stitutul nu-si consideră încheiată 
misiunea odată cu omologarea noi
lor utilaje. Acestea sint urmărite, oe 
parcurs, pînă Ia atingerea parame
trilor proiectați : li se aduc îmbu
nătățiri. se acordă asistentă tehnică 
unităților miniere.

Dună deviza „operativitate maxi
mă" acționează cercetarea si atunci 
cind e vorba de perfecționarea unor 
tehnologii de lucru. In trimestrul III 
al anului trecut, bunăoară. întreprin
derea minieră Moldova Nouă a so
licitat găsirea unei noi soluții pen
tru creșterea gradului de extracție 
a cuprului in concentrate, orin eli
minarea Pierderilor de metal la o- 
peratiile tehnologice. Deîndată a si 
început cercetarea : s-au amenajat 
Instalațiile industriale : s-au efectuat 
experimentări. Iar din luna iunie a 
acestui an. finalizarea cercetării în 
producție a început să se concreti
zeze prin reducerea cu peste 70 la 
sută a Pierderilor de cupru la une
le operații, iar 
tehnologice au 
nate.

la altele Pierderile 
fost complet elimi-

Schimbul de mîine — o 
problemă actuală. Fire?te că 
din discuțiile cu specialiștii institu
tului nu ă lipsit nici întrebarea : cu 
ce probleme vă confruntați ?

— Probleme acar mereu dar nu 
așteptăm ca ele să se amplifice, pre
cizează directorul institutului. Bene
ficiem de sprijinul constant al Con
siliului Național pentru Stiintă și 
Tehnologie, al Ministerului Minelor,

al centralei de resort, astfel că ac
tivitatea de cercetare beneficiază de 
condiții dintre cele mai bune. To- 
tuși, o problemă 
mic de specialiști 
nereurilor.

Intr-adevăr, de 
niu. secția de preparare a minereu
rilor din cadrul Institutului de mine 
din Petroșani a fost desființată. în 
această perioadă au fost înființate 
însă o serie de uzine noi de Pre
parare a minereurilor de mare ca
pacitate. dotate cu tehnică de virf. 
Or. specialiștii existenti sint prea pu
tini ca să facă fată cerințelor ac
tuale. O lipsă acută de preparatori 
se resimte, bunăoară, la întreprinde
rile Moldova-Nouă. Coranda-Hondol 
si Baia de Aramă. Ca atare, spe
cialiștii institutului, in loc să se o- 
cupe de problemele cercetării, tre
buie să rezolve o serie de probleme 
curente ale producției. în plus, anul 
acesta, la Combinatul Rosia-Poieni 
va intra in funcțiune o altă rtiare 
capacitate de producție centru pre
pararea minereurilor sărace de cu
pru. Combinatul nu dispune însă de 
specialiștii necesari, iar dună cum 
se știe, valorificarea minereurilor să
race necesită tehnologii din ce in ce 
mai complexe.

Necesitatea formării, fără intîrzie- 
re. a unor specialiști în prepararea 
minereurilor a fost susținută de nu
meroși interlocutori din unitățile de 
producție si din cercetare. De fapt, 
înseși rezultatele bune obținute în 
acest domeniu vin să susțină nece
sitatea asigurării cadrelor de specia
list) care să continue si să ridice la 
cote valorice si mai înalte expe
riența cîstigată.

există : numărul 
în prepararea mi

aproape un dece-

obținut o 
la hectar, 
zarea unor asemenea producții re
cord pe terenuri cu o fertilitate mai 
redusă, cum sint cele din zona Rîm
nicu Vîlcea 1 Iată ce ne-a relatat 
tovarășul Nicolae Diaconu, președin
tele consiliului agroindustrial :

— Arătura adîn- 
că s-a executat 
imediat ce cultu
rile au fost recol
tate, atît pentru 
asigurarea perioa

dei optime de afînare naturală și de 
aerisire a solului, cit și de menținere 
a apei. La C.A.P. Rîmnicu Vîlcea o 
astfel de lucrare constituie una dintre 
verigile tehnologice indispensabile, și 
ea se execută cu toată strictețea. Gu 
două săptămîni înainte de semănat 
se execută una sau mai multe dis- 
cuiri, în funcție de gradul de umidi
tate și de structura solului. Cind se 
trece la semănat, fiecare șef de 
fermă urmărește, pas cu pas. densi
tatea semințelor, care trebuie să fie 
între 600—650 pe metrul pătrat.

Cu toate că terenurile cooperativei 
agricole nu sînt prea fertile, noi 
optăm pentru doze moderate de 
îngrășăminte. In toamna anului tre
cut. de exemplu, la pregătirea solu
lui. am administrat îngrășăminte chi
mice complexe doar pe cele 30 hec
tare semănate după grîu. Celelalte 
sole dispuneau de elemente nutri
tive rămase de la culturile premergă
toare : mazăre, cartofi, porumb. Sin
gura fertilizare cu azotat s-a efec
tuat în iarnă, lucrare foarte preten
țioasă dar și foarte eficientă dacă 
se respectă două condiții esențiale. 
Prima — să fie efectuată la o tem
peratură cit mai rece, pentru a pre
veni ' pierderile de substanță activă. 
A doua — fertilizarea fazială să se 
facă neapărat pe strat de zăpadă, 
care, prin topire, dizolvă și unifor
mizează substanța. Convingerea noas
tră este că cel puțin 30 la 'sută din 
producția de grîu obținută se dato
rează tocmai modului în care s-a 
efectuat fertilizarea în iarna trecută. 
Erbicidarea a fost executată numai 
cu jaloane, respectînd în mod obli
gatoriu viteza de înaintare și pre
siunea de lucru, care a variat intre 
3,5—5 atmosfere. în raport propor
țional cu viteza. în spiritul indica
țiilor și orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu. Ia con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R.. a sarcinilor desprinse din 
proiectul Directivelor cețui de-al 
XIII-lea Congres al partidului am 
făcut o analiză exigentă a posibili
tăților reale de care dispun unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial. 
Iar acum, cînd cunoaștem mai bine 
resursele de care dispunem, pot să 
spun că.
pămînturi grele, dar generoase cu 
cei care le
ducții de cel puțin 6 500—7 000 kg la 
hectar. Aceasta este vrerea și am
biția noastră.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii®

anul viitor, pe aceste
muncesc. vor rodi pro-
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O ARTĂ NOUĂ PENTRU OAMENII 
TIMPULUI NOSTRU SOCIALIST

Prilej de manifestare a 
unor active energii esteti
ce capabile să exprime 
conștiința și sensibilitatea 
epocii, cele două mari eve
nimente ale vieții noastre 
social-politice : cea de-a 
40-a aniversarea a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congre
sul al XIII-lea al P.C.R. au 
avut și au un prelung ecou 
In conștiința artiștilor. Fap
tele cele mai importante 
pentru transformarea nouă 
a țării au fost reflectate în 
opere de valoare ca tot 
atîtea cîștiguri de ordinul 
conștiinței. Desigur, valoa
rea artelor plastice actuale 
incorporează organic tra
diția înaintată a unei mari 
școli românești de pictură, 
cu alte cuvinte, realizările 
de azi nu apar ipe loc gol, 
ci consolidează o artă cu 
valori consacrate, durabile. 
Ne-am adresat pictorului 
Constantin Piliuță, â cărui 
creație, atît de cunoscută și 
prețuită de publicul româ
nesc, s-a afirmat cu auto
ritate în ultimele decenii 
pentru a rememora cîteva 
din reperele durabile ale 
creației plastice contempo
rane.

— Sînt crescut șl școlii 
în aceste timpuri, am prins 
pe coridoarele Institutului 
de arte plastice figurile 
mari ale lui Camil Ressu, 
Alexandru Ciucurencu, 
J. Al. Steriadi, Catul Bog
dan, C o r n e 1 i u Baba, 
Schweitzer-Cumpăna — 
oameni care, alătur! de 
înaintași de importanța lui 
Andreescu, Luchian sau 
Petrașcu, prin rigoarea, 
prin dragostea lor pentru 
pictură au reușit să jalo
neze linia firească a artei 
ce se năștea intr-o nouă 
orînduire. O artă pe care 
acești înaintași de frunte 
au reușit să ne-o sădească 
în toată splendoarea și pu
terea tinereții, a artei 
noastre și a timpului venit. 
Din perspectiva ultimelor 
decenii, pot spune că am 
parcurs o perioadă însem
nată pentru istoria artei 
plastice contemporane, o 
perioadă în care arta bună 
a însănătoșit climatul nos
tru spiritual. Pot afirma cu 
toată convingerea că ar
tiștii care s-au impus prin 
forța artei lor in acest răs
timp sînt oameni confir
mați prin fapta lor artisti
că, oameni care reprezintă 
adevărate valori nu numai

ropean. Este suficient să 
călătorești, să vezi, pentru 
a-ți da seama ce serioasă 
și pătrunzătoare este arta 
pe care o facem astăzi în 
România. Aș spune că 
avem o școală de artă de 
cea mai bună calitate, o 
școală care a reușit să for
meze nu numai artiști, ci 
și oameni astfel încît, indi-

Convorbire cu pictorul
Constantin PILIUȚĂ

cît să mă gîndesc la pre
zența tăcută și puternică a 
marelui Gheorghe D. An- 
ghel sau a lui Corneliu

deosebită calitate artistică, 
nu simple expoziții de ru
tină, ci manifestări care să 
sintetizeze cu adevărat 
etape de creație parcurse. 
Dintre acestea aș aminti 
în primul rind expozițiile 
picțorilor Traian Brădean, 
Virgil Almășanu și Iacob 
Lazăr. Au fost expoziții de 
o excepțională calitate.

RĂSADNIȚĂ ' Lucrare da Constantin Piliuță

lente relații : artist-public? 
C.P. — Important este că 

expozițiile noastre sînt vi
zitate masiv de tineret, care 
ia viața' foarte în serios, că 
acest tineret este avid de a 
pricepe și de a se informa. 
Iar expozițiile, în marea 
lor varietate, au darul de a 
sădi, pe tot teritoriul țării, 
în conștiința lor, noutăți 
despre puterea, despre 
marea influență pe care o 
poate avea asupra sufletu
lui culoarea picturii româ
nești. Sîntem conștienți, 
știm că mai avem mult de 
lucru, că trebuie să fim 
prezenți în toate, să le cin- 
tărim pe toate și ceea ce 
facem să însemne rezulta
tul și concluzia acestor 
frămîntări, acestor speran
țe și în primul rind rezul
tatele muncii eroice pe 
care poporul nostru o des
fășoară sub conducerea 
partidului pentru edifica
rea pe pămîntul patriei a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate.

în țară, ci și pe plan eu

ferent de domeniul artistic 
al specializării, absolven
ții să poată fi utili torentu
lui civilizației contempo
rane. în ceea ce mă privește, 
sînt elev al lui Alexandru 
Ciucurencu — acest vulcan 
de culoare chibzuită care 
reușea să mențină un echi
libru desăvîrșit între crea
ția lui și clasa de pictură 
pe care o conducea, să a- 
ducă vieții noastre plastice 
o concepție artistică ce a 
înnobilat-o. Aș aminti, de 
asemenea, prezența lui 
Corneliu Baba, pictor pu
ternic, creator al unei alte 
viziuni care se îmbină fe
ricit cu aceea a Iui Alexan
dru Ciucurencu și care a 
modelat în spirit creator 
generații întregi de artiști. 
Multe sînt exemplele care 
s-ar putea da și n-ar fi de-

Medrea. Deosebita dez
voltare pe care o cunoaște 
astăzi romanul românesc, 
poezia de o excepțională 
calitate, teatrul românesc, 
școala de canto căutată și 
apreciată pretutindeni sînt 
pentru mine tot atîtea pri
lejuri de mîndrie. Pot spu
ne că, alături de creația 
plastică, întreaga cultură 
românească e de o înălți
me, de o forță și putere de 
comunicare pe care n-a 
atins-o niciodată.

— Numeroase expoziții 
colective si personale au 
pus în valoare. în acest an. 
al 40-lea al libertății noas
tre. elemente dintre cele 
mai încărcate de sens ale 
modului de viată contem
poran. Puteti aminti cîteva 
dintre acestea ?

C.P. — Au fost deschise 
în acest an expoziții de o

Privindu-Ie, m-am simțit 
mai puternic și mai mulțu
mit cînd' am văzut că din 
tăcerile atelierelor respec
tive au putut ieși atîtea 
ppere de noblețe rară și 
trebuitoare patrimoniului 
nostru. Am amintit doar 
trei dintre artiștii, foarte 
mulți, care au înțeles că 
menirea lor este de a 
munci și iar a munci aici, 
unde au văzut lumina zi
lei. Lingă exemplare de a- 
ceastă calitate e bine să 
trăiești și să muncești.

— Mesajul spiritual al 
unei lucrări de artă este 
deopotrivă o problemă a 
gîndirii și sensibilității ar
tiștilor capabili să se adre
seze, prin ceea ce are mai 
valoros creația lor, Oame
nilor. Care este importanța 
acestei complexe și biva

— Există, fără îndoială, 
numeroase realizări artis
tice de prestigiu, adevărate 
repere durabile în defini
rea actualului moment 
creator. Printre ele, cîteva 
lucrări de artă monumen
tală — fresce și mozaicuri 
— care au explorat cu în
drăzneală și sensibilitate 
aspecte ale vieții contem
porane. Ați realizat și 
dumneavoastră (împreună 
cu pictorul Gheorghe Spi
ridon) una dintre aceste 
lucrări, care prezintă aspec
te din eroica luptă dusă de 
clasa muncitoare pentru 
construirea socialismului. 
Care sînt semnificațiile mai 
adinei, sociale și umane, 
ale unei asemenea reali
zări ?

C.P. — Breasla noasitră a 
fost prezentă Si activă la 
toate cerințele timpului. 
Arta monumentală, care a 
venit în întîmpinarea omu
lui chiar acolo unde mun
cește. nu a făcut decît să 
aducă un plus acestui gi
gantic efort de a construi 
o tară nouă. Si. intr-ade
văr. aceste lucrări se 
împletesc armonios cu 
chibzuință arhitectului si 
cu ansamblul vieții din 
diferite colturi de tară. 
Mai sînt încă multe de fă
cut. Oameni buni avem, a- 
telierele, tăcutele noastre 
ateliere zumzăie de activi
tate ca un stup de albine, 
iar roadele lor aparțin vii
torului de muncă și pace 
al întregului popor.

Marina PSEUTU J
■

Modernitatea unei tradiții \
i!

Așezat în coasta de sud 
a Făgărașilor, pe malul 
stîng al Argeșului de multe 
secole, reședință a domni
lor Țării Românești, 
Curtea de Argeș și-a con
servat existența glorioasă 
în propria istorie. Monu
mente de artă atinse de 
suflul geniului — un meș
ter Manole a oferit onto- 
genezei românești, alături 
de „Miorița", adevăratul 
mit al creației prin mun
că și : 
menținut 
calitatea 
teresului 
național, 
viață, orașul își crease un 
modus vivendi cu istoria 
covîrșitoare. Prețuită și 
cultivată cum se cuvine, 
confluența cu trecutul, 
dacă ar fi rămas singura 
sursă de viață, ar fi împins 
tot mai mult orașul spre 
stagnare și, inevitabil,- 
spre regresiune. Un orga- . „ . . „
nism viu are nevoie de însemnări despre viata cultural-educativa 
fluxuri mereu înnoitoare, J,.
care să-1 facă să depășeas- Oiașullll C.UFteCS d& Arțjeș
că condiția de muzeu. _
Poate aici, mal mult ca în ” 
alte locuri — și asta mai 
mult pentru că și tradiția 
era alta — ideea de trans
formare și-a altoit ramuri
le tinere pe trunchiul vi
guros al unei moșteniri 
culturale cu profunde și 
permanente ecouri în spi
ritualitatea românească.

De la înțelegerea acestei 
realități a pornit procesul 
de modernizare a localită
ții, incepînd cu alegerea 
tipurilor de industrii com
patibile pînă la urbanisti
că, arhitectonică sau viață 
culturală. S-a optat, salu
tar, pentru natura zonei, 
pentru acele industrii ne
poluante sau minim po
luante, cu materie primă 
aflată în apropiere, cum 
sînt cele cîteva fabrici de 
mobilă și cherestea, o in
dustrie constructoare de 
mașini de înaltă calitate și 
finețe ca „Electroargeș" sau 
alta legată nemijlocit de 
artă, cum este întreprinde
rea „Porțelanul". în acord 
cu dezvoltarea vertiginoasă 
a ultimelor două decenii 
zestrea edilitară a orașu
lui a sporit prin înălțarea 
unor spații de locuit, insti
tuții sau școli armonic în
cadrate în peisaj. Oamenii 
locului au văzut cum sub 
ochii lor și prin munca lor 
s-au ridicat și continuă pe 
mai departe zeci și zeci 
de blocuri cu arhitectură 
specifică, prin care Curtea 
de Argeș a devenit mai 
frumos, mai ospitalier cu 
propriii săi locuitori și cu 
zecile de mii de vizitatori.

Este firesc să ne între
băm în aceste momente ce 
a impulsionat transforma
rea profundă a orașului. 
Răspunsul se află în poli
tica consecventă a partidu
lui nostru de ridicare la 
viață modernă a tuturor 
așezărilor patriei prin re- 

. partizarea judicioasă a

sacrificiu — au 
: permanent lo- 

în circuitul in- 
. național și inter- 

Chiar ca stil de

forțelor de producție pe i 
întreg teritoriul țării. Stră
vechiul oraș — azi mai plin • 
de viață, mai tînăr ca ori- 
cînd — și-a înălțat voca
ția constructivă pe noi 
culmi tocmai pentru că a i 
fost atras cu toate forțele 
în marele proces de spo
rire a zestrei întregii țări. 
Priceperea, hărnicia, pa
siunea oamenilor de aici au 
aflat in această orientare 1 
principială stimulentul hor i 
tărîtor al depășirii condi- i 
ției de oraș-muzeu și al : 
înscrierii pe orbita dezvol- 1 
tării complexe, accentuate.

în spațiul larg al trans
formării și reînzestrărll 
orașului, culturii i s-a re
zervat un loc important. In 
primul rînd. prin activiza
rea energiilor spirituale la
tente, prin capacitatea de 
a pune în valoare marea cu, președintele comitetului

dicale și de tineret, care 
în cadrul oferit de Festi
valul național „Cîntarea 
României" pun în valoare 
energiile, talentul și pasiu
nea oamenilor, dau o nouă 
dimensiune, contemporană, 
puternicelor tradiții cultu
rale ale zonei.

în viața culturală a ora
șului un loc aparte, de 
frunte, îl ocupă cunoaște
rea trecutului patriei, prin 
care se cultivă generațiilor 
actuale înaltul sentiment 
al prețuirii faptelor înain
tașilor. La Curtea de Argeș, 
unde sînt multe și splen
dide realizări ale istoriei 
noastre, muzeul orășenesc 
a organizat o cuprinzătoa
re acțiune de cunoaștere a 
lor și de integrare în 
marea istorie a patriei. 
Cum arăta Nicolae Moises-

Anul 1784 - strălucită mărturie

(Urmare din pag. I)
an, ci de mai mult, încet, încet, s-au 
tot pregătit, dar mai ales In vara tre
cută ; îndeosebi, vedem și aceea că... 
stăteau în corespondență cu țările 
vecine : Moldova și Țara Româneas
că, de la care așteptau ajutor. Pot să 
scriu sigur că. pe la începutul acestui 
an, vreo 30 000 de români din Mol
dova voiau, prin pasul Ghimeșului, 
să năvălească în Trei Scaune".

în anii premergători declanșării 
evenimentelor, ca urmare a 
propagandei insistente des
fășurate in localitățile Tran
silvaniei, starea de spirit re
voluționară era aici domi
nantă. Situația economică- 
socială apăsătoare a țărăni
mii și lucrătorilor, violenta 
asuprire națională a masei 
românilor și, pe acest fond, 
propaganda organizată de 
conducătorii revoluționari a- 
veau să explice întinderea 
vertiginoasă a revoluției. în 
cîteva zile după declanșarea 
ei a fost constituită, mai 
ales în Munții Apuseni, o 
adevărată armată revoluțio
nară, cu un pronunțat carac
ter democratic. Baza ei so
cială au constituit-o țărăni
mea și lucrătorii, care au 
polarizat în jurul obiective
lor revoluției toate celelalte 
categorii sociale împilate. Au 
luptat împreună țăranii 
(iobagi și țărani liberi din 
punct de vedere juridic, dar 
dependenți economic, țăr.ani 
români și, alături de ei, cei 
de naționalitate maghiară și 
germană), minerii, lucrătorii 
de la ocnele de sare, mește
șugarii etc. Unitatea de 
luptă a maselor largi a asi
gurat afirmarea puternică a 
revoluției, instaurarea pe o 
întinsă zonă, vreme de a- 
proape două luni, a rînduie- 
lilor populare, a autorității 
democratice românești.

Unității de acțiune a 
maselor i-a corespuns uni
tatea fondului progra
matic al revoluției. Sinteza acestuia 
a constituit-o Ultimatumul trimis 
la 11 noiembrie 1784 nobilimii refu
giate în cetatea de la Deva. Acest do
cument fundamental al revoluției — 
cel mai avansat la acea vreme nu 
numai în societatea românească, ci 
pe ansamblul continentului — preco
niza, convergent, obiective proprii 
unei revoluții populare : desființarea 
nobilimii ca clasă prin exproprierea 
ei și trecerea pămintuiui feudalilor 
în stăpinirea țăranilor, obligarea no
bililor la o activitate productivă. Re
voluția tindea, așadar, la o altă or
ganizare a bazelor economico-sociale 
ale societății, scrutînd departe în 
viitor. In cursul desfășurării ei, după 
armistiții înșelătoare și ciocniri cu 
armata, masele s-au convins că nu 
pot aștepta binefaceri de la Curtea 
vieneză, ceea ce a făcut ca progra
mul revoluționar să se adincească și 
mai pregnant cu latura antihabsbur- 
gică. Revoluția în desfășurare a ne
gat deschis autoritatea imperială și a

resurse revoluționare
aselor populare

preconizat o conducere populară ro
mânească în frunte cu Horea.

în acțiunea pentru înlăturarea no
bilimii ca clasă, masele au folosit, în
deobște, forme de luptă cunoscute din 
etapele anterioare, amplificate acum 
prin pregătirea militară a participan- 
ților, cît și prin folosirea armelor de 
foc. Au fost atacate domeniile nobi
liare, incendiate castelele, arse regis
trele cu obligațiile feudale. în unele 
locuri, averea nobililor a fost împăr
țită pe principii democratice la

propriu-zis iobăgia, această legiuire, 
precum și alte măsuri luate după re
voluție, aveau să deschidă drumul 
spre o nouă etapă In raporturile din
tre nobilime și țărănime, în relațiile 
feudale și în însăși concepția despre 
iobăgie. Mai mult, țărănimea a confe
rit măsurilor luate pentru îmbunătă
țirea situației iobagilor un înțeles 
revoluționar, trecînd în unele locuri 
la înfăptuirea unei adevărate refor
me agrare prin luarea în stăpînire a 
unor pămînturi nobiliare și la anu

larea, pentru moment, a 
sarcinilor iobăgești. Deși au
toritățile au intervenit cu 
brutalitate împotriva lor, ță
ranii și lucrătorii nu au re
nunțat la luptă nici în anii 
următori, constituind o per
manentă amenințare pentru 
regimul nobiliar.

Prin tot ceea ce a preco
nizat și a înfăptuit, revolu
ția de la 1784 a exercitat o 
influență deosebită în toate 
celelalte părți ale pămîntu- 
lui românesc. Cauzele care 
au generat-o, definitorii 
pentru ansamblul societății 
românești, direcțiile spre 
care ea se îndrepta, aspi
rațiile și năzuințele, ca și 
starea de spirit a maselor au 
făcut ca această revoluție să 
fie reprezentativă pentru în
treaga cuprindere a melea
gurilor românești. în această 
idee, contemporanii l-au și 
numit semnificativ pe Horea 
„Rex Daciae", iar Karl Marș 
avea să scrie că Horea „plă- 
nuiește eliberarea neamului 
său", devenind „simbolul re
nașterii Daciei".

Tezaurul de idei al revo
luției de la 1784, generat de 
efervescența gîndirii și aspi
rațiilor întregului popor, a 
fost îmbogă,lt și ridicat pe 
noi planuri prin alte mo
mente fundamentale de ac
țiune menite a accelera evo
luția societății românești. 
1784 este, astfel, începutul 
epocii revoluțiilor sociale și 
naționale care au jalonat ca

lea făuririi României moderne, 
căci, așa cum observa Nicolae Băl- 
cescu, la 1784 Horea scrise cu arma 
luptei „drepturile nației române și 
programul politic și social al revolu
țiilor ei viitoare". Continuitatea pro
cesului revoluționar declanșat atunci 
va însemna, așadar, păstrarea, adîn- 
Cirea și dezvoltarea, la flacăra luptei, 
a valorilor revoluționare, naționale și 
sociale, afirmate la 1784. Obiectivele 
pe care Ie-a formulat și pentru care 
a militat aveau să rămînă țel de 
luptă pentru întregul popor român, 
continuu dezvoltate și amplificate în 
noile epoci. în numele valorilor pe 
care Ie-a făurit în istoria româneas
că, poporul nostru aniversează cu 
adincă prețuire împlinirea a 200 de 
ani de la revoluția din 1784, păstrînd 
și ducind mai departe moștenirea pe 
care a lăsat-o, conferindu-i supre
mele sensuri ale gîndirii și acțiunii 
pe care o desfășoară, în frunte cu 
partidul comunist, pentru ridicarea 
patriei pe noi culmi de împliniri so
cialiste și comuniste.

iobagi. Revoluția s-a ridicat, de ase
menea, împotriva autorităților locale 
și a bisericii catolice — instituție 
feudală exploatatoare, instrument de 
catolicizare fortată a românilor. în 
diverse localități s-a trecut la schim
barea vechii administrații comunale, 
străine, la organizarea civilă a sate
lor, prin numirea unor juzi și jurați 
noi, români.

In urma victoriilor clare repurtate 
de forțele populare împotriva nobili
mii, împăratul Iosif al II-lea a ordo
nat intervenția contrarevoluționară 
armată, revoluția fiind astfel înăbu
șită. împiedicată pe calea armelor ds 
către forța militară a Imperiului 
habsburgic, ea a continuat însă să-și 
exercite înriurirea-i fertilă și să de
termine importante evoluții, conse
cințele ei acționînd în profunzime și 
durabil, asemenea oricărei revoluții. 
Cea mai importantă urmare a fost 
patenta din 22 august 1785, prin care 
erau anulate servitutile personale și 
se acorda iobagilor dreptul de a se 
strămuta. Cu toate că nu a desființat
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pasiune pentru frumos șl 
creație durabilă, așa cum 
a subliniat de la început 
secretara comitetului oră
șenesc de partid, tovarășa 
Elena loniță. Acestea au 
fost astfel organizate încît 
orașul își asigură o viață 
culturală vie, tot mai apro
piată de necesitățile reale 
ale locuitorilor săi.

De pildă, viața teatrală 
e susținută de o stagiune 
permanentă a teatrului 
„Davila" din Pitești. O 
serie de acțiuni politico- 
educative primesc un spri
jin substanțial din partea 
organismelor județene sau 
centrale. Chiar în momen
tul documentării, aici a 
avut loc un important sim
pozion pe teme de educa
ție familială și juridică cu 
o participare deosebită și, 
în același timp, o conferin
ță despre poziția țării 
noastre în unele probleme 
internaționale susținută de 
publiciști cunoscuți. Șl în 
cadrul Universității cultu- 
ral-știlnțifice sînt in
vitate o serie de persona
lități pentru a dezbate 

importante din 
tării sau a zonei, 
îndoială, parte a 
complex cultural, 
are nevoie, acum 
viitor, de o co-

aspecte 
viața 
Fără 
unui 
orașul 
și in ____ _
laborare strînsă cu marile 
centre culturale. Aceasta e 
folosită numai acolo unde 
posibilitățile locale sînt in
suficiente sau necesitățile 
schimbului de opinii de ne
înlocuit. Niciodată însă ele 
nu înlătură contribuțiile 
locale ; spre cultivarea aces
tora se îndreaptă efortul 
comitetului orășenesc de 
partid, al comitetului de 
cultură și educație socia
listă, al organizațiilor sin-

orășenesc de cultură și 
educație socialistă, direc
torul muzeului, în jurul 
acestei instituții sînt con
centrate unele din cele mai 
izbutite acțiuni de cunoaș
tere și formare. „Curtea de 
Argeș — istorie și contem
poraneitate" este o mani
festare politico-educativă, 
științifică . și cultural-artis- 
tică ajunsă ia a XIII-a 
ediție, a! cărei program 
concentrează pe parcursul 
unei săptămîni cele mai 
importante forțe spirituale 
ale orașului.

Remarcabilă apare, de 
asemenea, intensa viață 
culturală creată în jurul 
bibliotecii orășenești. Deși 
nu se află în localul cel 
mai propice, inimosul co
lectiv al bibliotecii face ca 
cele peste 47 000 volume 
să circule la diverse cate
gorii de cititori, organizînd 
concomitent acțiuni speci
fice cu cartea : medalioa
ne literare, mese rotunde, 
expoziții, lecturi dramati
zate și lecții deschise pen
tru elevi. Secția de carte 
pentru copii are un rol im
portant în atragerea tine
rilor cititori, in cultivarea 
pasiunii pentru lectura de 
calitate.

Paleta preocupărilor cul
turale este însă mult mai 
largă- Aminteam de Uni
versitatea cultural-științi- 
fică. care prin cele 28 de 
cursuri atrage un mare 
număr de oameni ai mun
cii la o viață spirituală 
continuă. Dar aceasta poate 
fi regăsită și în unitățile 
productive. La „Elec
troargeș", „Electrocentra- 
le". U.F.E.T.. în școli sau 
alte instituții. La „Electro
argeș", corul mixt, grupul 
vocal, brigada artistică pot

fi văzute atît în întreprin
dere, cit și pe alte scene ale 
orașului. Tot aici au loc 
simpozioane importante 
pentru viața întreprinderii, 
ca și dezbaterile de la 
„Porțelanul". La clubul 
U.F.E.T. s-a amenajat un 
punct de documentare și 
informare cu o expoziție 
permanentă privind posibi
litățile de recondiționare și 
refolosire a pieselor, deo
sebit de util muncii poli
tice și educative. Sala de 
spectacol este, de aseme
nea, folosită permanent de 
către formația de teatru al 
cărui animator, arhitectul 
Florin Scărlătescu, a ame
najat cu gust și punctul 
de documentare. Folosirea 
tot mai intensă, cu rezul
tate superioare a potenția
lului cultural din întreprin
deri și instituții este unul 
din telurile activității cul
tural-educative de 
pe care comitetul 
nesc de partid și-a propus 
să-1 împlinească în toate 
laturile sale.

Un rol important în atin
gerea acestor obiective re
vine casei de cultură. In 
primul rind prin implica
țiile de îndrumare meto
dică și apoi prin chiar ca
litatea activităților desfă
șurate aici. Printre cele 
172 formații din oraș pre
zente în ultima ediție a 
Festivalului național „Cîn
tarea României", casa de 
cultură s-a făcut remarcată 
prin ansamblul de cintece 
și dansuri, corul mixt, for
mațiile de teatru, grupul 
satiric, teatrul de păpuși, 
dans tematic, cenaclul li
terar „George Topirceanu", 
cercul de artă plastică 
„Manole" și altele, ale că
ror programe atestă preo
cuparea pentru ținuta su
perioară a activității cul
turale, a vieții de specta
col a orașului. De un inte
res aparte se bucură co
lectivul dramatic, mereu 
prezent pe scenă cu piese 
alese cu grijă și pregătite 
meticulos. Numai in ulti
mul an acesta a jucat 6 pie
se și pregătește noi premie
re. De asemenea, cenaclul 
„George Topirceanu" con
dus de profesorul Alexan
dru Ionescu, laureat pentru 
critică la ultima ediție a 
festivalului „Cîntarea Româ
niei", asigură frumoasei 
tradiții literare din zonă o 
continuitate necesară.

Fosta cetate de scaun își 
trăiește, așadar, și din per
spectivă spirituală, viața la 
cotele solicitărilor contem
porane. Că nasc, vorba 
cronicarului, și la Curtea 
de Argeș noi vlăstare de 
spiritualitate este o reali
tate ce nu 
îndemne la 
îndrumare, 
și necesare

masă, 
orășe-

poate decît să 
o și mai atentă 
la permanente 
perfecționări.

Emil VASILESCUy

Cine ar fi bănuit, citind 
acum un sfert de veac lu
crările de ficțiune ale lui 
Mihai Stoian, că scriitorul 
își va găsi cu adevărat ori
ginalitatea tocmai pe calea 
care părea să o constrîngă 
cel mai mult ! Reportajul 
documentar, romanul-colaj, 
ancheta, genuri care și-l 
revendică la noi drept in
contestabil pionier, i-au 
dat autorului șansa unică 
de a fi el însuși, chiar a- 
pelînd la mărturiile altora. 
Tehnica montajului, obli
gatorie în întreprinderi de 
acest fel, nu-i mai puțin 
dificilă decît creația pro- 
priu-zisă. Ca istorie, co
lajul trăiește abia cînd 
se inculcă în succesiunea 
faptelor un sens adînc, o 
semnificație superioară. Ca 
literatură, cînd dispunerea 
epică a evenimentelor îl 
ciștigă afectiv pe cititor, îl 
face, cu alte cuvinte, să 
vibreze dincolo de margi
nile normale ale curiozită
ții. Acestor îngemănate ri
gori li s-a supus (cu vo
luptate, cu conștiința unul 
necesar sacrificiu al erudi
ției sau al subiectivității ?) 
Mihai Stoian în Moartea 
unui savant : N. Iorga 
(1975), Drum de luptă, drum 
de pace (1981), Nici cuceri
tori, nici cuceriți (1981), în 
atîtea și atîtea anchete și 
reportaje scrise mereu cu 
sentimentul urgenței, din 
perspectiva unui perpetuu 
corespondent pe fronturile 
trecutului ori ale prezen
tului. Din această continuă 
exersare în spațiul faptu
lui istoric nu s-a perfec
ționat doar tehnica decupa
jului și, implicit, a monta
jului, ci, logic, chiar con-

"JMihai Stoian: O zi pen
tru nemurire, Editura mi-

știința teoretică a practi
cianului a devenit mai 
suplă, mai profundă. Si- 
multaneismul, facultatea de 
a privi istoria în relief, în 
imagini holografice, sînt, în 
O zi pentru nemurire, cele 
mai sigure semne de recu
noaștere ale autorului. 
„Ziua pentru nemurire", cu 
valoare de act istoric cardi
nal, este, desigur, 23 Au
gust 1944. Scriind despre ea 
(de fapt re-scriind despre 
ea, căci în volumul Drum 
de luptă, drum de pace fi
gura și reportajul docu
mentar August de foc sa
cru, topit acum firesc în 
ansamblul noii cărți), des- 
coperindu-i .antecedentele, 
înțelesurile, prelungindu-le 
spre azi, Mihai Stoian 
schițează de „fapt biografia 
libertății, așa cum o văd 
scriitorul și cetățeanul, 
omul și patriotul întruniți 
in persoana lui. Mihai Sto
ian transcrie „engrame", 
reactualizează așadar vechi 
amintiri din perioada 1939— 
1944, întretăindu-le expert 
cu file din jurnalele altora 
— ale lui Rebreanu, Martha 
Bibescu, Ion Vinea și N. D. 
Cocea, de pildă — ca em
bleme ale unui mod româ
nesc de a înțelege o epocă 
shakespeareană, ori ale lui 
Churchill și Roosevelt, ca 
repere ale altui chip de a 
vedea o lume ieșită din 
matcă datorită aventuris
mului nazist. „Documen
tul", „jurnalul", „engrama", 
„perspectiva", „retrospecti
va", cronica „sinelui", 
toate acestea sînt fragmen
te, aiert montate, dintr-o 
materie extraordinar de 
vie, de actuală In con
științe.

Romancierul, să-i acor
dăm acest titlu pe care-1 
merită cu prisosință, n-are 
nici un moment crisparea,

cinema
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răceala sistematică a isto
riografului. Pe el îl preocu
pă reacția umană (ori, 
dimpotrivă, inumană) a 
personajelor implicate în 
singeroasa tragedie mon
dială, felul de a gîndi sau 
de a simți al insului înves
tit cu răspunderi istorice 
sau al simplului combatant, 
„stilul" acestora de a se 
situa in istorie ori pur și 
simplu în viață. Recurența 
unor pasaje, insistența vi
zibilă asupra unor întim- 
plări (unele zguduitoare,

nonime) au menirea de a 
releva discontinuitatea vie
ții, de a sugera fluxul si
nuos, obsesiv, al memoriei. 
Că altădată se impunea to
tuși, cum cerea cîndva 
Maupassant realiștilor, o 
alegere mai exigentă, o pu
nere mai netă în relief a 
faptelor esențiale e în afa
ra oricărei îndoieli. Tot atît 
de necesare ar fi fost un 
plus de supraveghere stilis
tică și, de ce nu ?, o biblio
grafie finală, pe baza căreia 
cititorul să poată reconsti
tui și singur diagrama is
toriei. Să vedem însă cum 
o re-face Mihai Stoian în
suși. Pentru el, cronologia 
e o convenție acceptată în 
linii mari și respectată tot 
in linii mari. Atunci cînd 
e nevoie, cînd episodul na
rat îl reclamă, saltul din 
trecut spre prezent (ori 
invers ; a se vedea „sec
vența" căutării la Niirn- 
berg a vechiului palat de 
justiție unde au fost ju
decați criminalii de război

fasciști) e făcut fără șovăi
re. Aspecte obscure, de
cizii și gesturi discutabile, 
asupra cărora se încearcă 
— pe alte meridiane a 
li se estompa adevăratul 
caracter, revin în actualita
te așa cum au fost, așa 
cum le-au trăit popoarele, 
între care cel român, așe
zat, vorba cronicarului, „in 
calea răutăților".

Remarcabil e aproape 
mereu simțul arhitectonic 
al autorului. Modern, prin 
contrarierea cronologiei, 
discursul său e clasic în 
sinteza morală, in gradația 
conflictului. Preludiul, Vil- 
voarca, Dcznodămintul, cele 
trei mari capitole ale evo
cării, reliefează organicita- 
tca unei evoluții istorice, 
evidențiază, cu plusul de 
înțelegere pe care îl înles
nesc anii scurși de atunci. 
Scena națională, predi
lect iluminată, e parte din 
scena lumii, opțiunile ro
mânești ale momentului 
fiind, logic, răspunsuri la 
impulsurile unei istorii 
momentan în derivă. Re
constituirea ajunge în acest 
chip nu doar imagine, ci 
explicație. Cu o remarca
bilă concizie e prezentată 
astfel drama României an
tebelice, „rămasă complet 
singură, izolată, dinaintea 
poftelor expansioniste". Sta
rea de spirit antinazistă a 
poporului român, recunos
cută chiar de spionajul 
hitlerist, decizia de a ne 
opune siniștrilor apostoli ai 
spațiului vital manifestată 
simultan de conducători 
politici, scriitori, armată, 
cetățeni, sint evocate cu vi
brația patriotului. Recom
pus cu nerv, eșichierul 
forțelor politice înfățișează 
irevocabilul conflict dintre 
pacifism și violență, dintre 
omenie și dezumanizare,

dintre rațiune șl nebunie. 
Personificînd voința de li
bertate, de pace, de dem
nitate a românilor, poziția 
comuniștilor, acțiunile par
tidului în anii aspri ai ile
galității ocupă un loc cen-j i 
trai în cartea lui Mihai; 
Stoian. De pe pozițiile a-] 
devărului istoric, științific; 
determinat, e subliniat ro
lul hotărîtor al Partidului! 
Comunist in coalizarea și 
conducerea forțelor anti
fasciste ale națiunii în 
lupta împotriva revizionis
mului, a războiului și opri
mării naționale și sociale, 
pentru ieșirea din Axă și 
întoarcerea armelor împo
triva hitleriștilor. Largul 
sistem de alianțe realizat 
de comuniști, hotărîrea lor] 
de a nu accepta presiuni 
din afară de orice fel, lim-] 
pedea înțelegere a situației 
tactice și a direcțiilor stra
tegice în care trebuia ac-, 
ționat sînt prezentate cu 
o deplină stăpinire a docu
mentului istoric și, mai] 
ales, a perspectivei pe 
care o deschide acesta. Ra
ționalismul, refuzul aven
turii, încrederea în viitori 
sint atributele unui popori 
animat - de aceleași idea-} 
luri, mobilizat de partid1 
în sensul aspirațiilor sale; 
naționale și sociale și toc
mai de aceea ziua de 23: 
August 1944 se propune ne
muririi ca zi-simbol pen
tru voința unanimă a na
țiunii de a-și edifica viito
rul în consonanță cu idea
lurile ei sacre.

Recompunind analele a- 
cestei zi-prolog, zi cu ade
vărat pentru nemurire, 
Mihai Stoian ne propune o ]]
imagine vie, dinamică, a l]
propriei noastre identități, 
a modului românesc de a 
fi în lume și în istorie.

Ioan ADAM /

® Jazz *20 î COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,15; 19,30.
® Salutări de Ia Agigea ; COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
© Imposibila iubire î VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
(g) Taro, fiul dragonului — ‘9; 11; 17, 
Secretul liii Bachus — 13; 15; 19;
DOINA (16 35 38).

B.D. Ia munte și la marc : VIITO
RUL (10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
$ Undeva, cîndva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Seherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
® Teheran *43 : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 12,30; 16; 19.
© împușcături sub spînzurătoare s 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
© S sg spunea „Buldozerul* : FES
TIVAL (15 63 84)’ — 0; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Competiția : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Legenda călărețului singuratic : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
® Prindeți și neutralizați : BUZEȘTÎ 
(50 43 58) — 15; 17; 19.

® Campionul ? GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 12; 16; 19. DACIA (50 35 94) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
© Par și impar : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Lupii mărilor : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 18; 20, la grădină — 20, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
& Polițist sau delincvent : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30. 
@ Cobra se întoarce : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
i0 Gemenii In vacanță : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Locotenent Cristina : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® Căpitanul răzbunării : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Cineva ca tine : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 19,45.
$ A opta minune a lumii : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Detașament cu misiune specială : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
tg) Domnișoara Noorie : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Rocky IM 2 GRADINA PARC-HO- 
TEL (17 08 58) — 19,45.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Gaițele — 14,30 ; Zbor deasu
pra unui cuib de cuci —. 20 ; (sala 
Atelier) : Idolul și Ion Anapoda — 19 
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
instrumental. Marin Cazacu — vio
loncel, Steluța Radu — pian — 19
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 46) : Passacaglia — 19
fâ Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 19
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bo- 
manță tîrzie — 20
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19,30
® Teatrul „C. I. Nottara- (59 31 03, 
sala Magheru) : Mizerie și noblețe — 
19,30 ; (sala Studio) : Variațiuni pe 
tema dragostei — 19
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere ca, în numele meu șl al poporului din Republica Arabă 
Yemen, să transmit Excelenței Voastre deosebite mulțumiri pentru caldele 
felicitări pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei de-a XXlI-a 
glorioasei noastre revoluții de la 26 septembrie.

Exprim urări de deplină sănătate pentru dumneavoastră și 
cese pe calea progresului și bunăstării pentru poporul român.

Doresc ca relațiile de prietenie dintre cele două țări să 
continuu.

aniversări a

de noi suc-

se dezvolte

SALEH
Yemen,

Colonel AU ABDULLAH
Președintele Republicii Arabe 
Comandant suprem al forțelor armate, 

Secretar general 
al Congresului Popular General

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-minlstru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Cioinorîn Șuren. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, președintele părții 
țării sale în Comisia interguverna- 
mentală româno-mongolă de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un cald salut și 
cele mai cordiale urări din partea 
tovarășului Jambin Batmunh, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Popular 
Mongol, președintele 
Miniștri al Republicii 
gole.

Primul ministru a 
rugat să se transmită, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, to-

*

La București s-au încheiat, vineri, 
lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale româ- 
no-mongole de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie, tova
rășii Ludovic Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, și Cioinorin Șuren. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, au semnat proto
colul sesiunii, care cuprinde măsuri 
privind amplificarea colaborării și 
cooperării dintre România și Mongo
lia în domeniile mineritului, energe-

Revoluționar 
Consiliului de 
Populare Mon-
mulțumit și si

varășului Jambin Batmunh un salut 
călduros și cele mai bune urări.

In cadrul întrevederii ,pu fost sub
liniate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre România și Mon
golia, care se dezvoltă continuu, în 
spiritul înțelegerilor convenite la ni
vel înalt. în același timp, s-a apre
ciat că rezultatele lucrărilor actualei 
sesiuni a Comisiei interguvernamen- 
tale vor permite valorificarea mai 
bună a posibilităților de care dispun 
economiile celor două țări în vederea 
dezvoltării și aprofundării conținu? 
a cooperării economice, intensificării 
și diversificării schimburilor comer
ciale.

La primire a luat parte tovarășul 
Ludovic Fazekas, viceprim-minist.ru 
al guvernului, președintele părții 
române in comisia interguvernamen- 
tală.

A fost de față ambasadorul 
R. P. Mongole la București, Togocțin 
Ghenden.

* 

tic, industriei prelucrării lemnului, 
celulozei și hîrtiei, industriei ușoare, 
in sfera cercetării tehnico-științifice 
și activității tehnologice.

Cu același prilej au fost semnate 
Protocolul comercial și de plăți între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă pe anul 
1985, care prevede o creștere însem
nată a schimburilor de mărfuri din
tre cele două țări și Protocolul sesi
unii a IV-a a subcomisiei româno- 
mongole de colaborare tehnico-știin- 
țifică.

A fost de față Togociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la Bucu
rești. (Agerpres)

In Editura politică a apărut, în limba engleză :

NICOLAE CEAUSESCU
1»

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

la 23 August 1944
— 22 august 1984 —

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXXV-A ANIVERSĂRI
A PROCLAMĂRII REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Recepție la Ambasada R.P. Chineze
Cu prilejul celei de-a XXXV-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Lj Zewang, 
a oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăsoălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prtm-minisiru al guvernului. Ion 
Dincă. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
vioeorim-ministru al guvernului. 
Constantin Olteanu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționale, 
Miu Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Colegiului 
central de partid. Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic_ Exe
cutiv, secretar al C.C. al ~ 
Emilia Sonea. vicepreședinte 
rii Adunări Nationale. Iosif 
vicepreședinte al Consiliului 
nai al Frontului Democrației _ 
tății Socialiste, Ion Popescu-Puțurl, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineze. loan Avram, vice- 
prim-ministru al guvernului. Vasile 
Pungan. Alexandru Necula si Vasile 
Bulucea, miniștri. Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministe-

P.C.R., 
al Ma- 
Uglar, 
Natio- 

si Uni-

rul Afacerilor Externe. Mihai 
Nicolae. adjunct de sef de secție la 
C.C. al P.C.R.. reDrezentanti ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă si obștești, generali si ofițeri, 
oameni de stiintă. cultură si artă, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
alti membri ai cornului diplomatic.

. *
în Capitală, la Institutul român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea s-a deschis, vineri, o expoziție 
de fotografii artistice din Republica 
Populară Chineză. Acțiunea se în
scrie in seria de manifestări cultu- 
ral-artlstice organizate în țara noas
tră cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a proclamării R. P. Chineze. 
Lucrările expuse înfățișează aspecte 
privind viața și activitatea poporului 
chinez, marile sale realizări obținute 
în anii construcției socialiste.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Ion Popes cu-Puțuri, pre
ședintele Asociației de prietenie 
româno-chineze, membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației artiștilor 
fotografi, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Li Zewang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Camerei Comunelor 

Britanie, Bernard Wea- 
întîinit, vineri, cu repre-

Președintele 
din Marea “ 
therill, s-a ...
zentanți ai ziarelor centrale, Radio- 
televiziunii și ai Agenției române 
de presă — Agerpres.

A fost pentru mine o deosebită 
cinste să fiu primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, a spus oaspetele, 
evidențiind problematica largă abor
dată in timpul întrevederii acordate 
de șeful statului român. Un loc deo
sebit în cadrul discuțiilor l-au ocu
pat problemele privind țările în 
curs de dezvoltare cu care România 
are relații foarte strinse.

Referindu-se la 
laborare existente 
tanie și România, 
merei Comunelor 
deosebit pe care 
grupurile parlamentare de prietenie 
din cele două țări îl au în dezvol
tarea legăturilor bilaterale româno- 
britanice, in rezolvarea importante
lor probleme ale 
rane.

Părăsesc țara 
un sentiment de 
ternica impresie 
deosebită cu care 
pretutindeni, a arătat 
Camerei Comunelor.

raporturile de co- 
intre Marea Bri- 
președintele Ca- 

a evidențiat rolul 
parlamentele și

lumii contempo-
dumneavoastră cu 
satisfacție, cu pu- 
lăsată de căldura 

am fost întimpinat 
președintele

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCU BOTSWANA

Excelenței Sale Domnului QUETT K, J, MASIRE
Președintele Republicii Botswana

Cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Botswana, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului prieten 
al Botswanei.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite in
tre România și Botswana se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, independenței naționale, colaborării și in- 
țelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

O nouă calitate a vieții• ® tv
••mare din pag» I)

ei prin folosirea mal intensivă a 
bazei tehnico-materiale existente, 
prin modernizarea structurilor eco
nomice, prin promovarea ramurilor 
purtătoare ale progresului tehnic, ce 
asigură obținerea de valori cît mai 
mari pe unitatea de materie primă 
și materiale.

Odată cu creșterea contribuției sec
toarelor prioritare, sporirea venitului 
național — ca temelie a creșterii ni
velului de trai — se va asigura și 
prin modernizarea celorlalte domenii 
de activitate, urmărindu-se aplicarea 
largă în întreaga economie a rezul
tatelor cercetării științifice, introdu
cerea celor mai avansate tehnologii 

- de fabricație.
Mutațiile profunde la nivel macro- 

Lconomic, care vor conduce la spo
rirea mai accelerată a venitului na
țional — și deci șl a nivelului de 
trai — vor fi însoțite de măsuri teh- 
nico-organizatorice în cadrul fiecă
rei unități de producție, toate avînd 
drept scop creșterea productivității 
muncii, a eficienței economice. Fie
care întreprindere, fiecare colectiv 
muncitoresc va putea să participe în 
m ’ mare măsură la sporirea avuției 
n îale — și deci a propriului 
nivoi de trai — producînd mai mult 
și mai eficient, realizind produse de 
tot mai bună calitate.

Corespunzător cerințelor obiective 
ale dezvoltării echilibrate a econo
miei, in cincinalul viitor va fi pro
movat cu strictețe principiul crește
rii retribuțiilor în raport cu sporirea 
mal rapidă a productivității muncii, 
realizîndu-se astfel o corelare cores
punzătoare între fondurile alocate 
pentru ridicarea nivelului de trai și 
sursele de acoperire a acestora. Pe 
măsura sporirii venitului național și 
a productivității muncii, a reducerii 
costurilor de producție, și îndeosebi 
a cheltuielilor materiale, în cincina
lul 1936—1990 se vor asigura menți
nerea nivelului de trai realizat și 
creșterea veniturilor populației, rea
lizarea unei concordanțe depline 
între fondul de marfă existent pe 
piață și veniturile populației, păstra
rea unui ritm scăzut de creștere a 
Indicelui de prețuri.

Asigurarea unei corelații optime 
între nivelul productivității muncii 
și cel al retribuțiilor stimulează per
sonalul în creșterea calificării, in fo
losirea completă a dotării tehnice a 
întreprinderilor și a timpului de 
muncă, în valorificarea la maximum 
a resurselor disponibile.

în cincinalul viitor, forma de re
tribuire în acord global, care leagă 
nemijlocit veniturile fiecăruia de re
zultatele concrete obținute în pro
ducție, va asigura, de asemenea, 
creșterea veniturilor oamenilor mun
cii. Așa cum a dovedit experiența, 
extinderea și generalizarea acordu
lui global determină mai buna or
ganizare a producției și a muncii, 
contribuie la creșterea spiritului de 

x răspundere și de disciplină și, pe 
aceste căi, la creșterea producției și 
a productivității muncii individuale 
și colective și, implicit, la creșterea 
veniturilor din muncă.

De asemenea, vor spori veniturile 
țărănimii provenite din munca în coo
perativele agricole de producție și 
din gospodăriile personale, ca urma
re a creșterii producției agricole ve
getale și animale, care va fi susți
nută de ameliorarea solului și folo
sirea lui cu randamente cit mai ridi
cate, prin înfăptuirea unui vast pro
gram de irigații, de chimizare și 
mecanizare completă a lucrărilor a- 
grlcole, creîndu-se toate condițiile 
pentru obținerea de producții sigure, 
înalte și stabile.

Și în cincinalul viitor se are în ve
dere ca, odată cu sporirea veniturilor 
provenite direct din repartiția după 
cantitatea și calitatea muncii perso
nale, să crească și veniturile de care 
beneficiază fiecare om al muncii din 
fondurile sociale de consum. Aceste 
fonduri vor asigura îmbunătățirea in 
continuare a sistemului de ocrotire 
a sănătății, acordîndu-se prioritate 
acțiunilor profilactice, a celor care 
asigură vigoarea populației.

Eforturile financiare ce vor fi 
făcute în cincinalul viitor și, în con
tinuare, în perioada 1991—2000 vor 
asigura generalizarea celei de-a doua 
trepte a liceului, cuprinderea între
gului tineret in învățămintul de 12 
ani. De asemenea, se vor crea con
diții pentru dezvoltarea in continuare 
a culturii și artei socialiste, înflori
rea întregii vieți spirituale a po
porului.

Creșterea veniturilor populației 
fi însoțită de sporirea volumului 
bunuri și servicii puse la dispoziția 
populației. în acest scop se prevede 
dezvoltarea producției agricole, a in
dustriei alimentare șl ușoare, celor
lalte ramuri producătoare de bunuri 
de larg consum. Volumul mărfurilor 
desfăcute prin comerțul socialist va 
spori cu 9—10 la sută față de 1985. 
Produsele alimentare se vor rea
liza în conformitate cu prevede
rile programului de alimentație 
științifică a populației, care ur
mărește satisfacerea echilibrată a 
cerințelor de consum ale tutu
ror membrilor societății. O atenție 
deosebită se va acorda introducerii 
în fabricație a unor bunuri de folo
sință îndelungată, cu caracteristici 
tehnice superioare. Ținîndu-se sea
ma de tendințele în structura chel
tuielilor populației, o dinamică ac
centuată vor avea prestările de ser
vicii, al căror volum în anul 1990 
va fi cu 68—76 la sută mai mare 
decit în anul 1985. Se au in vedere 
diversificarea serviciilor și ridicarea 
nivelului lor calitativ.

Un Ioc important în nivelul de trai 
al populației îl ocupă condițiile de lo
cuit. în cincinalul 1986—1990 vor fi 
construite 725 000 locuințe

va 
de

r

pînă în anul 2000 va fi soluționată pe 
deplin problema locuințelor, asigu- 
rindu-se în medie pentru fiecare lo
cuitor o suprafață locuibilă de 14 
metri pătrați, care împreună cu de
pendințele va totaliza circa 18—20 
metri pătrați pentru fiecare persoană.

înfăptuirea programului de creș
tere mai accentuată a productivită
ții muncii va crea condițiile pentru 
generalizarea treptată în întreaga 
economie a săptămînii de lucru de 
44 ore, astfel incit oamenii muncii 
vor beneficia, în afara duminicilor, 
de 2 zile libere pe lună. Pentru a 
da timpului liber un conținut util și 
plăcut, se va amplifica activitatea de 
turism și agrement, asigurîndu-se 
condiții tot mai bune de odihnă și 
recreare pentru masele largi de oa
meni ai muncii.

înfăptuirea obiectivelor fundamen
tale ale dezvoltării economico-sociale 
în cincinalul 1986—1990 și în perioa
da pînă în anul 2000 va asigura ridi
carea României pe trepte tot mai 
înalte de progres și prosperitate, va 
duce la întărirea și mai puternică a 
forței economice și sociale a socie
tății noastre, la ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale, la îmbunătă
țirea calității vieții întregului popor.

R. P. CHINEZĂ

PROGRAMUL &

12,30
13.35
16.25 __________,___
16,40 Septembrie — Cronica evenimen

telor politice
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Tinerețe, sănătate, pace 

portaj
19.35 Teleenclclopedla
20,00 Film artistic — „Pe firul apel" 

(color). Producție a studioului de 
film TV realizată în colaborare cu 
Centrul de producție cinematogra
fică București

31.25 Recunoașteți Interpretul T — Spec
tacol de varietăți

22.25 Telejurnal (parțial color)
* Melodii îndrăgita (color)

PROGRAMUL 3

Telex
La sfîrșlt de săptămînfi — color 
Popas în Nigeria

Președintele Camerei Comunelor 
din Marea Britanie a vizitat, în 
aceste zile, obiective economice, so- 
cial-culturale și turistice din Capi
tală și din municipiul Brașov.

Cu prilejul acestei vizite, ambasa
dorul Marii Britanii la București, 
Philip McKearney, a oferit, vineri, 
un dineu,

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Mihnea Gheorghiu, președintele 
Asociației de prietenie România — 
Marea Britanie, deputați.

★
în perioada 25—28 septembrie, la 

Observatorul astronomic din Suceava 
s-a desfășurat cea de-a opta consfă
tuire a Comisiei pe probleme de fi
zica și evoluția stelelor, organizată 
în cadrul colaborării multilaterale 
dintre academiile de științe din țări 
socialiste.

La lucrări au luat parte delegații 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, U.R.S.S. și “ 
Socialistă România.

Consfătuirea a discutat 
tivat planul de cercetări 
privind fizica și evoluția 
perioada 1986—1990, precum și pro
gramul manifestărilor științifice ce 
vor fi realizate în colaborare de in
stituțiile participante. Dezbaterile 
s-au axat, de asemenea, pe modali
tățile de utilizare a energiilor necon
venționale și de dezvoltare a tehni
cilor moderne pentru valorificarea 
acestora.

Cu acest prilej a avut loc o sesi
une de comunicări pe teme de ac
tualitate ale fizicii stelare.

Poporul Republicii 
Botswana sărbătorește 
la 30 septembrie 
împlinirea a 18 ani 
de Ia proclamarea 
independenței.

Situată în regiunea 
Africii australe, intre 
Zimbabwe, Namibia și 
Republica Sud-Africa- 
nă, Botswana se nu
mără printre statele 
cu cea mal mică den
sitate a populației de 
pe continent. Pe un 
teritoriu de 600 372 
kmp trăiesc aproxi
mativ 800 000 de lo
cuitori, care se înde
letnicesc in cea mai 
mare parte cu crește
rea animalelor. în pe
rioada care a trecut 
de la proclamarea in
dependenței, autorită
țile de la Gaborone 
au acordat o atenție 
deosebită dezvoltării 
agriculturii, luînd un 
șir de măsuri pentru

realizarea unor ferme 
de vite și extinderea 
suprafețelor irigate, 
un rol important avînd 
în această direcție 
construirea cîtorva ba
raje pe fluviul Limpo
po șl pe alte cursuri 
de apă. Tot în acest 
răstimp a început ex
ploatarea importante
lor bogății ale subso
lului, în primul rînd 
a diamantelor. Tînă- 
rul stat african a pus, 
de asemenea, bazele 
unei industrii proprii 
și a obținut succese de 
seamă în ce privește 
dezvoltarea căilor de 
comunicații. La sfîrși- 
tul anului trecut s-au 
încheiat lucrările la 
una dintre cele mai 
importante artere ru
tiere din țară — ma
gistrala Nord—Sud, în 
lungime de 620 km.

Solidar cu lupta po

poarelor africane, po
porul român urmăreș
te cu simpatie efortu
rile depuse de poporul 
Botswanei pentru con
solidarea independen
ței și făurirea unei [ 
vieți noi. între Repu- I 
blica Socialistă Româ- | 
nia și Republica Bot- i 
swana s-au statornicit 1 
relații de prietenie și 
colaborare, care cu
nosc o evoluție mereu 
ascendentă. O contri
buție hotărîtoare la 
realizarea acestui curs 
pozitiv au adus con
vorbirile de Ia Bucu
rești din septembrie 
1983 dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Quett 
K. J. Masire, convor
biri care au deschis 
noi perspective cola
borării bilaterale în 
domeniul economic, ai 
invățămîntului, cultu
rii, științei etc.

Un nou șantier național al tineretului

22,33

20,53
21,20
21,45
22,10

22,25
22,35

re-

Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei 
Moștenire pentru viitor 
Tinere talente
Marele forum al partidului, 
rele forum al tării — In dezba
tere — Proiectul Directivelor Con
gresului al XlII-lea al P.C.R. 
Clubul tineretului
Orizont tehnlco-ștlințific 
Muzică populară
De pretutindeni — Munții Huan- 
shan
Telejurnal
Bună seara 
băieți I

ma»

fete, bună Beara

Republica
și defini- 
in comun 
stelară pe

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Simbătă, 29 septembrie, 

se vor desfășura in Capitală două 
meciuri din cadrul etapei a 6-a a 
campionatului diviziei A la fotbal.

Pe stadionul Dinamo, echipa Di
namo va intilni formația Chimia Rm. 
Vilcea, iar stadionul Steaua va găz
dui partida dintre echipele Steaua și 
Gloria Buzău. Ambele jocuri vor în
cepe la ora 17,00 și vor fi transmise 
în întregime la radio.

BOX. în cea de-a doua gală se
mifinală a Balcaniadei de box ce 
se dispută în Sala sporturilor din 
Brăila, in limitele categoriei pană, 
pugllistul român Ionel Panaite a ob
ținut o victorie clară la puncte 
cizie 3—0) în fata lui Toncio 
manov (Bulgaria), iar Nadlad 
madanl (Iugoslavia) l-a invins 
abandon în repriza a IlI-a pe 
kolaos Liveridis (Grecia).

Pe platforma Stațiunii de cercetare 
și producție pomicolă din Cluj-Napo- 
ca a avut loc vineri inaugurarea unui 
nou șantier național al tineretului 
pentru realizarea unor importante lu
crări de îmbunătățiri funciare în 
această zonă a țării pe o suprafață de 
peste 15 mii de hectare.

Șantierul național al tineretului din 
județul Cluj constituie un răspuns 
direct al Uniunii Tineretului Comu
nist la chemarea adresată tinerei ge
nerații de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a participa la realizarea, prin 
muncă patriotică, a unor importante 
lucrări de îmbunătățiri funciare.

într-o atmosferă insuflețitoare, de 
vibrant patriotism, tinerii brigadieri 
au adresat o telegramă TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se spune :

Tinerii brigadieri participant la 
inaugurarea șantierului național al ti
neretului organizat în județul Cluj, 
pentru lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, iși exprimă în aceste momente 
solemne cele mai înălțătoare gînduri 
și simțăminte de aleasă stimă, dra
goste și prețuire pe care le nutresc 
față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, angajindu-se să nu pre
cupețească nici un efort pentru trans
punerea in viață a sarcinilor, indica
țiilor și orientărilor date de dumnea
voastră, pentru sporirea contribuției

tinerei generații ia edificarea socia
lismului și comunismului pc pămintul 
scump al patriei noastre socialiste.

Deschiderea lucrărilor pe acest 
șantier național al tineretului ne ofe
ră un nou prilej de a vă adresa cele 
mai fierbinți mulțumiri pentru minu
natele condiții de muncă, viață și în
vățătură create, pentru grija perma
nentă pe care o acordați formării și 
educării comuniste, revoluționare a 
tinerei generații a patriei.

în aceste momente deosebite, 
tinerii brigadieri de pe Șantierul na
țional al tineretului Cluj, dinii glas 
voinței unanime a tuturor tinerilor 
patriei, ne exprimăm deplina adeziu
ne față de hotărîrea Plenarei Comi
tetului Central al partidului privind 
realegerea dumneavoastră, la Con
gresul al XlII-lea, in funcția supre
mă de secretar general ai Partidului 
Comunist Român, văzînd in aceasta 
garanția sigură a mersului nostru 
ferm înainte, pe calea socialismului 
și comunismului.

Vă încredințăm, mult Subite șt 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că tinerii brigadieri de pe acest 
șantier național al tineretului vor 
urma cu abnegație și eroism parti
dul, pe dumneavoastră personal, 
muncind cu elan și dăruire revolu
ționară pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor și angajamentelor asu
mate în frontul muncii pentru țară, a 
obiectivelor care vor fi adoptate de 
Congresul al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Ra- 
prin
Ni-

IZVOARELE HAINANULUI

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru in
tervalul 29 septembrie, ora 21—2 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vreme în în
călzire ușoară, cu cerul variabil. Pe 
alocuri vor cădea ploi slabe în nordul 
tării. Vîntul va sufla slab pînă la mo

derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 5 șl 15 grade. Izolat mai 
Coborîte în depresiuni, cele maxime 
vor oscila între îs și 28 de grade. Di
mineața, local, se va produce ceată. 
In București : Vremea va fl in general 
frumoasă șl se va încălzi ușor, iar ce
rul va fl variabil. Vintul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 9 șl 12 grade, cete maxime Intre 
24 șl 27 de grade. Dimineața, condiții 
de producere a cețll.

Hainan! Cel mal sudic teritoriu 
locuit al Chinei, insulă in Marea 
Chinei de sud, 34 000 km*, aproape 
6 milioane locuitori, climă tropicală 
și subtropicală ; o comoară care a 
cunoscut secole de sărăcie, un pa
radis in care omul n-avea sare și 
orez ; o lume bintuită de taifunuri, 
mai aprige fiind cele din sufletele 
oamenilor, un conglomerat de na
ționalități, in care cea mai puterni
că o asuprea pe alta mai slabă, a- 
ceasta din urmă pe o alta și mai 
neajutorată, iar ultima din această 
ierarhie a învrăjbirii lua drumul 
pribegiei, in junglă, in bălțile de 
nepătruns.

...Hainan, pământ in care se află 
o mare parte din elementele tabelei 
lui Mendeleev și pe care pot rodi 
toate plantele Tropicului, azi uriaș 
șantier in care totul se remodelează 
pe măsura timpului socialist al Chi
nei. Acestea toate 
mează trupul 
fletul lui sint 
acestui colț de

la un loc for- 
Hainanului, iar su- 
oamenii deosebiți ai 
lume.
zilei căldura era in- 

Amânăm discuția și, 
pH

La mijlocul 
suportabilă, 
către miezul nopții, „pe răcoare', 
în mijlocul unui cerc de ventilatoa
re, continuăm. Discuție sobră, așe
zată, dar plină de paradoxuri. Nu 
le căuta nimeni, veneau din natura 
acestor locuri. Sîntem pe malul riu- 
lui „Zece mii de izvoare" și discu
tăm despre luvta omului cu seceta 
șl despre binefacerile... taifunurilor. 
Povestește Guan Sin, colegul nostru 
de la cotidianul ..Hainan": „Nu, nu 
a venit ca un trăsnet ; a luat-o cu 
binișorul. Pomii iși roteau coroane
le cu grație, ca intr-un dans închi
nat Zeului Nopților Sudului, nopți 
de cărbune negru, lucios, pe care 
ard puzderie de puncte de jar. Din 
cînd în cînd zvicneau însă, pe 
neașteptate, violent, ca un copil cu
prins de o cumplită 
spaimă ; parcă erau 
șarpe. Apoi a început să se audă 
din ce in ce mal aproape un sunet 
strident, îndesat, care, nu știu dacă 
puteți înțelege, pătrundea in om 
prin toți porii. Aveai senzația că te 
plouă pe tot corpul cu ace fine. Nu 
puteai să stai o clipă locului. Există 
la noi o pasăre care scoate un 
fluierat ascuțit, ca un scrișnet me
talic fin. dar prelung. Așa cîntă ea. 
Atunci parcă se adunaseră milioa
ne de astfel de păsări și veneau 
spre noi fluierînd.

La ora 2 noaptea a început. Case 
dărimate, țigla era mai multă in 
văzduh decit pe acoperișuri; cioburi

durere, de 
mușcați de

de țiglă se înfigeau in trunchiul co
pacilor ca niște piroane, iar bobite
le de nisip pătrundeau in piele. 
Vedeți, acolo lingă copac, erau două 
rezervoare de petrol, fiecare de 
cite 70 de tone. Nu au fost răs
turnate pentru că erau scunde și 
late, dar au fost mutate cu 300—400 
de metri. Așa a fost cel mai pu
ternic taifun de acum 11 ani. La noi 
vin patru taifunuri pe an, dar sint 
in general blinde, atit cit poate fi 
de blind un taifun". „Așa este, deci, 
în timpul unui taifun... Dar, după 
aceea, ce ați simțit?". „O mare 
bucurie". „Pentru că a trecut...". 
„Șl pentru că a venit...".

Citește uimirea de pe fetele 
noastre și se explică.

— Taifunul este un rău necesar. 
11 urăști cînd vine și provoacă dis
trugeri, dar îl urăști și mai tare 
dacă nu iți calcă pragul. El aduce 
ploaia, apa de care pământul nos
tru este atit de însetat. ~~ 
taifunul din 1973 am obținut o 
coltă cum nici nu visam.

După
re-

din
au

ln vara anului 1983, la poșta 
Haikou, reședința Hainanului, 
sosit din întreaga Chină atitea scri
sori și telegrame cite nu se primi
seră aici in ani de zile.

După vizita făcută de conducă
tori de partid și de stat ai Chinei, 
a fost adoptată in luna martie o 
hotărire care stabilea, in consens cu 
programul de modernizare socia
listă a țării, direcțiile strategice ale 
remodelăril economiei și valorifi
cării marilor bogății ale insulei.

Chemarea „să facem din Hainan 
un paradis bogat" — replică la să
răcia de secole a acestui paradis 
natural — aflată la inima fiecărui 
locuitor al insulei, a adus aici mii 
de specialiști din întreaga Chină. 
Spiritul întrajutorării, al solidarită
ții a acționat și de această dată ca 
unul din zecile de mii de izvoare de 
putere ale Hainanului, ale țării în
tregi.

Condițiile naturale recomandă 
Hainanul drept una din zonele cele 
mai favorabile pentru culturile 
tropicale de mare randament și efi
ciență economică. Prin aceasta se 
distinge de pe acum insula în pei
sajul economic al Chinei. Consoli
darea agriculturii și, cu deosebire, 
creșterea producției de pe planta
țiile de culturi tropicale și de cau
ciuc constituie prima direcție de ac
țiune din strategia stabilită. A doua 
direcție este punerea in viere a 
zăcămintelor minerale foarte boga
te și de o mare diversitate : fier.

bauxită, cuarț, uraniu, petrol și 
gaze in platforma marină, bogate 
rezerve de cărbune brun și șisturi 
bituminoase cu procent ridicat de 
hidrocarburi etc. Minereul de fler 
din Hainan, vestit in'toată țara, 
conține peste 60 la sută fier. In
dustria — care va crește de citeva 
ori pină in 1990 — este concepută 
să prelucreze numai materiile pri
me din insulă și să realizeze pro
duse specifice. „Imaginați-vă — ne 
invită interlocutorul nostru — că 
priviți insula de undeva de la mare 
înălțime. Conturul i-l dă un uriaș 
cerc de cocotteri sub ale căror 
uriașe frunze ca niște umbrele 
franjurate se răcoresc zeci de mii 
de oameni în stațiuni și sate de va
canță clădite de-a lungul a 400 de 
kilometri de litoral din cei 1300 
eiți înconjoară Hainanul". Primă
vară permanentă, o mare limpede 
și caldă, munți împăduriți, o vege
tație luxuriantă, o natură piu colo
rată tot timpul anului — iată con
diții pentru dezvoltarea puternică a 
turismului. Aceasta este 
direcție de acțiune.

Pentru a face din Hainan 
grădină a Sudului trebuie 
seceta. Nu poți rămîne la 
voința" taifunurilor, iar dacă rîul 
„Zece mii de izvoare" și toate cele 
153 de rîuri ale insulei nu pot potoli 
setea pământului, trebuie găsite alte 
zeci și zeci de mii de izvoare — de 
putere, de idei, de voință — care 
să facă din om stăpîn deplin al 
acestei naturi. Programele de adap
tare la condițiile naturale au fost, 
chibzuite cu meticulozitate specific 
chinezească. Irigațiile, inclusiv sis
temele ingenioase de ridicare a 
apei pe platouri mai înalte, cu mi
nimum de consumuri energetice, 
ocupă un loc important. Dar nu pot 
fi irigate și mari suprafețe de pă
mânt văltirit, dealuri abrupte cu 
teren fertil. Seceta poate fi Insă 
învinsă șt altfel. De exemplu, aici, 
in multe locuri, dacă spui „se simte 
ca rața pe uscat" înseamnă că se 
simte bine. Pentru că dovada a fost 
făcută : funcționează cu rezultate 
foarte bune citeva mari crescătorii 
de rațe... pe uscat. Un institut de 
cercetări științifice special creat și 
facultăți ale Universității din Hai
nan au experimentat cu foarte bune 
rezultate cultivarea unor plante, in 
special furajere, în condiții de se
cetă prelungită, tn viitorul apro
piat rezultatele cercetărilor vor fi 
aplicate pe mari suprafețe, aducînd 
in ' 
la

a treia

o mare 
învinsă 
„bună-

stare de fertilitate cel puțin 10 
sută din suprafața agricolă.

Agricultura, a cărei producție a 
crescut din 1978 cu peste 40 la sută, 
este orientată ferm spre cultura 
plantelor tropicale — trestie de 
zahăr, ananas, piper, cacao, planta
ții de palmieri uleios și plantații de 
cauciuc : peste 60 la sută din su
prafața cultivată.

Mergem să vedem arborii de 
cauciuc și gîndul mă poartă spre 
pădurile sud-americane, spre acel 
ocean verde in care, odată intrat, 
omul arareori mai poate ajunge la 
un țărm, spre acele temnițe foșni
toare cunoscute din descrierile 
multor scriitori din această zonă a 
lumii, spre pădurea care schimba 
picătură cu picătură singele ei alb 
și lipicios pe singele roșu al cule
gătorului de cauciuc. Dar nu este 
așa. Sint în general plantații tinere, 
cele mai multe create in ultimii 
15—20 de ani. Pește 200 de mii de 
hectare !

La ora 4—5 dimineața vine cule
gătorul, face o crestătură pe trun
chiul copacului și laptele lipicios 
se adună tn... pahar. Milioane de 
arbori, milioane de pahare zilnic 
fac să se strîngă într-un an, 
după un nu prea complicat proces 
de prelucrare, aproape 100 de mii 
de tone cauciuc pur uscat. Peste 
un deceniu și jumătate producția 
trebuie să ajungă la 400 mii tone. 
Pentru aceasta se cercetează și se 
experimentează noi specii de ar
bori care să asigure o producție 
mai mare și să fie mal longevivi. 
Pentru că viața arborelui de cau
ciuc e o dramă : rănit de custură 
adine, Iși reface scoarța, dar pe 
aceleași urme custura taie din 
nou... După 40 de ani, arborele 
„moare". Apoi plantarea, replanta- 
rea. E o luptă continuă dată de om 
pentru ca pădurile să trăiască 
chiar dacă pier copacii. Acțiunea 
de împădurire, în special cu arbori 
de mare valoare, se desfășoară pe 
un front larg. S-au luat măsuri 
pentru ca jungla, care cuprinde o 
mare parte din suprafață, să fie 
stăpînită, să nu se întindă și să fie 
înnobilată cu arbori rari, de esen
ță tare (lemn mai greu decit apa), 
la loc de frunte situindu-se tecul.

...De la înălțimea lui maiestuoa
să, supraveghind parcă întreaga 
lume vegetală, cocotterul stă calm 
sub arșiță, ocrotindu-și sub caf
tanul său imperial fructul al cărui 
suc răcoros potolește setea trecăto
rului, stă neclintit, sfidind dezlăn
țuirea bezmetică a taifunului... Se 
clatină, se zbuciumă, dar niciodată 
nu se prăbușește, este de neînvins.

Și-a primit ca răsplată a bărbăției 
dreptul de a fi simbolul Hainanu
lui.

Omul îl iubește fiindcă are ceva 
din firea lui...

Juan Cian-tung povestește fru
mos, colorat și cu „miez", ca omul 
care a trăit intr-o viață cît alții in 
șapte. Este de naționalitate miao, 
una din cele care se afla pe ultima 
treaptă tn ierarhia învrăjbirii, și a 
rămas de la 13 ani fără părinți. Ne 
întreabă dacă am auzit de filmul 
„Detașamentul roșu de femei". 
„L-am văzut chiar, a rulat cu ani 
în urmă și la noi ; frumos, emo
ționant film". „A fost turnat aici, 
pentru că aici, in zona Ciun-hai a 
acționat detașamentul. Mama mea 
a făcut parte din el și a căzut in 
luptă. Mai trăiesc doar 50 de fe
mei din cele care au făcut parte 
din detașament. După victoria re
voluției — aveam atunci aproape 
17 ani — chiar dacă nu se mai tră
gea cu pușca, lupta era tot aprigă; 
cu rămășițele vechii stăpîniri, cu 
vechile mentalități. In primul an 
după victorie, la începutul lui 
noiembrie, am pornit pe dru
murile pline de capcane ale 
„Muntelui cu cinci degete" să-i 
caut pe ai mei de aceeași naționa
litate. Prigoana ii adusese aici de 
mulți ani. După șase zile, inir-o 
seară, zăresc un foc și mă apropii 
cu sentimente cum numai in ase
menea împrejurări se amestecă de 
nu le mai poți distinge : încredere 
și teamă, bucuria revederii și tris
tețea priveliștii pe care o aveam in 
față. Era ziua cînd se „fierbea 
sarea". Da, da, se „fierbea sarea". 
Insula este înconjurată de una din

cele mai sărate miri, dar sa
rea era cintărită în aur, cum 
se spune. Ce făceau : fierbeau 
o plantă „sărată" — o zi întreagă, 
la foc mic, apoi zeama întărită era 
sfărimată și cernută. M-am dus 
atunci să ie spun că revoluția i-a 
dezrobit și pe ei ca pe noi toți, că 
i-a așezat, egali, alături de toți 
ceilalți, că-i cheamă partidul co
munist, să ne clăd.m împreună altă 
viață. lată-i, ei sint, face el un cerc 
larg cu mina, arahndu-i pe cei de 
față. Apropie-te, apropie-te — se 
adresează el unei copile — apro
pie-te și cintă-ne ceva — și, ca un 
fapt divers, adaugă : ea este 
nepoata celui care conducea grupul 
pe care l-am găsit atunci in munți. 
Ș’i fata cîntă ; cintă in dialectul ei 
un cintec simplu și frumos de 
dragoste, cintă și ochii, cintă și 
fața, cintă cu bucurie, firesc, toată 
ființa ei.

— Dacă doriți vă putem oferi și 
citeva date despre condițiile ma
teriale și spirituale ale împlinirii 
depline și egale a tuturor naționa
lităților...

Date ? Statistici ? Ce pot spune 
ele mai mult decit cîntecul acestei 
fete, nepoata celui care cu doar 
trei decenii in urmă oficia „cere
monia de fierbere a sării" ascuns 
în junglă de ochii asupritorilor ?

In ochii acestei fete se văd mai 
bine, mai frumos și mai convingă
tor miile, zecile de mii de izvoare 
de putere ale Hainanului, ale 
Chinei, izvoare de putere prin, uni
tate, prin voința de a infăptui pro
gramul de modernizare socialistă a 
țării.

Anqhel PARASCfflV

minist.ru
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Mia României, cuiceptia si aprecierii președintelui Nicolae Ceausescu 
wM asigurarea păcii, realizarea dezarmării, destinderi si colalnrării internaționale

— prezentate de ministrul român al afacerilor externe

Dezbaterile politice generale
NAȚIUNILE UNITE 28. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 

Imperativul vital al salvgardării păcii și opririi cursei înarmărilor, al 
lichidării subdezvoltării și a decalajelor economice reprezintă temele do
minante ale discursurilor rostite de reprezentanții statelor membre ale 
O.N.U. in dezbaterile generale ale sesiunii in curs a Adunării Generale.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — în ședința plenară de vineri 
a celei de-a XXXIX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a luat 
cuvintul ministrul afacerilor externe al României, Ștefan Andrei.

Lucrările Adunării Generale au Inc 
într-o situație internațională foarte 
complexă, in condițiile unei încor
dări deosebit de grave. Se intensi
fică politica de menținere și de re
împărțire a zonelor de influență și 
sferelor de dominație, politica de 
forță și de amenințare cu forța. S-au 
agravat vechile conflicte dintre state 
și au apărut altele noi, s-au ampli
ficat manifestările actualei crize e- 
conomice, care afectează practic toa
te statele, și în mod deosebit țările 
în curs de dezvoltare, accentuînd tot 
mai mult instabilitatea economică și 
politică mondială. Un factor deose
bit de agravant al situației interna
ționale îl constituie accelerarea 
cursei înarmărilor, în primul rînd a 
înarmărilor nucleare — ceea ce a 
sporit pericolul unui nou război 
mondial, care, în actualele împreju
rări, s-ar transforma, inevitabil, in
tr-un război termonuclear nimicitor. 
Trecerea la amplasarea de către 
S.U.A. a rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune în țări din vestul 
Europei și, ca urmare, la contramă- 
surile nucleare anunțate de către 
Uniunea Sovietică a agravat și mai 
mult întreaga situație mondială, și 
în mod deosebit situația din Europa.

Interesele păcii, ale politicii de 
destindere, colaborare și securitate 
impun să se facă totul pentru opri
rea acestui curs primejdios al eve
nimentelor spre încordare și război, 
pentru evitarea unei catastrofe nu
cleare, care ar însemna practic însăși 
distrugerea civilizației umane, a 
condițiilor existenței vieții pe pla
neta noastră.

România, președintele Nicolae 
Ceaușescu consideră că problema 
fundamentală a epocii noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la înfăptuirea unor măsuri 
substanțiale de dezarmare, în primul 
rind de dezarmare. nucleară, apăra
rea dreptului suprem al oamenilor, 
al popoarelor la existență, la viață, 
la libertate și independență, la pace.

în actualele împrejurări interna
ționale, România, președintele țării 
se pronunță și militează cu toată fer
mitatea pentru oprirea amplasării 
rachetelor nucleare americane cu 
rază medie de acțiune in Europa și 
stabilirea unui program cu termen- 
limită de retragere a celor deja in
stalate și pentru încetarea aplicării 
contramăsurilor nucleare sovietice și 
stabilirea unui program cu termen- 
limită de anulare și dezafectare a 
acelor măsuri care au fost deja apli
cate. Totodată, considerăm că se im
pune să se facă totul pentru relua
rea grabnică a negocierilor sovieto- 
americane în vederea realizării unor 
acorduri corespunzătoare care să a- 
sigure eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa, a ra
chetelor operativ-tactice, a tuturor 
armelor nucleare de pe continent.

România consideră că țările euro
pene pe teritoriul cărora s-a început 
amplasarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune sau se are în 
vedere amplasarea de asemenea 
arme au o răspundere deosebită față 
de soarta' popoarelor lor, față de 
soarta păcii în Europa și în lume. 
Ele sînt primele care trebuie să ac
ționeze cu hotărire pentru oprirea 
amplasării rachetelor americane, a- 
nularea măsurilor de răspuns și re-" 
luarea negocierilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.

Deoarece, instalarea rachetelor nu
cleare privește viața și existența tu
turor popoarelor europene, este ne
cesar ca toate statele continentului 
să se angajeze și să participe activ 
Ia realizarea acordurilor și înțelege
rilor privind eliminarea rachetelor 
din Europa, oprirea drumului spre o 
catastrofă nucleară. în acest spirit, 
considerăm că, odată cu reluarea ne
gocierilor de lă Geneva dintre Uniu
nea Sovietică și S.U.A., ar fi nece
sar să funcționeze în paralel o Co
misie Consultativă a țărilor din cele 
două pacte militare, la care să ia 
parte și celelalte state europene, in
clusiv țările neutre și nealiniate, 
care ar urma să analizeze propune
rile și să contribuie la realizarea u- 
nui acord intre cele două părți.

Pornind de la importanța deosebită 
a acestor probleme pentru pacea și 
securitatea întregii lumi, considerăm 
că este de datoria tuturor statelor, 
a Organizației Națiunilor Unite de 
'a face totul pentru a contribui la 
găsirea unor soluții corespunzătoare, 
în interesul popoarelor, al destinde
rii și stabilității pe plan mondial.

Delegația română își propune să 
întreprindă ample consultări, într-un 
spirit larg și deschis de cooperare, 
cu toate delegațiile interesate, pen
tru stabilirea celor mai bune căi prin 
care Adunarea Generală poate con
tribui la realizarea acestor obiective.

în apărarea păcii, o uriașă mișcare 
a popoarelor se dezvoltă în Europa, 
ca și in alte zone ale lumii. Această 
puternică mișcare a obținut de pe 
acum o serie de rezultate importante, 
multe orașe ho.tărînd să se declare 
zone fără arme nucleare. Poporul 
român, angajat cu toate forțele în 
marele front al păcii, nutrește con
vingerea că, acționînd unite, cu mal 
multă fermitate, mișcarea pentru 
pace, forțele progresiste, popoarele 
de pretutindeni pot opri cursul pe
riculos al. evenimentelor spre încor
dare și război, pot asigura dezarma
rea și pacea.

Dînd expresie voinței și aspirați
ilor fundamentale de pace ale între
gului popor român, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU, in cuvinta- 
rea sa la cea de-a 40-a aniversare 
a Zilei naționale a României, a 
spus ; „De la această adunare so
lemnă, adresăm tuturor șefilor de 
state și guverne, tuturor po
poarelor europene si întregii lumi 
chemarea de a ne uni efortu
rile pentru a bara calea unui răz
boi mondial, a catastrofei nuclea
re. Am reușit timp de aproape 40 de 
ani să împiedicăm un nou război 
mondial. Acum ne găsim intr-o si
tuație gravă. Pînă nu este prea 
tîrziu să facem totul, trecînd 
peste orice considerente, pentru opri
rea cursei înarmărilor, în primul rind 
a înarmărilor nucleare, pentru retra
gerea rachetelor cu rază medie și a 
altor arme nucleare din Europa, pen

tru a asigura dreptul suprem al po
poarelor la existență, la viață, la in
dependență și libertate, la pace !“ 

în fața pericolului grav pe care 
îl prezintă escaladarea continuă a 
cursei înarmărilor, și în primul rînd 
a înarmărilor nucleare, se impune 
să se tragă toate concluziile și să se 
acționeze în direcția eliminării arme
lor nucleare, să se țină seama de 
avertismentul foarte sever al oame
nilor de știință, care au demonstrat 
că folosirea chiar și numai a unei 
părți a arsenalelor nucleare existen
te ar duce la distrugerea întregii 
civilizații, la dispariția a înseși con
dițiilor vieții pe planeta noastră. 
Intr-un viitor război mondial, într-un 
război atomonudear, nu vor fi nici 
învinși, nici învingători ; arma nu
cleară nu va ține seama de deosebi
rile de orînduire socială, va distruge 
practic întreaga omenire.

De aceea, nu se poate pune în nici 
un fel problema că realizarea și am
plasarea de noi arme nucleare pot 
constitui un mijloc de întărire a 
securității și a păcii. Dimpotrivă, 
orice nouă armă nucleară mărește 
gradul de insecuritate a popoarelor, 
de distrugere a civilizației, a ome
nirii. încercările de a diminua im
portanța pericolului folosirii armelor 
nucleare au drept scop de a înșela 
popoarele, de a influența și frina 
lupta maselor populare pentru pace, 
pentru dezarmare, pentru încetarea 
politicii de confruntare, de amenin
țare cu forța și folosirea forței. Tre
buie spus deschis popoarelor că este 
în pericol existența lor și a genera
țiilor viitoare, că nu poate exista 
nici o justificare pentru continuarea 
cursei înarmărilor, pentru experi
mentarea și producerea de noi arme 
nucleare !

Avînd în vedere cantitatea uriașă de 
arme nucleare acumulată, cînd fieca
re parte — și Statele Unite, și Uniu
nea Sovietică — poate să distrugă cu 
armele de care dispune oel puțin de 
cîte zece ori întreaga omenire, nu se 
mai poate pune, în nici un fel, pro
blema că un număr de cîteva sute de 
rachete în plus sau în minus poate 
afecta raportul de forțe dintre cele 
două părți, nu există nici un fel de 
justificare pentru continuarea expe
rimentării și producerii de noi arme 
nucleare. Iată de ce este necesar să 
se dea dovadă de toată răspunderea 
pentru interesele popoarelor, ale 
umanității — și să se treacă la opri
rea producerii noilor arme nucleare, 
Ia lichidarea celor existente, ceea ce 
corespunde pe deplin intereselor 
civilizației, tuturor națiunilor lumii.

In acest sens, România s-a pronun
țat și se pronunță cu toată hotărîrea 
pentru oprirea cursei înarmărilor, în 
primul rînd a celei nucleare. Consi
derăm că se impun măsuri hotărîte 
pe multiple planuri în acest dome
niu, inclusiv realizarea unei cotituri 
în mersul negocierilor de dezarmare, 
care, practic, se află de mai mulți 
ani într-o stare de totală stagnare.

Astfel, apreciem că este necesar ca 
U.R.S.S. și S.U.A. să reia tratativele 
în toate domeniile armamentelor nu
cleare și să se ajungă la o confe
rință, cu participarea tuturor statelor 
posesoare de asemenea armamente, 
în vederea opririi producerii de noi 
arme nucleare, a trecerii la reduce
rea treptată, pînă la eliminarea com
pletă a acestora.

Considerăm, totodată, că, în cadrul 
Conferinței de dezarmare de la 
Geneva, a sosit timpul să se in
tensifice negocierile pentru ajunge
rea neîntîrziată la un acord general- 
acceptabil privind interzicerea și dis
trugerea armelor chimice, pe baza 
propunerilor prezentate conferinței, 
și că acțiunile privind atingerea 
acestui obiectiv trebuie să constituie 
o parte integrantă a eforturilor 
pentru interzicerea și eliminarea tu
turor mijloacelor de distrugere în 
masă.

Acordăm o mare însemnătate lu
crărilor Conferinței de Ia Stockholm 
pentru încredere, securitate și dezar
mare în Europa. România va acționa, 
în continuare, cu toate forțele, con- 
lucrînd cu toate delegațiile partici
pante, pentru ca această conferință 
să contribuie, prin modul de desfășu
rare și rezultatele sale practice, la 
întărirea încrederii și securității în 
Europa, să răspundă pe deplin aș
teptărilor popoarelor privind trecerea 
la dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară, realizarea unei 
Europe unite, fără arme nucleare, a 
păcii și colaborării intre toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială.

Apreciem, de asemenea, că este 
necesar să se facă totul pentru con
venirea urgentă de măsuri concrete 
în cadrul tratativelor de la Viena 
privind reducerea armamentelor și 
trupelor in centrul Europei, tratative 
care trenează de mai mulți ani. Dacă 
de cele două părți se va acționa cu 
răspundere, manifestînd voința poli
tică necesară, s-ar putea ajunge Ia 
o înțelegere care, chiar dacă nu ar 
asigura reduceri substanțiale, ar avea 
un ecou pozitiv in rîndul popoarelor. 
S-ar demonstra, astfel, că este posi
bil să se inverseze tendința de esca
ladare a cursei înarmărilor și să se 
meargă în direcția construirii unui 
echilibru bazat nu pe creșterea, ci pe 
diminuarea efectivelor armate și a 
armamentelor.

România se pronunță și acționează 
consecvent pentru dezvoltarea cola
borării cu toate statele din Balcani, 
pentru întărirea încrederii și coope
rării între aceste țări și pentru trans
formarea regiunii intr-o zonă fără 
arme nucleare și fără baze militare 
străine. Susținem, în același timp, 
crearea unor asemenea zone în nor
dul și centrul Europei, precum și în 
alte părți ale lumii.

Considerăm ca absolut necesară 
convenirea unor măsuri concrete 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
în spațiul extraatmosferic și pentru 
respectarea strictă de către toate 
statele a obligațiilor asumate în baza 
acordurilor internaționale în vigoare, 
angajarea de negocieri serioase pen
tru prevenirea extinderii competiției 
militare in acest domeniu, pentru 
asigurarea folosirii efective a spațiu
lui extraatmosferic în scopuri exclu
siv pașnice, in interesul întregii u- 
manități. In acest sens, sprijinim 

propunerea Uniunii Sovietice privind 
începerea de tratative pentru preîn- 
timpinarea militarizării spațiului ex
traatmosferic.

In concepția României, o cale re
alistă pentru obținerea unor progre
se sensibile în direcția dezarmării o 
constituie înghețarea cheltuielilor 
militare de către toate statele, și în 
primul rînd de către statele mari, 
puternic înarmate, și apoi trecerea 
la reducerea bugetelor militare, ur- 
mînd ca fondurile astfel economisite 
să fie alocate pentru dezvoltarea ță
rilor respective, precum și pentru 
sprijinirea eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare. Apreciind activitatea 
desfășurată în cadrul O.N.U. pe acest 
plan. România vă acționa pentru 
continuarea procesului de elaborare 
a principiilor care să ghideze statele 
în negocierea unor acorduri interna
ționale de înghețare și reducere a 
cheltuielilor militare.

O cauză esențială a încordării de
osebit de grave a situației interna
ționale, a creșterii primejdiei de 
război o constituie faptul că, la a- 
proape 40 de ani de la terminarea 
celui de-al doilea război mondial, în 
diferite regiuni ale lumii au loc con
fruntări și conflicte armate care 
produc uriașe pierderi umane și ma
teriale, amplifică și perpetuează în
cordarea și neîncrederea, îndepăr
tează soluționarea prin negocieri și 
amenință tot mai grav pacea între
gii lumi. Iată de ce, acționînd și mi- 
litînd statornic pentru reglementarea 
politică a tuturor diferendelor dintre 
state. România consideră că este im
perios necesar să se manifeste cea 
mai înaltă răspundere, în numele 
intereselor supreme ale popoarelor, 
ale păcii și securității internaționale, 
pentru încetarea conflictelor militare 
și să se facă totul pentru eliminarea 
focarelor de încordare și pentru tre
cerea la soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai 
și numai pe calea tratativelor, prin 
mijloace pașnice. Oricit de anevo
ioase și îndelungate ar fi tratativele, 
sînt preferabile oricăror confruntări 
armate, care nu fac decît să ducă la 
complicarea raporturilor dintre sta
te, la agravarea situației internațio
nale.

In acest cadru. România se pro
nunță consecvent și acționează ferm 
pentru realizarea unei soluții globale 
în Orientul Mijlociu, pentru o pace 
justă și durabilă, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
pe asigurarea dreptului Ia autodeter
minare al poporului palestinian, la 
întemeierea unui stat propriu, inde
pendent, pe garantarea dreptului Ia 
existență liberă, independentă, a tu
turor statelor din această zonă. Pen
tru realizarea acestor, obiective, do
resc să reamintesc că, încă din 1978, 
președintele Nicolăe Ceaușescu a 
lansat inițiativa convocării unei 
Conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu, in cadrul și cu 
participarea activă a O.N.U., la care 
să ia parte toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei — singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian, 
Uniunea Sovietică și S.U.A., ca și 
alte state care pot aduce o contribu
ție pozitivă la soluționarea proble
melor complicate din această parte 
a lumii. România consideră că a- 
ceastă inițiativă — îmbrățișată, în 
ultima perioadă, de un număr tot 
mai mare de state — își păstrează 
pe deplin actualitatea și că sînt ne
cesare eforturi sporite din partea 
comunității internaționale pentru a 
se ajunge cît mai repede la convo
carea unei asemenea conferințe.

In ceea ce privește situația din 
Liban. România s-a pronunțat pen
tru retragerea imediată si necondi
ționată a trupelor israeliene din a- 
ceastă tară, pentru o largă reconci
liere a forțelor politice interne, pen
tru asigurarea independentei, suve
ranității, unității și integrității teri
toriale a Libanului.

Profund îngrijorată de continuarea 
războiului dintre Irak și Iran, care 
produce mari pierderi umane si pa
gube materiale, creează noi amenin
țări pentru stabilitatea și pacea din 
zonă. România se pronunță si ac
ționează ferm pentru încetarea ime
diată a ostilităților militare, pentru 
retragerea trupelor, si de o parte si 
de' cealaltă, in interiorul frontiere
lor existente înainte de izbucnirea 
conflictului si recunoscute De plan 
international. pentru solutionarea 
tuturor problemelor dintre cele două 
țări exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative. Ne ingriiorea.ză. de ase
menea. tendințele de escaladare a 
conflictului in zona Golfului si ne 
pronunțăm pentru imediata încetare 
a oricăror acțiuni militare în aceas
tă regiune, ca un prim pas spre so
lutionarea pe cale politică a răz
boiului dintre Irak și Iran.

Interesele fundamentale ale întă
ririi păcii si securității mondiale 
impun să se facă totul si să se in
tensifice eforturile in vederea re
glementării cit mai urgente pe cale 
politică a focarelor de război din 
celelalte regiuni ale lumii, încetării 
definitive a amestecului in treburile 
interne ale altor state, respectării 
neabătute a dreptului inalienabil al 
fiecărui ponor la dezvoltare liberă 
si independentă.

în conformitate cu ateste orien
tări. România îsi reafirmă solidari
tatea si sprijinul activ fată de po
ziția si inițiativele R.P.D. Coreene, 
de eforturile si acțiunile sale vizînd 
unificarea pașnică, democratică si 
independentă a tării.

România îsi manifestă din nou 
Întreaga sa solidaritate cu lupta po
poarelor din Africa pentru lichidarea 
deplină a colonialismului. pentru 
apărarea si consolidarea Indepen
dentei lor naționale si înaintarea li
beră ne calea progresului economic 
si social. In acest cadru, acordăm 
tot sprijinul luptei duse de po
porul namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O. pentru dobindirea inde
pendentei. pentru trecerea neintir- 
ziată la înfăptuirea Rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind asigurarea accesului Nami
biei la independentă. Ne pronunțăm 
ferm împotriva politicii, de apart
heid, pentru asigurarea deplinei e- 
galităti a tuturor cetățenilor Africii 
de Sud si participarea lor la viata 
politică a tării, cu toate drepturile.

In general, considerăm că este 
necesar ca Organizația Națiunilor 

Unite să acționeze cu cea mai mare 
răspundere pentru încetarea, conflic
telor militare si pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state numai pe calea tratativelor si 
altor metode de reglementare paș
nică. pe baZa principiilor fundamen
tale ale dreptului international.

în spiritul Declarației privind re
glementarea pașnică a diferendelor 
internaționale, adoptată în 1982. con
siderăm de cea mai mare importan
tă înfăptuirea propunerii prezentate 
de România. împreună cu alte sta
te. la sesiunea precedentă, privind 
crearea în cadrul O.N.U. a unui or
ganism special pentru bune oficii, 
mediere si conciliere, care să acțio
neze prompt si eficient în direcția 
prevenirii apariției de noi confrun
tări armate si pentru solutionarea 
pașnică a conflictelor si a oricăror 
altor probleme litigioase dintre state.

O contribuție importantă la întă
rirea păcii si securității mondiale, 
la dezvoltarea unei largi cooperări 
internaționale o poate aduce instau
rarea unor raporturi de bună veci
nătate între state. Discuțiile care au 
avut loc pînă în prezent pe această 
temă în cadrul O.N.U.. propunerile 
si sugestiile formulate creează pre
mise pentru trecerea la elaborarea 
unui document international care să 
contribuie la dezvoltarea si promo
varea bunei vecinătăți între state.

O cerință imperativă pentru pacea 
și securitatea popoarelor, pentru în
suși viitorul, omenirii, o constituie 
lichidarea subdezvoltării, reducerea 
decalajelor dintre țările bogate și 
țările sărace și edificarea noii or
dini economice internaționale.

Este cunoscut că în ultimii ani, ca 
urmare a crizei economice mondiale, 
a politicii dobinzilor excesiv de mari, 
situația economică s-a agravat în 
mod deosebit și, in acest cadru, s-au 
mărit tot mai mult decalajele din
tre țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare. Toate tratativele pur
tate pină acum în cadrul dialogului 
Nord-Sud nu au dus practic la nici 
un rezultat.

în aceste condiții, România pro
pune ca, in examinarea problemelor 
economice internaționale la actuala 
sesiune, eforturile să fie concentrate 
cu prioritate în direcția găsirii căi
lor pentru angajarea unor tratative 
reale. în cadrul O.N.U., între țările 
dezvoltate și țările în curs de. dez
voltare, în scopul depășirii crizei e- 
conomice mondiale și ăl rezolvării 
echitabile a problemelor subdezvol
tării și pentru instaurarea noii or
dini economice internaționale.

în acest spirit, ne pronunțăm pen
tru convenirea urgentă a lansării ne
gocierilor globale într-un comitet 
special, fie după experiența Confe
rinței privind dreptul mării, fie. în 
cadrul unei conferințe a O.N.U., cu 
participarea tuturor statelor. într-un 
asemenea cadru, ar urma să se aibă 
în vedere elaborarea unui program 
de măsuri în vederea ajutorării ță
rilor în curs de dezvoltare, precum 
și a unui Tratat general privind 
noile principii ale relațiilor economi
ce internaționale. România consi
deră că este atît in interesul țări
lor în curs de dezvoltare, cît și al 
celor dezvoltate, să se ajungă neîn- 
tirziat la o înțelegere și la o politică 
nouă în problemele economice mon
diale. Este timpul să se facă totul 
pentru a se găsi căile în vederea 
unui sprijin efectiv pentru țările in 
curs de dezvoltare, lichidarea sub
dezvoltării și realizarea noii ordini 
economice mondiale constituind o 
necesitatA obiectivă pentru stabilita
tea și dezvoltarea economică a în
tregii lumi.

In mod deosebit, se impune gă
sirea unei soluții radicale, globale, 
in problema datoriilor externe ale 
țărilor in curs de dezvoltare. Politi
ca dobinzilor înalte, împreună cu 
efectele crizei economice, este în 
bună măsură responsabilă de situa
ția creată. Ținînd seama de situația 
gravă existentă în această privință, 
România consideră că. este necesară 
nu o soluție selectivă, ci o rezolva
re globală, care să cuprindă princi
piile generale privind reglementarea 
datoriilor externe ale țărilor în curs 
de dezvoltate.

O asemenea rezolvare trebuie, 
după părerea țării noastre, să in
cludă anularea completă a datoriei 
pentru țările cele mai sărace și re
ducerea cu un procent important a 
datoriei celorlalte țări în curs de 
dezvoltare, precum și reeșalonarea 
generală a datoriilor acestora pe o 
perioadă mai lungă, cu o dobîndă 
redusă sau chiar fără dobîndă. Tot
odată. este necesară stabilirea unor 
limite maxime ale dobinzilor pentru 
creditele vechi care să nu depășeas
că 7—8 la sută, iar sumele plătite ca 
dobînzi peste aceste limite să fie 
reduse din volumul datoriei externe. 
Pentru noile credite care se acordă 
țărilor în curs de dezvoltare este 
necesar să se stabilească o dobîndă 
care să nu depășească 5 la sută. Re
zolvarea globală trebuie să includă, 
de asemenea, stabilirea unui plafon 
pentru plățile anuale în contul da
toriei externe care să nu fie mai 
mare de 10—15 la sută din încasă
rile anuale obținute din exporturile 
statelor respective.

Soluția preconizată urmează să 
prevadă asigurarea accesului țărilor 
în curs de dezvoltare la credite in
ternaționale, în condiții avantajoase, 
și crearea unui fond de alimentare 
a acestor credite de către țările dez
voltate.

în același timp, în interesul între
gii dezvoltări economice mondiale, 
se impune o reorganizare a sistemu
lui monetar internațional, pe baze 
noi, echitabile, cu respectarea strictă 
a principiilor noi ale relațiilor dintre 
state, astfel incit aceasta să contri
buie la stimularea dezvoltării eco
nomice a fiecărei țări, și in primul 
rînd a celor în curs de dezvoltare.

Considerăm că este necesară inten
sificarea eforturilor pentru asigura
rea accesului larg, neîngrădit, al ță
rilor în curs de dezvoltare la cu
ceririle științei și tehnologiei moder
ne și a unui transfer substanțial de 
tehnologii către aceste țări, în condi
ții avantajoase, care să' corespundă 
nevoilor lor specifice de dezvoltare. 
Se impune, în special, impulsionarea 
negocierilor inițiate in cadrul 
U.N.C.T.A.D. în vederea elaborării și 
adoptării codului de conduită pri
vind transferul de tehnologie, finan

țarea — prin mecanismele O.N.U. — 
a realizării de proiecte de asistență 
tehnică în țările în curs de dezvol
tare, menite să creeze și să dezvolte 
capacitățile științifice și tehnologice 
naționale ale acestor țări.

România atribuie cea mai mare 
importanță problemei combaterii 
practicii profund nocive a racolării 
de cadre din țările in curs de dez
voltare, care privează aceste state de 
un element esențial al potențialului 
lor de dezvoltare economică și so
cială. Apreciind activitatea desfășu
rată de către grupul de experți gu
vernamentali special creat în cadrul 
U.N.C.T.A.D.,. sîntem de părere că 
este necesară intensificarea eforturi
lor în vederea elaborării în cel mai 
scurt timp a unui cadru adecvat de 
cooperare internațională care să pre
vină consecințele negative ale raco
lării de cadre calificate din țările în 
curs de dezvoltare de către țările 
dezvoltate. Considerăm că o conven
ție sau un acord internațional care 
va reglementa această problemă tre
buie să prevadă obligația ca, in 
cazul cadrelor cu pregătire superi
oară, acestea sau firmele care le 
angajează să restituie statelor din 
care provin toate cheltuielile legate 
de pregătirea lor, precum și să 
acorde despăgubiri.

în efortul de restructurare a rela
țiilor economice internaționale și de 
instaurare a noii ordini economice 
mondiale, de depășire a . stării de 
subdezvoltare, un foi deosebit de im
portant revine extinderii și adin- 
cirii cooperării economice din
tre țările în curs de dezvoltare, 
întăririi solidarității și unității lor 
de acțiune. în acest sens, România 
se pronunță pentru organizarea unei 
conferințe la nivel înalt a acestor 
țări, în vederea dezvoltării cooperă
rii dintre ele și a stabilirii unei stra
tegii comune pentru negocierile cu 
țările dezvoltate.

Intr-o lume dominată de contradic
ții și insecuritate, de grave amenin
țări la adresa păcii, problematica ti
nerei generații trebuie să ocupe un 
Ioc de prim ordin in preocupările 
statelor noastre. Viitorul fiecărei na
țiuni, al întregii umanități este în 
conexiune directă cu educarea tine
retului în spiritul celor mai nobile 
idealuri de muncă, libertate și pace.

Marcarea în 1985 a Anului Interna
țional al Tineretului, sub deviza 
„Participare, dezvoltare, pace“, este 
o expresie a înaltei responsabilități 
cu care este învestită în această pri
vință Organizația Națiunilor Unite. 
Anul Internațional al Tineretului, 
prin pregătirile și acțiunile desfășu
rate pe parcursul mai multor ani, 
se anunță ca un eveniment de 
seamă în viața tineretului, menit să 
aducă o contribuție de mare impor
tanță la unirea forțelor tinerei ge
nerații și creșterea aportului ei la 
dezvoltarea economico-socială a fie
cărei țări. Ia lupta pentru progres 
social, colaborare și pace în întreaga 
lume. Ne. exprimăm convingerea că 
hotărîrile care vor fi adoptate de 
actuala sesiune a Adunării Generale, 
pe baza recomandărilor formulate de 
Comitetul consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretu
lui, vor da un nou impuls intensifi
cării participării tinerei generații la 
eforturile generale pentru soluțio
narea marilor probleme ale epocii 
noastre, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Pornind de la complexitatea pro
blemelor vieții internaționale, Româ
nia consideră că este necesar ca, la 
soluționarea acestora, să participe 
toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, și se pronunță con
secvent pentru creșterea rolului ță
rilor mici și mijlocii, al țărilor în 
curs. de dezvoltare și statelor neali
niate, care sînt cele mai interesate 
în promovarea unei politici de co
laborare, independență și pace.

Considerăm că un rol important 
revine Organizației Națiunilor Unite, 
altor organisme internaționale, care 
trebuie să contribuie tot mai activ 
la asigurarea participării cu drepturi 
egale a tuturor statelor la viața in
ternațională, în interesul destinderii, 
al independenței și păcii, la demo
cratizarea întregii vieți internațio
nale. ■

în ce o privește, România este 
ferm hotărîtă să acționeze și în 
viitor — ca și pînă acum — pentru 
a dezvolta larg relațiile cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire so
cială. Dezvoltăm puternic colabora
rea cu toate țările socialiste, și în 
primul rînd cu vecinii noștri, cu ță
rile în curs de dezvoltare, precum și 
cu țările dezvoltate, cu toate statele 
lumii. Așezăm statornic la baza re
lațiilor internaționale egalitatea in 
drepturi, respectarea strictă a prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța, a dreptului fiecărui 
popor de a-și alege calea dezvoltă
rii economico-sociale pe care o do
rește, fără nici un amestec din afară.

în _ spiritul politicii externe a 
României, de largă deschidere inter
națională, de pace și colaborare, pe 
baza mandatului încredințat de pre
ședintele țării, delegația română este 
ferm hotărită ca, impreună cu toate 
celelalte delegații, să-și aducă în
treaga contribuție la asigurarea 
succesului lucrărilor actualei sesiuni 
a Adunării Generale, pe agenda 
căreia sînt înscrise probleme de o 
însemnătate deosebită. Avem profun
da convingere că, prin angajarea și 
eforturile responsabile ale tuturor 
statelor și guvernelor, ale popoare
lor, se poate bara calea unui război 
mondial, a catastrofei nucleare, se 
pot asigura pacea, bunul cel mai 
de preț al umanității, triumful unei 
politici noi, de egalitate și respect al 
independenței naționale, făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Așa cum sublinia recent președin
tele Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUSESCU, „indife
rent de orinduirile sociale diferite 
din țările noastre, de concepțiile 
politice si filozofice deosebite, in
diferent de existenta chiar a unor 
divergente sau probleme litigioase 
dintre unele state, să trecem peste 
toate acestea, punind mai presus de 
toate interesele fiecărui popor, ale 
omenirii în general, să acționăm cu 
întreaga hotărire, răspunzînd aștep
tărilor popoarelor. întregii omeniri". 

Andrei Gromiko. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., relevînd creșterea perico
lului de război și faptul că teme
lia păcii pe Fămînt a devenit tot 
mai instabilă, a arătat că Uniunea 
Sovietică își concentrează efortu
rile spre atingerea obiectivului 
fundamental — prevenirea unei ca
tastrofe nucleare.

Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru convorbiri serioase. Nu nu
mai că sîntem gata pentru aseme
nea convorbiri, ci și insistăm ca ele 
să aibă loc, a spus el. Propunerile 
noastre privind limitarea și redu
cerea armamentelor strategice, pre
cum și limitarea armamentelor nu
cleare în Europa rămin în vigoare 
— a continuat vorbitorul. Este ne
cesar să se oprească cursa înar
mărilor nucleare. Trebuie să se des
chidă perspectiva reducerii ulterioa
re a arsenalelor nucleare.

Vorbitorul a declarat că Uniunea 
Sovietică propune includerea pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale, ca o problemă 
importantă și urgentă, problema fo
losirii spațiului cosmic exclusiv în 
scopuri pașnice. U.R.S.S., a adăugat 
el, rămîne la poziția că este necesar 
ca negocierile cu Statele Unite vi
zînd preintîmpinarea militarizării 
spațiului extraatmosferic să înceapă 
cit mai curînd posibil.

După ce a reamintit propunerea 
țărilor socialiste privind încheierea 
unui tratat de nerecurgere recipro
că la forță militară în relațiile din
tre statele Tratatului de la Varșo
via și cele ale N.A.T.O., vorbitorul 
s-a referit Ia necesitatea depășirii 
impasului în cadrul negocierilor pen
tru. reducerea forțelor armate și ar
mamentelor și alte măsuri adiacente 
în Europa Centrală, de la Viena, al 
Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva, precum și a realizării de 
progrese Ia Conferința de la Stock
holm.

A. Gromiko s-a pronunțat pentru 
înfăptuirea unor măsuri reale în 
direcția frinării cursei înarmărilor 
și pentru dezarmare, în strînsă le
gătură cu rezolvarea problemelor 
dezvoltării economice și sociale 
mondiale, arătînd că U.R.S.S. consi
deră reducerea, în expresie procen
tuală sau absolută, a bugetelor mi
litare drept una din posibilitățile 
de perspectivă în acest sens.

Vorbitorul a abordat apoi o serie 
de situații conflictuale de pe glob, 
arătind: Toate statele sînt obligate 
șă respecte dreptul inalienabil al po
poarelor de a-și hotărî de sine stă
tător soarta, de a alege singure calea 
politică de dezvoltare pe care o do
resc.

Trecînd în revistă relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., vorbitorul a de
clarat : Uniunea Sovietică consideră 
că acțiunile concrete, și nu asigură
rile verbale, sînt capabile să ducă 
spre normalizarea situației în rela
țiile sale cu S.U.A. Uniunea Sovie
tică vrea pace și numai pace cu 
S.U.A. ,

Potrivit convingerii noastre fer
me, a arătat A. Gromiko, actuala 
deplasare îngrijorătoare din evolu
ția relațiilor internaționale poate fi 
redresată.

Cursa, înarmărilor — a declarat în 
încheiere A. Gromiko — poate fi 
oprită și dirijată pe o spirală des- 
crescîndă ; poate fi redus și apoi 
înlăturat complet pericolul de răz
boi. Pentru aceasta, este necesară 
unirea eforturilor tuturor statelor — 
nucleare sau nenucleare, mari sau 
mici, indiferent de orinduirea lor 
socială.

BERLIN

Manifestare consacrată României socialiste
BERLIN 28 (Agerpres). — La U- 

niversitatea Humboldt din Berlin a 
avut loc o adunare, în cadrul căreia, 
în fața unei asistențe numeroase, 
au fost evocate realizările poporului 
român în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. S-au 
reliefat succesele deosebite obținute 
de țara noastră în perioada de cînd 
Ia conducerea partidului și statului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost subliniate contribuția tovară
șului Nicolae Ceaușescu la lupta 
pentru pace și înțelegere pe plan in

Convorbiri economice
SOFIA 28 (Agerpres). — La Plov

div au avut loc convorbiri între to
varășii Petre Preoteasa, ministrul 
român al industriei construcțiilor de 
mașini, Alexandru Necula, ministrul 
industriei de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică, și tovarășul 
Ognian Doinov, ministrul construc
țiilor de mașini și electronicii al 
R. P. Bulgaria.

Cu acest prilej s-a examinat sta
diul îndeplinirii hotăririlor adoptate 
în cadrul întîlnirilor dintre secreta
rul general al Partidului Comunist

Vizita unei delegații militare române în Suedia
STOCKHOLM 28 (Agerpres). — în 

perioada 25—28 septembrie a.c. ge- 
neralul-colonel Constantin Olteanu, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a efec
tuat, in fruntea unei delegații mi
litare, o vizită oficială in Suedia, la 
invitația ministrului apărării al aces
tei țări, Anders Thunborg.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT^
CONVORBIRI LA MADRID.

I Apreciind că, în condițiile existen- 
I ței pericolului unui război nuclear 

și a proliferării noilor tipuri de 
i arme de distrugere în masă, situar 
I ția internațională se agravează, pre- 
1 ședințele guvernului Spaniei, Felipe 

Gonzalez, și primul ministru ăl 
I Suediei, Olof Palme, aflat in vizită 
I oficială la Madrid, s-au pronunțat 

în favoarea adoptării de măsuri 
| care să asigure reluarea cursului 
I destinderii.

ALEGERI ÎN IRAK. La 20 
I octombrie, in Irak vor avea loc 

alegeri legislative, transmite agen
ția irakiană de informații I.N.A. 
Alegătorii irakieni vor desemna în

Analizînd situația internațională 
actuală, ministrul de externe al Re
publicii Cipru, Gheorghios Iacovou, 
a apreciat că principalele pericole 
pentru pacea mondială izvorăsc din 
existența unui mare număr de con
flicte regionale, precum și din re
curgerea la forță și amenințarea cu 
forța, la intervenții armate și la 
ocupație, din suferințele generate de 
negarea unor drepturi și libertăți 
fundamentale ale oamenilor. De ase
menea, el a arătat că una din princi
palele preocupări este lipsa de pro
grese în sfera dezarmării, în special 
a dezarmării nucleare, deoarece 
eșecul în obținerea de progrese în 
acest domeniu major poate duce la 
confruntare și război care ar pune 
în pericol însăși supraviețuirea ome
nirii pe planeta noastră. El a adăugat 
că un factor important de insecu
ritate, generator de mari pericole la 
adresa păcii mondiale, îl constituie 
actuala ordine economică internațio
nală, caracterizată de „inegalitate, 
dominație și dependență".

Vorbitorul a stăruit .asupra nece
sității unei soluții politice în proble
ma cipriotă, pe baza prevederilor 
rezoluțiilor O.N.U., care să asigure 
retragerea trupelor străine din insulă 
și. să garanteze suveranitatea, inte
gritatea teritorială, unitatea și sta
tutul de nealiniere al Republicii 
Cipru.

Apreciind că „situația internațio
nală rămîne încordată", ministrul 
afacerilor externe al Japoniei, Shin- 
taro Abe, a exprimat convingerea 
guvernului său ca prin abordări 
realiste și printr-o largă cooperare 
internațională, prin folosirea dialo
gului și a posibilităților oferite de 
O.N.U. și de alte foruri de nego
ciere pot fi înregistrate progrese in 
direcția însănătoșirii climatului poli
tic internațional, a reducerii încor
dării din relațiile Est-Vest, a opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării, a soluționării prin mij
loace pașnice a focarelor de tensiune 
din diferite regiuni ale planetei ș 
depășirii fenomenelor negative di’ 
economia mondială, care se repercu
tează negativ în special asupra efor 
turilor de progres și bunăstare ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

In continuare, vorbitorul a insis
tat asupra necesității de a se de
păși imobilismul in care sint canto
nate de mai mulți ani negoci 
de dezarmare și de a se elaL 
acorduri cuprinzind măsuri substan
țiale în sfera dezarmării, cu priori
tate maximă în domeniul nuclear. 
Stocurile excesive de arme nucleare 
existente în prezent, a declarat mi
nistrul nipon, amenință însăși exis
tența omenirii. Trebuie să găsim o 
cale de eliminare completă a acestei 
amenințări.

Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Ioannis Haralambopoulos, 
a apreciat că cea mai importantă 
problemă a lumii de azi o constituie 
salvgardarea și consolidarea păcii 
„în special într-o perioadă în carer 
cursa înarmărilor a luat proporții 
alarmante". El a declarat că guvernul 
elen se pronunță pentru înfăptuirea 
cu prioritate a dezarmării nucleare 
și, în context, a evocat eforturile 
depuse de statele din Balcani pentru 
crearea unei zone denuclearizate.

A fost evocată în acest sens pri
ma conferință a experților din ță
rile balcanice, care a avut loc la Ate
na în lunile ianuarie-februarie 1984. 
Guvernul Greciei este convins că cea 
de-a doua întîlnire a experților, care 
va avea loc la București, va <J*x un 
nou impuls acestei acțiuni me- a- 
se, a arătat vorbitorul.

ternațional, participarea României 
la rezolvarea marilor probleme ale 
lumii contemporane. Totodată. au 
fost evidențiate relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și R. D. Germană, dintre parti
dele și popoarele noastre, care cu
nosc un curs ascendent. înj spiritul 
înțelegerilor convenite la nivel înalt, 
subliniindu-se în mod deosebit im
portanța recentei întâlniri, de la 
București, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker.

româno-bulgare
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general a 
C.C. al Partidului Comuniști Bulgar, 
președintele Consiliului de i Stat al 
R.P. Bulgaria, tovarășul Todor Jiv- 
kov, convenindu-se măsuri pentru 
dezvoltarea in continuare a colaboră
rii economice și livrărilor reciproce 
dintre cele două țări în domeniile 
construcțiilor de mașini, mășinilo - 
unelte, electrotehnicii și electronicii.

A participat ambasadorul României 
în Bulgaria, Liviu Minda.

în timpul vizitei, delegația milita
ră română a fost primită de vice- 
prim-ministrul suedez, Ingvar Carls- 
son, a avut convorbiri la Ministerul 
Apărării al Suediei și a vizitat in
stituții și unități militare, precum șl 
obiective social-culturale.

cadrul scrutinului pe cei 250 mem- . 
bri ai Adunării Naționale. Potrivit | 
agenției I.N.A., pentru cele 250 I 
locuri sint înscriși 750 candidați.

TULBURĂRI ÎN R.S.A. Situația 
se menține explozivă in numeroase 
aglomerări urbane locuite de popu 
lația de culoare din Republica Sul 
Africană. Tulburările au reizbur’ , 
la Soweto, unde un tînăr a fost i;s 
în timpul incidentelor declanșat, 
prilejul funeraliilor unui lider ‘ 
studenților de culoare, victimă și’el | 
a brutalității poliției sud-africane. 
Pe de altă parte, mii de elevi au 1 
boicotat la Soweto cursurile in semn j 
de protest față de injustițiile siste
mului de apartheid: ,
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