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In spiritul indicațiilor formulate de TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,
ÎN INTIMPINAREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

In întreaga tară, muncă bine organizată 
pentru înfăptuirea sarcinilnr economice!

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE
— folosite din plin, cu randament maxim

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Thailandei

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după-a- 
miază, la Snagov, pe Seth Herabat,

ambasadorul Thailandei la București, 
în vizită de rămas bun, in legătură 
cu încheierea misiunii acestuia in 
țara noastră.

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

BOGATĂ ACTIVITATE EXTERNĂ,
consacrată păcii, libertății, progresului

Eveniment de amplă semnificație in viața parti
dului ți a țârii, Congresul al XIII-lea al P.C.R., in- 
timpinat de intregul popor cu remarcabile fapte de 
muncă, constituie prilej de evaluare a activității 
bogate, multilaterale desfășurate de partid ți po
por, in perioada celor cinci ani care au trecut de 
Io cel de-al Xll-lea Congres. Ața cum pe plan in
tern bilanțul împlinirilor din acețti ani inscrie stră
lucite realizări, prin care patria noastră s-o ridi
cat pe noi trepte de progres ți civilizație, tot ast
fel ți în activitatea internațională Partidul Comu
nist Român, România socialistâ s-au afirmat deo
sebit de marcant pe arena internațională, printr-o 
politică de un excepțional dinamism, principială ți 
constructivă.

dul și statul nostru, prin glasul de inaltă autori
tate al tovarășului Nicolae Ceaușescu, să nu se fi 
pronunțat, să nu-ți fi adus contribuția in vederea 
unor rezolvări constructive, avansind idei ți propu
neri creatoare, realiste. O nouă și strălucită con
firmare în acest sens o constituie POZIȚIA ROMÂ
NIEI, CONCEPȚIA Șl APRECIERILE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU PRIVIND ASIGURAREA PĂ
CII, REALIZAREA DEZARMĂRII, DESTINDERII Șl 
COLABORĂRII INTERNAȚIONALE, prezentate în ca
drul actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

In marea Întrecere ce se desfă
șoară în întreaga tară în intîmpina- 
rea Congresului al XIII-lea al 
partidului, o serie de unități au În
registrat însemnate depășiri ale ola
nului la producția fizică si la indi
catorii de eficientă, una din pirghiile 
cele mai importante în obținerea 
aoestor rezultate fiind folosirea cu 
indici superiori a mașinilor, utilaje
lor si instalațiilor din dotare. Cum 
se știe, ca urinare a politicii înțe
lepte de dezvoltare susținută a tor
telor de producție, promovată con
secvent de partidul nostru, de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in ultimii ani am investit 
importante fonduri materiale si ba

re a economiei naționale. Toate a- 
ceste eforturi materiale si financia
re nu se fac si nu se vor face însă 
ca un scop in sine, ci pentru a pro
duce mai mult, la un nivel calita
tiv superior, cu eficientă sporită.

Tocmai în condițiile în care uni
tățile industriale, de construcții, de 
transporturi dispun de mijloace teh
nice tot mai moderne, de mare 
randament, toti oamenii muncii — 
de la muncitori la ingineri, tehni
cieni si cadre de conducere — tre-

în anii construcției socialiste, pen
tru a crește mai rapid producția, 
pentru a spori mai puternic produc
tivitatea muncii, pentru a ridica la 
un nivel mai înalt calitatea si nive
lul tehnic al producției.

Să reținem că. in acest an, creș
terea numai cu unu la sulă a gradu
lui de utilizare a capacităților de 
producție poate avea ca efect reali
zarea unei producții suplimentare de 
peste 11 miliarde lei. îmbunătățirea 
indicilor de folosire a mașinilor.

nești in toate sectoarele de activi
tate ale economiei naționale, in toa
te județele și zonele tării. Fiecare 
unit-ta economică dispune în pre
zent de o bază tehnico-materială mo
dernă. de mașini, utilaje si instalații 
de mare randament, ale căror per
formanțe sint pe deplin comparabi
le cu cele mai bune realizări atinse 
pe plan mondial. La Giurgiu. Bis- 
trița-Năsăud, Bacău. Alexandria. 
Roman. Balș. Botoșani — pentru a 
numi doar cîteva din localitățile în 
care în trecut „nu se întîmpla ni
mic" — se simte acum din plin 
pulsul trepidant al activității indus
triale.

Am investit si vom investi în con
tinuare. Valoarea foudurilor fixe pe 
ansamblul economiei naționale este 
in prezent de peste ! 400 miliarde 
lei, din care circa 2 000 miliarde lei 
o reprezintă mașinile, utilajele si 
instalațiile productive. Ținînd seama 
de exigentele mereu sporite ale pro
gresului tehnic, proiectul de Direc
tive ale Congresului al XIII-lea al 
partidului prefigurează un amplu 
proces de modernizare în continua-

buie jă-si pună întrebarea : cît șl ce 
producem cu baza tehnico-materia
lă din dotare 7 Nu trebuie, credem, 
să apelăm la calcule pentru a de
monstra că la nivelul actual al do
tării tehnice a întreprinderilor noas
tre fiecare oră de stagnare sau de 
folosire sub capacitatea nominală a 
unui strung, a unei mașini, a unei 
instalații provoacă pierderi însem
nate. Iar aceste pierderi sint cu atit 
mai mari cu cît gradul de tehnici
tate si complexitate a utilajelor st 
instalațiilor este mai ridicat.

Nivelul tehnic tot mai înalt al ba
zei materiale din dotarea unităților 
economice impune, în mod firesc, 
necesitatea folosirii intensive «•fie
cărei mașini și instalații. Aceasta, 
atît pentru realizarea unei produc
ții cît mai mari, de calitate superioa
ră. cit si pentru recuperarea cît mai 
grabnică a fondurilor cheltuite de 
societate. Așa cum sublinia recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, este ne
cesar să folosim la maximum baza 
tehnică modernă pe care am creat-o

utilajelor și instalațiilor echivalează, 
așadar, prin efectele pe care le arc, 
cu o însemnată investiție materială.

Din analizele efectuate în ultimul 
timp de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. rezultă că atît anul 
trecut, cît și în prima parte a aces
tui an s-au obținut' unele rezultate 
pozitive în utilizarea capacităților 
de producție. Totuși, s-a constatat 
:că nu peste tot a fost realizat inte
gral nivelul planificat, iar într-o 
serie de întreprinderi din industrie 
și, îndeosebi, din construcții și trans
porturi s-au manifestat lipsuri seri
oase in folosirea mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor, a mijloacelor de 
transport.

Pornind de la această situație. 
Comitetul Politic Executiv a cerut 
ministerelor, centralelor industriale 
și întreprinderilor să ia toate mă
surile pentru a asigura, in semestrul 
II al acestui an. creșterea substan
țială a indicilor de utilizare a ma
șinilor, a instalațiilor din toate ra
murile economiei naționale. Tot
odată, ținind seama de numărul încă

ridicat al mașinilor și utilajelor ne
folosite, s-a stabilit ca, în cursul 
trimestrului IV, să se clarifice com
plet situația acestora, astfel îneît în 
anul 1985 toate aceste mașini și 
utilaje să fie introduse în circuitul 
productiv și folosite la întreaga lor 
capacitate. S-a subliniat, totodată, 
că prin folosirea corespunzătoare a 
capacităților de producție existente 
poate fi obținut un important spor 
de producție și s-a cerut ministere
lor, centralelor industriale, tuturor 
unităților productive să asigure, prin- 
tr-o bună organizare a muncii și a 
proceselor tehnologice, prin întări
rea ordinii și disciplinei, creșterea 
continuă a indicilor de utilizare a 
tuturor mașinilor și Instalațiilor din 
toate sectoarele de activitate.

Revine ca o îndatorire majoră a 
organizațiilor de partid din fiecare 
întreprindere să urmărească modul 
cum se aplică măsurile stabilite de 
conducerea partidului, să intensifice 
șl diversifice formele muncii poli
tico-educative, astfel incit să se asi
gure toate condițiile necesare pen
tru folosirea la întreaga capacitate, 
cu indici superiori, a bazei tehnico- 
materiale din dotare. Avind in ve
dere potențialul productiv al econo
miei noastre naționale, rezultă cu 
claritate că. prin folosirea rationulă. 
eficientă a tuturor utilajelor și insta
lațiilor, planul pe acest an,,poate fi 
îndeplinit exemplar,1 la toate produ-’ 
sole și in toate sectoarele de acti
vitate.

In pagina a lll-a a ziarului 
publicăm ancheta „Scinteii" pe 
tema folosirii capacităților de 
producție în două unități indus
triale core realizează utilaje 
chimice.

întreaga aceastâ vastă activitate poartă ampren
ta puternicei personalități a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia ii revin meritul esențial ți rolul 
hotâritor in elaborarea ți promovarea ansamblului 
politicii externe românești. Omagiul pe care comu
niștii, intreaga noastră națiune il aduc, cu dragoste 
ți recunoștință, tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru marile împliniri înregistrate pe plan internațional 
în perioada dintre cele două congrese este totodată 
un omagiu adus conducătorului care, prin inițiati
vele sale de amplu râsunet, prin neobosită activi
tate in slujba nobilelor idealuri ale păcii, colabo
rării, independenței ți progresului, a făcut ca glasul 
României să fie astăzi atit de apreciat in lume. In 
această prodigioasă activitate se află unul din iz
voarele vii ale prestigiului strălucit de care se 
bucură România pe arena internațională. Se 
poate aprecia că nu a existat problemă importan
tă a actualității internaționale asupra căreia parti

Pozițiile consecvente ale partidului și statului 
nostru în marile probleme ale vieții internaționale 
au format, dealtfel, obiectivul ciclului de 30 de ar
ticole intitulat : „OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE 
POLITICII EXTERNE PROMOVATE DE ȚARA NOAS
TRĂ, DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU", 
publicat in preajma aniversării a 40 de ani de la 
actul istoric de la 23 August 1944.

In continuarea acestui ciclu, „Scinteia" își pro
pune ca, in intimpinarea Congresului al XIII-lea al 
partidului, să înfățișeze aspecte semnificative ale 
bogatei activități internaționale desfășurate de 
partidul ți statul nostru in perioada dintre cele două 
congrese. Totodată, este un prilej de reliefare a 
rolului pregnant al Partidului Comunist Român ca 
detașament activ al mișcării comuniste ți muncito
rești internaționale.

In acest cadru, in numărul de azi, sub aenericul 
„DE LA CONGRESUL AL XII-ȚfA LA CONGRESUL 
AL XIII-LEA AL P.C.R. - BOGATA ACTIVITATE EX
TERNĂ CONSACRATĂ PĂCII, LIBERTĂȚII, PROGRE
SULUI", publicăm (in pagina a Vl-a) primul ar
ticol consacrat dezvoltării ample a relațiilor inter
naționale ale partidului și statului nostru.

--- --------- ------

/

SEMINȚE DE BUNĂ CALITATE
condifia unor viitoare recolte bogate

Din noile construcții ale municipiului Ploiești Foto : S. CristianIn ultimii ani. în docu
mentele de partid. în cu- 
vîntările secretarului ge
neral rostite cu diferite 
prilejuri a revenit cu tot 
mai multă insistentă ce
rința perfecționării siste
mului de producere a se
mințelor, idee pe care o 
socotim de cea mai mare 
importantă pentru creșterea 
producției agricole si ridi
carea eficientei întregii 
activități din acest sector 
de bază al economiei na
ționale. După cum se știe, 
în acest sens a fost adop
tat un program special de 
producere a semințelor si 
materialului săditor. care 
are ca obiectiv esențial ge
neralizarea rapidă în pro
ducție a semințelor din ca
tegoriile biologice elită si 
înmulțirea 1. îutrucit anul 
agricol 1984—1985 are un 
rol decisiv pentru produ
cerea cantităților de se
mințe potrivit structurii de 
categorii biologice stabilite

prin programul amintit, su
punem atenției următoare
le probleme : necesitatea 
creșterii randamentelor ob
ținute la hectar pe supra
fețele pe care se produc 
semințele cu valoare bio
logică ridicată ; spiritul 
îngust manifestat de unele

consolidate din punct de 
vedere genetic. Din soiuri
le aflate în cultură trebuia 
să se realizeze în anul 1984 
o cantitate totală de să- 
mînță elită de 51 500 tone 
grîu și 11 900 tone orz. 
Aceste prevederi din pro
gram însă nu au fost rea-

Din practica înmulțirii se
minței elită din acest an 
rezultă că la soiurile afla
te în cultură asemenea ran
damente la hectar s-au rea
lizat in multe unități agri
cole din toate județele, tă
rii. La soiul Fundulea 29. de 
exemplu. Institutul de cer-

organe agricole care nu li
vrează semințe si altor 
județe : obligația ca fiecare 
județ să-și asigure sămîntă 
de griu și orz din produc
ția internă ; respectarea 
cu strictete a normelor a- 
grotehnice specifice cultu
rilor semincere.

Prin programul de pro
ducere a seminței super- 
elită și elită s-a acordat 
prioritate, atît anul trecut, 
cit si în acest an. multipli
cării soiurilor cu o valoare 
biologică ridicată și bine

lizate integral (la grîu s-au 
obținut 45 000 tone, iar la 
orz 8 000 tone sămîntă eli
tă) datorită mai ales pro
ducțiilor scăzute la hectar 
realizate anul acesta in 
unele unități agricole si 
chiar pe ansamblul unor 
județe- Specialiștii apre
ciază că, in condiții norma
le de producție, pe loturile 
semincere ar trebui să se 
obțină cel puțin 3 000 kg 
sămînță STAS la hectar, 
astfel incit această activi
tate să fie și rentabilă pen
tru unitățile producătoare.

cetări pentru irigații Bă- 
neasa — Giurgiu a obți
nut o producție de 4 506 kg 
sămîntă ; I.A.S. Cobadin. 
județul Constanta — 4100 
kg ; C.A.P. Țigănești, ju
dețul Iași — 3 200 kg. Tre
buie arătat însă că pe an
samblul unităților care s-au 
ocupat anul trecut de în
mulțirea seminței elită, 
randamentul mediu este 
mult sub cel realizat la 
griul produs pentru con
sum. Dintr-o sămîntă su- 
perelită de grîu. din soiul 
Iulia, la C.A.P. Ștefan cel

Mare — Argeș s-a ob
ținut o producție medie de 
numai 920 kg la hectar ; 
la I.A.S. Șendreni — Ga
lați și Ta I.A.S. M. Ko- 
gălniceanu —■ Tulcea — 
doar 1 250 kg la hectar ; la 
I.A.S. Lehliu — Călărași 
și la I.A.S. Dingeni — Bo
toșani, la orzul din soiul 
Miraj s-au obținut doar 
între 1200—1 600 kg la hec
tar. Sint apoi un număr 
de județe care, pe an
samblul suprafețelor culti
vate pentru producerea se
minței elită, au înregistrat 
randamente sub 2 000 kg 
la hectar : Bacău — 1 500 
kg. Satu Mare — 1 600 kg. 
Botoșani — 1 620 kg. Ga
lați — 1 820 kg. Teleorman 
— 1 870 kg, Tulcea — 
1 900 kg.

Ce motivații pot aduce 
specialiștii din unitățile in

Iosif POP
(Continuare în pag. a V-a)

TELEORMAN: Producție fizică 
peste prevederi

Desfășurînd larg între
cerea socialistă in intim
pinarea Congresului al 
XIII-lea al partidului, 
oamenii muncii din in
dustria județului Teleor
man obțin noi si impor
tante succese. Astfel, in 
perioada care a trecut din 
acest an. prin creșterea 
productivității muncii. în
noirea si modernizarea 
producției, perfectionarea 
tehnologiilor de fabrica
ție. s-au obținut supli
mentar mijloace de auto
matizări electronice si 
electrotehnice in valoare 
de 35,5 milioane lei, 
450 000 rulmenți. 15 mili
oane metri cubi gaze de 
sondă. 53 tone utilaje 
chimice, mașini si utilaje 
agricole în valoare de 15 
milioane lei. 320 tone cor

puri de încălzire. 5 000 
tone amoniac. 826 metri 
cubi prefabricate din be
ton si alte produse nece
sare economiei naționale. 
Valoarea producției fizice 
suplimentare depășește 
230 milioane lei. Printre 
colectivele care si-au în
scris numele la panoul de 
onoare se numără cele de 
la întreprinderea de rul
menți. întreprinderea de 
aparataje si accesorii si 
întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din 
Alexandria. întreprinde
rea de utilaj chimic Tur- 
nu Măgurele si întreprin
derea mecanică pentru 
agricultură si industrie 
alimentară Roșiori de 
Vede. (Stan Ștefan, co
respondentul „Scinteii").

Pasiunea 
cunoașterii

Conf. univ. dr. Ion DRĂGAN,
Universitatea din Timișoara

I LA DATORIE, UNDE ȚARA ARE NEVOIE DE TINE I

împliniri în climatul stimulator 
al înfloririi personalității umane

Pe itinerarele reportericești auzi, deseori, multe replici purtătoare de 
adevăr. Uno dintre acestea, notată da curînd : „Să vorbești mai puțin 
despre datorie, dar sâ răspunzi mereu prezent la chemarea ei".

Cuvintele transcrise luminează ca o roză de soare felul cum se gîn- 
dește, în realitatea noastră imediată, despre datorie. Temă de actualitate 
continuă — pentru forul conștiinței individuale și colective - în trecut, in 
prezent și in viitor. Temă de dezbatere și de practică morală eternă. Cu 
otît mai mult pentru timpul nostru, cînd țara privește de la înălțimea în
făptuirilor socialiste ale celor 40 de ani de revoluție, către anii 2000 și 
mai departe, prin ferestrele larg deschise spre viitor de proiectul de Di
rective ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului.

Am căutat, deci, să stăm de vorbă cu astfel de oameni, de pe întreg 
cuprinsul țării, care „vorbesc mai puțin despre datorie, dar nu pregetă 
să spună prezent la chemarea ei". Prezent, ori de cite ori s-a rostit și 
se rostește această vibrantă chemare. încredințăm aici, literei de plumb, 
citevo dintre mărturiile emoționante, exemplare, ale unor oameni ai dato
riei. Citeva mărturii doar, din milioanele de mărturii posibile.<1 -

„Am venit pentru două 
luni și am râmas pentru 
toată viața", ~ v*ati născut in 
comuna Ditrău. județul Harghita. 
Acum, stăm de vorbă in inima Olte
niei. la Motru. De mult pe aici 7

— De 20 de ani. Atunci am venit 
în bazinul minier al Metrului. îm
preună cu Anton Duban, Ion Co- 
jocaru, Ion Pop. Detașați pentru 
două luni...

— ...și ați rămas douăzeci de ani!
— Pentru că a fost nevoie de noi. 

Cum ne-ar fi stat să nu înțelegem 
rostul acestei datorii 7

întrebarea imperativă a minerului 
Csiki Iosif trezește răscolitoare 
ecouri. Să ne amintim : țara, acum 
20 de ani, rostea multe asemenea 
chemări — la „porțile luminii" ori 
pe Argeș. în viitoarea vatră de otel 
a Galaților ori în înfloritoarele livezi 
ale acestor ani, ce trebuiau să se

nască pe cimpia de nisipuri a 
Doljului. La Transfăgărășan ori pe 
atîtea platforme industriale aflate 
atunci încă pe hirtia de calc și. deo
potrivă, în visele oamenilor. Ro
manticii oameni ai datoriei au răs
puns la glasul țării și astfel mii și 
mii de planuri de pe hîrtia de calc, 
mii și mii de vise au devenit repere 
firești în geografia operei de con
strucție socialistă.

Csiki Iosif are un fel al lui de a 
măsura acest timp :

— Orașul nu exista cînd am venit 
la Motru. „Oraș" erau cele două 
„F“-uri — blocuri de șantier. Cînd 
viitoarea mea soție — Ecaterina — 
a terminat liceul de limbă maghia
ră din Petroșani, m-a urmat la Mo
tru. ne-am căsătorit, am primit casă.

în noua casă, din noul oraș in 
devenire, au crescut și cele trei fete 
ale lui Csiki Iosif : Ecaterina, Iu- 
liana si Gabriela. Cea mare a termi
nat liceul electromecanic din Motru

și „lucrează cu tata la mina Leurda". 
Cea mijlocie e incă Ia profesională, 
iar cea mică învață la liceul agricol. 
Soția este lăcătuș tot la mina Leurda.

— Prindeți rădăcini trainice in 
Oltenia, tovarășe Csiki.

— Așa zic și eu. Așa zic si Ștefan 
Dobrita, de loc din Moldova, bănă
țeanul Emil Muravscic. maramure
șeanul Grigore Ștet ori gorjeanul 
Constantin Mimară, Mergem deseori 
împreună la „iarbă verde" și nu o 
dată ne amintim de detașarea noas
tră de două luni...

Timpul celor 20 de ani de cînd 
lucrează aici, timp al faptei izvorîte 
din conștiința datoriei. Timp în care

Iile TANASACHE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

(Continuare in pag. a Il-a)

Cei care au asistat 
vreodată la momentul 
festiv al „predării 
cheii" de către clasa 
de absolvenți colegilor 
din clasa următoare 
nu au putut să nu în
registreze exprimarea, 
de multe ori prin 
lacrimi, a sentimente
lor de melancolie si 
regret după anii de 
scoală sl. uneori, după 
profesorii care le-au 
umplut acești ani cu 
bucurii intelectuale. 
Atmosfera este emo
ționantă si contami
nantă chiar si pentru 
cei care o reeditează 
doar in amintiri. Silit 
insă si absolvenți la 
care ..unda" melanco
liei este foarte-iute- 
trecătoare. in locul ei 
instalîndu-se „fluviul" 
unei bucurii a „scă
pării" de scoală si de 
canoanele ei.

Acest sentiment ar 
trebui să-i Întristeze 
ne profesorii lor: căci, 
ce folos că le-au dat 
cunoștințe si deprin
deri la disciplina pe 
care au predat-o. dacă 
nu au reușit să le tre
zească si interesul 
pentru ea 7 Dacă a- 
ceasta le-ar fi fost 
preocuparea esenția
lă. acum ar putea trăi 
bucuria descoperirii la 
foștii lor elevi a do
rinței de continuare a 
studiului, nu neapărat 
în forme organizate 
de stat, ci si prin au- 
toeducatie ori autoin- 
structie. forme care ar 
ilustra, astfel. într-o 
măsură sporită, per
sonalitatea Pasionată 
de cunoaștere. Or. o 
asemenea personalita
te nu se formează pe 
băncile scolii prin „în
dopare" cu cunoștin

țe si nici cu „sabla lui 
Damocles", a notelor 
mici si a corigentelor, 
ci prin folosirea ace
lor strategii didactice, 
care să trezească 
marele interes de cu
noaștere ce caracteri
zează. potential, pe 
oricare tinăr. în cu- 
vîntarea rostită la des
chiderea actualului an 
de învătămint. secre
tarul general al parti
dului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 
sublinia, cu excepțio
nală forță de pătrun
dere. marea, hotârî- 
toarea impoi-tantă a 
insusirii permanente 
a noilor cuceriri ale 
stiintei. culturii si 
tehnicii. După cum 
este știut. cunoș
tințele dobîndite in 
anii de scoală pri
mesc. în zilele noas
tre. o uzură morală 
mai mare in cîtiva ani 
decit. in trecut. în ci
teva decenii. Această 
perimare necesită în
locuirea lor intr-un 
ritm alert si continuu, 
motiv pentru care as
tăzi nu mai putem 
împărți dihotomic 
viata omului intr-o 
„perioadă de acumu
lare" si una „de va
lorificare" a cunoș
tințelor sau deprinde
rilor. ci este necesară 
o educație permanen
tă. Absolventul unui 
grad de învătămint — 
fie el si superior — 
care .si-a pus lira în 
cui" dună ce a in
trat în activitatea 
profesională, riscă o 
descalificare, căci ni
mic nu este mai nă-
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE 
DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI

- moment important în întărirea 
spiritului revoluționar, in perfecționarea 

activității organizațiilor de partid

Oamenii muncii dezbat proiectul de Directive

Deplină aprobare, unanimă adeziune 
din partea întregului popor

SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEII"

„Ne angajăm într-o susținută bătălie a calității"
O trăsătură comună unește toate adunările și conferințele de dare 

de seamă și alegeri — adeziunea unanimă fată de hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire ia realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIH-lea Congres al P.C.R., în funcția 
supremă de secretar general al partidului. Participantii la dezbateri, 
muncitori, țărani, intelectuali, în cuvinte simple, emoționante, argu
mentează această opțiune politică fundamentală pornind de la con
vingerea fermă că realegerea celui mai iubit fiu al poporului în frun
tea partidului garantează și in viitor mersul ascendent al patriei spre 
noi culmi de civilizație si progres. Adoptarea de hotăriri proprii în 
acest sens se constituie în concludente dovezi ale unității de neclintit

a tuturor comuniștilor, a întregului popor în jurul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In cadrul acestor adunări si conferințe, comuniștii analizează, tn 
spirit critic și autocritic, munca desfășurată de organele și organiza
țiile de partid pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului și stabilesc, în perspectiva mă
rețelor obiective cuprinse in proiectul de Directive ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, ample măsuri politico-organizatorice menite să 
contribuie la realizarea optimă a sarcinilor ce le revin in toate do
meniile vieții materiale și spirituale.

Intransigența la loc de frunte într-o întreprindere fruntașă
Acum doi șni si jumătate, cînd 

î-au încredințat mandatul, comu
niștii din cadrul întreprinderii de 
turism, hoteluri si restaurante 
București au cerut comitetului de 
partid să conducă cu rezultate la 
fel de bune activitatea politico- 
organizatorică. îneît drumul pe care 
se afla angajată unitatea, de ob
ținere a titlului de Erou al Muncii 
Socialiste, să fie dus oină la capăt.

Era firesc deci ca dezbaterile 
din cadrul recentei conferințe de 
dare de seamă și alegeri să aibă 
în centrul lor modul în care comi
tetul de partid a asigurat ducerea 
la îndeplinire a acestui obiectiv, 
a angajat la realizarea sarcinilor 
economice eforturile tuturor co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii. O serie de vorbitori, prin
tre care Mircea Niculescu. Teo
dora Mânu, Mirela Marin, Irina 
Vîntu au relevat în mod deosebit 
în cuvîntul lor preocuparea co
mitetului de partid pentru orien
tarea cit mai eficientă a activității 
organizațiilor de bază spre înde

plinirea sarcinilor de producție si. 
mai ales. în abordarea lor perma
nentă. atît prin modalitățile proprii 
muncii de partid, cit și prin cele 
specifice celorlalte organisme de 
răspundere din unitate. S-a apre
ciat aproape de către toți vorbi
torii că organul de partid din în
treprindere a reușit, mai bine de- 
cît în perioadele anterioare, să 
îndrume birourile organizațiilor de 
bază, consiliul oamenilor muncii, 
organizațiile de masă și obștești 
pentru a imprima fiecare activității 
lor un conținut propriu răspunde
rilor ce le revin, astfel lncît să se 
asigure practic conectarea efortu
rilor tuturor comuniștilor, ale în
tregului colectiv, la îndeplinirea 
ritmică, în condiții de calitate șl 
eficiență, a sarcinilor de plan. Fap
tul că a reușit îl demonstrează 
atît rezultatele obținute în ultimii 
doi ani — unitatea fiind distinsă, 
în 1983, cu titlul de Erou al Muncii 
Socialiste — cît și pe cele 8 luni 
din acest an, cînd se menține din 
nou pe primul loc în întrecerea so
cialistă din cadrul ramurii.

Nota de exigență imprimată de 
darea de seamă, care a argumentat 
convingător că rezultatele pozitive 
obținute se datoresc climatului de 
responsabilitate creat, de angajare 
a tuturor eforturilor spre auto- 
depășire, a fost preluată și de alți 
comuniști. „Am dovedit din multe 
puncte de vedere — spunea tova
rășul Gh. Popa, directorul între
prinderii — că sîntem o unitate 
etalon in cadrul Ministerului Tu
rismului. Atit prin baza materială 
de care dispunem, cît și prin mo
dul exemplar in care ne îndeplinim 
sarcinile de plan, toți indicatorii de 
eficiență economică. Dar de la o 
unitate etalon se așteaptă mai 
mult în relansarea turismului ro
mânesc, și în primul rînd în asi
gurarea competitivității lui pe plan 
internațional, prin promovarea în 
toate unitățile a unor servicii de 
cea mai bună calitate. Acest din 
urmă deziderat, cu toate rezultatele 
bune obținute, trebuie înscris in 
continuare pe agenda de lucru atit 
a comitetului de partid, cît și a 
noastră, a consiliului oamenilor

muncii, ca un obiectiv spre care 
să ne concentrăm și mai mult 
atenția".

Intr-adevăr, conferința comitetu
lui de partid a analizat multe pro
bleme și le-a analizat bine. Nece
sitatea îmbunătățirii radicale a ca
lității serviciilor, avînd în vedere 
că în cadrul întreprinderii își des
fășoară activitatea toți comuniștii, 
toate cadrele cu atribuții și răs
punderi directe în acest domeniu, 
a fost doar enunțată și nu analizată 
în profunzime, pe toate fețele, atît 
cu împlinirile, cît și cu neîmplini- 
rile ei. Ceea ce ar fi fost necesar 
atît pentru facilitarea unui schimb 
de experiență între cele cinci or
ganizații de bază, cît și pentru 
conturarea unei strategii clare a 
comitetului de partid, a tuturor 
comuniștilor, pentru etapa urmă
toare. E o omisiune pe care noul 
organ de partid ales are datoria 
s-o transforme într-un plus de 
preocupări pentru activitatea vi
itoare.

Constantin PRIESCU

Măsuri concrete pentru rodnicia recoltelor de mîine
întreaga desfășurare a conferin

ței organizației de partid a coope
rativei agricole de producție din 
Dulcești, județul Neamț, a fost 
străbătută de analizarea temeinică 
a posibilităților de creștere a re
coltelor, de mai buna concepere a 
activității politico-organizatorice 
pentru a se constitui ea însăși în
tr-un factor hotărîtor în acest 
scop.

„Am ascultat cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu la adu
nările populare de la Pecica și To- 
polovățu Mare și am înțeles mai 
bine ce avem de făcut noi, comu
niștii, toți lucrătorii ogoarelor 
spunea comunistul Constantin Bor
dei — pentru a spori rodnicia 
muncii și a pămîntului. Mai 
înainte de toate, trebuie să gîndim 
ca adevărați comuniști ce putem 
face pentru ca fiecare palmă de 
pămînt să fie bine folosită, bine 
lucrată".

într-adevăr, în conferință s-a 
chibzuit mai bine la ce se poate 
face pentru sporirea producțiilor. 
Comuniștii Ion Șipoteanu, coopera
tor, Gheorghe Gheorghiu, șef de 
fermă, și alții s-au oprit cu deo
sebire la necesitatea îmbunătățirii 
amplasării culturilor si a densi
tății plantelor. Faptul că la ferma 
Dulcești s-au obținut peste 4 000 
kg grîu la hectar, iar ferma Cîrlig 
numai cu puțin peste 3 000 kg la 
hectar — ambele avînd aproape 
aceleași condiții — vorbește de la 
sine despre importanța respectării 
acestor măsuri. Dar aceste dife
rențe vorbesc și despre felul în 
care organizațiile de partid, co
muniștii din aceste ferme s-au 
ocupat de educarea comuniștilor în 
spirîtul cunoașterii și aplicării 
agrotehnicii înaintate, al respectării 
cerințelor ei. S-a arătat dealtfel 
și în darea de seamă și în cu
vîntul unor comuniști că organul

de partid nu a întreprins acțiuni 
politice și organizatorice pentru 
cunoașterea și aplicarea experien
ței fruntașilor din cooperativă, din 
consiliul unic agroindustrial de 
stat și cooperatist, din județ.

„Obținerea unor producții mai 
mart este legătă și de ce facem 
pentru sporirea rodniciei pămintu- 
lui, spunea comunistul Jenică Casă- 
mindră. Acum, cînd pământul este 
tot atit de scump ca aurul, este 
necesar să facem totul pentru a-l 
feri de degradare, să-l îmbogățim 
cu cele necesare culturilor". în 
lumina acestei frumoase idei, în 
conferință s-au făcut numeroase 
propuneri privind efectuarea, mai 
ales prin munca cooperatorilor, a 
tuturor locuitorilor comunei, a unor 
lucrări antierozionale, de desecare, 
de sporire a fertilității solului 
prin folosirea îngrășămintelor na
turale furnizate de sectorul zooteh
nic. Pentru aceasta, în hotărîrea

conferinței s-au concretizat sarci
nile comitetului de partid, ale bi
rourilor organizațiilor de bază pri
vind organizarea unor acțiuni de 
masă pentru executarea lucrărilor 
de acest fel, comuniștii fiind pri
mii care să participe la ele.

Că s-au stabilit măsuri bune e, 
desigur, un fapt pozitiv. Să fi ținut 
ele oare loc și de autocritică ? 
Fiindcă nici în darea de seamă, 
nici în luările de cuvînt nu s-a 
prea apelat la această cerință 
obligatorie Intr-o conferință care 
analiza activitatea pe doi ani șl 
jumătate a unui organ de partid, 
a comuniștilor. Probabil că în loc 
de autocritică — atît de firesc ne
cesară în situația dată — s-au 
avut în vedere faptele viitoare. 
Există temeiuri că ele vor fi rod
nice.

Constantin BLAGOV1C1 
corespondentul „Scînteii”

Am primit cu înaltă mîndrie pa
triotică. optimism si deplină satis
facție proiectul de Directive cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială a tării noastre, document de 
însemnătate teoretică si practică, 
program general al dezvoltării 
României socialiste în cincinalul 
1986—1990 și pînă în anul 2 000.

Din studiul proiectului de Di
rective am retinut că se acordă o 
atentie deosebită dezvoltării in
dustriei metalurgice, realizării e- 
xemplare a sarcinilor prioritare în 
cadrul acestei ramuri a economiei 
naționale. Se preconizează astfel ca 
producția de țevi din otel să ajun
gă în 1990 la circa 2,2 milioane tone. 
Cifră la a cărei materializare tre
buie să contribuie si întreprinde
rea noastră. Așa cum reiese din 
proiectul de Directive, sîntem che
mați să ne îndreptăm atentia cu 
predilecție spre diversificarea 
structurii și îmbunătățirii calității 
produselor de prelucrare avansată, 
urmînd ca în cincinalul viitor să 
obținem sporuri însemnate la . țevi. 
Amplu implicat în acest efort, con
știent că al XIII-lea Congres va 
deschide viitorului nostru noi si în
sorite orizonturi spre progresul 
multilateral, spre civilizație, colec
tivul nostru raportează muncitores-

„Sprijin
Muncesc Intr-un sector al indus

triei — cel al chimiei — care a 
cunoscut în ultimele două decenii 
un ritm deosebit de înalt de dez
voltare. O mărturie a acestui fapt 
este chiar creșterea combinatului 
nostru de fibre sintetice din Săvi- 
nesti. care, prin înfăptuirea direc
tivelor congreselor partidului ce 
au avut loc în această perioadă, 
și-a dublat, practic, producția în 
fiecare din cele patru cincinale.

Proiectul de Directive ale celui 
de-a] XIII-lea Congres deschide 
pentru industria fibrelor si firelor 
sintetice o perspectivă nouă, sar
cina noastră fiind de data aceasta 
de a realiza îndeosebi sortimente 
cu o valoare calitativă ridicată, 
care să valorifice superior mate
riile prime, cu consumuri reduse. 
Apreciem această orientare ca 
fiind profund științifică, realistă, 
în concordantă deplină cu orien
tările generale ale dezvoltării eco-

te partidului că rezultatele pe care 
le-a obținut pînă acum în produc
ție au fost bune. Astfel, la produc
ția fizică s-au realizat suplimentar 
peste 1 100 tone țevi si laminate, la 
producția marfă s-a obtinut o de
pășire de 5 583 000 lei. la producția 
netă de 7 065 000 Iei, sarcinile de 
export au fost depășite cu 2 551 000 
lei. planul de investiții cu 21 579 000 
lei, iar, productivitatea muncii cu 
3 042 lei pe muncitor. S-au econo
misit. de asemenea. 1 431 MWh e- 
nergie electrică. în lumina mobili
zatoarelor obiective stabilite de 
proiectul de Directive, dezvoltînd 
experiența bună de pînă acum, nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea ireproșabilă a sar
cinilor noastre de producție. Avem 
in vedere că unității noastre îi re
vin obligații deosebit de importan
te pe linia asimilării si realizării de 
noi produse tubulare cu caracteris
tici tehnice superioare, necesare 
ramurilor de vîrf ale economiei na
ționale. în mod deosebit pentru 
dezvoltarea bazei energetice, in
dustriei petroliere, construcției de 
mașini.

Tinînd seama de faptul că sîn- 
tem o întreprindere mare consu
matoare de metal, acordăm o deo
sebită atentie valorificării supe- 

ferm afirmării
nomiei noastre, spre sporirea efi
cientei. spre creșterea nivelului 
calitativ al produselor realizate. 
Dealtfel, eficienta acestei orien
tări noi am si constatat-o în ulti
ma perioadă, cînd am asimilat în 
fabricație o serie de produse noi. 
cu caracteristici superioare. Chiar 
în aceste zile am început fabrica
ția la scară industrială a firelor 
efect, care dau țesăturilor aspecte 
si tuseuri deosebite, valoriffeînd 
oină aproaroe de dublu, fată de 
alte tipuri de fire, materiile Pri
me folosite.

Doresc să remarc faptul că toate 
produsele valoroase pe care le-am 
asimilat si le vom asimila si de 
aci înainte sînt rodul activității 
colectivului centrului de cercetări 
pentru fire si fibre chimice al 
centralei noastre industriale, sub
ordonat Institutului central de 
cercetări chimice București. Acest 
lucru dovedește rolul deosebit al

rioare a acestuia, creșterii coeficl 
entului de scoatere si reducer 
consumului de materii prime 
materiale tehnologice, actionir: 
prin măsuri tehnice si organizato
rice pentru îmbunătățirea perma
nentă a activității, răspunzînd In 
acest fel sarcinilor de mare răspun
dere ce ne revin din proiectul de 
Directive.

Oamenii muncii din întreprinde
rea noastră. în fruntea cărora se 
găsesc în primele rînduri comuniș
tii. sînt hotărîti să realizeze exem
plar sarcinile de plan si angaja
mentele asumate în cinstea celui 
de-al XIII-lea Congres, să acțione
ze cu toată răspunderea pentru a 
încheia cu rezultate bune anul 
1984 si întregul cincinal, să pregă
tească toate condițiile pentru ca 
sarcinile mobilizatoare ce se pre
văd în Proiectul de Directive pen
tru „bătălia calității" în următorul 
cincinal 1986—1990 și care ne revin 
în mod deosebit și nouă, producă
torilor de țevi, să le realizăm 
exemplar.

Gheorqhe PANA 
inginer, 
întreprinderea de țevi 
„Republica" — București 

noului"
cercetării științifice, ne care 11 
subliniază din nou proiectul de 
Directive ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

împărtășesc convingerea că a- 
doptarea și înfăptuirea acestor Di
rective. realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In suprema 
funcție de secretar general al 
partidului, la care îmi exprim în
treaga adeziune, vor duce si in 
sectorul în care .muncesc, ca si în 
întreaga economie națională, la 
rezultate superioare, cînd noul îsi 
va spune cu si mai multă putere 
cuvintul în tcate domeniile vieții 
sociale.

Maria NACU
maistru Io Combinatul de fibre 
sintetice Sâvinești,
Erou al Muncii Socialiste, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii

LA DEVA : S-a dat în folosință noul edificiu al spitalului județean

O felicitare... amînatâ
Există obiceiul ca 

după alegeri cei în
vestiți să fie felicitați 
de aceia care le-au 
acordat încrederea de 
a-i conduce. Un obi
cei frumos și omenesc. 
„Noul" secretar al 
comitetului de partid 
din cadrul cooperati
vei agritole de pro
ducție Sîntana, jude
țul Arad, Marțian Ma- 
caria, trăia acest mo
ment — se vedea bine 
după emoția ce-1 cu
prinsese — de parcă 
s-ar fi aflat pentru

prima oară Intr-o ast
fel de postură.

„Ce te-ai emoționat 
ca un copil, omule ? 
Tu, care o să ieși la 
pensie ca secretar de 
partid" — a încercat 
să-l liniștească, glu
mind, Gheorghe Goi- 
na, președintele 
C.A.P.-ului. „Ai drep
tate, uite că nici nu 
mi-am dat seama că o 
să ieșim amîndoi, cam 
în același timp, la 
pensie" — i-a intors-o 
secretarul.

Cele două - replici

aparțin unor oameni 
pe care-i leagă o via
ță de cooperativa a-

secretar de partid. Pe 
amîndoi obștea comu
nistă și obștea coope-

CONSEMNATE Șl NECONSEMNATE 
IN PROCESELE VERBALE

gricolă de producție. 
Amîndoi se pflă la 
conducerea ei de pes
te 25 de ani. Unul ca 
președinte, altul ca

rativei îi împuterni
cește de ani și ani de 
zile pentru a le con
duce treburile. Și' a- 
mindoi, așa cum o

atestă rezultatele — 
C.A.P. Sîntana s-a si
tuat mereu în rindul 
unităților fruntașe pe 
țară — au făcut-o 
bine. „Vezi, Goina, că 
autocritica de anul 
acesta, că n-am obți
nut 6 500 kg griu la 
hectar — a trecut se
cretarul comitetului de 
partid de la glumă la 
discuție serioasă — 
am reținut-o ca anga
jament pentru anul 
viitor". „Nu numai 
din partea mea, ci și 
a secretarului comite

tului de partid" — a 
răspuns președintele.

Nici nu se încheiase 
bine momentul felici
tării și spiritul revo
luționar al conferinței 
devenise spirit de 
viață. Așa cum a fost 
întotdeauna pentru 
acești doi comuniști.

Așadar. momentul 
felicitării a fost amî- 
nat pentru anul viitor. 
Respectiv pentru ob
ținerea celor peste 
6 500 kg grîu la 
hectar.
P. CONSTANTIN

La Deva a fost inaugurat noul 
edificiu al spitalului județean. îm
preună cu noua policlinică jude
țeană. dată de curind în folosință, 
el formează o modernă instituție

de sănătate pusă la dispoziția 
populației.

Noul spital județean, dotat cu po
liclinică, are o capacitate de 460 pa
turi si dispune de secții de chirur

gie. urologie, ortopedie, chirurgie 
plastică reparatorie și maternita
te. Toate acestea sînt dotate cu 
aparatură medicală modernă. (Sabin Cerbu).

■ ■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ 0
(Urmare din pag. I)
Csiki Iosif a devenit unul dintre... 
veteranii orașului, așezare care si-a 
căpătat acest statut in ultimele două 
decenii. Timp în care copiii acestor 
oameni îsi croiesc si ei rosturi trai
nice. pentru toată viata. Preluind 
firesc, din familie, ștafeta datoriei 
pentru a o duce mai departe. Viito
rul, căruia Congresul al XIII-lea îi 
va deschide larg porțile, are ne
voie. mai mult ca orieînd. de astfel 
de oameni. în a căror fibră morală 
se află puternic înrădăcinat simțul 
înalt al datoriei.

Satisfacția de a construi 
unde țara are nevoie. Omul 
despre care este vorba în cele ce 
urmează e de loc din Banat. Nume
le lui : Petre Cristescu. Inginer.

— Specialist in construcția furna
lelor. a adăugat el. de fiecare dată 
dnd am stat de vorbă.

Pasiunea sa. de a făuri izvoarele 
fierbinți de fontă ale tării, o așază 
ca o emblemă pe frontispiciul me
seriei. Și de aici îndatoririle lui, 
timp de peste trei decenii, au fost 
subînțelese. Am aflat aceste lucruri 
la 10 februarie 1981, ora 15,20. De 
unde această exactitate... inginereas
că ? în ziua aceea, la ora aceea. în 
anul amintit, cel mai mare furnal al 
tării, de 3 500 mc de la Galați, cu 
care Petre Cristescu si-a încununat 
cariera în astfel de construcții, dă
dea prima șarjă.

— Dar pînă aici ? — l-am întrebat 
in vreme ce întiia șarjă de fontă 
clocotea în furnal.

— Pînă atunci am construit la 
Hunedoara. Tot furnale, se-ntelege. 
A fost nevoie de furnale acolo, asta 
am făcut.

Așa cum Înfățișează lucrurile, co
munistul Petre Cristescu. totul pare 
simplu ca bună ziua. Și chiar este 
pentru oamenii cărora conștiința da
toriei le-a intrat în singe, cum se 
spune. Cu Petre Cristescu a venit de 

la Hunedoara să ridice citadela side
rurgiei de la Galați și sudorul Ale
xandru Velici. Și inginerul Constan
tin Popescu, care a prins rădăcini 
aici. A venit să facă oțel de la Cîm- 
pia Turzii și prim-topitorul, acum 
maistru, Vasile Pasc, și au mai venit 
frații Csoomor, șamotori de înaltă

— Citi ani ați construit la Galați ? 
Petre Cristescu a numărat anii cu... 

furnalele :
— Toate cele 6 furnale.
Fluvii de fontă fierbinte născute 

din înțelegerea superioară a datoriei. 
A datoriei de a merge acolo unde e 
pevoie de tine, de a pune umărul la 
greu, de a determina progresul peste 
tot. prin munca dăruită tării.

— Dintre acestea șase, care furnal 
vă este mai aproape de inimă ?

— „Ultima iubire este cea mai fru
moasă". parcă așa se zice, nu ?

Petre Cristescu are temeinice mo
tive să fie foarte legat de F 6, cum 
e numit Ia Galați cel mai mare fur
nal al tării, aflat în „top“-urile mon
diale între primele zece. Aici, con
structorii de sub conducerea sa au 
dat din plin măsura profesiei. Și a 
răspunderii muncitorești, comuniste. 
Acum, aceștia construiesc în alte 
centre Industriale ale tării. Pentru 
că acesta este si destinul meseriei : 
să pună mereu si mereu noi temelii, 
în vîrf de munte ori în cîmpie. pe 
țărmul mării ori în adîncurile pă- 
mîntului românesc. în urma lor a 
rămas si rămîne. pentru prezent si 
viitor, lucrul durat trainic, cu vred
nicie. Cu vrednicie, cu dragoste, din 
înaltul îndemn al exigențelor dato
riei de făuritori de tară nouă.

„Casa noastră este pre* 
tutindeni în țara noastră". 
Care a fost prima sa întilnire cu Că- 
lărașiul ? S-o aflăm chiar din gura 
subinginerului Gergeley Sandor. Om 
care si-a trăit copilăria, adolescenta, 
studenția si... prima iubire în orașul 
natal. Tîrgu Mureș.

— La repartizare l-am reperat pe 
hartă, urmind firul Dunării. Mi-am 
zis : Deci, aici e Călărașiul ! După 
care m-am prezentat Ia lucru, la 
combinatul siderurgic.

— Așa, pe hartă, vi s-a părut de
parte de casă ?

Gergeley Sandor ne răspunde la 
Întrebare povestind un episod de 
viată care a intrat în arhiva lui sen
timentală aici, la Călărași. Se pre

împliniri în climatul stimulator 
al înfloririi personalității umane

zintă deci la post, în ziua hotărîtă. 
Nu cunoștea pe nimeni. Nu știa ni
mic despre oraș. La cămin leagă în- 
tîia prietenie cu un alt tînăr ca și el : 
Gheorghe Vîlcți. Apucă să-i spună 
acestuia că a doua zi împlinește 23 
de ani. Prima noapte în orașul de pe 
Dunăre. Apoi, ziua de muncă la 
combinat. Nenumărate impresii, vii
toarea vieții trepidante de producție. 
Un ritm acaparator, fascinant. Ore
le au zburat Pur si simplu.

— Cînd m-am întors la cămin, sur
priză : Gheorghe Vilcu și ceilalți co
legi mi-au pregătit sărbătorirea în 
toată regula a zilei mele de naștere. 
Depărtarea de casă s-a topit, aici 
eram ca si acasă. Casa noastră este 
pretutindeni în tara noastră...

Frumoasă rostire, care-i face cinste 
tinărului subinginer. Tocmai pentru 
faptul că aceasta exprimă un adevăr 
fundamental al epocii noastre.

— Așadar, nu duceți lipsă de prie
teni ?

— Cîtuși de puțin. De otelarul Do- 

brin Constandache și Gheorghe Vîl- 
cu, de care am mai amintit, si care 
lucrează în turnătorie, mă leagă pri
etenia de cămin, schimbul de idei 
și... de retete culinare, atitea lucruri 
comune de muncă si de viată. Vilcu 
se află în pragul căsătoriei si ne 
bucură faptul că a ales-o drept soție 
pe Marilena, o fată pe care o prețuim 
mult.

— Cum vi se pâre orașul pe care

--------------------------------------»-----

în urmă cu un an îl „reperați" pe 
harta tării ?

— Călărașiul a devenit între timp 
orașul meu. Ca si Tirgu Mureș. Nici 
nu se putea altfel. într-un an de zile 
am trecut aici numeroase examene 
de producție, din care am învățat ne
contenit. M-am legat de oamenii 
orașului, ambiția lor de a-l face mai 
frumos fiind, firesc, și ambiția mea.

Nu-i aceasta numai ambiția lui 
Gergeley Sandor. Ea este comună 
tuturor acelora care au venit aici să 
pună umărul la nașterea vetrei de 
foc a Călărașiului, căruia proiectul 
de Directive ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului îi rezervă vii
tor de citadelă siderurgică de primă 
mărime. La fel de mult și-a apropiat 
orașul și otelarul Gheorghe Ardelea- 
nu. Specialist în electromecanică, 
promovat maistru dintre muncitorii 
cu mare prestigiu in meserie. S-a 
integrat temeinic ritmului de mun
că și de viată al așezării de pe 
Dunăre și subinginerul Nicolae 

Vilcu, unul dintre pionierii siderur
giei de la Călărași. El a terminat de 
mult stagiatura. timp in care a prins 
rădăcini la datoria sa de aici. Și ace
leași cuvinte se pot rosti despre ne- 
numărati alti oameni care fac otel 
„de Călărași" ori pregătesc noi iz
voare pentru acest oțel.

— Cu acești tovarăși de muncă — 
mărturisește Gergeley Sandor — ne 
aflăm într-o permanentă competiție 

profesională. Experiența în meserie 
se ciștigă rapid si temeinic în acest 
climat propriu desăvîrșirii persona
lității umane în genere.

— Spuneați că doar într-un an Că
lărașiul a devenit orașul dv. Totuși, 
Tirgu Mureș are frumusețile lui na
turale distincte...

— ...după cum si Călărașiul. Am 
descoperit aici locuri pur si simplu 
fascinante. împreună cu prietenii mei 
Ieronim Andrieș, Ildiko Ianos Huș, 
Gheorghe Popa. Despre aceste fru
museți le-am vorbit, cît m-am pri
ceput eu .mai bine, lui Zoltan Szocs 
și Marcel Perde, colegi mai mici de 
facultate, care în acest an și-au în
ceput stagiatura la Călărași...

Mărturii despre sensul înalt al răs
punderilor și datoriei. Lingă acestea 
pot fi așezate mii și mii de biografii 
asemănătoare, călite la flacăra ace
luiași romantism revoluționar. Mo
tivațiile personale ale acestei atitu
dini înaintate pot fi de o infinită di
versitate. Axul lor însă este unul 

singur și el izvorăște din conștiința 
datoriei de a fi totdeauna acolo unde 
patria are nevoie.

„Pe copii îi învățăm cre
zul nostru de viață : să 
crească în respectul dato
riei, să iubească munca și 
țara — Republica Socialistă 
România". Subinginerul Costică 
Ignea lucrează la întreprinderea me
talurgică din Iași. Siklodi Francisc, 
inginer, tot aici. I-am aflat zilele tre
cute în hală, măsurînd puterea ge
neratorului de sudură. De fapt, de
finitivau un studiu elaborat împreu
nă și care are în vedere creșterea 
fiabilității pieselor electrice.

Am retinut de la cei doi comuniști 
că nu sint la prima lor colaborare 
de acest fel. Mai mult chiar : în 
bună măsură, destinele lor se înge
mănează de cîtiva ani buni. Care ar 
fi. în cîteva cuvinte, aceste trăsă
turi comune 1 Gîndurile exprimate 
de fiecare în parte au conturat cîte
va dintre acestea :

Mai intîi, amindoi își iubesc foar
te mult meseria. Mărturie : multe 
din ideile novatoare, cristalizate îm
preună. și-au găsit o aplicabilitate 
eficientă în producție.

Amindoi sint foarte buni prieteni. 
Și nu numai ei. ci și familiile lor 
s-au împrietenit. Că lucrurile stau 
întocmai o spune si următorul „amă
nunt" : fiica lui Ignea — Lorena So
fia — învață la școală. în clasa 
a IlI-a, în aceeași bancă cu fiul 
lui Siklodi — Atilla Eugen. Prie
tenia dintre aceste familii e atît 
de strînsă, îneît unii chiar înclină 
să creadă că ar exista un grad 
de rudenie între ei. Or. nimic 
mai neadevărat. Ignea se trage 
dintr-o familie de țărani de pe lîngă 
Fălticeni. A venit la Metalurgica din 
Iași minat de simțul datoriei. (Pen
tru că, asa cum spune înțeleptul, „o 

minte sănătoasă scoate Ia lumină 
datoria"). Aici s-a calificat, aici a 
făcut facultatea de subingineri la se
ral. Siklodi provine dintr-o familia 
de țărani maghiari din Borsec. jude
țul Harghita. După ce a terminat o 
școală tehnică. împreună eu Rudolf 
Roth, originar de lîngă Sighișoara, și 
ieșeanul Dumitru Dudău au cerut și 
ei, din același simt al datoriei, re
partiție la Metalurgica. Tot aici Si
klodi a terminat electrotehnica la se
ral. (Alt punct comun cu Ignea).

— După absolvire, ne spune Siklo
di, puteam cere repartiție ori
unde in tară. Dar cine mi-a dat re
comandare pentru facultate ? Tova
rășii mei de muncă de aici. Aceiași 
oameni care mă îndatoraseră cu pri
etenia lor. Aceiași oameni care mă 
cunosc foarte bine. Au dovedit din 
plin acest lucru, la primirea mea în 
partid, unde Ignea a rostit cuvinte 
frumoase despre munca mea. pe care 
n-o să le uit niciodată. Și iată cum 
am rămas la Iași.

— Unde locuiți ?
— în același bloc cu Costică Ig

nea...
— Soția știe tot atit de bine româ

nește ca și dv. 7
— Cum adică ..să știe" româ

nește 1 Păi e ieșeancă. Ne-am că
sătorit cînd eu eram în ultimul an de 
facultate. A făcut si ea subingine- 
ria. la construcții.

I-am întrebat pe cei doi prieteni, 
cu destine îngemănate, ce-i învață 
pe copiii lor. Cu vorbe diferite, fie
care a conturat aceeași idee :

„Pe copiii noștri îi învățăm să de
prindă temeinic crezul nostru de 
viață : să crească in respectul dato
riei, să iubească munca și tara — 
Republica Socialistă România".

... A-ti face datoria !
Cuvinte emblematice pentru oame

nii acestui timp care făuresc, pen
tru prezent și viitor. în aceeași, uni
tate de voință si simțire, „recoltele 
luminii" comuniste năzuita atît de 
fierbinte.
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SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

CAPACITĂȚILE 

DE PRODUCȚIE 
-folosite din plin

Posibilități reale de a produce 
mai mult cu aceleași mașini

Intre cele 25 unități economice din ju
dețul Vîlcea, care au raportat îndeplinirea 
cu 10 zile mai devreme a planului la 
producția-marfă pe 9 luni din acest an, 
se numără și întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă Rimnicu Vilcea. Deci, s-ar 
putea trage concluzia că, printre factorii 
care au contribuit la realizarea și depă
șirea planului, un rol determinant l-a 
avut și folosirea la întreaga capacitate a 
utilajelor și instalațiilor. Iar lucrurile 
s-ar părea că stau, într-adevăr, așa, din 
moment ce indicele de utilizare a bazei 
tehnice din dotare este de aproape 89 
la sută, cu mai bine de două procente în 
plus față de coeficientul planificat. Rea
litatea din secțiile de producție dove
dește însă că nu toate mașinile-unelte, 
mai ales utilajele și instalațiile sint fo
losite eficient. Argumentele ?

In mod aproape inexplicabil, la înce
putul acestui an, contractele încheiate 
asigurau folosirea numai la jumătate a 
capacităților de producție disponibile. Așa 
etau lucrurile și în prezent, atît la secți
ile de prelucrări la cald, respectiv la 
forjă, și piese ambutisante, cit și la sec
ția de unități de pompare. Ca urmare, 
cuptoarele de tratament termic, ciocanele 
matrițoare, piesele de 1 100 și 2 000 tone- 
forță, precum și numeroase strunguri, 
mașini de alezat, mașini de danturat și 
toate celelalte utilaje de pe liniile teh
nologice ale unităților de pompare sint 
folosite cu mult sub capacitatea lor. In 
cazul cuptoarelor de tratament termic, 
de exemplu, indicele de utilizare este nu
mai de 64 la sută, deși prin plan utilajele 
sttit programate să lucreze 86.5 la sută 
din timpul disponibil. Cum se explică 
această situație ?

Potrivit planului primit din partea 
Centralei industriale de utilaj tehnolo
gic, chimic și rafinării, întreprinderea 
execută pentru diferiți beneficiari din 
țară importante cantități de piese forjate 
și matrițate. Colectivul unității a fost în
tru totul de acord cu această sarcină, 
tocmai pentru că și pe această cale i se 
oferea posibilitatea de a folosi intensiv 
utilajele specifice din secțiile de prelu
crări la cald. Numai că. din păcate, 
sprijinul acordat în acest sens de centrala 
industrială s-a oprit la jumătatea drumu
lui. Mai precis, pentru executarea pie

selor respective, întreprinderea vîlceană 
trebuie să solicite beneficiarilor materia 
primă necesară, respectiv profilele din 
oțel. Aceștia se lasă însă greu convinși 
ca odată cu lansarea comenzilor să ce
deze din cotele de metal ce le-au fost re
partizate, deși, evident, piesele se exe
cută pentru ei.

— Din această cauză — ne spune cu 
vădită nemulțumire inginerul-șef Gheor- 
ghe Tudorache — pierdem nu ore. ci zile 
întregi. Or. lucrurile s-ar fi rezolvat de 
la sine dacă Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini ar fi stabilit ca, 
odată cu lansarea comenzilor si încheie-

La întreprinderea 
de utilaj chimic 

și forjă - Rîmnicu Vîicea

rea contractelor, unitățile beneficiare să ne 
acorde și cotele de metal necesare.

De fapt, greutățile create de unitățile 
colaboratoare nu se rezumă doar la acest 
exemplu. întreprinderea din Rîmnicu Vil
cea a reușit să rezolve problema execu
tării cu forțe proprii, prin autodotare, a 
tuturor pieselor de schimb pentru utila
jele din sectoarele de prelucrări la cald. 
Pentru aceasta, are însă nevoie de semi
fabricate brut forjate, pe care dealtfel 
le-a și contractat cu întreprinderea de 
mașini-grele București, întreprinderea de 
construcții navale și prelucrări la cald 
Drobeta-Turnu Severin și cu alte unități 
industriale, dar care nu respectă terme
nele de livrare. Din această cauză, nu se 
pot realiza piesele de schimb necesare 
pentru repararea unor utilaje de bază, la 
care se înregistrează numeroase ore de 
stagnări și opriri accidentale.

Totodată, indicele de folosire a unei 
game largi de mașini-unelte se menține 
1a un nivel necorespunzător, deoarece nu 
se asigură seturile de scule necesare. Pe 
tot parcursul lunii iulie, bunăoară, mași
nile de danturat în „V“, din cadrul sec
ției de unități de pompare, nu au putut 
fi folosite deoarece întreprinderea „1 
Mai“ Ploiești, care a livrat o parte din

aceste utilaje, a „omis" să asigure și se
turile de scule pentru înlocuirea celor 
uzate.

— Alte categorii de piese si scule — 
ne spune inginerul Radu Dumitriu — nu 
sint standardizate și. din această cauză, 
unitățile la care apelăm refuză să le exe
cute. De aici, se înțelege, alte ore și zile 
de stagnări ale utilajelor.

Din discuția avută cu economistul Ilie 
Pătruțescu, șeful biroului plan, am reți
nut că. pentru asigurarea unei evidențe 
clare' a gradului de folosire a mașinilor 
și utilajelor, s-a stabilit încă de la înce
putul anului să se revadă în toate sec
țiile întreprinderii documentele de evi
dență. inclusiv inventarele tuturor dispo
zitivelor. accesoriilor și instalațiilor, ast
fel încît pe această bază să se poată 
asigura condițiile tehnice impuse de ex
ploatarea optimă a utilajelor. O altă 
măsură organizatorică luată în urma unei 
initiative pornite din secția mecano-ener- 
getic constă în organizarea unui labora
tor de depanare și întreținere a aparaturii 
electronice și de automatizare. In felul 
acpsta. se asigură remedierea operativă 
a defecțiunilor și. implicit, prelungirea 
duratei de funcționare între două repara
ții a unor utilaje complexe, cum sînt 
strungurile carusel, mașinile de frezat 
prin copiere, mașinile de alezat și frezat 
cu diametru mai mare de 130 mm etc. 
In fine, în perspectiva imediată se are în 
vedere înființarea unui alt laborator de 
denanare și întreținere a echipamentelor 
hidraulice din dotarea acelorași utilaje 
complexe.

Sigur, măsurile luate sînt binevenite. 
Numai că ele nu soluționează toate pro
blemele de care depinde utilizarea la în
treaga capacitate a mașinilor și instala
țiilor. O atenție sporită trebuie acordată, 
de pildă, ridicării calificării personalului 
muncitor, astfel încît mașinile să fie 
mai bine exploatate și încărcate cores
punzător pe fiecare schimb. Deci, atît 
conducerea întreprinderii, cit și forurile 
tutelare trebuie să intervină prompt, efi
cient pentru rezolvarea tuturor proble
melor de care depinde folosirea cu in
dici superiori a bazei tehnice din dotare. 
1

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

In aceste zile, la întreprinderea de motoare electrice din Pitești se muncește intens, bine organizat, la întreaga capacitate a 
mijloacelor tehnice din dotare, pentru îndeplinirea ritmică, integrală a planului la producția fizică

Foto : E. Dichlseanu

Motivările nu pot înlocui soluțiile
întreprinderea de utilaj chimic din Plo

iești are în componenta sa trei mări sec
toare de producție, amplasate în zone di
ferite ale orașului. între colectivele de 
oameni ai muncii din cele trei sectoare se 
desfășoară o ambițioasă întrecere socia
listă. Obiectivele principale ale acestei 
Întreceri : creșterea productivității mun
cii si ridicarea calității produselor prin 
utilizarea cu randament maxim a poten
țialului tehnic si uman. Zilele trecute, pe 
panoul Întrecerii, aflat în incinta între
prinderii. se putea citi că sectorul nord a 
realizat indici buni de utilizare a masini- 
lor-unelte. ne trimestrul II — 90.5 la sută, 
tar în luna august (calculul ne septembrie 
nu era făcut) — 90.9 la sută. Prin compa
rație. colectivul din sectorul sud (fabrica 
de utilaj chimic) obținuse indici de nu
mai 81,8 la sută în trimestrul II si. res
pectiv. 79.2 la sută în luna august, cu mult 
sub prevederi.

...Trecem la o oră matinală prin cîteva 
secții de producție ale sectorului sud. In 
secția uzinare. dotată cu sute de mașini, 
multe din acestea nu funcționau. îl în
trebăm pe maistrul Aurel Cordună care 
sînt cauzele. ..Este luni si n-au venit încă 
la lucru oamepii care le au în primire..." 
Deci o primă cauză : indisciplina.

— Există si alte explicații pentru ne- 
funcționarea utilajelor ? — îl întrebăm de 
această dată pe șeful atelierului, ins. 
Radu Drăgan.

— Da. sînt I Se uită adesea că. numai 
îngrijind bine capacitățile de producție, 
acestea pot fi exploatate în mod cores
punzător. Si maiștrii, si eu ne facem vi
novat! de faptul că nu toate mașinile au 
o stare tehnică bună, că unii muncitori 
acționează neglijent comenzile si dispozi
tivele. că reviziile si reparațiile capitale 
nu sint. uneori, de cea mai bună calitate. 
Si asa se face că anumite mașini sau 
utilaje se defectează atunci cînd te asteoti 
mai puțin si stau anoi săntămîni în repa
rații neplanificate.

— Deci. în cele din urmă, asemenea 
neajunsuri se explică tot prin abateri de 
la normele disciplinei de producție. Cum 
acționați pentru lichidarea acestor stări 
de lucruri ?

— Evident, ne străduim ca lucrurile să 
meargă mai bine. Organizăm săntăminal 
o analiză denumită ..dirigentia muncito
rească". în cadrul căreia dezbatem în co
lectiv neajunsurile muncii noastre ; cu 
oamenii de la compartimentul mecanic- 
sef analizăm problema calității reparații
lor. Faptele dovedesc însă că trebuie să 
facem mai mult în această direcție.

Intr-adevăr, trebuie făcut mai mult 
pentru înlăturarea unor stări de indisci
plină în exploatarea fondurilor fixe. Au
tocritica făcută cu sinceritate de cei doi 
specialiști nu este suficientă pentru în-

La întreprinderea 
de utilaj chimic - Ploiești

dreotarea unor mentalități greșite care 
s-au înstăpinit în această secție.

In atelierele de cazangerie. sudură, 
strungărie am observat însă alte mașini, 
utilaje, agregate aflate într-un nedorit 
repaus. Motivele, aproape aceleași. In 
plus, ni s-a vorbit de o anume lipsă de 
strungari, frezori, de o fluctuație orea 
mare a acestor cadre, fenomene care con
cură la slaba folosire a capacităților de 
producție.

Discutăm cele constatate la comitetul 
de partid al Întreprinderii. De la început 
trebuie să spunem că. deși faptele erau 
cit se poate de limpezi, iar cauzele la 
fel, multi din cei prezenti încercau tot 
felul de motivații pentru a ieși din culpă. 
Argumentele ..prefabricate", șubrede nu 
rezistau nici la cea mai mică analiză. 
Am dorit atunci să consemnăm cîteva 
măsuri tehnico-organizatorice care se au 
In vedere pentru îmbunătățirea indicelui 
de utilizare a capacităților de producție. 
Astfel. îl întrebăm, pe tovarășul Ion 
Mareș, însărcinat nemijlocit cu urmărirea 
folosirii capacităților de producție, dacă a

efectuat studii mai profunde In acest 
domeniu pentru a propune măsuri în con
secință conducerii întreprinderii. Răs
punsul a fost stereotip : „Cauzele le 
știm pe dinafară : n-avem așchietori ; se 
înregistrează multe absente nemotivate : 
multe modificări în structura producției 
ș.a.“. In fata unui asemenea răspuns atît 
de „analitic" ce ar mai fi de comentat 7 
Nici motivarea șefului planificator Ni- 
colae Lăcustoiu. potrivit căreia la scu- 
lărie, considerată a fi secție de bază, nu 
s-ar justifica schimbul III, nu rezistă a- 
nalizei. Din cîte cunoaștem, în cele mai 
multe unități constructoare de mașini 
sculăria este secția cea mai încărcată, cea 
mai aglomerată cu comenzi. Să fie aici 
vorba de o excepție ? Interlocutorul sus
ține că sînt mașini ce nu pot fi progra
mate să lucreze tot timpul. Este nefiresc 
ca secția să fie dotată cu atitea mașini 
de înalt randament, dacă acestea nu sînt 
necesare.

Ce trebuie făcut pentru creșterea indi
cilor de utilizare a capacităților de pro
ducție ? Experiența poate fi găsită chiar 
la colectivul de muncitori, maiștri, ingi
neri de la sectorul nord al întreprinde
rii. In această privință, secretarul comi
tetului de partid al unității, tovarășul 
Nicolae Boancă, a ținut să precizeze : „în 
cadrul recentelor adunări generale de 
dare de seamă si alegeri, numeroși vor
bitori au relevat o serie de neajunsuri 
în privința utilizării potențialului tehnic. 
Am reținut observațiile, precum și pro
punerile concrete făcute cu acest prilel. 
Cred că înainte de toate trebuie să re
nunțăm la eforturile de argumentare și 
de justificare a unor situații nu orea 
bune și să trecem la fapte, la organiza
rea mai judicioasă a producției si a 
muncii, la întărirea disciplinei și răspun
derii muncitorești". Un angajament a 
cărui înfăptuire o vom urmări în con
tinuare.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

RECOLTAREA
Șl INSĂMINȚĂRILE 

-în ritm mai intens
DOLJ

Forțe suplimentare 
la cules

Prin buna folosire a 
tuturor tractoarelor si uti
lajelor, în județul Dolj 
s-a încheiat însămînta- 
rea orzului si orzoaicei 
pe toate cele 31 000 hec
tare. precum si a raoitei 
pentru ulei ne cele 33 090 
hectare. Acum, toate for
țele sint concentrate la în- 
sămîntarea griului si strîn- 
gerea recoltei de porumb, 
sfeclă de zahăr si alte cul
turi. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură 
a luat măsuri în vederea 
mobilizării tuturor forțelor 
mecanice si manuale la 
cîmp. Alături de lucrăto
rii ogoarelor. în actuala 
campanie au fost detasati 
in agricultură peste 4 500

de oameni ai muncii na
vetiști din întreprinderile 
industriale ale Doliului, 
care acum lucrează umăr 
la umăr cu consătenii lor 
la ștringerea roadelor 
toamnei. Alături de aceș
tia sînt prezenti zilnic în 
cîmp si aproape 10 000 de 
elevi si studenti. Recolta
rea porumbului ne cele 
111 744 hectare creste în 
intensitate cu fiecare zi. Se 
apreciază că în 7 zile bune 
de lucru toată recolta de 
porumb, care este strinsă 
manual si transportată cu 
cele aproape 8 000 de ate
laje. va ajunge în magazii. 
(Nicolae Băbălău. cores
pondentul „Scînteii").

ALBA

Vorbesc rezultatele
Inginerul-șef al ^coopera- 

tivei agricole de produc
ție din Vințu de Jos, ju
dețul Alba, are un necaz. 
Asa ne zice. Graficul în
tocmit pentru recoltarea 
sfeclei de zahăr nu a fost 
respectat deoarece o for
mație de lucru din satul 
Sibiseni a început această 
lucrare cu o zi întîrziere 
fată de data prevăzută. ..O 
zi acum, toamna, cînd sînt 
enorm de multe lucrări de 
executat. înseamnă foarte 
mult, precizează ing. Pom- 
piliu Dicu. Nu ne putem 
îngădui risipa de forte si 
timp bun de lucru. Pentru 
noi. cel dăruiti agriculturii, 
flecare ceas contează. Pu
tem să facem fată volu
mului mare de muncă nu
mai dacă sîntem bine or
ganizați sl disciplinați. 
Restul este Pierdere cura
tă". Cunoscindu-1 de multi 
ani pe inginerul-șef al coo-

HARGHITA

perativei agricole Vințu 
de Jos. unul dintre spe
cialiștii de frunte ai ju
dețului. i-am înțeles su
părarea. Nu este dintre cei 
care au obiceiul să spună 
„o zi mai tîrziu — mare 
lucru !“. Spusele amintite 
sînt ale unuia care are 
obiceiul să lase faptele să 
vorbească. Iar la Vințu de 
Jos, „faptele" acestei toam
ne sînt grăitoare : 42 000 
kg la hectar sfeclă de za
hăr. 38 920 kg la hectar 
cartofi. 80 000 kg la hectar 
sfeclă furajeră, iar la po
rumb ! „Deocamdată, ba
tem pe 8 000 kg in neiri
gat". Asemenea recolte, fi
rește. nu se pot realiza 
dacă nu acționează tot sa
tul ca unul. Desigur, su
părarea specialistului ln- 
tr-o zi de campanie va 
trece. Important este ca 
învățămintele ei să dăi
nuie. (Ștefan Dinică. co
respondentul „Scînteii").

Frigul —un semnal
în județul Harghita, mii 

de cooperatori și mecani
zatori sprijiniți de elevi și 
alti locuitori ai satelor 
string, sortează si transpor
tă din cîmp în depozite re
colta de cartofi. Ca atare. 
20 de unități agricole. în
tre care cele din Tușnad, 
Sîncrăieni, Cosmeni. Sin- 
timbru si altele, avînd su
prafețe între 200 si 400 hec
tare. au încheiat recoltarea 
cartofilor. Intens se mun
cește si în cooperativele a- 
gricole situate în bazinele 
Ciucului si Gheorghenilor. 
cum sînt. bunăoară, cele 
din Toplita-Ciuc. Ciuc-Sîn-

gheorghiu. Plălesli de Jos. 
Casinul Nou. Gheorgheni, 
Lăzarea si Sinmartin. în 
care se string cartofii de pe 
ultimele suprafețe cultiva
te. în ce privește transpor
tul. după poticnirile de în
ceput. acum decurge mai 
operativ. întrucit în aceas
tă zonă denumită „polul 
românesc al frigului" mai 
este de strîns recolta de 
cartofi de pe aproximativ 
2 000 hectare, este necesar 
să se muncească si mai in
tens. astfel incit întreaga 
producție să ajungă în de
pozite înainte de apariția 
înghețului. (I. D. Kiss, co
respondentul „Scînteii").

Studenți în amfiteatrele 
toamnei

Dimineața vine aici, la 
Jegălia, prin ferestrele 
dormitoarelor celor 2 000 
de studenți cu certitudinea 
că toamna in grădinile ju
dețului Călărași este cea 
mai frumoasă sărbătoare a 
tinereții. Intiia legătură cu 
pămintul, cu natura se face 
prin atingerea pămintului 
propriu-zis, pămintul ținut 
in palmele Alinei Peltea- 
cu, viitor chimist, altfel 
decit descompus In for
mule și definiții, fără re
prezentarea lui in carnea 
fructelor si a legumelor pe 
care colegii ei le așază 
acum in lădițe. „Ne înso
țește un cintec și ne apro
piem prin fiecare intim- 
plare de ceea ce noi, la 
cursurile de chimie, numim 
nucleu. Adică, de ceea ce 
in aceste locuri țăranii noș
tri păstrează cu extraordi
nară credință ritmul se
nin al vieții, firescul exis
tenței. Am colindat satul 
și am văzut oameni care 
ne salută cu respect și 
drag, ne deschid porțile și 
ne poftesc inăuntru să 
gustăm mustul dulce și 
aromat, piinea proaspătă și 
nucile cu miezul alb. Am 
văzut bunicii satului cu 
priviri de o puritate fără 
margini, cum se apleacă 
cu grijă și cum rup fiecare 
fruct, să nu-l lovească".

Practica de toamnă a 
studenților la asociația le
gumicolă Jegălia, județul 
Călărași, a inceput anul a- 
cesta în condiții speciale. 
Acest „special" insemnind 
o „tabără studențească de 
muncă", adică o cantină 
încăpătoare, terenuri de 
sport — tenis, volei și 
handbal — precum și e- 
chipamentul sportiv pen

tru toate aceste sporturi.
Asociația are 1 500 de 

hectare de legume, unde 
lucrează zilnic peste 6 000 
de oameni, care, tot. zilnic, 
livrează intre 250—300 tone 
hț țară și peste hotare. 
Așadar, acest „special" în
seamnă, dincolo de izbinzi, 
o concepție solidă despre 
muncă, o lecție practică 
de profesionalism. Au fost 
întimpinați prietenește, 
colegial $t, in citeva 
cuvinte, au aflat : „Asta 
avem de făcut, astea sînt 
condițiile, cum trebuie să 
munciți — știți voi !“.

„Ce să știm noi ?“ — 
s-au întrebat studenții mai 
in glumă, mai in serios. 
Și răspunsul a venit acolo, 
lingă lucrătorii vechi in 
grădinărie, lingă oamenii 
de la sortare, lingă cei 
care recepționau cu exi
gență produsele : „Culesul 
și sortarea trebuie făcute 
ca la carteȘi trimite
rea la carte, la învățătură, 
la știință, concentrată in
tr-o expresie in care ță
ranul iși exprimă respectul 
pentru cel ce învață, a 
lămurit definitiv legătura 
intre copiii frumoși și deș- 
tepți ai țării și grădinarii 
asociației legumicole de la 
Jegălia, unde se muncește 
și se învață sub binecuvîn- 
tata lege a respectului față 
de rodul pămintului.

Și timpul trece frumos, 
pentru că o zi de muncă 
cu spor se cuvine sărbăto
rită cu dans și muzică. Și 
cine nu e bucuros să dan
seze cînd are 19 ani și 
simte, și știe că școala lui 
de viață și de ciștiguri cu
rate. cinstite începe astăzi! 
(Rodica Simionescu. cores
pondentul „Scînteii").

La Galati, o principala preocupare:

RECUPERAREA ÎNTÎRZIERILOR
Sl ÎNCADRAREA ÎN PERIOADA OPTIMĂ

Transmite brigada „Scînteii"
O scurtă privire asupra stadiului la zi a lucrărilor de toamnă in uni

tățile agricole din județul Galați. Pină in seara zilei de 1 octombrie po
rumbul a fost recoltat de pe 23 la sută din suprafața cultivată, soia in 
proporție de 20 la sută și se desfășoară în ritm intens culesul strugurilor 
de pe cele 22 000 hectare vii pe rod. Cit privește insămințările, lucrările 
sint mult intirziate. Pină la data amintită, griul a fost insămințat in pro
porție de 14 la sută, iar orzul — 52 la sută. Am urmărit, la fața locului, 
desfășurarea principalelor lucrări.

EXPERIENȚA 
ANULUI TRECUT 

NU-I DESTUL 
DE CONVINGĂ

TOARE ?
Cum se ară. cum se pregătește te

renul. cum se însămînțează în con
dițiile pămintului uscat din această 
toamnă ? în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Ivești. Va
lea Bujorului. Cuca si în multe al
tele. toate aceste lucrări se execută 
cu agregate adecvate diverselor ti
puri de sol si în funcție de plantele 
premergătoare. Bunăoară, pe terenu
rile nisipoase, arate din vară si ni
velate. care au fost cultivate cu pă- 
ioase. pregătirea patului germinativ 
se face printr-o lucrare cu discurile 
mici si alta cu combinatoarele. Pe 
solele cu textură grea, după recolta
rea sfeclei de zahăr, a porumbului șl 
florii-soarelui se trece de trei-patru 
ori. perpendicular pe direcția brazdei 
si în diagonală, cu discuri mari în 
agregat cu grape reglabile si lame 
nivelatoare. „Pe astfel de terenuri — 
apreciază tovarășul Gheorghe Savin, 
directorul Trustului S.M.A.. am luat 
măsuri ca mecanizatorii să treacă de 
mai multe ori cu agregatele com
plexe. Acest efort în plus va avea 
ca efect pregătirea unui pat germi
nativ bun si deci asigurarea densi
tății stabilite a plantelor". Intr-ade
văr. dună efectuarea acestor lucrări 
se poate însămînța în condiții bune. 
In acest fel se muncește în nu
meroase cooperative agricole. De 
unde și concluzia că dacă specialiș
tii și mecanizatorii acționează cu 
răspundere pentru respectarea întoc
mai a tehnologiei, pot fi asigurate 
condiții bune pentru obținerea de 
recolte mari.

Dacă în ce privește calitatea lucră
rilor se constată o preocupare mai 
mare decit în alti ani. ritmul însă- 
mîntărilor s-a menținut, multe zile 
la rînd. nesatisfăcător. Puteau fi se
mănate suprafețe mai mari ? Da. 
Pină în momentul de fată, au fost 
arate 76 701 hectare — 69 la sută din 
suprafața prevăzută — din care doar 
26 335 hectare au fost însămînțate cu 
grîu si orz. Cauza acestui decalai o 
constituie rămînerile în urmă la pre
gătirea terenului, lucrare efectuată 
pe numai 28 980 hectare. E drept, în 
solul tare, bolovănos, se înaintează 
greu. Totuși, chiar în condițiile în 
care se fac două-trei discuiri pe 
aceeași solă, o treime din viteza zil
nică de lucru la semănat, cît s-a 
realizat săptămîna trecută, este prea 
puțin fată de capacitatea Utilajelor. 
In consiliul agroindustrial Ivești, în 
așteptarea ploii, doar jumătate din 
semănători au fost scoase în cîmp. 
Dar și acestea lucrau doar pe tere
nurile care fuseseră cultivate cu pă- 
ioase. Reținere nejustificată întru- 
cît. la fata locului, ne-am convins că 
semănatul se putea desfășura în 
bune condiții. La C.A.P. Ivești, cu 
toate că terenul permitea să se lu
creze din plin, se însămînța cu nu
mai două semănători din cele cinci 
pregătite pentru actuala campanie. 
Inginerul-șef al unității, Constantin 
Ciobanu. recunoștea că anul trecut, 
deși ș-a însămînțat în condiții mult 
mai grele, perioada optimă a fost 
respectată. De ce atunci o asemenea 
tergiversare a însămînțărilor ? „Pe o 
arătură bolovănoasă lucrăm mai 
ușor după o ploaie cît de mică" — 
explică inginerul. Nu-l contrazicem. 
Spunem însă că meritul, calitatea 
muncii agronomului nu la ușor se 
văd.

Analizînd în mod critic mersul lu
crărilor la semănat, punind în evi
dentă cauzele care determină nerea- 
lizarea vitezelor stabilite, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a adoptat măsuri tehnice și organi
zatorice care au avut drept rezultat 
intensificarea ritmului de lucru. De
altfel, pe ansamblul județului viteze
le de lucru la semănat cresc de la zi 
la zi : sîmbătă și duminică s-au în
sămînțat peste 11 000 hectare. Ritmul 
cel mai înalt s-a înregistrat luni, 
cînd au fost însămînțate 6 765 ha.

forța de muncă. In programul întoc
mit de comandamentul județean s-a 
stabilit ca porumbul să fie strîns, in 
primul rind, de pe terenurile unde 
se va amplasa griul. Cum se acțio
nează concret în unitățile agricole ?

„Recoltăm porumbul in funcție de 
stadiul de coacere — ne spune tova
rășul Costică Stoica, președintele 
consiliului agroindustrial Tirgu Bu
jor. Sint lanuri cu știuleți bine copți 
și uscați, dar și altele încă verzi. Am 
concentrat forțele cu prioritate la re
coltarea lanurilor ajunse la maturi
tate. Procedînd astfel, pînă acum a 
fost strinsă recolta de pe 1 000 hec
tare, suprafață pe care urmează să 
o însămînțăm cu griu și orz.

La I.A.S. Dealurile Bujorului, pe te
renurile plane, porumbul este recol
tat mecanizat cu combinele, știulețil 
fiind descărcați direct in remorci. Pe 
locurile în pantă se aflau la cules 
400 de oameni. Și într-un caz și-n 
altul, tot ce se recolta în timpul 
zilei, pină seara era transportat la 
baza de recepție. In total, în această 
unitate se recoltează zilnic 120—130 
hectare cu porumb.

INIȚIATIVA 
FATĂ ÎN FATĂ 

CU INERȚIA

RECOLTAREA 
DUPĂ O ORDINE 

DINAINTE 
STABILITĂ

O caracteristică a agriculturii ju
dețului Galați o constituie culesul 
concomitent al porumbului și al vii
lor, lucrări care se fac în totalitate 
manual, fapt ce solicită la maximum

La asociația economică de stat 
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor din comuna Independența vedem 
un du-te-vino de căruțe ce transpor
tau porumbul adus de la cooperati
vele agricole Plscu, Independența și 
Braniștea, precum și , de la între
prinderile agricole de stat Ivești și 
Șendreni, care au terenuri situate in 
apropierea unității. „Au fost aduse 
pină acum în depozitele noastre a- 
proape 4 000 de tone de porumb — 
ne spune dr. Teodor Stingă, directo
rul întreprinderii. Ca să grăbim 
ștringerea recoltei, specialiștii noștri, 
împreună cu cei din unitățile agri
cole, merg în cîmp și depistează la
nurile coapte care sînt apoi culese 
cu prioritate.

Dar să vedem cum este organizată 
preluarea porumbului în bazele de 
recepție. Chiar cînd am intrat in 
curtea bazei, unde livrează porumbul 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Tîrgu Bujor, contabilul-șef 
al I.A.S. Dealurile Bujorului, Con
stantin Boza, trimitea trei camioane 
încărcate la alt depozit, deși, con
form graficelor, acestea trebuiau 
descărcate aici. Cauza ? Singura ban
dă transportoare care funcționa se 
defecta mereu. In curte vedem su
medenie de benzi, șnecuri, buncăre 
nereparate pe care abia le distingem 
din maldărele de fier vechi. Intre 
acestea un încărcător pentru achizi
ționarea căruia s-au cheltuit foarte 
mulți bani, dar care, de mai bine de 
trei ani, nu funcționează. Ca ur
mare, in condițiile în care timpul de 
staționare este dublu, numeroase ca
mioane sînt plimbate la alte baze. 
Fapt este că nu s-a preluat in nici 
o zi mai mult de IOD tone, față de 
800 tone, cît prevede programul. Mai 
mult, la repartizarea unităților pro
ducătoare pe depozite nu s-a ținut 
seama în toate cazurile de distanțe, 
ajungîndu-se la transporturi încru
cișate. In legătură cu aceste proble
me, magazinerul bazei, Vasile Stan, 
ne-a spus : „Am arătat de mai multe 
ori toate acestea tovarășului Gheor
ghe Mărcușan (director adjunct al 
întreprinderii județene pentru con
tractarea, achiziționarea și păstrarea 
produselor agricole), dar nu s-au luat 
măsuri. Utilajele au defecțiuni mari 
pe care noi nu le putem înlătura in 
timpul campaniei de preluări".

De ce o asemenea manifestare de 
indiferență ? „Este un accident — 
ne-a spus tovarășul Traian Gătej, 
director al I.C.A.P.P.A. Galați. 
Ne-am concentrat atenția asupra or
ganizării corespunzătoare a muncii în 
bazele de recepție mari, lăsîndu-le 
pe planul doi pe cele mici". Răspun
sul 'tovarășului director nu poate fi 
socotit satisfăcător. întrucit atunci 
cînd e vorba de pregătirea campa
niei de recoltare nu se admit nici un 
fel de excepții. Nu este întîmplător 
că mijloacele de transport din acest 
consiliu agroindustrial nu fac mai 
mult de două drumuri pe zi.

Analizînd situația existentă în 
toate unitățile, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
recent o seamă de măsuri pentru 
impulsionarea lucrărilor. Se impune 
ca acestea să fie respectate punct cu 
punct, astfel încît atît insămințările, 
cît și ștringerea recoltei să se încheie 
în termene cît mai scurte.

Lucian C1UBOTARU 
Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii”
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Dezbaterea organizată de ziarul nostru, articolele publicate ta ca
dru] ei consacrate „dreptei moderne14 și-au propus să analizeze, in 
lumina concepției despre lume și societate a clasei muncitoare, a ideo
logiei si politicii partidului nostru, tezele de bază ale acestei orientări 
politice contemporane. Demersul nostru și-a propus cu precădere să 
pună în evidență ceea ce formează conținutul ideologic al „dreptei mo
derne** : teoretizarea „dreptului la diferență**, care in fond este o ple
doarie pentru menținerea și conservarea inegalităților sociale, cu tot 
ceea ce decurge de aici ; propensiunea către elitism si ierarhii, către 
un tip de organizare socială autoritară, apărarea instituțiilor clasice 
ale capitalismului, anticomunismul declarat, promovarea unei „contra
revoluții culturale**, menită să implementeze aceste scopuri la nivelul 
conștiinței comune.

Produs al crizei, „dreapta modernă** își propune în fond să acre
diteze ideea imposibilității depășirii sistemului bazat pe proprietatea 
privată, să salveze interesele unor cercuri restrinse ale burghezei mo
nopoliste, să întîrzie procesul de dobîndire a conștiinței revoluționare 
de către clasa muncitoare, de celelalte clase și pături exploatate, să 
demobilizeze masele în lupta pentru prefaceri sociale. Tocmai aceste 
finalități reacționare, concomitent cu încercările tot mai insistente de 
a capta încrederea publicului, impun, în spiritul cerințelor partidului 
nostru, să descifrăm mai atent substanța teoretico-ideologică a „dreptei 
moderne", să combatem argumentat tezele sale de bază. Tratarea drep
tei cu o mentalitate subinformată nu ar aduce un cîștig real ta cu
noașterea substanței sale ideologice.

Articolul de față, care încheie seria consacrată „dreptei moderne", 
nu își propune atît să intre în analiza acestei orientări politice și ideo
logice, ci mai ales să desprindă cîteva elemente de reflecție, cîteva 
teme de meditație.

Tentația „inovării" ideologice. în
tre cele mai importante caracteris
tici ale „dreptei contemporane" este 
atenția deosebită (la „noua dreaptă" 
ea apare fundamentală) acordată 
problemelor de ordin teoretico- 
ideologic. S-ar putea spune într-un 
anume fel că. cel puțin pentru mo
ment. elaborarea si reelaborarea 
teoretică reprezintă miza esențială 
a luptei dreptei contemporane. „Ca
drele, intelectualii, tinerii, cetățenii, 
responsabilii de azi si de mîine nu 
vor fi mobilizați decît cu prețul 
unui efort profund de reflecție 
ideologică — mărturisește un re
prezentant al „noii drepte". Trebuie 
să propunem națiunii un mare de- 
ziderat, ceva care să se adreseze 
inimii oamenilor... Formarea unui 
consens istoric In jurul unei doc
trine se arată in mod deosebit ca 
fiind necesară".

Desigur, în promovarea acestui 
activism ideologic trebuie detectat 
și efortul de depășire a complexu
lui „culpabilității istorice". Decenii 
de-a rîndul, dreapta a colaborat și 
sprijinit extrema dreaptă (fascis
mul), care a supus unor interpre
tări paroxistice ideile comune 
dreptei în general : inegalitatea oa
menilor, a raselor, cultul elitelor. 
Prin forța lucrurilor, repetarea a- 
cestor idei reînvie în mintea oame
nilor fantoma fascismului, trezind 
sentimente de îngrijorare și re
pulsie. Nu tatîmplător, în întreaga 
perioadă postbelică, dreapta a fost 
tăcută, timidă, urmărită de acest 
complex al culpabilității. Singura 
cale pentru ea de a păși mai ho- 
tărît pe arena politicii i s-a părut a- 
ceea de a-și refundamenta premi
sele, de a-și regîndi doctrina.

Nevoită, cel puțin pentru mo
ment, să se retragă cu precădere 
în domeniul teoriei, dreapta relan
sează unele teze care trebuie să 
rețină atenția. Prima vizează ra
portul dintre politic și ideologic 
sau, pentru a folosi termeni utili
zați de reprezentanții „noi drepte", 
dintre politic și metapolitic. în a- 
ceastă perspectivă, succesul poli
ticii propriu-zise ar fi determinat 
de calitatea ideologiei, a discursu
lui teoretic care a precedat-o, me
nit să implementeze — la nivelul 
conștiinței comune — anumite va
lori și judecăți. Victoria politică 
nu face decît să culeagă roadele 
confruntării ideologice de poziții. 
Discursul teoretic, prin urmare, nu 
este un apendice al confruntării 
politice, ci arma sa de bază, in
strumentul său principal.

„Fără o teorie precisă, nu există 
acțiune eficace — arată Alain de 
Benoist. Toate marile revoluții ale 
istoriei nu ști făcut decit să trans
pună în fapt o revoluție deja rea
lizată, intr-o manieră subînțeleasă, 
in spirite".

Reprezentanții dreptei nu stat 
originali ta această direcție. Ei re
cunosc deschis că au preluat ideile

lui Gramsci, Împuțind chiar parti
zanilor dreptei că nu au dat atenție 
„lecției lui Gramsci", considerații
lor sale ce se dovedesc de acută 
actualitate, potrivit cărora nu este 
suficient să ■ considerăm statul un 
simplu instrument, iar revoluția

unei ideologii ..adaptate" noii 
epoci, ideologie care să-și fructifi
ce, desigur, scopurile contrarevolu
ționare.

Mistificarea sensului Istoriei. 
„Este necesar să admitem un sens 
al istoriei pentru a ne ridica îm
potriva exploatării" — această 
apreciere a unui exeget al „dreptei 
moderne" poate fi extinsă : toate 
marile cuceriri ale epocii moderne 
s-au bizuit pe credința în pro
gresul social. în existenta unui 
sens al istoriei. Numai aceste con
vingeri conferă suport moral și 
uman luptei pentru prefacere so
cială. pentru înfăptuirea marilor 
idealuri ale omenirii. Este deose
bit de semnificativ că o serie de 
orientări din cadrul „dreptei mo
derne" neagă însăși ideea de sens 
al istoriei — tocmai, am putea spu
ne. pentru a imprima o altă orien
tare evoluției sale — își propun să 
acrediteze ideea că „viitorul nu 
este scris nicăieri".

Firește, în domeniul social, for
mele de evoluție nu sînt cu totul 
și mecanic implicate în condițiile 
care le-au generat, studiile recente 
de prognoză dovedind că din 
aceeași situație se pot dezvolta 
linii de evoluție diferite. Subliniem 
acest lucru, cu atît mai mult cu 
cît chiar in literatura marxistă a 
existat ani de-a rîndul, la unii

„DREAPEA MODERM" 

și legitimarea structurilor 
inegalitare ale societății capitaliste

cucerirea acestuia. Gtnditorul mar
xist, fondator al Partidului Comu
nist Italian, a accentuat in mod 
deosebit importanța modelării con
vingerilor, sensibilităților, ideilor, 
modurilor de a gîndi, asigurînd 
acel consens indispensabil oricărui 
succes politic de durată.

Recrudescenta „dreptei contem
porane" a pus capăt iluziei „dez- 
ideologizării", a readus la ordinea 
zilei dezbaterile privind rolul ideo
logiilor, făcînd legitimă discuția 
despre o „nouă eră ideologică". O 
nouă eră ta care ideologiile nu mai 
constituie simple reflectări ale pozi
țiilor sociale aflate ta conflict, ci 
apar ca o formă principală de 
cucerire și exercitare a puterii, ca 
o ipostază de existentă a acesteia. 
Veritabila „cruciadă ideologică" 
declanșată de dreapta constituie 
un element esențial al unei strate
gii mai largi vizînd „bascularea" 
puterii în perspectiva anului 2000, 
și tocmai acest scop impune a 
se. acorda atenție deosebită a- 
cestei ideologii, ca si confrun
tării contemporane de idei in ge
neral. A te preocupa de viito
rul lumii implică a te preocupa și 
de dezbaterile ta domeniul ideolo
gic, domeniu ce va avea un im
pact mult mai puternic asupra so
cietății de mîine.

Țelul de perspectivă al „drep
tei moderne" — dat fiind impor
tanța decisivă a culturii și a in
strumentelor culturale ale societă
ții în modelarea comportamentului, 
în formarea unor moduri de a ju
deca. de a raționa — este acela de 
a remodela cultura epocii noastre 
în lumina valorilor de bază ale 
acestei orientări. Un autor ameri
can asemăna ascensiunea dreptei, 
în general, și a „noii drepte fran
ceze", cu precădere, cu o adevărată 
„lovitură de stat culturală". Exis
tenta unui asemenea țel ambițios 
dezvăluie tentația către permanen
ta reconstrucție și reelaborare a

autori, aprecierea (cu puternice 
nuanțe mecaniciste) potrivit că
reia viitorul ar fi rezultatul exclu
siv al legilor sociale, apreciere ce 
a jucat mult timp rolul unei ade
vărate „arome ideologice", ce ali
menta o atitudine de pasivitate : 
pot pierde pe termen scurt, dar 
perspectiva lucrează pentru mine.

Se Înțelege că evoluția socială nu 
poate fi desprinsă în nici un caz 
de voința grupurilor angajate în 
mișcarea istorică reală, de pro
iectele. de opțiunile si telurile lor. 
Mai ales în condițiile de azi cînd 
știința și tehnica modernă au 
amplificat nebănuit capacitatea 
omului de a-și „construi" și mo
dela propria existentă. Viitorul 
depinde. Intr-o măsură mai mare 
decit apare la prima vedere, de 
oameni, de atitudinea și voința 
lor politică, de aspirațiile și vre
rile pe care le împărtășesc. Ade
văr ce trebuie subliniat cu preg
nantă mai ales că diferitele orien
tări ale dreptei moderne, folosind 
starea de criză spirituală a lumii 
capitaliste, încearcă să manipu
leze aspirațiile și opțiunile/ cetățe
nilor în direcții contrare interese
lor lor autentice, să relativizeze 
certitudini morale, pentru a-și 
impune propriile valori si scopuri.

Anticomunismul fățiș al dreptei 
constituie de fapt rezultatul adver
sității neîmpăcate fată de ideea 
de egalitate pe care o promovează 
această orientare. Triumful ideii 
de egalitate în epoca modernă, 
acceptarea ei cvasiunanimă ampu
tează posibilitățile dreptei de a 
renaște, de a cîștiga teren. Tocmai 
de aceea adversitatea de care am 
amintit cunoaște accente paroxis
tice cînd este vorba despre socie
tatea construită pe principiul ega
lității — societatea socialistă.

Dacă modelarea zilei de mîine 
tinde să devină o componentă a

existenței noastre, dacă dispunem 
de instrumente tot mai perfecțio
nate în acest sens, atunci crește 
răspunderea de a folosi legile isto
riei pentru a construi un „viitor 
dorit" — acel viitor pe care ome
nirea îl edifică de peste 2000 de 
ani și al cărui rezultat firesc îl 
constituie societatea egalității de
pline. societatea lipsită de exploa
tare. societatea demnității socia
liste. Iată de ce o măsură adecvată 
de contracarare și combatere a 
„dreptei moderne" este tocmai să
direa în conștiința umanității a 
acestei convingeri, a voinței de a 
folosi instrumentele pe care știința 
i le pune la îndemînă pentru a-și 
edifica o existentă cu adevărat 
umană.

Cum s-a remarcat, dreapta a 
apărut și a continuat să existe ca 
o reacție la diferite soluții și măsuri 
promovate de forțele de stînga.

„Dreapta modernă" nu poate fi 
Înțeleasă pe deplin dacă este re
dusă doar la o fază de trecere în 
„marșul spre modernism", care va 
intra automat în declin de îndată 
ce criza va fi depășită ori stînga 
îsi va afirma, plenar, capacitatea 
de inovare. Sau dacă o concepem 
ca evoluînd doar ca urmare a unor 
greșeli și înfrîngeri temporare ale 
stîngii. Dreapta are o evoluție da
torată si propriilor poziții, proprii
lor elaborări teoretice si politice, 
capacității de a sesiza fenomenele 
și tendințele noi, de a găsi soluții, 
într-un cuvînt. ea are un dina
mism propriu ce trebuie atent 
urmărit.

Desigur, factura doctrinei sale 
face ca dreapta, atunci cînd vine 
la putere, să se afle într-o per
manentă contradicție. Aflată în 
opoziție, ea se preocupă să abor
deze teme cu priză la public, cum 
ar fi „tendințele de birocratizare a 
societății", de „autonomie a func
ționarilor**. „limitele raționalismu
lui reductivist", „mitul progresului 
absolut", cultivînd în general ati
tudinile de rezistentă față de 
transformările economice, sociale, 
culturale.

Prezentîndu-se îndeobște ca 
„apărătoare a tradiției", cînd ajun
ge la putere, dreapta promovează 
un set restrîns de soluții la pro
blemele dezvoltării societății capi
taliste contemporane. Măsurile la 
care apelează sînt fie cele preco
nizate de liberalism (de unde un 
împrumut de teme din doctrinele 
de stînga). fie soluționarea proble
melor crizei pe seama maselor. în 
fond, „dreapta modernă" exprimă 
dificultățile societății capitaliste de 
a rezolva problemele dezvoltării, 
menținînd în același timp struc
turile inegalitare proprii acestei so
cietăți. privilegiile cercurilor avute.

în concepția teoriei socialismu
lui științific, evoluția societății 
contemporane solicită într-o mă
sură neîntîlnită înainte capacita
tea de inovare a oamenilor, a 
partidelor politice, a națiunilor. în 
competiția cu timpul vor ciștiga 
națiunile, forțele politice care vor 
ști să înțeleagă, să stăpînească si 
să orienteze într-un mod pro
gresist complexitatea societății din 
zilele noastre. A inova devine sta
rea firească a omenirii. A găsi so
luții problemelor dezvoltării, dez
legări in consens cu aspirațiile 
sale de egalitate, bunăstare si 
pace reprezintă cea mai bună mă- 
surji de contracarare a dreptei, 
calea cea mai eficientă de discredi
tare a orientărilor politice conser
vatoare. A combate aserțiunile re
acționare ale ideologiei de dreapta 
și. în același timp, a promova so
luții novatoare pe toate planurile 
vieții economico-sociale reprezin
tă un comandament deosebit de 
actual, o îndatorire a forțelor pro
gresiste de pretutindeni, o răspun
dere deopotrivă fată de prezent, 
ca si de viitor.

Paul DOBRESCU

Cristalul artei noastre
Recent, tn „Scinteia", 

un mare poet de azi scria 
că „Experiența artistică 
înseamnă experiență so
cială depusă în cristale". 
La acest adagiu, la care 
subscriu cu amîndouă 
mîinile, adaug însă un 
alt adagiu. din direcție 
contrară, care i se opune : 
„Experiența artistică spar
ge cristalele, refuzînd 
toate formele constituite", 
adagiu de care îmi pro
pun să mă delimitez in 
cele ce urmează.

Citez, deci, acest al doi
lea adagiu, pentru a-1 
explica, precizind că este 
emanat dintr-o mare va
nitate. Poetul care l-a 
emis se socotește un în
cepător sau întemeietor 
— oul prim !, ignorînd 
găina. Oul prim este 
identic celui următor și 
tot așa la nesfirșit, iar 
din aceste „motive prime" 
ies forme identice cu 
sine, menite să legiti
meze o specie mereu 
primă, mereu egală sieși, 
o cultură și un popor. 
Ouăle cu totul diferite, 
ca formă și pigment, a- 
parțin — cert — altor 
specii cintătoare, chiar 
cînd sînt ouate sau de
puse în același cuib. Se 
cunoaște faptul că pasă
rea numită cuc își de
pune oul în cuibul unei 
păsări mai mici, mai har
nice și mai generoase, 
căreia îi încredințează si 
creșterea progeniturii. în 
clipa ci nd vede că din 
oul ocrotit Ia sta iese o 
altă zburătoare, pasărea 
locală se miră și nu-și 
crede ochilor. „Ce-o fi 
asta ?“, se întreabă. Dar 
între timp, cucul pri
beag îi dă cu tifla și 
zboară spre țările lui de 
obîrșie. Sparge cristalele, 
cum s-ar zice, întemeiază 
un nou mod de a fi, mai 
exact spus intră în cris
tale că elefantul într-o 
farmacie.

Eminescu n-a procedat 
așa, n-a intrat cu pi
cioarele în proprii stră
moși, n-a spart cristalele, 
s-a socotit in ceea ce-1 
privea un „epigon", adică 
un continuator, deși, cum 
toți o știm, numai el si 
puțini alții au pus sim
țirea românească intr-un 
nou cristal, refuzat ab

initio tuturor detractori
lor de țară și limbă. Alt
fel spus, noutatea este 
punctul continuității, al 
unei tradiții din care se 
naște, pe care o reven
dică, chiar dacă aparent 
i se opune.' Nu se pot 
transplanta forme, mo
tive, procedee, tehnici 
dintr-o cultură în alta, 
decît în clipa cînd cul
tura primitoare le re
simte organic trebuința, 
însușindu-și-le ca pe ale 
sale, integrîndu-le orga
nismului propriu și asi- 
gurîndu-le astfel origi
nalitatea. Implantările 
său altoiurile care nu 
respectă această condiție 
sînt respinse, cad de pe 
trunchi, chiar cînd se în
cearcă intruziuni brutale.

nu se opune naționalului, 
cum pretind cosmopoliții. 
nici nu i se subordonează 
acesteia, cum se subor
donau metropolei colonii
le de odinioară ; uni
versalitatea nu emană de 
la un centru — universa
litatea e o rezultantă a 
tuturor culturilor, un ori
zont de valori la care au 
acces toate culturile, noi 
și vechi, străvechi sau ti
nere. De ce culturii 
române i s-ar fi refuzat 
universalitatea, de ce ar 
dobindi-o — cum se pre
tindea — cu jertfa sine
lui său prin sacrificarea 
modelului propriu și ac
ceptarea unor modele 
străine ?

Asemenea teze false, 
asemenea semne greșite

Paul ANGHEL

O astfel de intruziune 
brutală a cunoscut epoca 
dogmatismului, cînd mo
dele de import, cu totul 
opuse spiritului culturii 
românești, au încercat a 
fi impuse nu numai prin 
mijloacele persuasiunii, 
dar și altfel. Ce s-a ales 
din multe produse ale a- 
celei epoci se știe, cît de 
anemice au fost fructele 
ei se știe de asemeni. Li
chidarea acestei proaste 
stări de fapt a fost cu 
putință numai prin ini
țiativele revoluționare ale 
celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, eveni
ment ce reprezintă o a- 
devărată placă turnantă 
pentru cultura noastră, 
eveniment care, prin pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cîrma par
tidului, a inaugurat o 
nouă și mare epocă do 
creație. Prin climatul 
nou asigurat țării, gîn- 
dirii și forței creatoare a 
poporului, cultura româ
nească a putut să revină 
la propriul ei proiect, 
care reprezintă suprema 
și singura ei rațiune de a 
fi. A fi cum ? A fi pen
tru sine, adică pentru 
neamul și limba pe care 
le slujește. A fi în sine, 
adică a lucra la cote uni
versale. Universalitatea

de circulație au fost 
hotărît înlăturate din 
calea culturii noastre, 
deși o anume mecapică a 
repetării, fie și deghi
zată, se mai resimte 
uneori, cu încăpăținarea 
reflexului condiționat. E 
așa nu numai fiindcă ve
chiul nu renunță ușor la 
luptă, cum se spune, dar 
și fiindcă vechiul e inte
resat să nu piară, ba 
am zice că are chiar in
terese mari. O cultură 
poate fi iubită — și e 
iubită de majoritatea be
neficiarilor ei — dar poa
te fi și minimalizată, 
cum s-a întîmplat nu o 
dată în istoria noastră. 
Nu putem spune — ar fi 
împotriva adevărului — 
că fanarioții se omorau 
de dragul culturii noas
tre. Nici că, mai tîrziu, 
„franțuziții și franțuzi- 
tele" se dădeau ta vînt 
după slova și versul 
românesc. Cei mai zeloși 
ne îndemnau să ne lepă
dăm limba, să scriem gre
cește, franțuzește, nem
țește, dacă vrem să fim 
cineva. Un franțuz de 
acum o sută de ani, Louis 
Jally, ridicase acest dis
preț la nivel de doctrină, 
intrebîndu-se într-o car
te pe cît de absurdă, pe 
atît de cinică : „A quoi 
serv la langue rou-

maine ?“ (La ce servește 
limba română ?).

Desigur, asemenea în
demnuri au dispărut, o- 
dată cu purtătorii lor cei 
mai agresivi. Ceea ce nu 
înseamnă că nu am mai 
întilnit uneori semne gre
șite de circulație literară, 
culturală. A exalta un 
curent literar periferic și 
a-1 propune drept model, 
iată un semn greșit de 
circulație. A exalta o te
matică minoră, opunînd-o 
tematicii de interes vital / 
pentru societate, iată un 
alt indicator greșit. A mi
nimaliza un clasic, a-i 
falsifica textul prin in
terpretări abuzive, fie și 
cu ajutorul unei metodo
logii de ultimă oră. iată 
un alt mod de a deturna 
de la proiectul ei o lite
ratură.

în climatul de eferves
cență al culturii noastre 
de azi asemenea discre
panțe au o soartă bine 
cunoscută : se ignoră, se 
uită, se șterg. Uneori sti
mulează dezbaterea, cum 
s-a petrecut in cazul po
lemicii despre sincronism 
și protocronism. Dar și 
dezbaterile au devenit cu 
putință numai în clima
tul liber și novator asi
gurat culturii noastre 
după cel de-al IX-lea 
Congres, prin garantarea 
dreptului la expresie. Ia 
cea mai largă opțiune ar
tistică. Aceasta a și fă
cut ca roadele culturii 
din ultima etapă istorică, 
al cărei bilanț strălucit îl 
va face apropiatul Con
gres al XIII-lea al par
tidului, să fie pe măsura 
epocii noastre bogate, 
diverse, strălucitoare. Sint 
fațetele unui cristal — 
cristalul artei noastre. O 
artă născută în sinul unei 
societăți ce-și consoli
dează an de an temeliile, 
privindu-și cu optimism 
deplin viitorul. Un viitor 
pe care Directivele celui 
de-al XIII-lea Congres 
îl prefigurează realist și 
lucid, pe măsura capaci
tății poporului nostru, a 
clasei muncitoare, a ță
rănimii și intelectuali
tății de a se perfecționa 
neîntrerupt, de a-și în
suși noul in toate dome
niile, hotărit. să-1 pună in 
slujba edificării patriei 
socialiste de mîine. .

ROMÂNIA-FILM

prezintă;

„Singur de cart"
producție o Casei de filme trei 

Scenariul : Lazăr Fulga, Tudor Md- 
râscu ; decorurile : Dumitru Geor
gescu ; costumele : Lidia Luludis ; 
muzica : Dinu Petrescu ; montajul : 
Erika Aurelian ; sunetul : Daniel 
Russu ; imaginea : Valentin Du- 
caru ; regia : Tudor Mârăscu. 
Cu : Dragoș Pîslaru, Irina Pe
trescu, Octavian Cotescu, Vasile 
Nițulescu, Marcel Gingulescu, Ni- 
neta Guști, Valentin Uritescu, Me-

deea Marinescu. Horațiu Mălăe- 
ie, Nicolae Praida, Bogdan Sta- 
noevici, Cintă : Valeriu Sterian.

Film realizat în studiourile ^‘miru
lui de producție cinematografică 
„București"

tv5

VIRTUȚILE EDUCATIVE ALE SATIREI
relevate de o originală competiție interjudețeană

La Vaslui, această luminoasă și rod
nică toamnă a fost înflorită de zîm- 
betele oamenilor, inundată de binefă
cătoare cascade de ris sănătos, tonic.

între 8 și 30 septembrie s-a des
fășurat aici manifestarea unică in 
felul ei nu numai la noi, Festivalul 
umorului „Constantin Tănase". care 
are loc bienal, de un deceniu și ju
mătate. Pentru aproape o lună. Vas
luiul a fost din nou capitala umoru
lui. iar vasluienii, mîndri că temei
nica manifestare a căpătat o aseme
nea anvergură si a atras tot ce e mai 
valoros ta umorul românesc, și-au 
luat foarte în serios rolul de gazde. 
Dar ce elemente noi a adus a VIII-a 
ediție a acestei importante inițiative 
vasluiene în marele Festival națio
nal „Cîntarea României" ?

— Atît prin programul său foarte 
bogat și diversificat, rit si prin nu
mărul de participantl si nivelul ca
litativ. ediția din acest an a festi
valului de satiră ei umor a dobindit 
cu adevărat un caracter național, ne 
spunea prof. Elena Condrea. preșe
dintele comitetului județean de cul
tură si educație socialistă. La cele 
trei concursuri, de creație si inter
pretare. la celelalte manifestări, pen
tru care sălile s-au dovedit neîncă
pătoare. au participat aproape 2 000 
de artiști amatori si profesioniști, 
scriitori si graficieni din toate ju
dețele si din București. Ajungind să 
cuprindă, într-o atractivă si inedită 
interferență a artelor, toate genurile 
umoristice din literatură, plastică, 
teatru, brigăzi artistice, film, foto
grafie — festivalul a devenit în’ 
acest an o manifestare cu o mai pro
nunțată si fermă implicare in reali
tatea zilelor noastre, cu multiple vir
tuți educativ-formative. conținutul 
său combativ, de vestejire a unor 
moravuri vechi, a inerției si indife
rentismului fiind evident.

Spre deosebire de edițiile prece
dente. festivalul a debutat cu con
cursul de interpretare al brigăzilor 
artistice, al grupurilor satirice si in- 
terpretilor individuali de satiră șl 
umor, prezenti într-un număr foarte 
mare. Promovind. cele mai multe, un 
umor de calitate, eficient, cu adresă 
limpede si directă, aceste formații 
au constituit o adevărată revărsare 
de autentice talente. Juriul, prezidat 
de actrița Tamara Buciuceanu, a 
avut o misiune grea în aprecierea si 
discernerea valorilor. El a acordat 
nu mai puțin de 30 de premii și un 
însemnat număr de mențiuni. La

cea mai Înaltă cotă valorică s-a ri
dicat grupul satiric „Hilaris" al în
treprinderii de construcții hidroteh
nice Bacău (textier și instructor. 
Doru Octavian Dumitru), care a pri
mit Marele premiu. în imediata lui 
apropiere (cucerind premiul I) s-au 
situat grupurile satirice „Ridendo" al 
Comitetului județean U.T.C. Bistri- 
ța-Năsăud. I.I.R.U.C. București și cel 
de Ia Spitalul de urgentă Brăila, pre
cum si brigada artistică a Căminu
lui cultural Dridu. județul Ialomița. 
De asemenea, cu premiul I au fost 
distinse si grupul teatral „Eveni
ment" al Ansamblului artistic al 
U.T.C. si formația de teatru a între
prinderii de confecții si tricotaje din 
Capitală si interpretul individual 
Florentin Boldis. de la Casa de cul
tură din Rodna. Bistrița-Năsăud. iar 
cu premiul al II-lea — Doru Dumi
tru. Casa de cultură Bacău, si Con
stantin Fărtăis. Casa de cultură din 
Iași.

în același timp, ta cadrul unor ma
nifestări cu public, au fost înmînate 
si premiile celor două concursuri de 
creație, organizate în colaborare cu 
Uniunea scriitorilor si Uniunea ar
tiștilor plastici. Pentru literatură sa
tirică si umoristică, din cei peste 120 
de participanti. juriul (președinte, 
scriitorul Valentin Silvestru) a acor
dat Marele premiu lui Dan Căpruciu 
din Galati, premiul I — lui Dumi
tru Badea din Ploiești si Mircea 
Enescu din Cîmpulung, premiul 
al II-lea — lui Constantin Tu- 
dorache din Ploiești. Lică Pavel din 
București. George Petrone din Iași 
și Corneliu Enescu din București, iar 
premiul al IH-lea lui Marian Petry, 
Cîmpulung. Stefan Tropcea, Brăi
la. si Tudor Ionescu din Cluj- 
Napoca. Cu Marele premiu al Salo
nului de caricatură — la care s-au 
prezentat peste 700 lucrări sem
nate de 84 de autori din toate gene
rațiile din întreaga tară (președin
tele juriului, scriitorul Manole Au- 
neanu) — a fost încununat Leonte 
Năstase. Constanta. Premiul I l-a 
primit Traian Bența. Iași, premiul al 
II-lea — Victoria Argint. București, 
premiul al III-lea — Ștefan Popa, 
Timișoara, premiul U.A.P. — Dan 
Hatmanu. Iași. Au mal fost distinși 
cu premii Constantin Ciosu. Neboișa 
Roșiei. Nell Cobar. Constantin Pavel. 
Cristian Marcu si Valeriu Eugen 
Mladin.

De remarcat că. pentru prima oară 
ta cadrul festivalului, a fost deschisă

o expoziție internațională de carica
tură. „Invitații* noștri". în care au 
expus caricaturiști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia. U.R.S.S.. Iu
goslavia, R.F. Germania. Belgia, 
Iran si România. Cea de-a 7-a artă 
a fost și ea prezentă într-o gală 
a comediei cinematografice, în care 
a fost proiectată în premieră pe
licula „Ca-n filme" (regia, Mano
le Marcus), și reluate pe ecranele 
vasluiene alte cîteva comedii. A avut 
loc masa rotundă „Umorul și come
dia cinematografică românească". 
N-au fost uitați, firește, nici micii 
spectatori, pentru care s-a organizat 
gala teatrelor pentru copii, finaliza
tă cu spectacolul „O lume minuna
tă". în momente de maxim interes și 
desfătare artistică pentru vasluieni 
s-a constituit, fără îndoială, si Gala 
comediei teatrale, pe afișul căreia au 
figurat spectacole de ținută ale tea
trelor naționale din București si Iași. 
Mic si de Comedie din Capitală, in
stituțiilor teatrale din Piatra Neamț. 
Brăila. Galați. Birlad și. bineînțeles. 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase". 
Numeroase șezători literare. întîlniri 
ale scriitorilor cu cititorii, lansări și 
expoziții de carte au avut loc sub 
genericul Gala literaturii satirico- 
umoristice.

Așadar, un program foarte bogat 
în conținut, de mare diversitate si 
calitate, ce îndreptățește concluzia că 
Festivalul „C. Tănase" a fost, la a 
VIII-a ediție, o reușită, o necesară 
Si viabilă manifestare artistică de 
largă cuprindere si interes național, 
puternic implicată în realitate si cu 
mare forță educativă, stimulativă și 
competitivă. Tocmai de aceea cre
dem că se impune în viitor o mai 
sporită exigentă deopotrivă din par
tea organizatorilor, cît si a județelor 
participante atît în pregătirea pro
gramelor. cît si. mai cu seamă. în 
selecția lor în vederea concursului. 
Spunem aceasta deoarece, pe lingă 
admirabile formații artistice de gen 
care, prin programe excelente, cu 
texte legate de viată, de producție si 
o interpretare plină de har. îneîntă- 
toare. și-au făcut loc si unele destul 
de firave, nepregătite, cu texte pe 
teme minore, insignifiante, adesea de 
gust îndoielnic, netransfigurate ar
tistic si interpretate rudimentar, ceea 
ce a determinat juriul să le scoată 
din concurs.

Petru NECUEA
corespondentul „Scinteii"

14,30 Fotbal. Transmisiuni directe alter
native de la București șl Craiova 

• Steaua—A.S. Roma, din Cupa Ca
pelor

• Universitatea Craiova—Betis Se
villa, din Cupa U.E.F.A.

16,20 Emisiune în limba maghiară (par
țial color). Din cuprins :

• In intîmpLnarea Congresului al 
• XIII-lea al partidului

• O stațiune pentru toate anotimpu
rile. Reportaj din Voineasa

• ,,Partid, tu ești mîndria noas
tră" ! — cîntece patriotice

• Jocuri populare
17.20 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Vis de pace — muzică ușoară 

românească (color)
20,30 Marele forum al partidului, 

marele forum al țării. Strategia 
înnoirii (I). Valorificarea supe
rioară a resurselor materiale șl 
umane.

20,45 Film artistic — „Decolarea*. Pro
ducție a studioului cinematografic 
„București*. Cu : Liviu Ciulei, 
Emil Hossu, Monica Ghiuță, Geor
ge Motoi, Emanoil Petruț, Gheor- 
ghe Radu, Constantin Gurița, 
George Nuțescu, Marin D. Aure
lian, Nicolae Mavrodin. Regia : 
Timotei Ursu

22,20 Telejurnal (parțial color)

cinema
• Gllssando : PATRIA (11 86 25) —
9; 12,30; 16,30; 19,30, GLORIA (47 46 75)
— 9; 12,30; 16; 19.
• Dreptate în lanțuri : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; IR; 
20,15, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Salutări de la Agigea : ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 
20.
• Surorile: GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dosarul albastru : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• O fată șt un băiat : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Degețica — 9; 11; 13; 17, Ca-n
filme — 15; 19 : DOINA (16 35 38).
• Emisia continuă ; LIRA (31 71 71) —
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Titanic vals : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19.
• Haiducii: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Imposibila iubire : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30: 18.30.
• Astă-seară dansăm în familie : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17.15; 19,30.
• Un petic de cer : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17: 19.
• Lovind o pasăre de pradă : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17: 19.
• .Undeva, cîndva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13.30; 15.45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19, FAVORIT (45 31 70)— 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Jazz *20 : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Campionul t VICTORIA (16 28 79) — 
9.30; 12,30; 16; 19.
• îmi sare țandăra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• I se spunea „Buldozerul" : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
• împușcături sub sptnzurătoare : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13.15; 
15,30; 17,45; 20.
• Războiul stelelor : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 19.
• Lovitură fulgerătoare : COTRO-
CENI (49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
• Locotenent Cristina : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cactus Jack — 9; 11,15; 13,30;
Planche — 15,45; 18; 20 : MIORIȚA
(14 27 14).
• După mulți ani : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.

• Gemenii tn vacanță : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30; 17.30; 19,30.
• Polițist sau delincvent : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Yankeii: VOLGA (79 TI 26) — 9; 
12; 16: 19.
• Superman : AURORA (35 04 66) — 
9; 11,30: 14; 10,30; 19.30, la grădină — 
19.
• Afacerea Pigot ; TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, la 
grădină — 19.
• Domnișoara Noorie : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,45.
• Abba : GRADINA ARTA (21 31 86)
— 18.
• Camionul de cursă lungă : GRA
DINA FEROVIAR (30 51 40) — 19.
• Cineva ca tine : GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 19.
• Roiul : GRADINA LIRA (31 71 71) 
— 18.30.
• Căpitanul răzbunării : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 19.30; (sala „Ion 
Vasilescu") : Gimnastică sentimen
tală — 19.30; (sala Atelier) : Ino
centul — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Concert 
simfonic extraordinar. Dirijor : Mihai 
Brediceanu. Soliști : Mihaela Martin, 
Dan Grlgore — 19; (sala Studio) : 
Recital de vioară Ion Georgescu. La 
pian : Paul Rogojina — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Cabala bigoților — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Giselle 
— 18.
• A.R.I.A. (13 53 75. la Palatul Spor
turilor și Culturii) : Concert extraor
dinar de muzică disco cu grupul 
olandez „PUSSYCAT" — 17; 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : EX — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, sala Savoy) : Băiatul cu
sticleți — 19,30; (grădina Cărăbuș) : 
Minispectacol de divertisment și 
film — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Trei gră
sani — 15.
• Teatrul „Țăndărică* (13 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10; Ar- 
vinte și Pepelea — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.

Pasiunea cunoașterii
(Urmare din pag. I)

Rubitor. în această e- 
pocă decît sentimen
tul suficientei de 
sine. Mobilitatea vie
ții sociale, schimbări
le produse în lumea 
profesiilor. ridicarea 
permanentă a nivelu
lui tehnic nu numai 
al industriei, ci si al 
agriculturii prin me
canizare. automatiza
re si chimizare, con
stituie. in zilele noas
tre. tot atitia factori 
care determină. în 
mod obiectiv, necesi
tatea permanentizării 

< instruirii de către toa
te categoriile de mun
citori din aceste sec
toare.

în aceste condiții, 
alături de scoală, 
în procesul instruirii 
si al educării, isi re
levă marele lor rol si 
alte instituții de cul
tură : case de cultură, 
cluburi. universități 
cultural-stiintifice. că
mine culturale, ate- 
nee etc.

Omul pe care-1 e- 
ducăm astăzi trebuie 
înarmat cu tehnicile 
de muncă intelectua
lă necesare unei per
manente acumulări 
de cunoștințe, dar si 
cu priceperea de a a- 
olica în practică ceea 
ce a dobindit prin in
struire. Din această 
perspectivă educația 
devine si o pîrghie cu 
care acționăm asupra 
viitorului, apropiin- 
du-ni-1.

Nimeni astăzi, la 
noi. nu mai pune la 
îndoială necesitatea 
ca omul să tină pas 
cu cuceririle științei 
si tehnicii si chiar să 
le îmbogățească prin 
contribuțiile sale. Cel 
care nu înțelege a- 
ceastă „lecție" este a- 
nacronic si este sor

tit ratării profesiona
le. Dar acest lucru, 
deși foarte necesar, 
nu este suficient : nu 
este. deci, de-aiuns ca 
aceste cerințe să exis
te si să se exprime 
pentru ca. ..automat", 
omul să si răspundă 
la ele. ci este nece
sară o anumită dispo
nibilitate formată 
pentru receptarea lor. 
Aceasta este cea de-a 
doua fată a educației 
permanente. Ea tre
buie formată tacă de 
pe băncile scolii. în- 
vătămintul formativ 
reprezentînd una din 
premisele de bază ale 
educației permanente. 
Unul din aspectele 
cele mai importante 
ale învătămîntului 
formativ îl constituie, 
așadar. dezvoltarea 
interesului fată de 
cunoaștere, fără de 
care educația perma
nentă devine un pro
ces exterior, formal.

Interesul fată de 
cunoaștere, deși este 
o condiție subiectivă, 
ni se pare esențial si 
hotărîtor nu numai 
pentru o educație 
permanentă, ci pentru 
insusi procesul de 
formare a unei perso
nalități armonios si 
multilateral . dezvol
tate. Argumente pen
tru acest punct de 
vedere găsim din bel
șug ta istoria stiinfei 
si a culturii din tara 
noastră si din lume : 
cite personalități de 
primă mărime nu 
s-au format datorită 
pasiunii pentru cu
noaștere în ciuda con
dițiilor obiective vi
trege ? Privit din a- 
ceastă perspectivă, o- 
mul cult nu este cel 
care a acumulat un 
cuantum de valori 
spirituale, ci. mai de
grabă. cel care denotă

ca stare de spirit ne
cesitatea de a acumu
la continuu asemenea 
valori, dorința de a 
se informa mereu și 
de a aplica ta viată 
cunoștințele asimi
late.

Cu atît mai mult, 
ta societatea noastră, 
în care condițiile o- 
biective ale educației 
permanente stat asi
gurate de statul nos
tru socialist, axa de 
convergentă a preo
cupărilor si eforturi
lor educatorilor de la 
toate nivelurile invă- 
tămîntului trebuie să 
fie cea a formării a- 
celei valoroase — 
prin consecințe si im
plicații — condiții in
terne la fiecare elev 
și student : interesul 
fată de cunoaștere. De 
fapt este vorba de o 
întreagă strategie di
dactică pertinentă, in 
care conversația, pro
blematizarea si învă
țarea prin descoperi
re sînt principalele 
instrumente. Procesul 
de formare a acestor 
variabile psihice nu 
este paralel activității 
instructiv-educative. ci 
implicat ei. constituit 
ca obiectiv educativ 
cu caracter de per
manență : in fiecare 
lecție ar trebui să se 
urmărească si forma
rea unei asemenea 
stări dispozitionale 
care să o facă pre
misă si condiție pen
tru lecțiile următoa
re. Este una din mo
dalitățile dună care 
ar trebui să se apre
cieze măiestria peda
gogică a cadrelor di
dactice. Dialectic privi
te lucrurile, această 
variabilă psihică, o- 
dată formată, devine 
un puternic motiv al 
învățării, de tio șco
lar sau social.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan, al Consiliului Revoluționar și al poporului Republicii Demo
cratice Afganistan, vă exprimăm mulțumiri dumneavoastră, stimate tovarășe, 
precum și Partidului Comunist Român și poporului frate din România pen
tru amabilul mesaj de felicitări transmis cu ocazia celei de-a 65-a aniver
sări a independenței Afganistanului.

Vă asigur că relațiile prietenești, care există în mod atît de fericit între 
țările noastre, se vor dezvolta și extinde în continuare, în avantajul ambe
lor noastre popoare.

Vă rog să primiți, stimate tovarășe, urările mele cele mai bune de sănă
tate și fericire personală, pentru progresul continuu și prosperitatea poporu
lui prieten al Republicii Socialiste România.

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

în Editura politică a apărut, în limba spaniolă:

NICOLAE CEAUSESCU
9

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

de la 23 August 1944
— 22 august 1984 —

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale româno-zambiene
La București au început marți lu

crările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-zambiene de cooperare eco
nomică si tehnică.

In spiritul Înțelegerilor convenite 
la înalt nivel, cele două delegații, 
conduse de Ion M. Nicolae, viceprim- 
ministru al guvernului, si Leonard 
Subulwa. ministru de stat pentru 
comerț si industrie al Republicii

Zambia, analizează stadiul actual al 
relațiilor economice româno-zambie
ne. noi posibilități pentru dezvol
tarea în continuare a cooperării e- 
conomice si tehnieo-stiintifice în do
menii de interes comun, pentru lăr
girea si diversificarea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări, pe 
baze reciproc avantajoase.

(Agerpres)

SEMINȚE DE BUNA CALITATE
— condiția unor viitoare 

recolte bogate

Cronica zilei
La invitația Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, o delegație 
culturală guvernamentală din Repu
blica Populară Chineză, condusă de 
Lu Zhixian, adjunct al ministrului 
culturii, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Delegația a avut convorbiri la 
C.C.E.S. cu tovarășa Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, privind dezvol
tarea colaborării bilaterale în acest 
domeniu și a vizitat obiective cultu
rale din Capitală și din țară.

★
Cu prilejul celei de-a XXXV-a 

aniversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, la cinemato
graful „Studio" din Capitală a avut 
loc. marți seara. „Gala filmului din 
R.D. Germană".

La spectacol au luat parte Ilie 
Verdet. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Suzana Gâdea. președintele 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. Tamara Dobrin. președintele 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste, Stan Soare, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. Asociației cineaștilor, oa
meni de artă si cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenti Siegfried Bock, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Germane la București, și membri ai 
ambasadei, precum și șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in tara 
noastră si membri ai corpului diplo
matic.

★
La București au început marți di

mineață lucrările celei de-a IlI-a 
Conferințe internaționale ..Apa si 
ionii iii sistemele biologice". Parti
cipă un mare număr de oameni de 
stiintă. cadre didactice universitare, 
cercetători si specialiști din tară si 
din numeroase state ale Europei. A- 
siei, Americii de Nord si Americii 
de Sud.

Alocuțiunea inaugurală a fost 
rostită de prof. dr. Vasile Vasilescu, 
președintele Comitetului de organi
zare a reuniunii.

în numele participantilor de pes
te hotare, prof. dr. Jozsef Tigyi,. se
cretar general al Uniunii interna
ționale de biofizică pură si aplica
tă. președinte al Comitetului de ex- 
perti UNESCO pentru biofizică, a 
urat succes lucrărilor reuniunii.

tn cadrul simpozioanelor si ședin
țelor plenare, participantii vor dez
bate rapoarte si comunicări privind 
cele mai noi rezultate științifice re
feritoare la rolul anei si ionilor în 
diversele fenomene specifice biolo
giei normale si patologice. Multe din 
studiile înscrise in programul con
ferinței abordează probleme funda
mentale si aplicative aoartinînd me
dicinii. agriculturii, precum si unor 
ramuri industriale.

(Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Tîrgul international 
București -1984

• Tn perioada 11-21 oc
tombrie, Capitala găz
duiește ediția a X-a a 
T.I.B. • Vor fi prezente 
firme din 37 de țări • 
România, principalul 
expozant, prezintă o 
bogată și reprezentati

vă ofertă la export
BUCUREȘTI

R. D. GERMANĂ

Tradiții înnoite 
pe meleagurile Turingiei

(Urmare din pag. I)
< cauză unor asemenea randamente 

căzute ? Am auzit specialiști care 
tilcearcă să explice aceste produc
ții mici mai ales prin lipsa de co
rectitudine în ce privește raportările 
de ordin statistic. Dacă există o 
asemenea convingere, e de neînțeles 
de ce organele cu putere de decizie 
din ministerul de resort, in- 
apectorii teritoriali pentru controlul 
ealitatii semințelor nu acționează in 
conformitate eu prevederile legii 
pentru sancționarea acestor acte dc 
indisciplină.

Atunci cînd este vorba de asigura
rea integrității fondului de semințe 
al tării trebuie combătut cu tărie 
spiritul ingusl manifestat de unele 
organe agricole prin refuzul de a li
vra acele cantități de semințe care, 
potrivit programului de producere, 
sint destinate altor județe. Așa este 
cazul organelor agricole și întreprin
derii de Specialitate din județul Dolj, 
car? tau' și simplu refuză să livreze 

"ftf r -elită din soiurile Lovrin 34 
și Libelula, fapt ce perturbează pro
cesul de înmulțire a seminței în 
nu mai puțin de opt județe- Un 
alt caz este cel de la Constanța, 
unde factorii care răspund de gos
podărirea și distribuirea seminței 
superelită. în loc să livreze judetu- 

ț lui Timiș cantitățile de sămînță de 
orz, le-a repartizat diferitelor uni
tăți din județ. Să nu cunoască orga
nele agricole respective că atunci 
cînd ministerul de resort a orientat 
cu precădere producerea semințelor 
din categorii valoroase în județele 
țării cu condiții naturale mai bune a 
făcut-o tocmai pentru a realiza în
mulțirea rapidă a acestora și a asi
gura, totodată, un stoc în măsură să 
permită organizarea unor loturi se- 
mincere în toate județele țării ? Ase
menea manifestări de indisciplină 
trebuie înlăturate cu desăvirșire. In 
această ordine de idei, o intervenție 
promptă și fermă este așteptată din 
partea acelor comitete județene de 
partid unde se petrec asemenea 
abateri de la normele care reglemen
tează activitatea de producere a se
mințelor în țara noastră. Pentru că, 
dacă nu se va interveni hotărit pen
tru respectarea întocmai a progra
mului de producere a seminței, la 
vara viitoare s-ar putea să se ajungă 
tn situația ca unele județe să livreze 
pentru consum o parte din producția 
de sămînță de griu realizată pe lo
turile semincere, ceea ce ar fi păgu
bitor nu numai pentru unitățile pro
ducătoare în cauză, dar si pentru 
economia națională.

Una din cerințele esențiale pentru 
îmbunătățirea actualului sistem de 
producere a seminței este ca fiecare 
județ să-și producă întreg necesarul 
dc sămînță de griu si orz pentru 
toate soiurile de bază. Cum se pre
zintă situația din acest punct de ve
dere 1

Să ne referim, bunăoară, la modul 
în care se realizează prevederile

stabilite prin program în cazul se
minței de grîu înmulțirea intîi. Tn 
1984, față de 235 000 tone, cit s-au 
planificat, s-au realizat doar 199 533 
tone, respectiv 85 la sută din preve
deri. Sint multe județe — Argeș, 
Arad, Călărași, Dolj, Bihor, Satu 
.Mare — care, pe lingă că și-au pro- 
dțis întreg necesarul de semințe, au 
livrat cantități mari altor județe. Cu 
toate acestea, sarcinile cuprinse în 
program nu s-au realizat, și in con
secință vor fi însămințate și in 
această toamnă cu sănnnță din în
mulțirea a doua suprafețe mat mari 
decit cele prevăzute inițial. In mod 
necorespunzător a fost organizată 
această activitate în unele uni
tăți agricole din județele Gorj, 
Sălaj, Botoșani, Cluj, Neamț, Mu
reș, Tulcea, Ialomița, Teleorman și 
Bacău, care și-au asigurat doar între 
40 și 65 la sută din cantitățile de se
mințe stabilite prin program.

Desigur, nerealizările la care 
ne-am referit trebuie puse în primul 
rînd pe seama nerespectării teh
nologiilor de producție specifice cul
turilor semincere. ceea ce a dus 
la randamente scăzute. In unele ca
zuri. așa cum s-a petrecut într-un 
număr de unități agricole din jude
țele Ialomița, Teleorman, Cluj, Giur
giu, o parte din sămînță s-a degra
dat după seceriș, deoarece culturile 
respective au fost recoltate înainte 
ca boabele să ajungă la maturitate 
deplină. Pentru a pune in evidență 
consecințele păgubitoare ale unor 
asemenea practici, vom arăta doar că 
în județul Giurgiu a fost necesar să 
se aducă din alte zone ale țării circa 
2 000 tone sămînță de orz, din care 
multă din inmulțirea a doua, în 
timp ce in vară cantități mari de 
asemenea sămînță din înmulțirea 
intîi au fost livrate la fabricile de 
nutrețuri combinate. *

Fapt este că, pe ansamblul agri
culturii, transferul de semințe de la 
un județ la altul însumează, în 
această toamnă, peste 61 000 tone de 
grîu, orz și orzoaică, iar actualul 
sistem de livrare a semințelor între 
județe este atît de complicat, incit te 
și miri cum reușesc factorii impli
cați să rezolve corespunzător aceas
tă problemă. Din Argeș, de exemplu, 
se livrează sămință pentru 15 județe, 
din Bihor și Satu Mare pentru 12. ju
dețe. Or, toate aceste mutații masive 
presupun cheltuieli mari, un efort 
care nu întotdeauna aduce acele spo
ruri de producție care se scontează de 
pe urma acestei redistribuiri masive 
a semințelor. Problema autoasigurării 
semințelor elită și inmulțirea intîi 
trebuie soluționată tinînd seama de 
ponderea mare pe care o are în cul
tură sămînță obținută din aceste ca
tegorii biologice superioare. Un ase
menea sistem de autoproducere a se
minței ar rezolva totodată și multe 
din problemele legate de mai buna 
zonare a soiurilor. Dar asupra aces
tei probleme, cit și a celei legate de 
organizarea in teritoriu a produce
rii seminței, intr-un articol viitor.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 3 octombrie, ora 20 — K oc
tombrie, ora 20. în țară ; Vremea va 
1'1 în general caldă, cu cerul variabil, 
înnorărl mai accentuate se vor pro
duce în jumătatea de vest.a unde
vor cădea ploi locale și cu caracter de 
aversă. In celelalte regiuni, ploile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla moderat cu 
unele intensificări cu viteze pînă la 60 
kilometri pe oră, predominînd din sec
torul sud-estic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime între 18 și 28 grade, izolat 
mai ridicate. Pe alocuri, dimineața, se 
va produce ceată. Tn București : Vre
mea va fi caldă, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vîntul 
va sufla moderat cu unele intensifi
cări din sectorul sud-estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 14 grade, cele maxime vor oscila 
între 24 și. 28 de grade. Dimineața, 
condiții de ceață.

în aceste frumoase zile de toamnă, 
complexul expozițional din Piața 
Scînteii cunoaște din nou febra spe
cifică pregătirilor pentru debutul 
unei noi ediții a Tîrgului internațio
nal București. Nu peste multă vre
me, la 11 octombrie, se va deschide 
a zecea ediție, jubiliară, a Tirgului 
internațional găzduit de Capitala tă
rii noastre. Manifestare economică 
internațională de amploare, tirgul 
și-a cîștigat de-a lungul anilor un 
recunoscut și binemeritat prestigiu,, 
demonstrat de participările, de la o 
ediție la alta, mai numeroase, de ca
litatea si performantele produselor 
expuse, de amploarea tranzacțiilor 
comerciale încheiate de firmele 
românești și străine prezente la 
T.I.B.

Totodată, tîrgul stirnește la fieca
re ediție un viu interes în rîndul 
specialiștilor români și al oamenilor 
de afaceri de peste hotare, al pu
blicului larg, dornic să cunoască cele 
mai noi produse ale industriei româ
nești, expuse in standurile expo- 
zitionale.

Această ediție jubiliară a Tîrgului 
internațional București se desfășoa
ră în anul unor mari evenimente din 
viata poporului nostru : a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă si al XIII-lea Con
gres al partidului — momente sem
nificative. care vor fi marcate și în 
cadrul T.I.B. ’84. Astfel, vizitatorii 
vor lua cunoștință de marile rea
lizări ale poporului român în dez
voltarea industriei și agriculturii, 
cît și de progresele impresionante 
ale cercetării științifice, culturii și 
învățămîntului. ridicării pe trepte tot 
mai înalte a nivelului de trai.

în standurile rezervate expozanți
lor din țara noastră — care expun 
în zece pavilioane si pe platforme 
exterioare, pe o suprafață însumînd 
58 mii metri pătrați — ponderea 
principală o dețin produsele indus
triei constructoare de mașini, țnași- 
nile-unelte. electrotehnica si electro
nica. industria chimică, adică acele 
ramuri care dau profilul principal 
al T.I.B. Majoritatea produselor ex
puse vor purta emblema ,.produs 
nou". Să ne oprim citevă "momente 
—- in avanpremieră — în pavilionul 
central al complexului expozițional. 
unde vor fi prezentate realizările de 
ultimă oră din domeniul construcției 
de mașini-unelte. ramură cu o în
semnată pondere în exportul tării. 
Mașina de alezat si frezat cu pignolă 
AFP-230, mașina de rectificat în 
coordonate sau cea destinată rectifi
cării roților dințate, o serie de ma
șini specializate pentru fabricarea 
sapelor de foraj — REP 710 și RCIS 
200 sînt doar citeva din noutățile pe 
care constructorii de mașini-unelte 
le oferă la export. Competitivitatea 
acestor produse, bazată pe o precizie 
înaltă în prelucrări, fiabilitate ridi
cată în exploatare, dotarea mașini

lor cu echipamente moderne de ac
ționare si control, vor atrage, desigur, 
atenția specialiștilor prezenti la tîrg.

Numărul noutăților predomină în 
majoritatea standurilor românești — 
în cele ale produselor electronice și 
electrotehnicii, în domeniul mijloa
celor de transport sau al utilajelor 
destinate obiectivelor energetice, in
dustriei petrochimice. Indiferent de 
ramura pe care o reprezintă, cele 
650 de întreprinderi producătoare 
din tara noastră participante la 
T.I.B. ’84 au pregătit și selecționat 
o ofertă de înalt nivel tehnic, com
petitivă. menită să asigure suportul 
trainic al unor discuții rodnice, 
fructuoase cu partenerii de peste 
hotare care vor fi prezenti la tîrg.

Dealtfel, ca si la edițiile prece
dente. caracteristica principală a 
Tirgului international București — 
1984 o va constitui intensa activitate 
comercială. Cadrul propice asigurat 
de această manifestare pentru desfă
șurarea unor discuții între parteneri 
va contribui la lărgirea schimburilor 
economice ale României, la găsirea 
uno-r noi forme de colaborare si 
cooperare îh producție sau pe tări- 
mul tehnico-știintific.

Timp de 11 zile, capitala Româ
niei va reuni în cadrul T.I.B. ’84 
reprezentanții a peste 400 de firme, 
din 37 de țări. Creșterea sensibilă a 
numărului de participant! dc peste 
hotare Ia manifestarea din acest an 
demonstrează dorința de amplificare 
a relațiilor economice cu tara noas
tră. inieresul dc a cunoaște direct 
realizările poporului român, oferta 
la export a economiei românești. 
Acum. în fiecare din standurile re
zervate firmelor de peste hotare, 
munca pentru aranjarea exponate
lor este în toi. Un du-te-vino ne
întrerupt de autocamioane de mare 
putere, trailere, transportoare aduc 
la locurile de prezentare produsele. 
Pe etichetele de pe conteinere se pot 
citi numele țărilor din care au fost 
expediate : U.R.S.S.. R. F. Germa
nia, Republica Populară Chineză, 
Canada. Pakistan. Zair. Cehoslova
cia, Brazilia. Țări din Europa. Asia, 
Africa, America de Nord și de Sud 
Si-au trimis mesagerii Ia a. zecea e- i 
diție a Tîrgului international. Bucu
rești. După cum ne-au informat or
ganizatorii. la T.I.B. ’84 vor expune, 
în cadrul unor pavilioane nationa- 
le. 30 de țări.

Pînă la deschiderea noii ediții a 
Tirgului internațional București au 
mai rămas doar cîteva zile. Dorința 
organizatorilor, a tuturor expozanți
lor români și străini este ca, din 
primul moment al desfășurării Iul. 
T.I.B. ’84 să se înscrie ca o mani
festare economică prestigioasă, care 
să contribuie la întărirea clima
tului de înțelegere între popoare, 
la pace.

Dan CONSTANTIN

Drumul de Ia Leipzig la Gera, 
capitala regiunii cu același nume, 
trece prin frumosul tinut al Turin
giei. cu pitoreasca vale a ritului 
Saale, cu dealuri, munți și nesfîrșitc 
păduri. Orașul Gera. cu cei 130 000 
locuitori ai săi. se află, s-ar putea 
spune, la liziera Pădurii Turingiene. 
Pitorescul peisajului ar fi rămas, 
evident, obiect de simplă contem
plație. dacă oamenii acestor locuri 
nu ar fi determinat Drin munca lor 
stăruitoare dezvoltarea economico- 
soeială de ansamblu a regiunii, por
nind dc la resursele ei naturale sl 
inrregindu-le cu ramuri industriale 
noi.

Capitala acestei regiuni din sudul 
R. D. Germane — orașul Gera — 
așezare cu veche tradiție, era cu
noscută înainte de război ca un cen
tru de producere a postavului si 
pinzei. După masivele distrugeri su
ferite în timpul 
războiului, orașul 
a fost recon
struit. zestrea sa 
edilitară cuprin
zând un nou cen
tru civic, clădiri culturale si sociale, 
noi cartiere de locuințe;

Producția industrială a anului 1949 
este realizată în prezent în între
prinderile regiunii în numai 19 zile. 
Se fabrică utilaje tehnologice spe
ciale pentru industria microelectro
nicii. elemente auxiliare pentru 
mase plastice, fibre regenerate, nu
meroase bunuri de consum.

Ospitalierii locuitori ai Genei își 
Îndeamnă, de regulă, vizitatorii să 
poposească si la Jena, cel de-al doi
lea mare oraș al regiunii. Intr-ade
văr, Jena. în evul .mediu un modest 
orășel viticol, a devenit un impor
tant centru universitar si economic. 
Numele orașului este asociat de 
mult timp cu cel al întreprinderii 
„Cari Zeiss". ale cărei aparate de 
precizie sînt cunoscute si apreciate 
țn numeroase țări ale lumii. Produ
sele întreprinderii îngemănează tra
diția cu progresul. Cronica uzinei 
consemnează citeva momente impor
tante, și anume anul 1846, cind Cari 
Zeiss a deschis la Jena, dună încer
cări infructuoase în alte localități, 
un atelier de optică — si primii ani 
după înfringerea fascismului, cînd 
marea întreprindere, transformată in 
ruine în timpul celui de-al doilea 
război mondial, a fost refăcută prin 
munca entuziastă a locuitorilor ora
șului. „Putem să ne declarăm satis
făcut! cofitemplînd etapele dezvoltă
rii modernului nostru combinat" — 
ne spune unul din directorii acestei 
unități de frunte a R.D.G. „Am 
parcurs în cei 35 de ani de existen
tă a republicii noastre un drum unic 
în istoria de 138 de ani a întreprin
derii „Cari Zeiss". Din 1976 am obți
nut sporuri stabile de producție. 40(1 
de aparate poartă semnul bunei ca
lități «Q», de două ori mai mult ca 
în urmă cu anroane zece ani".

Edilii orașului se mândresc cu 
faptul că tradiționala receptivitate 
a locuitorilor săi fată de tehnică îsi

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

săsește forme superioare de mani
festare în anii socialismului. în pro
dusele ce le oferă „Combinatul VEB 
Carl Zeiss Jena". întreprinderea cu 
ziduri sobre, care determină. în bună 
parte, structura economică a orașu
lui. îsi proiectează silueta clădirilor 
ne dealul din Împrejurimi. împreună 
cu turnul Universității. O vecinătate 
cu nimic întimplătoare. Cele două 
instituții colaborează, cum e și fi
resc. atît în domeniul pregătirii ca
drelor, cit și în acela al activității 
de cercetare. Pășind în aula Univer
sității ..Friedrich Schiller". întîlnim 
înscrisă la intrare vestita teză a 
lui Marx : „Filozofii nu au făcut 
decit să interpreteze lumea in dife
rite moduri ; important este insă de 
a o schimba". Mesajul marelui gin- 
ditor. care a obținut la 15 aprilie 
1841 la Universitatea din Jena titlul 
de doctor în filozofie ..in absentia", 

îsi găseste peste 
decenii întruchi
pare în opera 
milioanelor de 
cetățeni ai pri
mului stat socia

list german, care dau viată politicii 
P.S.U.G.

Părăsind cele două importante o- 
rase ale regiunii Gera. gazdele ne 
însoțesc sure barajele din sudul ți
nutului. care servesc îndeosebi pen
tru a nreîntîmnina efectele inunda
țiilor, dar și pentru alimentarea cu 
a©ă a industriei, agriculturii si 
populației. Lacurile artificiale nu 
apăreau in urmă cu zece ani pe nici 
o hartă a regiunii sau a republicii. 
Prin edificarea barajelor Bleiloch și 
Hohenwairte ■ pe cursul superior al 
riului Saale s-au creat rezervoare de 
apă. care însumează 400 milioane 
metri cubi. cele mai mari din repu
blică. împreună cu alte amenajări 
hidroenergetice realizate în aceeași 
zonă s-a creat aici un sistem de ali
mentare cu apă potabilă pentru 
300 000 locuitori. în special pentru 
cei din orașul Gera. Pe „mările Tu
ringiei". cum numesc locuitorii cu 
mîndrie lacurile artificiale, circulă 
trei vaporașe moderne, care oferă 
vizitatorilor posibilitatea de a cu
noaște mai bine ținuturile pitorești 
din sud. Zona superioară a riului 
Saale (Obere Saale) a devenit de-a 
lungul anilor un punct de atracție 
pentru milioane de turiști, cu toate 
amenajările necesare unei odihne 
plăcute și regeneratoare.

Poate tocmai pentru vestita sa 
ospitalitate, regiunea Gera. de fapt 
capitala ei. a găzduit în această vară 
finala celui de-al 20-lea Festival 
muncitoresc. lav care si-au dat con
cursul 14 500 din cei mai buni ar
tiști populari din R.D.G. Spectaco
lele acestora au fost urmărite de 
două milioane de vizitatori. Festi
valul a oglindit. în forme artistice 
specifice. realizările obținute de oa
menii muncii în cinstea celei de-a 
35-a aniversări a creării Republicii 
Democrate Germane.

Petre STANCESCU

invitație ia; Cură balneară profilactică activă
Cura balneară profilac

tică activă este o nouă 
formă de asistentă medi
cală. care a început să se 
practice în cele mai re
numite stațiuni ale tării. 
Ea este recomandată Per
soanelor în general sănă
toase, în scopul preveni
rii unor maladii ale apa
ratului locomotor sau 
cardiovascular, precum si 
persoanelor care prezintă 
randament scăzut în 
muncă sau sint în conva
lescentă prelungită după 
diverse boli sau inter
venții 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, 
sport, drumeție, educație 
sanitară, proceduri alter
nante cu contrast termic 
si regim alimentar adec
vat. Cura balneară profi
lactică activă se desfășoa
ră conform unor progra
me anume întocmite, nu
mai în grupuri. Ea urmă
rește însușirea teoretică 
si practică a noțiunilor

privind comportamentul 
fizic corect in timpul 
muncii si al vieții de zi 
cu zi. pentru a Dreveni

Condiții dintre cele mai 
bune nentru efectuarea 
curei balneare profilacti
ce active s-au creat, oen-

Imagine din stațiunea Eforie Nord

instalarea eventualelor a- 
fectiuni. Noțiunile învă
țate in cadrul acestor 
cure profilactice vor tre
bui respectate la întoar
cerea acasă.

tru început, la Băile Fe
lix, Băile Herculane si la 
Eforie Nord. Pentru o a- 
semenea formă de asis
tentă medicală în stațiuni 
sint suficiente 12 zile. în

toamna acestui an. serii
le încep la datele de 8, 
13. 20 si 25 octombrie : 1, 
6. 13. 18. 25 si 30 noiem
brie ; 7 si 12 decembrie. 
Pentru a efectua o cură 
balneară profilactică ac
tivă este nevoie de o re
comandare prealabilă a 
medicului, mai ales pen
tru a se st.i care gen de 
cură trebuie urmată. în 
funcție de starea de să
nătate. de factorii de risc 
iii care muncesc si tră
iesc unii oameni, precum 
si de vîrsta acestora.

Toți cei interesați se 
pot adresa agențiilor si 
filialelor oficiilor județe
ne de turism, celor ale 
I.T.H.R. București, pre
cum și dispeceratelor din 
stațiunile respective : 
Băile Felix (telefon 992/ 
61 321) ; Băile Herculane 
(telefon 965/60 684) ; Efo
rie Nord (telefon 917/ 
41 351).

Persoanele care procu
ră biletele de la agenții
le de turism beneficiază 
de reducerea cu 25 la sută 
a tarifului de călătorie cu 
trenul.

AZI, ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
Azi, 3 octombrie, se va desfășura 

manșa a doua din primul tur al com
petițiilor europene tie fotbal inter- 
cluburi.

în „Cupa Campionilor Europeni", 
Dinamo București, învingătoare in 
primul meci cu scorul de 4—1, va 
evolua la Nicosia în compania for
mației locale Omonia. Partida va 
începe la ora 20,30 (ora României). 
In afară de Stănescu (accidentat) și 
de Andone (suspendat pentru car
tonașe galbene), campioana noastră 
poate beneficia de toți ceilalți jucă
tori din lotul său. Trimisul redac
ției noastre la Nicosia. Valeriu Mi- 
ronescu. ne transmitea ieri prin te
lefon că in Ciorii atmosfera este in
candescentă. Mare, foarte mare in
teres in jurul meciului : pentru cele 
25 000 de locuri ale stadionului „Ma
karios" se vinduseră... 30 000 de bi
lete. Gazdele — jucători, antrenori, 
ziariști,, public spectator — se «în
dese numai si numai la calificare. 
In ginul echipei noastre stăpînesc 
insă calmul si încrederea : „Nu 
pornim de la 4—1. considerăm că 
pornim meciul de la 0—0 ; echipa 
noastră va juca si va munci, deci, 
cît pentru o victorie" — declara pre
sei cipriote antrenorul Cornel Dinu. 
Formația probabilă pe care o va a- 
linia Dinamo va fi următoarea : Mo- 
raru — Rednic, Ion Marin, Al. Ni
colae. Vlad — Tălnar. Dragnea. Mo
vilă. Orac —Augustin, Suciu (Tulba).

Pe Stadionul „Steaua" din Capi
tală, cu începere de la ora 14.30, în 
cadrul „Cupei Cupelor". echipa

„Steaua" va primi replica cunoscu
tei formații italiene A.S, Roma, care 
a cișlîgat primul joc eu 1—0. Con
ducerea tehnică a clubului stelist 
încă nu șe hotărise, pină marți sea
ra, dacă va apela ori nu la serviciile 
lui Boloni — refăcut în bună mă
sură. O decizie se va putea lua abia 
cu citeva ore înaintea meciului.

Tn „Cupa U.E.F.A.", Universitatea 
Craiova va întîlni pe teren propriu, 
ta ora 14,30, echipa spaniolă Beds 
Sevilla (în tur 0—1), iar Sportul stu
dențesc va juca în deplasare, de la 
ora 20,45 (ora României) cu Interna- 
zionale Milano, pe care a învins-o 
in prima manșă cu 1—0.

Din îpăcate. veștile sosite aseară 
de la Craiova nu erau prea îmbucu
rătoare. Ungureanu a recidivat la 
antrenament, și iar are o întinde
re la picior. Țicleanu nu dă semne 
că ar putea face fată jocului. în a- 
ceastfi situație, formația probabilă a 
Universității Craiova ar putea arăta 
astfel : Lung — Negrilă. Ștefăpescu. 
Irimescu. Adrian Popescu —i Bel- 
deanu. Geolgău Octavian Popescu — 
Cirtu. Cămătaru.

Sportul studențesc speră să poa
tă alinia la Milano formația com
pletă (deci inclusiv lorgulescu și 
Marian Mihai — care au fost acci
dentați de curînd — și chiar Terheș, 
accidentat mai demult).

Să credem in potențialul de joc, in 
ambiția și in șansa reprezentantelor 
noastre in cupele europene, și să Ie 
urăm — tuturor — succes in cursa 
calificării pentru turul II !

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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• AUTOVEHICUL CU HI
DROGEN LICHID. Proiectanții de 
la Universitatea de tehnologie Musashi 
(Japonia) au anunțat realizarea primului 
autovehicul care folosește drept combusti
bil hidrogenul lichid. Acesta este dotat cu 
un motor in patru timDi nepoluant, a cărui 
putere este de sase ori mai mare decit cea 
a motorului clasic diesel. Hidrogenul li
chid este depozitat intr-un rezervor cu o 
capacitate de 82 de litri ; un compresor îl 
transmite într-un miniconteiner, de unde 
este injectat în stare de vapori sub pre- 

‘siunea de 80 de atmosfere în motor. Noua 
mașină are o autonomie de 200 de kilo
metri.

• COMPUTERUL PROIEC
TANT. întreprinderea de proiectare și 

construcții „Uvaterv". din R. P Ungară, 
și-a angajat un important „colaborator" : 
preluînd sarcina de proiectare a unei con
strucții, acesta poate aduce economii în 
valoare de peste 100 milioane de forinți. 
Este vorba despre un nou computer cu care 
a fost dotată întreprinderea, pentru auto
matizarea proiectării șoselelor, construcții
lor de căi ferate, a liniilor de metrou și 
a podurilor. Pe baza introducerii în me
moria calculatorului a parametrilor viitoru
lui obiectiv, el poate furniza, într-un timp 
record, documentația și chiar graficele lu
crărilor necesare, înlocuind munca a 40 de 
proiectanți cu pregătire superioară. Com
puterul asigură nu numai o reducere a pe
rioadei de proiectare, ci și importante eco
nomii de materiale.

• TELESCOP GIGANT. Specia
liștii indieni au realizat un telescop optic 

ce cântărește 115 tone, are o lungime de 75,7 
m și o lățime de 8,7 m, fiind echipat cu o 
oglindă de 2,3 m diametru. Telescopul este 
considerat cel mai mare din Asia și al trei
lea, ca putere, din lume, după instrumentele 
de acest tip aflate deja în funcțiune in 
U.R.S.S. și S.U.A. El urmează să fie instalat 
în localitatea Kavalur, din sudul țării. Acest 
telescop va permite desfășurarea unor im
portante cercetări astronomice asupra 
corpurilor cerești vizibile din emisfera su
dică, mai puțin studiate, întrucît majorita
tea telescoapelor mari din lume sînt ampla
sate in emisfera nordică a planetei.

• EXPERIENȚE ÎN ZOOTEH
NIE. Comisia Pieței comune a publicat o 
serie de date privind experiențele efectuate 
în zootehnie in țările membre ale organiza
ției. Astfel, s-a constatat că reziduurile de 

fructe nu duc la îngrășarea bovinelor. în 
schimb ajută la creșterea producției de 
lapte. Acestora li se adaugă furaje reali
zate pe bază de gluten. în cantitate dublă 
fată de furajele de același tip ce se dau 
bovinelor crescute pentru carne. Pentru 
îngrășarea porcinelor se folosesc tărîtele. 
deși, paradoxal, tot acestea intră în unele 
diete pentru slăbire .în tratamentul oame
nilor. Tărîțelor li se adaugă. în hrana por
cinelor. soia.

Experiențele au dovedit, de asemenea, 
că păsările ouătoare trebuie hrănite cu o 
cantitate mai mare de soia, in timp ce 
păsările pentru carne trebuie să primească 
o rație mai abundentă de manioc.

♦ VACCIN ANTIMALARIC.
Specialiști de la Universitatea din New 
York au izolat și reprodus gene ale parazi- 
ților malariei. Se estimează că această des

coperire ar putea constitui un pas foarte 
important către elaborarea primului vaccin 
„genetic" împotriva acestei maladii infec- 
tioase extrem de periculoase. Cercetătorii 
americani au apreciat că în termen de un 
an ar putea începe experiențele pe ani
male cu noul vaccin.

• MASCĂ DE RESPIRAT. Cer" 
cetătorii de la complexul industrial „Djuro 
Djakovici" de la Slavonskj Brod (Croația) 
au pus la punct prototipul unui nou apa
rat (mască) de respirat, menit să fie uti
lizat în condiții de toxicitate sau într-un 
mediu sărac în oxigen. Continînd oxigen 
pur, aparatul cîntărește — umplut la capa
citatea maximă — 11,5 kilograme. O bu
telie permite folosirea sa timp de patru 
ore. în prezent, sînt în curs pregătiri pen
tru trecerea la producția de serie a nou
lui aparat.

• FOLOSIREA TITANULUI IN ț 
ORTOPEDIE. Cercetătorii din Tomsk 
au descoperit că titanul poate fi utilizat cu i 
mult succes pentru realizarea de ațele în ’ 
vederea imobilizării mîinilor sau picioare- ț 
lor fracturate. în asemenea ațele, mina . 
fracturată poate fi mișcată după numai ’ 
trei-patru zile, și nu după 30—45 de zile i 
cum se intimplă in cazul folosirii unor 
alele obișnuite. S-a constatat cu acest pri- 
lei că atela din titan contribuie Ia for- i 
marea rapidă a călușului și. apoi, la suda- .■ 
rea completă a osului. Titanul a fost fo- 1
losit și pentru imobilizarea maxilarelor ț 
fracturate, bolnavul puțind începe să mes- , 
tece alimentele la numai 15—20 de zile în ’ 
loc de 40 — cît se tine imobilizat în mod 
obișnuit maxilarul. ,
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DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U.

Dezvoltarea amplă 
a relațiilor internaționale 
ale partidului și statului

în concordanță cu hotărîrile Congresului al XII-lea, in spi
ritul ideilor nobile ale socialismului, Partidul Comunist Român, 
România socialistă au acționat și acționează consecvent pentru 
întărirea solidarității și colaborării cu toate popoarele, pentru 
pace, independență, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

NICOLAE CEAUȘESCU
Retrospectiva activității pe plan 

internațional, in perioada dintre 
Congresul al XII-lea și Congresul 
al XIII-lea, evidențiază ca una din 
direcțiile fundamentale de acțiune 
în acești cinci ani dezvoltarea am
plă a relațiilor internaționale ale 
partidului și statului nostru. Ima
ginea de ansamblu a relațiilor ex
terne actuale ale Partidului Comu
nist Român, ale României ilus
trează în chip grăitor consecvența 
cu care au fost traduse în viață 
orientările și hotărîrile in această 
privință ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

S-au înregistrat în acești ani noi 
șl noi progrese pe calea extinderii 
și întăririi relațiilor de prietenie și 
strînsă conlucrare ale României cu 
țările socialiste, și în primul rind 
cu țările socialiste vecine. Este o 
orientare definitorie a întregii po
litici externe românești, consacrată 
în Programul P.C.R., în toate do
cumentele partidului, avindu-și 
profunde temeiuri obiective in co
munitatea de orînduire și ideologie, 
în țelurile comune ale edificării so
cialismului și comunismului. în 
acest tablou se reliefează cu preg
nanță rolul hotărîtor pe care îl au 
pentru ansamblul raporturilor 
noastre legăturile de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și partidele comuniste 
și muncitorești din celelalte țări 
socialiste. în acest cadru general, 
s-au extins relațiile de colaborare 
cu țările membre ale C.A.E.R., cu 
celelalte țări socialiste în cele mai 
diverse domenii de activitate. Este 
caracteristică orientarea tot mai 
pregnantă a colaborării, în lumina 
hotărîrilor Congresului al XII-lea,

spre forme noi, moderne, de înaltă 
eficacitate, cum sînt realizarea 
prin eforturi comune a unor obiec
tive economice, specializarea și 
cooperarea în producție.

S-au dezvoltat și s-au diversifi
cat in acești ani relațiile de colabo
rare și solidaritate cu țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate, aceasta 
găsindu-și reflectare în creșterea 
generală a nivelului de colaborare, 
în participarea țării noastre la 
realizarea unor obiective economi
ce de mare însemnătate pentru ță
rile respective. România a conlu
crat totodată în mod activ cu țările 
membre ale „Grupului celor 77“ în 
promovarea unor soluții construc
tive pentru marile probleme care 
confruntă lumea contemporană. De 
asemenea, în această perioadă s-au 
extins relațiile țării noastre cu ță
rile capitaliste dezvoltate, in spiri
tul principiilor coexistenței pașni
ce, al cerințelor păcii și destinde
rii, securității și colaborării inter
naționale.

Perioada celor cinci ani care au 
trecut de la Congresul al XII-lea 
este totodată perioada în care s-au 
întărit continuu relațiile Partidu
lui Comunist Român cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești, 
cu alte detașamente ale clasei 
muncitoare, cu forțele progresiste 
din întreaga lume. Faptul că astăzi 
partidul nostru dezvoltă relații de 
colaborare cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu numeroase par
tide socialiste și social-democrate, 
partide de guvernămint din țările 
în curs de dezvoltare, mișcări de 
eliberare națională vorbește eloc
vent despre politica de largă des

chidere spre lume, de amplă co
laborare cu toate forțele înaintate 
ale omenirii.

în impulsionarea acestui proces 
atît de dinamic, un rol de excep
țională însemnătate îl au multi
plele întîlniri, contacte, convorbiri 
purtate și în acești ani de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe pămîntul 
patriei, în cursul numeroaselor vi
zite peste hotare, al unor itinerare 
istorice întreprinse, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări 
de pe diferite continente. Docu
mentele semnate cu aceste prile
juri — tratate, declarații solemne, 
comunicate comune — au funda
mentat cadrul principial al relații
lor cu țările respective, înscriin- 
du-se în același timp drept contri
buții inestimabile la edificarea unei 
lumi a păcii și dreptății, a conlu
crării egale în drepturi între toate 
statele.

întreaga această evoluție, dezvol
tarea amplă a relațiilor internațio
nale ale partidului și statului nos
tru se întemeiază pe concepția 
Partidului Comunist Român, a se
cretarului general al partidului, 
potrivit căreia însăși complexitatea 
deosebită a problemelor vieții in
ternaționale actuale impune mai 
mult ca oricînd acțiunea unită a tu
turor statelor și popoarelor, a tu
turor forțelor progresiste, democra
tice ale contemporaneității, aceasta 
fiind condiția esențială a asigurării 
unui curs nou în viața internațio
nală, care să garanteze pacea, 
independența, progresul tuturor na
țiunilor.

LARGĂ DESCHIDERE SPRE TOATE ORIZONTURILE

O imagine grăitoare a relațiilor internaționale ale României, la a căror continuă dezvoltare o contribuție decisivă 
au adus vizitele la nivel înalt întreprinse în această perioadă

(DIN EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICA ȘI SOCIALĂ A ROMÂNIEI")

NAȚIUNILE UNITE 2 — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : în 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile de politică ge
nerală.

Ministrul afacerilor externe al Ior
daniei, Taher El Masri, a apreciat in 
discursul său că situația internațio
nală s-a agravat ca urmare a poli
ticii unor state de a persista in ig
norarea angajamentului lor de a res
pecta principiile dreptului interna
țional si prevederile Cartei O.N.U., 
îndeosebi acele principii si preve
deri care interzic recurgerea la forță 
Si stipulează reglementarea pașnică a 
diferendelor, neamestecul in trebu
rile interne, menținerea unor relații 
de bună vecinătate si respectul suve
ranității. independentei si integrității 
teritoriale a statelor.

Vorbitorul s-a referit pe larg la 
focarul de tensiune din Orientul 
Mijlociu, la suferințele și pagubele 
suferite de popoarele din regiune de 
pe urma războiului și a distrugerilor 
Si la pericolele generate de acest 
conflict pentru pacea si securitatea 
întregii lumi. El a declarat că Iorda
nia se pronunță pentru o reglemen
tare globală, justă si durabilă a con
flictului arabo-israelian pe baza re
zoluțiilor 242 Si 338 ale O.N.U.. și a 
planului de pace adoptat de reuniu
nea arabă Ia nivel înalt de la Fes. 
Vorbitorul a precizat că Iordania 
sprijină ideea convocării, sub auspi
ciile O.N.U., a unei conferințe inter
naționale privind Orientul Mijlociu 
cu participarea tuturor pârtilor inte
resate. inclusiv a O.E.P. și a membri
lor Consiliului de Securitate.

Ministrul de externe al Albaniei, 
Reis Malile, a exprimat opinia că în 
ultimul an situația internațională a 
continuat „să rămină gravă și încăr
cată de pericole care amenință 
pacea și securitatea1'. Această situa
ție este cu atit mai gravă cu cit evo
luează pe terenul unei crize econo
mice profunde — a continuat el — 
adăugind că actuala criză afectează, 
în primul rînd, țările în curs de 
dezvoltare nevoite să poarte povara 
unei datorii externe'de peste 800 mi
liarde de dolari și a unor rate ex
trem de ridicate ale dobînzilor.

Vorbitorul s-a referit apoi la ma
rile pericole acumulate in Europa, 
ca urmare a trecerii la instalarea 
masivă de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune. Legat de 
aceasta, ministrul albanez a arătat că, 
prin ample manifestări de masă, po
poarele europene și-au exprimat 
opoziția fermă față de ipstalarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune și față de armele nucleare și 
pericolul nuclear, in general, și au 
cerut ca Europa să nu devină o are
nă a competiției militare, rivalită
ților și conflictelor armate.

Șeful delegației Republicii Popu
lare Bangladesh. Rasheed Chowd
hurry, consilier pentru afacerile ex
terne, a dat expresie îngrijorării 
profunde a țării sale în legătură cu 
escaladarea tot mai periculoasă a 
cursei înarmărilor și impasul in care 
rămin cantonate tratativele bi și 
multilaterale în sfera dezarmării. 
Irosirea neîngrădită în scopuri mili
tare a unor uriașe resurse stringent 
necesare dezvoltării are ca rezultat 
crearea unei atmosfere de teamă și 
nesiguranță în raporturile dintre na
țiuni, iar pe de altă parte, omenirea 
plătește pentru ea un preț imens. 
Relația strînsă dintre dezarmare și 
dezvoltare, a subliniat vorbitorul, nu 
mai trebuie argumentată. Este uni
versal recunoscut că o reorientare a 
resurselor de la cursa înarmărilor 
spre dezvoltare ar fi în interesul atit 
al statelor dezvoltate, cit și al celor 
în curs de dezvoltare.

Necesitatea de a se depune efor

turi, cu sprijinul O.N.U., al întregii 
comunități internaționale, pentru re
glementarea pașnică a stărilor de 
conflict din diferite părți ale plane
tei a foist relevată și în discursul 
rostit de la tribuna Adunării Gene
rale de șeful delegației Kampuchiei 
Democrate, prințul Norodom Sianuk. 
El a stăruit asupra focarului de criză 
din sud-estul asiatic, declarînd că 
guvernul său se pronunță pentru o 
soluție politică negociată, cu parti
ciparea tuturor părților și tendințe
lor din viața politică a țării sale. 
Totodată, vorbitorul s-a declarat în 
favoarea reglementării pe cale poli
tică, prin tratative, a conflictelor 
arabo-israelian, din Liban, precum și 
a stărilor de tensiune din Africa și 
America Centrală.

Ministrul afacerilor externe al 
Mozambicului, Joaquim Chissano, 
a evocat, in discursul său, procesul 
de eliberare națională și emancipare 
socială din Africa, arătind că acesta 
a avut ca efect destrămarea colonia
lismului și apariția de zeci și zeci de 
noi state independente care au pășit 
pe calea unei dezvoltări de sine stă
tătoare, hotărite ferm să-și apere li
bertatea și suveranitatea, precum și 
interesele legitime de dezvoltare și 
progres. El a vorbit pe larg despre 
situația de încordare, periculoasă, din 
Africa australă, datorată politicii de 
apartheid si de amestec în trebu
rile altor state a regimului minori
tar rasist de la Pretoria. Continua
rea existentei colonialismului in Na
mibia. a apartheidului si rasismului 
în Republica Sud-Africană. a decla
rat vorbitorul, rămin principalele 
cauze ale tensiunii în Africa aus
trală. El a accentuat că O.N.U. și 
comunitatea internațională not con
tribui la rezolvarea acestor pro
bleme ce preocupă țările africane.

Referindu-se la problemele grave 
ale subdezvoltării si decalajelor e- 
conomice. la situația dificilă a sta
telor africane care au de suferit de 
ne urma secetei si foametei, vorbi
torul a arătat că tara sa consideră 
de cea mai mare importantă si prio
ritate relansarea negocierilor globa
le in vederea instaurării noii ordini 
economice internaționale si a rezol
vării. în acest mod. a problemelor 
complexe ale datoriilor externe, ra
tei ridicate a dobînzilor. fenomenu
lui nociv al racolării de specialiști 
din țările în curs de dezvoltare, ine
chităților si discriminărilor din 
schimburile economice si comerciale 
internaționale.

Ministrul tunisian de externe. Caid 
Essebsi, s-a referit la conflictul din 
Orientul Mijlociu si Ia focarele de 
tensiune din Africa si din alte părți 
ale globului, apreciind că se cere 
acționat intr-un spirit de urgentă 
pentru elaborarea unor soluții de 
pace negociate in interesul popoare
lor implicate în aceste conflicte, al 
întăririi păcii si securității regiona
le si internaționale. In legătură cu 
căile de rezolvare a conflictului a- 
rabo-israelian. el a declarat că tara 
sa se pronunță pentru o pace atot
cuprinzătoare. justă si durabilă, pe 
baza rezoluțiilor O.N.U. si a pla
nului de pace adoptat de conferin
ța țărilor arabe de la Fes. care să 
asigure materializarea dreptului im
prescriptibil al poporului palestinian 
la autodeterminare si la crearea 
unui stat propriu.

Arătînd că ..situația economică a 
țărilor in curs de dezvoltare rămâne 
incertă si continuă să provoace o 
gravă îngrijorare11, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru măsuri eficiente de 
sporire a asistentei internaționale în 
favoarea țărilor în curs de dezvol
tare. pentru înaintarea spre obiecti
vul instaurării noii ordini economi
ce internaționale.

Reuniunea miniștrilor de externe și șefilor de delegații 
ai țărilor nealiniate

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început lucrările 
reuniunii miniștrilor de externe și 
șefilor de delegații ai tăriloi- neali
niate participante la cea de-a 39-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
Pe agenda dezbaterilor figurează e- 
xaminarea raportului președintelui 
în exercițiu sal mișcării de nealiniere 
(India) privihd activitatea desfășu
rată de statele nealiniate în perioada 
care a trecut de la ultima întilnire 
ministerială desfășurată în octombrie

1983. De asemenea, reuniunea lși 
propune să pună de acord pozițiile 
țărilor participante față de proble
mele politice și economice aflate 
pe agenda sesiunii în curs a Adună
rii Generale și să analizeze stadiul 
pregătirilor pentru conferința mi
niștrilor de externe din țările ne
aliniate. programată să se desfășoa
re in 1985. la Luanda.

La reuniune participă o delegație 
a tării noastre, care, după cum se 
știe, are statutul de invitat per
manent la mișcarea de nealiniere.

LEGĂTURI DE 0 AMPLITUDINE
FĂRĂ PRECEDENT

Expresie a unei politici de amplă deschidere 
internațională, în perioada de la Congresul al 
XII-lea au continuat să se extindă relațiile inter
naționale ale partidului și statului nostru.
• In prezent, România socialistă întreține re

lații cu 150 DE STATE din întreaga lume.
• Volumul comerțului exterior al țării noastre 

a crescut de 39 DE ORI față de 1950.
• Partidul Comunist Român întreține relații de 

colaborare cu peste 200 de partide comuniste 
și muncitorești, socialiste și social-democrate, 
partide de guvernămint din țările în curs de dez
voltare, mișcări de eliberare națională, alte forțe 
democratice.
• Ca o ilustrare a acestor ample legături, la 

București s-au aflat, cu prilejul aniversării a patru 
decenii de la actul istoric de la 23 August 1944, 
un număr de 158 de delegații din 112 țări ale 
lumii.

PENTRU AFIRMAREA 
NOILOR RELAȚII

• In cei cinci ani de la Con
gresul al XII-lea al partidului 
au fost semnate 4 TRATATE DE 
PRIETENIE Șl COLABORARE Șl 
42 DECLARAȚII SOLEMNE sau 
DECLARAȚII COMUNE, in care 
au fost consacrate :

— deplina egalitate in drep
turi ;

— respectul independenței și 
suveranității naționale ;

— neamestecul în treburile In
terne ;

— avantajul reciproc ;
— renunțarea la forță și la 

amenințarea cu forța :
— respectarea dreptului fiecă

rui popor de a-și alege calea 
dezvoltării sale în mod liber.

ORIENTUL
BEIRUT 2 (Agerpres). — Primul 

ministru al guvernului libanez de 
uniune națională, Rashid Karame, 
a subliniat necesitatea unei retrageri 
israeliene necondiționate din sudul 
Libanului. în cel mai scurt timp, 
într-un interviu acordat unei rețele 
de televiziune americane și retrans
mis de postul de radio Beirut. Rashid 
Karame a arătat că armata libaneză 
este în măsură să asigure securitatea 
teritoriului tării după retragerea tru
pelor israeliene din sudul Libanu
lui.

MIJLOCIU
TEL AVIV 2 (Agerpres). — In ta

berele de refugiat.i palestinieni Dja- 
balia. din teritoriul Gaza, si Dheishe. 
din teritoriul de pe Malul de Vest 
al Iordanului, au continuat, marți, 
pentru a doua zi consecutiv, ma
nifestațiile de protest, in ciuda mă
surilor represive adoptate de auto
ritățile militare israeliene de ocupa
ție si a interdicțiilor de circulație 
in vigoare. Participantii la aceste 
acțiuni au cerut încetarea Practici
lor represive ilegale, ale trupelor de 
ocupație si eliberarea persoanelor a- 
restate pentru participarea la ma
nifestații.

PENTRU EXTINDEREA DIALOGULUI 
PLAN MONDIAL
la Con

INTENSĂ ACTIVITATE
PE

• In perioada care a trecut de 
greșul al XII-lea, TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU A ÎNTREPRINS, ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU. 40 DE 
VIZITE OFICIALE în țări de pe diferite con
tinente.
• Președintele României a avut în acești 

ani 43 de întîlniri cu conducători de partid 
și de stat din țările socialiste, 62 de întîlniri 
cu șefi de stat din țări în curs de dezvol
tare și nealiniate, 15 întîlniri cu șefi de state 
și guverne din țări capitaliste dezvoltate.

• De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut 80 de întîlniri cu condu
cători ai partidelor comuniste și muncito
rești, peste 50 de întîlniri cu conducători ai 
partidelor socialiste și social-democrate, 
circa 80 de întîlniri cu conducători ai parti
delor progresiste, democratice din țările în 
curs de dezvoltare, precum și ai mișcărilor 
de eliberare națională.
• Președintele României a adresat in 

această perioadă 24 de mesaje unor orga
nizații și organisme internaționale.
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Să triumfe rațiunea, 
să prevaleze interesele păcii!
MAREA BRITANIE : Miting în favoarea dezarmării 

la Blackpool

*

*
pania pentru dezarmare generală? 
a cerut guvernului britanic să ac 
ționeze pentru desființarea bazelor 
militare americane de pe teritoriul 
țării și 
rachete 
nie si 
Scopul 
britanice, a spus el, este lichidarea 
în Întreaga lume a armelor nu- . 
cleare și a tuturor tipurilor de arme 
de distrugere in masă.

LONDRA 2 (Agerpres) — Din 
i inițiativa Organizației „Acțiunea 
’ laburistă pentru pace11, la Blackpool, 
ț orașul în care se desfășoară lucră- 
î rile Conferinței anuale a Partidu-
* lui Laburist din Marea Britanie. a 
l avut loc un miting împotriva răz-

boiului, pentru dezarmare. Au luat 
ț parte oameni politici britanici, de- 
i legați la conferința partidului labu-
* rist și reprezentanți ai opiniei pu- 
l blice.

Luind cuvîntul, lordul Brockway, 
) copreședinte al organizației „cărn

ii S.U.A.: Demonstrație antirăzboinică la Washington
l WASHINGTON 2 (Agerpres) — merican William Prcvmina a ț
’ în fața Casei Albe a fost org' In fața Casei Albe a fost organi- 
ț zată o demonstrație‘‘hntirăzboinică. 
/ Participantii — numeroși activiști 
1 ai organizațiilor de luptă pentru 
i pace. împotriva războiului, din 
.' Washington și alte orașe ale State- 
ț lor Unite — purtau pancarte pe 
1 care era înscrisă lozinca „Avem
> nevoie de piine, nu de bombe !“.
I Această manifestație a inaugurat 

acțiunile din cadrul unei campanii 
ț de o lună, la care iau parte tineri, 
1 femei, reprezentanți ai organiza-
> țiilor obștești și religioase care se 

pronunță împotriva războiului.
WASHINGTON 2 (Agerpres) 

Luînd 
rioară

cuvîntul în Camera supe- 
a Congresului, senatorul a-

să se opună amplasării de 
nucleare in Marea Brita- 
ne continentul european, 

acțiunilor opiniei publice

I
*

*

PRIMIRE LA MOSCOVA. La 2 
octombrie, Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe 
Aii Nasser Mohammed, secretar 
general al C.C. al Partidului So
cialist Yemenit, președintele Pre
zidiului Consiliului Suprem al Po
porului, prim-ministru al R.D.P. 
Yemen. Cu acest prilej, transmite 
agenția T.A.S.S., au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale și 
unele aspecte ale actualității in
ternaționale, inclusiv situația din 
Orientul Mijlociu.

MOZAMBICUL ȘI S.U.A. AU 
ÎNCHEIAT PRIMUL LOR ACORD 
BILATERAL, constind in acorda
rea de către Statele Unite a unui 
credit în valoare de 8 milioane do
lari pentru importul de produse a- 
mericane — transmite agenția mo- 
z'ambicană de presă A.I.M. Creditul 
va fi folosit pentru traducerea in 
viață a programelor guvernamen
tale de dezvoltare a sectorului a- 
groindustrial al economiei naționa
le mozambicane.

LA HANOI A FOST ORGANI
ZATA O SEARA CULTURALA cu 
tema „Tradiție și contemporanei
tate in teatrul românesc". Partici
panta au vizitat o expoziție do
cumentară consacrată teatrului din 
România. Au luat parte Dinh 
Quang, adjunct al ministrului cul
turii, reprezentanți ai Secției cul
tură, literatură și artă a C.C. al 
P.C. din Vietnam, ai M.A.E., ai 
altor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă.

ALEGERE. Parlamentul elvețian 
(Adunarea Federală) a ales marți 
pentru prima oară o femeie in ca
litate de membru al guvernului : 
Elisabeth Kopp, membră a Parti
dului Radical-Democrat, care preia 
Ministerul Justiției. Alegerea sur
vine la 13 ani după ce femeile au 
obținut drept de vot la scară națio
nală în această țară.

MEMORANDUM. Republica Zim
babwe este hotărită să-și intensi
fice participarea la eforturile co
munității internaționale în vederea 
asigurării păcii și securității po
poarelor, se subliniază în Memo
randumul privind politica externă

merican William Proxmire a cerut 
să se adopte imediat măsuri in ve
derea limitării cursei înarmărilor și 
a preîntimpinării războiului nuclear. 
Intr-un conflict nuclear, a spus el, 
nu vor exista învingători, întreaga 
omenire căzînd victimă conflagra
ției. Chiar și în cazul în care va fi 
folosită numai o mică parte din ac
tualele arsenale atomice, cei ce vor 
participa la acest război vor fi ni- i 
miciți în întregime, a arătat el, I 
subliniind caracterul irațional al i 
continuării cursei înarmărilor nu- 
cleare. Este necesar, a relevat l 
Proxmire, să se găsească mijloa- i 
cele de încetare a cursei înarmări- j ......................................................(

* 
*

* I
*
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lor, de realizare a unui acord de 
înghețare reciprocă a înarmărilor 
nucleare și apoi de reducere a lor.

„Obligația medicilor constă în a lupta 
pentru apărarea vieții"

WASHINGTON 2 (Agerpres) — 
Intr-o declarație dată publicității la 
Washington, președintele organi
zației „Medicii lumii pentru preve
nirea războiului nuclear", prof. 
Bernard Lown, a adresat un apel 
tuturor cetățenilor americani, che- 
mlndu-i să-și intensifice lupta îm
potriva pericolului catastrofei nu
cleare. Exprimindu-și îngrijorarea 
în legătură cu urmările catastro
fale ale unui eventual război nu
clear, el relevă că, din punctul de 
vedere al medicilor, singurul răs
puns la acest pericol îl constituie 

1 lupta pentru preintimpinarea lui. 
i „Obligația noastră ca medici constă 
ț in lupta pentru apărarea vieții. Tre-

* bule să acționăm împotriva perico
lului care planează asupra întregii 
omeniri", se arată in declarație.

BONN 2 (Agerpres) — La che
marea organizațiilor pacifiste „Me
dicii pentru preintimpinarea răz
boiului nuclear" din Belgia, Olanda 
Și R.F.G., în localitatea Aachen a 
fost organizată o „Zi de acțiune 
pentru pace", tn cadrul mitingului 
care a avut loc cu acest prilej, par
ticipanta, medici din cele trei țări, 
au adresat concetățenilor apelul 
de a-și intensifica lupta pentru 
preintimpinarea unui război nu
clear, pentru trecerea neîntirziată 
la adoptarea unor măsuri eficiente de dezarmare.

întrunirea Biroului Internaționalei Socialiste
BRASILIA 2 (Agerpres). — La Rio 

de Janeiro au început lucrările ce
lei de-a doua reuniuni anuale a Bi
roului Internaționalei Socialiste, la 
care. Dariicipă 200 de delegați repre- 
zentînd 77 de partide socialiste și 
social-democrate. dintre care 35 din 
America Latină.

Deschizind lucrările reuniunii, care 
se desfășoară sub deviza ..Pacea și 
democrația in America Latină si Ca
raibi'1. fostul cancelar vest-german. 
Willy Brandt, președintele Interna
ționalei Socialiste, s-a pronunțat 
ferm pentru încetarea cursei înar
mărilor. în special nucleare. „Tre
buie făcut totul pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru li
mitarea cheltuielilor militare si spo
rirea fondurilor alocate dezvoltării. 
Aceasta este o problemă politică 
deosebit de importantă11 — a subli
niat Willy Brandt.

Adresînd un a pel la anga jarea de 
negocieri pentru dezarmare, el a a-

rătat că o reducere a cheltuielilor 
militare ar elibera resursele nece
sare pentru combaterea foametei si 
subdezvoltării în „lumea a treia11. 
Cursa înarmărilor, a spus Brandt, 
generează probleme politice si e- 
conomice deosebit de grave țărilor 
în curs de dezvoltare. Vorbitorul a 
criticat „enorma majorare" a ratei 
dobînzilor si a serviciilor datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvol
tare. estimată global la 810 miliar
de dolari, ca si politica Fondului 
Monetar Internațional, care nu a în
treprins „reformele fundamentala 
necesare redresării economiei mon
diale11.

După ce a relevat necesitatea so
luționării crizei din America Cen
trală prin mijloace politice, fără in
gerințe. nici presiuni militare sau e- 
conomice străine. Willy Brandt a 
declarat că Internaționala Socialis
tă sprijină demersurile în /ttyoarea 
Păcii ale „Grupului de""li? J Wo 
dora“.

0 cuvîntarc a președintelui Republicii Cipru
NICOSIA 2 (Agerpres). — Intr-o 

cuvintare radiotelevizată prilejuită 
de cea de-a 24-a aniversare a pro
clamării independentei Republicii 
Cipru, președintele Spyros Kypria- 
nou a reafirmat necesitatea respec
tării rezoluțiilor O.N.U. in proble
ma cipriotă. Potrivit agenției ciprio
te de presă C.N.A.. președintele Ky- 
prianou a relevat că rezultatele pri
mei runde de negocieri dintre con
ducătorii celor două comunități ci
priote. care a avut loc la Națiunile

Unite, prin medierea secretarului ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, „nu pot fi considerate sa
tisfăcătoare'1. El și-a exprimat spe
ranța că seria de contacte ce va a- 
vea loc pină la începerea celei de-a 
două runde, la 15 octombrie, va juca 
un rol substantial in Încheierea ei 
cu rezultate semnificative. Rezolva
rea justă si durabilă a problemei 
cipriote, a declarat președintele Ky- 
prianou. ar constitui o contribuție 
la cauza păcii in această zonă a lumii.

Republica Panama a preluat oficial controlul 
asupra unei porțiuni din zona Canalului

CIUDAD DE PANAMA 2 (Ager- 
.pres). — In conformitate cu acordu
rile americano-panameze asupra Ca
nalului Panama și zonei adiacente. 
Republica Panama a preluat oficial 
controlul asupra unei suprafețe în- 
sumînd circa 300 de hectare din zona 
Canalului. Cu acest prilej, a trecut

oficial sub control național așa-nu- 
mita Școală a Americilor, centru de 
formare a cadrelor militare pregătite 
pentru lupta împotriva mișcărilor in
surecționale de pe continent. „Aceas
tă școală a constituit cea mai mare 
bază de destabilizare din America 
Latină11, a declarat președintele Re
publicii Panama, Jorge lllueca.

a țării, dat publicității de guvern. 
Zimbabwe, se subliniază in docu
ment, condamnă acțiunile R.S.A. în 
sudul Africii, care pot avea urmări 
grave pentru pacea și securitatea 
întregii lumi, și iși propune să ac
ționeze cu fermitate pentru tradu
cerea in viață a planului O.N.U. 
privind acordarea independenței 
Namibiei.

CONFERINȚA ANUALA A PAR
TIDULUI LABURIST DIN MA
REA BRITANIE. în cea de-a doua 
zi a lucrărilor sale, Conferința a- 
nuală a Partidului Laburist din 
Marea Britanie i-a ales marți pe 
membrii Comitetului Național Exe
cutiv al partidului. Rezultatul ale
gerii, scrie agenția Reuter, arată 
puține modificări în organul con
ducător al partidului. In prima zi

a lucrărilor, reamintește agenția, 
conferința a asigurat Uniunea Na
țională a Sindicatelor Miniere de 
întreg sprijinul partidului față de 
greva națională a minerilor.

NOI DEMONSTRAȚII ANTI- 
APARTHEID ÎN R.S.A. Peste 
100 000 elevi de culoare din Africa 
de Sud au boicotat cursurile șco
lare în semn de protest fată de 
menținerea discriminării rasiale in 
sistemul de învătămint. în mai 
multe scoli din aglomerările urba
ne aflate în apropierea orașelor 
Johannesburg si Pretoria politia a 
intervenit cu violentă împotriva de
monstranților. De asemenea, auto
ritățile au amenințat că vor închi
de pe termen nedefinit școlile dacă 
elevii nu vor renunța la acest 
boicot.

DUPĂ OPT LUNI PETRECUTE IN SPAȚIUL EXTRATERESTRU

Cosmonauții sovietici au revenit pe Pămînt
MOSCOVA 2 (Ager

pres). — După aproa
pe opt luni de evolu
ție pe o orbită extra
terestră, cosmonauta 
sovietici Leonid Ki- 
zim, Vladimir Solo
viov și Oleg Atikov, 
care s-au aflat la bor
dul laboratorului spa
țial „Saliut-7", au re
venit la 2 octombrie 
pe Pămint, aterizind 
lin, in apropiere de 
orașul Djezkazgan, cu

modulul de coborîre 
al navei cosmice „So- 
iuz T-ll".

In cursul unei evo
luții spațiale de 237 
de zile, cosmonauții 
au realizat un amplu 
program de cercetări 
tehnico-științifice și 
medico-biologice, re
latează agenția 
T.A.S.S. Doi dintre 
membrii echipajului 
au ieșit in perioada 
respectivă de șase ori

in spațiul liber, unde 
au lucrat in total 22 
de ore și 50 de minu
te. Controlul medical 
efectuat imediat după 
aterizare a stabilit că 
cei trei cosmonauți 
au suportat bine zbo
rul cosmic îndelungat.

Laboratorul spațial 
„Saliut-7", lansat la 
19 aprilie 1982, conti
nuă să evolueze pe 
orbită, in regim auto
mat.
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