PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul comerțului și industriei
al Republicii Zambia
Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, vineri, la Snagov. pe
Leonard Subulwa. ministrul comer
țului si industriei al Republicii Zam
bia. președintele pârtii acestei țări
in Comisia mixtă româno-zambianâ
de cooperare economică și tehnică.
Tovarășului Nicolae Ceausescu si
tovarășei Elena Ceausescu le-au fost
transmise din partea președintelui
Kenneth Kaunda si a doamnei Betty
Kaunda călduroase salutări priete
nești. iar poporului român urări de
bunăstare si fericire.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceausescu a rugat să se transmită
din partea sa si a tovarășei Elena
Ceausescu un cald salut prietenesc
președintelui Kenneth Kaunda și
doamnei Betty Kaunda. iar poporu
lui zambian urări de prosperitate si
progres.
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI
AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

în . timpul primirii, desfășurată
intr-o atmosferă cordială, a fost
subliniată importanta deosebită a
convorbirilor si înțelegerilor românozambiene la cel mai inalt nivel, care
au deschis largi perspective dezvol
tării relațiilor bilaterale, conlucră
rii celor două țări pe plan interna
tional.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat rezultatele recentei sesiuni
de la București a Comisiei mixte
româno-zambiene tie cooperare eco
nomică si tehnică. în cadrul căreia
s-au convenit măsuri care asigură
amplificarea schimburilor comercia
le si a cooperării în producție. în
interesul stimulării in ansamblu a
raporturilor prietenești dintre cele
două tari si popoare. în același timp,
a fost relevată însemnătatea promo
vării unor fdrme adecvate de colabo

rare care să pună cît mal bine în
valoare potențialul economic al
României și Zambiei, apreciindu-se
în acest sens că schimburile în com
pensație reprezintă o modalitate
avantajoasă, ce trebuie' încurajată.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme privind situația eco
nomică mondială, fiind evidențiată
însemnătatea intensificării conlucră
rii dintre țările în curs de dezvolta
re pentru asigurarea progresului lor
economic si social, pentru o politică
de pace, securitate si înțelegere in
ternațională.
La primire a luat parte tovară
șul Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, președintele
părții române în comisia mixtă de
cooperare economică si tehnică.
A fost prezent Gibson R. Zimba,
ambasadorul Zambiei în tara noastră.

în toată tara, muncă bine umanizată pentru înfăptuirea sarcinilur economice
PRINTR-0 AMPLA MOBILIZARE
A TUTUROR FORȚELOR
DE LA SATE
__________________________________________
u__________________________

Economisirea severă a energiei
și combustibilului - preocupare
permanentă a fiecărui colectiv!

Șl BUNĂ ORGANIZARE

Roadele toamnei să fie strînse
la timp și fără pierderi!
Cu fiecare zi cresc suprafețele însămînțate
precum și cele de pe care s-a strins recolta.
Totuși, la data la care ne aflăm, în cîmp, in
grădinile de legume, in vii și livezi se află can
tități apreciabile de produse. De asemenea,
există întinderi mari de pămint care așteaptă
încă sămînța. Efectuarea acestui volum mare
de lucrări reclamă, in continuare, mobilizarea
puternică a tuturor locuitorilor de la sate, folo
sirea la capacitatea maximă a mijloacelor me
canice. Care este stadiul recoltării culturilor de
toamnă și ce priorități trebuie ayute în vedere
în aceste zile ? Iată ce arată datele furnizate
de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare. date care reprezintă stadiul lucrărilor in
seara zilei de 4 octombrie.
Porumbul a fost cules de pe 24 la sută din
suprafața cultivată in acest an de unitățile agri
cole de stat și cooperatiste. Cele mai bune re
zultate au fost obținute in .județele Dolj, Olt.
Ialomița și sectorul agricol Ilfov, unde recolta
de porumb a fost strinsă de pe 45—50 la sută
din terenuri. Procentual, realizări bune au si
județele' Timiș — 38 la sută, Giurgiu — 35 la
sută. Mehedinți — 36 la sută. Avind în vedere
timpul înaintat, este necesar ca, îndeosebi in
județele mari cultivatoare de porumb — Tulcea,
Teleorman, Călărași. Arad, Buzău, amintim doar
pe cele din zona întîi — să fie intensificate lu
crările de recoltare. Pentru ca întreaga recoltă
să ajungă în timp scurt și fără pierderi în ma
gazii este necesar ca toate forțele satelor să
participe la cules.
Sfecla de zahăr se recoltează potrivit grafi
celor intocmițe intre unitățile agricole și fabri
cile prelucrătoare. Pînă in seara zilei de 4 oc
tombrie această valoroasă plantă tehnică a fost
strinsă de pe 35 la sută din suprafața cultivată.

în municipiile Brașov si Făgăraș,
în orașele Victoria. Codlea si alte
localități din județul Brașov se des
fășoară in această perioadă impor
tante lucrări pentru punerea in va
loare a potențialului termic al resur
selor energetice secundare rezultate
din procesele de producție ale uni
tăților economice. Acțiunile între
prinse ilustrează hotărîrea organelor
și organizațiilor de partid și sindi
cale, a conducerilor întreprinderilor,
a tuturor oamenilor muncii de a tra
duce in viață indicațiile conducerii
partidului și statului nostru cu privi
re la recuperarea pe scară largă si
valorificarea in condiții de eficientă
economică ridicată a resurselor ener
getice secundare, astfel incit în fe
lul acesta să se. economisească o par
te însemnată din resursele energeti
ce primare: țițeiul, gazele naturale,
cărbunele.
In. urma reinventarierii ■ și reeva
luării resurselor energetice secunda
re — acțiune desfășurată la începu
tul acestui an — s-a stabilit că, la ni
velul județului, potențialul termic al
acestora însumează anual aproape un
milion de tone combustibil conven
țional. Deosebit de important este
insă faptul că. pină acum, s-au și
găsit soluții pentru recuperarea si
valorificarea unor resurse energetice
secundare cu un potential termic echivalent cu aproape 500 00(1 tone
combustibil conventional.
Dat fiind locul tot mai Important
pe care resursele energetice secun
dare trebuie să-I ocupe in balanța
energetică a tării, se pune in mod
firesc întrebarea: cum acționează or
ganele si organizațiile de partid si
sindicale, conducerile întreprinderi
lor pentru a asigura recuperarea si

lucrările fiind mai avansate în unitățile agri
cole din județele Dolj, Constanța. Buzău și sec
torul agricol Ilfov, din zona intii ; Dîmbovița,
Prahova și Vaslui, din zona a doua ; Cluj, Sibiu
și Mureș din zona a treia. Concomitent cu mă
surile avind ca scop respectarea graficelor de
recoltare, este necesar să se acționeze mai
energic la transportul din cîmp in fabricile pre
lucrătoare al sfeclei de zahăr recoltate. Subli
niem această cerință — intrucît in unitățile
agricole din unele județe există, in grămezi pe
cîmp, mari cantități de sfeclă : Mureș — 33 00(1
tone. Cluj — 15 000 tone. Botoșani — 12 000 tone,
Arad și Brașov — cite 10 000 tone. Pentru a se
asigura funcționarea neîntreruptă a fabricilor și
preveni cu desăvîrșire pier.derile de zahăr din
rădăcini, este absolut necesar să fie luate mă
suri in vederea impulsionării la maximum a
transportului sfeclei de zahăr din cimp.
Cartofii de toamnă. Lucrările de recoltare sînt
pe terminate. Mai exact, a rămas de strins pro
ducția doar de pe 11 la sută din suprafața cul
tivată. Dealtfel. în județele Sibiu, Alba, Bistrița-Năsăud și în unitățile agricole din sectorul
agricol Ilfov întreaga recoltă a fost strinsă și
pusă la adăpost. Recoltarea cartofilor trebuie
mult intensificată in unele județe mari culti
vatoare — Brașov, Mureș, Arad — precum și în
unele» județe din sudul țării — Teleorman,
Brpila. Călărași și altele. Ca și în cazul sfeclei
de zahăr, transportul cartofilor din cîmp la
centrele de recepție trebuie să se facă în ritm
cu recoltarea.
Organele și organizațiile de partid, consiliile
populare au datoria să ia, in continuare, mă
suri energice pentru mobilizarea la cules și la
transportul produselor a tuturor forțelor de la
sate, astfel incit toate roadele acestei toamne să
fie puse la adăpost intr-un timp cit mai scurt.

valorificarea efectivă a acestor re
surse ?
Acțiunile
cele mai susținute se
desfășoară în aceste zile la Combina
tele chimice din orașul Victoria și
municipiul Făgăraș, unități care si
dețin cea mai mare parte din resur
sele energetice secundare inventaria
te pe ansamblul județului. La Com-

0 experiență în județul
Brașov demonstrează cum
pot fi cîștigate sute de mii
de tone de combustibil
binatul chimie din orașul Victoria,
bunăoară, s-au recuperat si valorifi
cat in cele nouă luni care au trecut
din acest an resurse energetice se
cundare echivalente cu un potențial
termic de circa 150 000 tone combus
tibil conventional, in special prin va
lorificarea căldurii gazelor de craca
re, de la diferite instalații, ca si de la
instalația de metanol IV. unde prin
montarea ..unui prețncălzitor al apei
destinate cazanului propriu se reali
zează o economie de 5,4 milioane mc
gaz metan pe an. De asemenea, nu
cu mult timp în urmă s-a montat o
instalație cu ajutorul căreia se recu
perează căldura rezultată din proce
sele tehnologice de fabricație a ni
trocelulozelor. ellminîndu-se în felul
acesta consumul de abur folosit la
încălzirea apei de spălare.
Măsurile luate nu se opresc însă
aici. O parte din resursele energeti

ce secundare sînt acum utilizate la
prepararea apei calde menajere pen
tru 200 de apartamente și la încălzi
rea unei sere de 4 hectare, iar in
prezent se execută o rețea de termoficare a orașului, care va asigura
încălzirea și apa caldă menajeră
pentru încă 200 apartamente, cărora
li se vor alătura în viitorul apropiat
alte 300 apartamente.
— Aș dori să precizez, ne spunea
la sfirșitul investigației noastre, inginerul-șef al combinatului, tovară
șul Virgil Folea, că în ultimul timp
s-a întocmit un program deosebit de
ambițios pentru valorificarea resur
selor energetice secundare și econo
misirea pe această cale a resurselor
energetice primare. Printre altele, se
prevede utilizarea la fabricarea me
tanolului a bioxidului de carbon re
zidual de la Combinatul chimic din
Făgăraș, care va fi adus la noi in
combinat printr-o conductă specială.
In prezent, pentru producerea bioxi
dului de carbon pe care il folosim în
cadrul combinatului se consumă can
tități mari de gaz metan. Urmează,
deci, ca prin aplicarea acestei noi
soluții să se obțină un spor de pro
ducție de 15 000 tone metanol și o
economie de circa 35 milioane mc
girz metan pe am! '■ ■
.........
Eforturi susținute pentru recupe
rarea și valorificarea resurselor energetice secundare se, fac și la Com
binatul chimic din Făgăraș. De reți
nut că unele din soluțiile aplicate au
fost prevăzute — așa cum este și
normal — încă din faza de proiec-

Mcolae MOCANU
corespondentul

„Scînteii*

(Continuare în pag. a IlI-a)

Proiectul de Directive prevede :

DEZVOLTAREA PUTERNICĂ ÎN CONTINUARE
A FORȚELOR DE PRODUCȚIE
• Maximum 30 la sută din volumul
venitului național va fi destinat acumu
lării, în vederea asigurării fondului na
țional de dezvoltare economico-socială
• In viitorul cincinal se va realiza un
volum de investiții de 1 350—1 420 mi
liarde lei ; circa 90 la sută din aceste
fonduri vor fi îndreptate spre creșterea
potențialului productiv al economiei

• In industrie, investițiile noi vor fi
orientate cu prioritate pentru lucrări de
modernizări și reutilări
• Un volum de peste 190 miliarde lei
este alocat pentru dezvoltarea agricul
turii, pentru înfăptuirea programului de
îmbunătățiri funciare și mecanizarea
completă a lucrărilor agricole
IN PAGINA A II-A
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Un miracol... obișnuit
Discutam despre nu
meroasele
propuneri
făcute de comuniști in
adunările generale de
dare de seamă și ale
geri, cind Gheorghe
Groza, secretarul co
mitetului de partid de
la „lnfrățirea“ — Ora
dea. mi-a mărturisit
următoarele : „Lucrăm
acum la un produs în
premieră mondială. Nu
vă pot spune despre
ce este vorba, dar va
fi ceva extraordinar".
Se pare că, fără
voie, schițasem
un
zlmbet pe care inter
locutorul meu il inter
pretase a neîncredere,
sau, poate, a lăudă
roșenie. Cert este că
s-a întrerupt, m-a pri
vit scrutător și mi
s-a părut că începuse
chiar să se coloreze la
față.
„Nu credeți ? Nu
face nimic. Veți auzi
la timpul potrivit des
pre ce este vorba".
Apoi, după o clipă de
șovăială a continuat :
„Așa se intîmplă și
cind discutăm cu repre
zentanții unor firme
străine care vin să
cumpere mașinile
noastre unelte sau să
coopereze cu noi in
fabricarea altora. In
paranteză spus, sint
economist de meserie,
ca să știți. Nu le vine
să creadă că nu avem

o tradiție de cel puțin
o sută de ani in fabri
carea mașinilor-unelte. Cind văd mașinile
de mare tehnicitate
și complexitate pe care
le producem, ca, de
pildă, centrele de pre
lucrare sau liniile de
transfer, cind văd mo
dernele secții de pro
ducție ale întreprinde-

Un fapt,
o semnificație
rii și le povestim că
la înființare, cu 35 de
ani in urmă, fabricam
ciocane pneumatice și
ferăstraie
circulare,
ne privesc cu neîn
credere. „Ce-ați făcut
dumneavoastră este un
adevărat miracol" —
spun ei. Le expli
căm
pe
îndelete
cum arăta țara la eli
berare, faptul că so
cialismul a fost acela
care a determinat uriașul salt in dezvolta
rea economică a țării,
că el a declanșat și
aici, la noi, ca peste
tot in țară, suflul
creator, ingeniozitatea,
abnegația muncitorilor
soldate cu performan

țe intr-adevăr specta
culoase.
Bineințeles,
pentru ea întreprin
derea să ajungă aici,
la producția de astăzi,
a fost nevoie de un
efort uriaș, de voință,
de tenacitate, de dă
ruire și chiar de fan
tezie. Am beneficiat,
prin grija personală a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, care ne-a
vizitat de șase ori, atît
de îndrumări, de in
dicații prețioase, cit și
de o continuă dota
re tehnică, ceea ce
ne-a permis utilizarea
unor tehnologii avan
sate menite să ridice
ștacheta calității, creș
terea productivității și
a eficienței muncii.
Iată două cifre care,
comparindu-le. atestă
în cel mai expresiv
mod saltul de eficien
ță făcut de colectivul
întreprinderii noastre:
producția-marfă
a
crescut față de 1949 de
1 032 de ori, in con
dițiile în care perso
nalul a crescut de nu
mai 5 ort ! Repet '
de numai 5 ori! Di
ferența dintre acești
doi indicatori înseam
nă organizare, inge-

Al. PINTEA
(Continuare
în pag. a V-a)

Ritmurile noului
într-un oraș milenar
Intr-o toamnă ce stăruie
in memoria noastră, Satu
Mare ori Sătmarul, cum
spuneau Eminescu și Sextil
Pușcariu, își aniversa un
mileniu al existenței sale
dovedită prin actele ce
stabileau această vechime.
Dar, .după cum se știe, un
asemenea document
nu
exprimă, nu atestă întot
deauna adevărata vechime
a unei localități, ea desfășurîndu-se, în timp, cu
multe secole, ori milenii in
urmă. Cert este că orașul
de pe cursul Someșului in
ferior, al bătrinului Samus
are o glorioasă tradiție, că
aici, în acest colț de tară,
a înflorit mereu o civiliza
ție din cele mai vechi
timpuri. Așezat la răspîntie de drumuri. bătrinul
Sătmar a fost, nu de pu
ține ori, ținta năvălitorilor.
Cetatea de apărare a lui
Menumorut, „Castrum Zotmar“, construită aici
pe
malul drept al Someșului,
a rămas ca un simbol lu
minos al curajului și al
dragostei față de vatra
strămoșească. Din miracu
losul simbure al străvechii
cetăți avea să crească fal
nică și viguroasă cetatea
de azi a Satului Mare.
De ce în debutul acestor

rinduri am evocat episo
dul glorios al reconstruc
ției
municipiului
Satu
Mare pe alte verticale,
mai semețe, ale devenirii
sale ? Pentru că la temelia
acestui măreț edificiu de
azi este așezată piatra de
granit a unității și frăției

nit, deja, realități. Că
unele întretăieri de străzi,
bulevarde întinse, cartiere
și-au ocupat locurile lor
fizice, devenind repede
repere-simbol in orienta
rea noastră în oraș. Com
parații felurite sint aban
donate, ignorate. Astăzi nu
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• reportaje • însemnări •
populației de aici — ro
mâni.
maghiari, germani
tși alte naționalități, pen
tru că fără unitatea, fră
ția, simțirea, înțelegerea
ce unesc oamenii, familiile,
colectivele muncitorești nu
se poate clădi nimic te
meinic.
Imaginea pe care ne-a
lăsat-o acel aniversar Săt
mar milenar se cere revă
zută și îmbogățită, ca o
ediție de autor. Satu Mare
a dovedit și dovedește, in
continuare, că este o loca
litate la margine de țară
puternic articulată
din
punct de vedere economic,
social si cultural, că pro
iectele dezvoltării sale ur
banistice de pe planșele
proiectanților
au deve-

același. Chiar și in „inte
riorul" lui numeroase dez
voltări. renovări au schim
bat fizionomia întregii lo
calități. S-au produs unele
schimbări nu numai în
lexicul cotidian, „cartierul
funcționarilor", dar chiar
și in amenajarea cartiere
lor unde
locuiesc oame
nii murtci! de la marile intreprinderi,
„Unio".
„23
August",
„Solidaritatea"
etc.
Si e firesc să se întimple
așa : Satu Mare este, ca și
alte orașe ale tării, o cita
delă muncitorească
pu
ternică, in care se încor
porează toate meseriile,
profesiunile menite să de
finească o economie, un
timp al acesteia. Utilajul
minier de la „Unio", ara
gazurile de la întreprin
derea „23 August", confec
țiile de la „Mondiala", țe
săturile de la „Ardeleana",
mobila de la I.P.L., utilaje
le chimice de aici, ca și
produsele diferitelor coo
perative meșteșugărești —
fiecare reprezintă astăzi un
sinonim al orașului. Și nu
numai în domeniul pro
ducției
materiale.
Cine

vechiul Turn al pompie
rilor este cel mai semeț
din Satu Mare, după cum
nici Calea Traian nu este
cel mai lung bulevard din
municipiu. Mereu corectate,
diferite cifre, imagini de
rutină, nu devin altceva
decit
măsura activității
noastre.
înainte de cel de-al doi
lea război, Satu Mare era
un oraș cu o populație pe
măsura unui tirg ceva mai
răsărit.
Astăzi,
numai
populația din cartierele
construite recent, mai ales
din 1968, de cind a re
devenit centru de județ,
o depășește, cu mult, pe
aceea de dinaintea răz
Griqore SCARLAT
boiului trecut. Nici orașul
așa-zis „clasic", cu peri
metrul cunoscut, nu este (Continuare în pag. a IV-a)
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Calitate și competență
Ideea muncii făcute
cu conștiință și con
știinciozitate, a omului
cu necesitate crescut
in cultul muncii, ori
care ar fi mediul din
care vine, străbate
freatic
textul
pro
iectului de Directi
ve ale Congresului al
XIII-lea. Cuvintele de
ordine sint : calitate și
competență.
De
ce
glosăm tot timpul pe
acești termeni care, fi
resc, trebuie să ne
preocupe
pe
toți ?
Există rezultate gene
rale remarcabile și ele
se văd pretutindeni in
țară, nu numai in sta
tistici. Totul e să nu ai
inima acră. Paranteză :
Dacă stai pe scaun și
cirtești ca și cum ai
tuși in batistă sau te
plimbi pe stradă cu
miinile la spate și
ochii închiși, atunci
mai bine nu mă citi.
Cum se numea oare
funcționarul din „sub
terana"
lui
Dosto
ievsky, care strigă și
suspină că din partea
lui lumea se poate
duce de ripă, numai
el să-și poată bea cea
iul in liniște ? Arcul
vieții, al viului, al
afirmației deci, cu
prinde totul și face să
dispară în virtejul lui
ceea ce e trecător,
confuz, meschin. Să-ți
închipui
că
lumea

există numai pentru
ceaiul tău de diminea
ță este, înainte de
orice, o prostie fără
margini. închid aici
paranteza. In viață
însă, școlărește vor
bind, cele „bune" se
iau ca firești și se uită,
bine că
sînt.
Cele

ÎNSEMNĂRI
de George
BALĂIȚA
„rele" sar in ochi și ră
ni în acolo. Și există
încă destule cazuri
„particulare" care con
tinuă să ne pună pe
ginduri. Nu-mi iese
din cap o intîmplare
cu unul care a deterio
rat un ansamblu de un
milion de lei pentru o
piesă de o sută de lei
de care avea el nevoie
pentru o reparație oa
recare. Colegul scriitor
și ziarist care mi-a
povestit asta se da in
ceasul morții : domnu
le, de unde atîta in
dolență ?! De unde !
Din incompetentă, fi
rește. Competent, con
știent deci de sensul și
valoarea muncii, omu
lui aceluia nici nu i-ar
fi trecut prin cap „so
luția" cu pricina. Cind

vorbim așadar despre
calitate și competență,
nu o facem decit pen
tru a transforma aces
te principii intr-un
mod de viață. Am pri
vit totdeauna cu admi
rație o pereche de
m'iini care pot fi atît
de îndeminatice incit
să scoată un lucru
„concret", ceva in afa
ra cuvintelor : pipăi,
vezi, există și ți se
pare perfect. Lucrul
mașinii este uneori
atît de exact, incit te
cuprinde
neliniștea.
Ați văzut vreodată cît
de armonios este lan
țul de mișcări al rota
tivei ? Cită inteligen
ță se ascunde într-o
centrală atomică ? Este
ridicol să te miri azi
că o capsulă de ura
niu de șapte grame
poate degaja o energie
echivalentă cu a unei
tone de cărbune. Cu
toate acestea, pare in
credibil. Dincolo insă
de puterea oric.it de
mare a „mașinii", mii
nile omului nu pot fi
ajunse. Mișcarea lor
este mai expresivă, cu
ele începe și se sfirșește tehnica. Miinile
omului in efort (ca și
in repaus!) pot expri
ma in gradul cel mai
inalt competența, ele
sint, altfel spus, o
formă a conștiinței lui.
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XHI-LEA AL PARTIDULUI
Proiecțu[ de Directive prevede^

[IMITAREA PUTERNICA IN CONTINUARE
A EORTEIOR UE PROOUCTIE
Dezvoltarea puternică. în continuare, a forțelor de producție con
stituie obiectivul fundamental al planului cincinal 1986—1990. Aces
tei complexe probleme i-a fost dedicată dezbaterea organizată de
redacția noastră în municipiul Cluj-Napoca, la care au participat :
prof. dr. docent Victor Mercea, directorul Institutului de tehnologie
izotopică și moleculară, prof. dr. Gheorghe Ditu și conf. dr. Gheorghe
Postelnicu — de la Facultatea de științe economice, dr. Vasile Marian,
cercetător științific la Centrul de științe sociale.

Programe concrete de acțiune în domeniile
vitale

ale progresului economic

Prof. dr. Gheorghe Dițu : Orice
om de bună-credință care încearcă
să înțeleagă drumul eroic străbătut
de poporul român în cei 40 de ani
de libertate autentică rămîne ne
clintit în convingerea că tot ceea
ce s-a săvîrșit aici, în România, în
planul construcției materiale, și nu
numai în acest plan, tot ceea ce a
însemnat progres, mers înainte
spre prosperitate și civilizație, tot
ceea ce ne-a dat forță să biruim
potrivnicia unor obstacole se leagă
nemijlocit de politica consecventă
promovată de partidul nostru, cu
deosebire după Congresul al IX-lea
al partidului, de dezvoltare accele
rată a forțelor de producție.
Un element definitoriu al evolu
ției forțelor de producție in viito
rul cincinal este faptul că dezvol
tarea lor accelerată se întemeiază
pe numeroase programe concrete
de acțiune privind domeniile, sec
toarele, ramurile și subramurile esențiale pentru progresul vieții
noastre economico-sociale. In con
dițiile în care în economia româ
nească se impune tot mai pregnant
reproducția lărgită de tip intensiv,
din inițiativa și sub îndrumarea
nemijlocită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost elaborate și adoptate recent două programe de
covîrșitoare însemnătate, menite să
asigure realizarea unei nbi calități
in dezvoltarea forțelor de produc
ție — Programul privind crește
rea mai accentuată a produc
tivității muncii și Programul pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic
și calitativ al produselor, reducerea
consumurilor de materii prime, de
combustibili și energie și valorifi
carea superioară a materiilor prime
și materialelor. Este limpede că în
momentul actual pîrghiile hotăritoare, decisive pentru dezvoltarea
forțelor de producție, pentru asi
gurarea înaintării României pe ca
lea socialismului multilateral dez
voltat și a comunismului le repre
zintă creșterea rapidă a producti
vității muncii, ridicarea simțitoare
a nivelului tehnic și calitativ al
producției, reducerea drastică a
consumurilor de materii prime și

Acumularea

materiale, energie și combustibili,
valorificarea superioară a puterni
cei baze tehnico-materiale de care
dispune astăzi societatea noastră.
Această puternică intercondiționare, reflectată pregnant în preve
derile proiectului de Directive,
constituie temelia puternică, trai
nică a dezvoltării în continuare a
forțelor de producție în economia
noastră.
Conf. dr. Gh. Postelnicu : Prin
întreg ansamblul prevederilor sale,
proiectul de Directive pune totoda
tă puternic în evidență adevărul că
„prioritatea priorităților" în ce pri
vește creșterea forțelor de produc
ție o constituie în anii viitori dez
voltarea mai puternică a bazei pro
prii de materii prime și energetice,
in vederea creșterii, din resurse in
terne, a gradului de acoperire a
necesităților economiei naționale.
Pe baza cerințelor actuale, cit și în
perspectivă, a cunoașterii profunde
a tendințelor care se manifestă pe
plan mondial, a evaluării științifice
a resurselor naturale de care dis
punem, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fundamentat una din tezele de
mare importanță teoretică și prac
tică — ce-și află o amplă reflectare
în proiectul de Directive — teza cu
privire la asigurarea independenței
energetice a țării, în virtutea căreia
a fost adoptat Programul-directivă
de cercetare și dezvoltare în dome
niul energiei pe perioada 1985—1990
și orientările principale pină în
anul 2000. Acestui mare comanda
ment național, proiectul de Direc
tive i-a subordonat obiectivul eco
nomisirii severe a combustibilului
și energiei, reducerii consumurilor
specifice de materii prime și ma
teriale, creșterii gradului de valo
rificare a acestora. Pe această bază,
proiectul de Directive prevede, în
continuare, importante modificări
in structura internă a ramurilor in
dustriale, în sensul creșterii inten
se a subramurilor de vîrf, de înal
tă tehnicitate și complexitate ale
industriei și limitării dezvoltării
producției, produselor si subramu
rilor energointensive sau cu grad
scăzut de prelucrare.

înaltă — o

Dr. Vasile Marian : Punînd ac
cent pe factorii intensivi ai crește
rii economice, proiectul de Direc
tive consacră în aceiași timp o
mare importanță utilizării unei în
semnate părți din venitul național
sub formă de acumulare. Econo
miile dezvoltate ale lumii și pro
pria noastră experiență constituie o
strălucită confirmare a acumulării
ca funcție a progresului accelerat.
Pentru România ultimilor 19 ani
problema
acumulării
constituie
problema vitală a demarajului ra
pid al' industrializării, cheia des
chiderilor . marilor transformări pe
care le-a cunoscut în acești ani
țara noastră. Concepută și realizată
în cadrul unui orizont relativ în
delungat de timp, strategia dezvol
tării economico-sociale a României,
rod al gindirii laborioase a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, surprinde
într-un sistem dinamic premisele
obiective ale progresului, motorul
acestuia și finalitatea socială a efortului propriu depus.
Prof. dr. Gh. Dițu : Este la îndemîna oricui să înțeleagă că
fără marile eforturi de acumu
lare făcute îndeosebi după Con
gresul al IX-Iea al partidului
— 28,8 la sută în anii 1966—1970 ;
34,1 la sută în cincinalul 1971—
1975 ; 36,3 la sută în cinci
nalul trecut și circa 30 la sută în
cincinalul actual — nu ne-am ii
putut încumeta să începem și sa
ducem la bun sfîrșit construcții pe
cit de grandioase pe atit de utile
economiei noastre naționale, pre
cum bogata salbă de hidrocentrale
și termocentrale ridicate in toate
colțurile țării unde au existat con
diții propice, Canalul Dunăre —
Marea Neagră, metroul, platforme
le de foraj marin. Fără uriașele
eforturi investiționale n-am fi avut
nici atitea mari platforme indus
triale, amplasate practic pe întreg
cuprinsul țării, nici subramuri ale
tehnicii de vîrf, precum nici atitea
spații de învățămînt, locuințe sau
edificii de cultură cite avem azi
Forța economiei noastre, izvorită
din politica susținută de acumu
lare promovată consecvent de
partid, s-a evidențiat cu putere
deopotrivă în momentele grave, de
excepție prin care a trecut, din ne
fericire, națiunea noastră în dece
niul precedent.
Astăzi, cînd întreaga omenire
este afectată de p puternică criză
economică, noi putem să Înaintăm
cu pași fermi pe calea progresului
tocmai datorită faptului că la
timpul potrivit a fost realizată o
justă politică de acumulare. Pen
tru a menține pe mai departe vi
goarea înaintării țării pe calea pro
gresului, proiectul de Directive
prevede alocarea în viitorul cinci
nal a circa 30 la sută din venitul
național pentru acumulare, ceea ce
va permite efectuarea unui volum
de investiții in economie de 1 350—
1 400 miliarde lei, adică mai mult
cu 9—13 la sută decit in actualul
cincinal.
Conf. dr. Gh. Postelnicu : Dispu
nem astăzi de un volum considera
bil de fonduri fixe și este normal
să ne întrebăm cu ce eficiență uti-

cerință obiectivă

lizăm această zestre tehnică. Aceasta cu atit mai mult cu cit rit
murile și proporțiile viitorului plan
cincinal 1986—1990 sînt astfel di
mensionate în proiectul de Directi
ve ale Congresului al XIII-lea. In
cit iau în calcul nu numai mijloa
cele de producție existente, la care
se vor adăuga altele mult mai mo
derne, ci, mai ales, indicatorii de
eficiență sub care acestea vor fi
utilizate. In această privință îmi
rețin atenția cîteva elemente care
mi se par deosebit de interesante.
Mai întîi, faptul că procesul de în
noire și îmbunătățire a structurii
producției materiale va continua și
se va intensifica în condițiile unor
profunde mutații structurale inter
venite în baza tehnică-materiaiă
care vor conduce, firește, la întări
rea și mai puternică a rolului con
ducător al industriei în economie,
dar și la creșterea gradului de in
dustrializare a celorlalte ramuri,
ceea ce va influența favorabil asu
pra dinamicii productivității mun
cii, reducerii costurilor, calității și
competitivității produselor. Intensi
ficarea, în continuare, a acțiunii
factorilor calitativi ai dezvoltării
economice se bazează, așadar, pe
perfecționarea susținută a structu
rilor existente în strinsă corelație
cu principalele direcții ale cercetă
rii științifice, dezvoltării tehnolo
gice și introducerii progresului teh
nic. Numai în acest mod devine po
sibilă obținerea, în perspectiva ani
lor ce vin, a circa 85 la sută din
sporul de venit național pe seama
productivității muncii sociale, nu
mai în acest fel vor putea fi reduse
substanțial consumurile specifice
de materii prime și de energie,
concomitent cu ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al producției. In
al doilea rînd, accentuarea com
plexității structurii industriei, pre
cum și a celorlalte ramuri va face
posibilă amplificarea introducerii
unor procedee tehnologice superi
oare. Proiectul de Directive ale
Congresului al XIII-lea prefigurea
ză o etapă de intense transformări
calitative, în cadrul căreia ritmu
rile cele mai înalte vor cunoaște
acele sectoare de activitate care,
prin natura lor, condiționează pro
gresul tehnic, deschizînd cîmp neli
mitat valorificării cuceririlor știin
ței. Din acest punct de vedere, aflrmarea plenară a revoluției știin
țifice și tehnice în România a de
venit o necesitate vitală. Ea are o
arie vastă de cuprindere ; de la
asigurarea bazei proprii de materii
prime și valorificarea eficientă a
acestora și pină la creșterea cali
tății vieții. In al treilea rînd.
dezvoltarea puternică a forțelor de
producție constituie o premisă a
restructurării raporturilor existen
te între principalele ramuri ale
producției materiale. îndeosebi in
tre industrie si agricultură. în fine,
mi se oare la fel de semnificativ
faptul că proiectul de Directive asigură acel stadiu de dezvoltare a
tortelor de producție care să per
mită trecerea la folosirea de noi
surse de energie ale căror avantaie
se impun tot mai mult în viitor.

CONFERINȚELE
DE DARE DE SEAMA Șl ALEGERI
- moment important in întărirea
spiritului revoluționar, in perfecționarea
activității organizațiilor de partid

Cercetarea științifică și tehnică — la temelia

dezvoltării și modernizării forțelor de producție
Prof. dr. docent Victor Mercea :
Știința — componentă esențială a
forțelor de producție — se va
bucura, de asemenea, de o mare
atenție în viitorul cincinal.
Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea preconizează
acțiuni de mare anvergură și cu
consecințe extrem de ample, desti
nate să ridice cercetârea noastră
științifică în ansamblul ei pe o
treaptă superioară. Pentru un fi
zician prezintă o importanță deo
sebită angajarea masivă a cercetă
rilor și a dezvoltărilor industriale
în domeniul energeticii, în particu
lar a energeticii nucleare și a sur
selor neconvenționale de energie.
Am în vedere în primul rînd dez
voltările celor trei generații succe
sive de reactori energetici : cei ter
mici, cei cu neutroni rapizi și, într-o perspectivă ceva mai îndepăr
tată, cei de fuziune termonucleară.
De asemenea, un accent deosebit
cade pe folosirea hidrogenului ca
purtător de energie, mai ales în
domeniul transporturilor, cu scopul
de a înlocui folosirea hidrocarburi
lor fosile ; în același context se
subliniază actualitatea progreselor
in rezolvarea celorlalte probleme
legate de noile surse de energie. De
o deosebită atenție se bucură dez
voltarea mijloacelor de producție,
ceea ce în cazul aplicațiilor fizicii
vizează mai ales conceperea și con
struirea de aparatură științifică și
tehnică de măsură și control. Și,
în fine, dar nu pe ultimul loc, pro
iectul de Directive prevede crearea,
prin acumularea de rezultate știin
țifice din domeniul cercetării fun
damentale, a unei rezerve de date
Și fapte noi, capabile să creeze o
perspectivă superioară cercetării
și dezvoltării industriale in țara
noastră. Deci proiectul de Directive
reprezintă un program de largă
respirație, cu multiple posibilități
pentru un progres economic sub
stanțial.
Fizicienii clujeni privesc cu în
credere viitorul. O continuitate a
efortului de cercetare, dusă de
aproape patru decenii, dar mai ales
o dezvoltare impetuoasă a cercetă
rilor din perioada ultimelor două
decenii ne face să fim siguri că
acest ritm de dezvoltare, atît de
necesar, va continua și va crește.
Cercetările din domeniul energeti
cii nucleare, legate de obținerea
unor noi materiale izotopice, ‘crea
rea de aparatură științifică în do
meniul aplicațiilor moderne și al
altor domenii de mare actualitate,
preocupări legate de producerea
hidrogenului pentru scopuri indus
triale, toate acestea sînt doar cîteva
din direcțiile în care colectivul
nostru se va angaja cu putere. In

Valorificarea

fond, ceea ce trebuie să obținem
e ca prin munca noastră să ajun
gem la rezultat? semnificative mai
repede, pe căi mai simple și mai
eficiente, avind mereu în față și
urmărind cu perseverență liniile
majore de dezvoltare ale societății
românești pe care le conturează
proiectul de Directive.
Aș mai adăuga în sprijinul idei
lor de mai sus cîteva elemente
semnificative : primul dintre ele
are în vedere atitudinea activă a
beneficiarilor cercetării, a conducă
torilor din industrie față de posi
bilitățile oferite de cercetarea ro
mânească. Indiscutabil, astăzi in
dustria dă dovadă de un spirit nou,
mult mai interesat pentru realiză
rile românești. De asemenea, in
mod sistematic cercetării științifice
1 se cere azi mai mult ca oricind
altădată să aducă rezultate noi,
substanțiale.
Constatarea fundamentală ce se
desprinde in această evoluție e că
nevoia te face inventiv. Simpla
acumulare de mijloace materiale
în cercetarea științifică nu e deci
sivă cum sînt tentați unii să crea
dă. Se constată două aspecte deo
sebit de importante : întîi. că fără
a mări substanțial baza materială,
doar prin utilizarea ei mult mai
adecvată, prin folosirea atelierelor,
a proiectării, a modificărilor judi
cioase se pot obține rezultate une
ori remarcabile. Mai mult, încetincet ne-am dat seama că dacă se
folosesc judicios experiența și mij
loacele altor unități de cercetare se
pot rezolva la noi, fără a apela la
străinătate, probleme uneori deose
bit de complexe. Se vorbește de
utilizarea rezervelor interne : nu
știu dacă termenul e totdeauna
adecvat. Nu e atît vorba de a rein
troduce în circuitul cercetării apa
rate, agregate care stăteau inacti
ve; e mai degrabă vorba despre o
mult mai bine gîndită, mai precisă
finalitate a cercetării. Azi, mulți
cercetători au învățat să urmă
rească un scop precis, cu un minim
de mijloace. Azi producem, prin
inteligenta noastră, aparatură de
cercetare care, riguros, e la nivelul
celei mai avansate tehnici.
Nu e numai o demonstrație care
infirmă prejudecata că doar mij
loacele materiale sint decisive pen
tru progresul științei și tehnicii.
Cotitura mi se pare fundamentală :
era inevitabil ca in devenirea știin
ței românești să apară momentul
îh care ne-am dat seama, cu mîndrie, prin Îndemnurile repetate ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, că
putem realiza lucrurile cele mai
curajoase și avansate, adică aproa
pe orice, folosindu-ne mintea și
voința în mod creator.

deplină a potențialului tehnic

național — imperativ de mare actualitate
Prof. dr. Gh. Dițu : Analiza
gradului de folosire a actualelor
capacități de producție în industrie
ca și în alte ramuri ale economiei
pune in evidență existența unor
rezerve considerabile care permit
sporirea însemnată a producției cu
investiții minime sau fără investi
ții suplimentare.
Avînd în vedere această cerință,
proiectul de Directive prevede, pe
de o parte, un ritm mai lent de
creștere a investițiilor, iar pe de
altă parte, îndeosebi în industrie,
orientarea prioritară a acestora nu
atit spre crearea de noi capacități,
cit mai ales spre asigurarea moder
nizării și reutilării unităților pro
ductive existente. Se impune subli
niat faptul că volumul de investi
ții prevăzut pentru cincinalul vii
tor, judecat în raport cu stadiul
atins în dezvoltarea economico-socială, rămîne impresionant, ridicîndu-se la aproximativ 59—61 mii
lei pe. locuitor. In plus, se impune
precizarea că efectul investițiilor
asupra economiei naționale depin
de nu numai, și nu atit de volumul
lor, cît mai ales de calitatea fon
durilor productive în care se ma
terializează, de eficiența cu care
sînt folosite.
Prof. dr. docent Victor Mercea 8
Problema folosirii eficiente a fon
durilor fixe se pune cu deosebită
acuitate si în cercetare. Experien
ța din tara noastră si din lume
confirmă faptul că creșterea înzes
trării cercetării este proporțională
cu rezultatele concrete ale aces
teia ; mai mult, există praguri mi
nime de dotare care dacă nu sînt
depășite o cercetare modernă nu
e cu putintă.
Dar ar fi o mare greșeală să se
absolutizeze această lege a crește
rii proporționale (sau chiar mai ra
pide) a rezultatelor cercetării ca
urmare a creșterii dotării materiale
și a cheltuielilor cercetării. E un
lucru care poate fi ușor constatat
că deseori mijloace materiale im
portante puse in joc au dus la re
zultate substanțial mărite ; din pă
cate, uneori s-a constatat că, in
ciuda unor cheltuieli tot mai mari,
sporul de noutate e minim și in ca
zuri extreme se constată chiar că
laboratoare excelent echipate au o
productivitate redusă, nesemnifica
tivă. Deci a limpede că o creștere

mijloacelor materiale nu în
seamnă implicit și oarecum de la
sine rezultate corespunzătoare ale
cercetării. De aici, permanenta
grijă pe care trebuiă să o manifes
tăm în viitorul cincinal pentru mo
dul în care sînt fructificate investi
țiile destinate dezvoltării potenția
lului cercetării științifice.
Dr. Vasile Marian : In condițiile
unui efort investițional sporit, con
sider că o atenție deosebită trebuie
acordată îmbunătățirii activității
de întreținere și reparații a fondu
rilor fixe. în acest sens am în ve
dere faptul că în prezent se irosesc
Încă mari fonduri bănești și mate
riale pe calea uzinării pieselor de
schimb de către fiecare întreprin
dere în parte. Cred că ar
merita studiată posibilitatea or
ganizării de către coordonato
rii de balanțe — în cadrul baze
lor județene de aprovizionare tehnico-materială sau chiar la nivelul
marilor platforme industriale — a
unor oficii specializate în colecta
rea, depozitarea și repartizarea
pieselor de schimb pe principii me
nite să asigure o mai bună gospo
dărire a acestora. De stringentă ac
tualitate este și ridicarea calificării
personalului din activitatea de în
treținere și reparare a mașinilor și
utilajelor. Cred că s-ar dovedi de
certă utilitate realizarea unor pro
grame de stagiatură pentru perso
nalul de întreținere și reparații
care să se desfășoare chiar in ca
drul întreprinderilor care produc
fondurile fixe.
O cale eficientă de creștere a po
tențialului productiv al întreprin
derilor noastre în viitorul cincinal
o constituie, de asemenea, moderni
zarea mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor aflate în funcțiune. In acest
scop cred că merită discutată ideea
organizării în viitor a acestei acti
vități potrivit unei strategii elabo
rate unitar la scară națională, in
sensul ca proiectanții noilor fon
duri fixe să fie aceia care să
elaboreze și documentațiile pentru
modernizarea fondurilor fixe, iar
întreprinderile producătoare să fa
brice în loc da piese de schimb în
vechite tehnic elemente de moder
nizare, valorificîndu-se astfel mai
bine principiul modern de con
strucție modularizată a produselor.
b

In încheierea dezbaterii se cuvine subliniat faptul că întreg an
samblul prevederilor proiectului de Directive reflectă pregnant pre
ocuparea partidului nostru de a spori capacitatea propulsoare de ci
vilizație a forțelor de producție prin realizarea unei armenii dialec
tice intre toate compartimentele acestora : mijloacele de muncă,
obiectele muncii, știința și forța de muncă. Din această perspectivă
au fost preconizate ample măsuri vizînd dezvoltarea în continuare
a învătăimîntului pe baza politehnizării și integrării strînse cu pro
ducția și cercetarea, crearea de noi locuri de muncă, realizarea unor
proporții optime între principalele categorii de personal, desfășura
rea unor ample programe de perfecționare a pregătirii profesionale.
Se vădește astfel concepția științifică a partidului nbstru. care con
feră omului rolul determinant in afirmarea plenară a forțelor de
producție ca factor al progresului economlco-social.
Dezbatere organizată de Ioan ERHAN, Marin OPREA

In aceeași atmosferă de lucru, de analiză temei
nică, critică și autocritică a activității desfășurate
pină acum, continuă în toată țara conferințele de
dare de seamă și alegeri ale organelor conducă
toare de partid. Evaluind experiența dobîndită pină
in prezent, ca și existența unor neajunsuri care mai
influențează eficiența muncii de partid, ele stabi
lesc, totodată, măsuri politico-organizatorice cuprin
zătoare, menite să asigure atît îndeplinirea în con
diții optime a sarcinilor pe acest an, în spiritul ce
rințelor formulate de secretarul general al parti
dului, cît și pe cincinalul viitor - sarcini mobiliza
toare, solicitînd exigențe noi, superioare, definite
cu claritate în proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al partidului.
Ca și adunările pentru dare de seamă șl ale
geri, și conferințele prilejuiesc o adeziune fierbin

te, unanimă a tuturor delegaților — exprimată și
în hotărîrîle proprii adoptate în acest sens de res
pectivele foruri comuniste - la Hotărîrea Plenarei
C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire la reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al
XIII-lea Congres in suprema funcție de secretar
general al partidului. Opțiune pe care delegații o
argumentează prin marile realizări obținute pînă
acum în dezvoltarea patriei, prin convingerea lor
fermă că realegerea celui mai iubit fiu al poporu
lui în fruntea partidului reprezintă garanția sigură
a mersului ascendent al României spre progres și
civilizație, spre noi trepte ale devenirii ei comu
niste.
Publicăm in continuare, noi relatări de la con
ferințele de dare de seamă și alegeri.

Formarea viitorilor specialiști - obiectivul
central al dezbaterilor
Dezbaterile din cadrul conferin
ței de dare de seamă și alegeri a
organizației de partid din cadrul
Universității Galați au fost izbu
tite mai ales pentru că ele au
reușit să demonstreze că aici există
un colectiv de cadre didactice și
de studenti puternic, care, sub con
ducerea comuniștilor, este apt să
canalizeze mai bine eforturile tu
turor, energia lor creatoare către
implementarea mai puternică în
viața universității gălățene a spi
ritului revoluționar exigent de
promovare a noului, in scopul rea
lizării saltului calitativ necesar în
actuala etapă, pentru ducerea la
îndeplinire a îndemnurilor și re
comandărilor secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, făcute recent la Timi
șoara cu prilejul deschiderii nou
lui an școlar.
Subliniind rolul deosebit de im
portant al cadrului didactic în rea
lizarea acestui tel. comunistul Ale
xandru Costică a accentuat asupra
prezenței cadrelor didactice în
viața politică a studenților pentru
insuflarea unei sporite responsabi
lități, a unui mai ridicat spirit de
răspundere în activitatea desfășu
rată de universitari. „Concomitent
— spunea vorbitorul — spiritul
revoluționar trebui» mai Curajos
introdus in perimetrul cercetărilor
noastre științifice, militind pentru
mai strinsa legare a rezultatelor acestora de producție, prin realiza
rea de prototipuri și predarea lor

in întreprinderile cu care colabo
răm". „Un exemplu in această pri
vință, a menționat și Viorica Con
stantin, prodecan al facultății de
mecanică, il poate constitui și pre
ocupările noastre pe linia aplicării
unor idei vizind economisirea de
energie, recondiționarea unor piese
și subansamble, precum cilindrii de
laminor. Insă toate aceste rezultate
nu se pot obține decit printr-o

La Universitatea
din Galați
pregătire profesionali foarte buni*.
„De aceea, credem, preciza și rec
torul universității. Oprea Florea,
că principalul obiectiv este acela
de a pregăti cadre de specialiști
care să facă față exigențelor im
puse de revoluția tehnico-științi
fică a prezentului, necesităților ce
rute de dezvoltarea in ritm rapid a
economiei naționale, așa cum reiese
și din proiectul de Directive ale
Congresului al XIII-lea al parti
dului. Din păcate, unii dintre spe
cialiștii pregătiți de noi mai sint
incă doar purtători de cunoștințe,
iar nu creatori de tehnologii. Tre-.
buie s<i oferim economiei naționale
ingineri de concepție care să se
implice profund in viața uzinelor
și fabricilor unde vor lucra".
Dezbaterile, susținute și prin in
tervențiile cadrelor universitare

Mihai Teodorescu, Valentina Dan,
Ion Crudu, Mircea Răuță. Alexan
dru Vasilescu, precum și ale stu
denților Mihaela Iorga, Teodor Tăbăcaru, Ruxandra Petrof si Atilla
Vizauer, au exprimat necesitatea
de a se imprima comitetului de
partid nou ales un stil de muncă
mai eficient, orientat către canali
zarea energiilor studențești și ale
cadrelor didactice spre domenii de
vîrf, pentru mai strînsa legătură
cu oamenii, cu intreprinderile,
pentru creșterea audienței în rindul studenților și stimularea apti
tudinilor lor creatoare. Apelul la
responsabilitate din partea fiecă
ruia, la promovarea activă a nou
lui, apelul la un învățămînt mo
dern. bazat nu atît pe memorizarea
calculelor matematice, cît pe latura
sa direct aplicativă, eficientă, le
gată de producție, crearea unei
opinii active în rindul studenților
împotriva oricăror abateri de la
conduită și alte asemenea idei va
loroase exprimate în cadrul dezba
terilor au fost tot atitea motive
de a considera că această confe
rință va constitui un moment im
portant în îmbunătățirea activită
ții universității gălățene. va de
termina valorosul ei colectiv să
muncească mereu mai bine, să se
afirme mai mult îfl’ rindul insti
tuțiilor de profil în viata eco
nomică a județului si a tării.

Dan P1AEȘU
corespondentul

„Sclnteil"

Combativitatea a rămas doar în filele
dării de seamă
Existau toate premisele unei reu
șite depline : o dare de seamă den
să, aducind în dezbatere teme de
reflecție pentru oricare din cei 185
de delegați, numind, fără ocol, ne
ajunsurile și pe cei care se fac
vinovați de ele. Un exemplu demn
de urmat în ce privește spiritul
critic și autocritic. Cei 11 vorbitori
au demonstrat o bună cunoaștere
a documentelor de partid și în
deosebi a celui mai recent — pro
iectul de Directive ale Congresului
al XIII-lea, ca și a sarcinilor ce
revin comerțului în înfăptuirea lor.
Și totuși, conferința Comitetului
de partid-comerț din sectorul 6 al
Capitalei nu a urmat, cum ar fi
fost firesc, acest curs. Discuțiile
(chiar si după intervenția președin
telui prezidiului, de fapt un apel
la combativitate, la folosirea spi
ritului critic și autocritic) s-au
menținut, cu unele excepții, la ni
velul enunțării unor principii, de
sigur juste, valabile, trecînd ade
sea. cu prea multă ușurință, peste
problemele mari cu care se con
fruntă rețeaua comercială. Deși
problemele supuse dezbaterii erau
dintre cele mai stringente. Iată, pa
scurt, așa cum au fost ele punc
tate în darea de seamă : 1) Pre
ocuparea organizațiilor de partid.
Împreună cu conducerile adminis
trative ale unităților comerciale,
pentru asigurarea fondului de mar
fă necesar satisfacerii cerințelor
populației ți realizarea planurilor
de aprovizionare în perioada de
foamnă-iarnă ; 2) Urmărirea si im
pulsionarea activității de preluare
și recepție a produselor de la fur
nizori ; 3) Buna gospodărire a uni
tăților, păstrarea, în condiții op
time, a mărfurilor aflate în depo
zite ; 4) Respectarea cu strictețe
a regulilor generale de comerț, a
legilor țării, a actelor normative

în vigoare ; 5) Extinderea și mo
dernizarea rețelei comerciale în
pas cu dezvoltarea edilitară a sec
torului ; 6) întărirea muncii de
educație, instaurarea unui climat de
ordine și disciplină la fiecare loc
de .muncă.
Fără nici o ezitare, se poate
aprecia că ele sintetizează preocu
pări majore, strîns legate de acti
vitatea de zi cu zi a întreprinde
rilor comerciale, a unităților din

La Comitetul de partidcomerț din sectorul 6
al Capitalei
subordine, a fiecărui membru de
partid ce lucrează în comerț. Acordind spațiul necesar relevării unor
certe realizări, exprimate de cifrele
reprezentînd îndeplinirea planului
de desfacere pe 8 luni din acest
an in proporție de 105,2 la sută,
cu o depășire de 192 milioane lei,
documentele conferinței s-au re
ferit pe larg Ia acele carențe care
au împiedicat amplificarea acestor
realizări : neritmicitatea' în aprovi
zionare, emiterea unor repartiții
inechitabile, datorate slabei cola
borări între Întreprinderile comer
ciale cu ridicata și cele cu amă
nuntul, indisciplina și incorectitu
dinea unor șefi de unitate, situații
favorizate, așa cum bine se arăta
în darea de seamă, și de lipsa
unui control exigent din partea or
ganizațiilor de bază. Neajunsurile
în domeniul activității educative
desfășurate de organizațiile de
partid sînt analizate, după cum
este și normal, prin prisma com
portamentului comuniștilor, a ce

lorlalți lucrători din magazine faM
de public, atitudinea față, de nor
mele unul comerț civilizat.
In sala conferinței se aflau re
prezentate organizațiile de partid
din absolut toate verigile comer
ciale. Cu alte cuvinte erau de față
toți factorii de decizie, atît pe linie
de partid, cît și administrativă. Un
cadru propice analizei profunde a
stărilor de lucruri negative aminti
te, care, chiar dacă nu prevalează,
se fac simțite in relațiile cotidiene
cu cetățenii. Am ascultat cu aten
ție cuvintul unor comuniști, cadre
cu munci de răspundere care
coordonează
activitatea
unor
mari depozite de mărfuri, precum
I.C.R.A. — Militari, I.L.F. Militari
(una din cele două mari întreprin
deri ce aprovizionează Capitala),
T.C.R.T.I. — Militari, I.C.R.M., de
pozitul de preambalate, ai unor
întreprinderi comerciale
impor
tante (I.C.L. Alimentara — 6. I.C.R.
— 2. I.A.P.L. —. Cotroceni). Dar
în locul unor dezbateri vii, care
să definească limpede cauzele unor
deficiențe, modul în care pot ac
ționa organizațiile de partid pentru
înlăturarea lor, am asistat la niște
luări de cuvînt „cuminți", lipsite
de exigență.
A fost, de fapt, si opinia tova
rășei Liana Zefea. secretara cu
probleme sociale a Comitetului de
partid al sectorului 6, care a apre
ciat că nu a fost valorificat cum
se cuvine cadrul oferit de con
ferință. Fără a diminua cu nimic
din activitatea, în general pozitivă,
a comitetului de partid-comerț, a
organizațiilor de bază, vorbitoarea
a ținut să precizeze că activita
tea de partid are nevoie de un spi
rit nou, revoluționar, combativ,
spre a obține eficiența necesară.

Rodica SERBAM

IAȘI. Un oraș în care s-a construit mult, un oraș în care se construiește mult
Foto : Gh. VintiU
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SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
Cu toate forțele satelor, cu toate mijloacele mecanizate - ritm înalt de lucru la
iNSĂMlNȚAREA

GRIULUI Șl STRlNGEREA RECOLTEI

IALOMIȚA : Din cîmp, porumbul să ajungă
cit mai repede-în magazii
Recoltarea porumbului în
județul Ialomița se află,
acum. In clină desfășura
re. în majoritatea unități
lor agricole Te stat si coo
peratiste vitezele zilnice
fiind nu numai realizate,
dar si depășite. Ca urmare
a amplei mobilizări de for
te, pină joi, 4 octombrie,
au fost recoltate aproape
44 600 hectare din cele
101 500 hectare cultivate cu
porumb. Lucrîndu-se în
continuare cu un ase
menea ritm, există toate
condițiile necesare ca pină
la 15 octombrie recoltarea
porumbului să se încheie în
toate unitățile agricole din
județ
In
cooperativele
aericole de producție din
Coșereni, Fetești-Gară și
Țăndărei s-a încheiat re
coltarea porumbului, iar în
cele din Malu Roșu, Tra
ian, Grivița, Amara și Perieți, unde porumbul a
fost strîns de pe 80—90 la
sută din suprafețele culti
vate, cooperatorii sînt hotărîți ca pină la sfirșitul
acestei săptămîni să în
cheie recoltarea și
să
transporte la bazele de re
cepție întreaga producție
contractată cu statul.
Dacă recoltarea se des
fășoară în ritm susținut, iar
viteza zilnică a aiuns la
3 000 hectare, nu același
lucru îl putem spune des
pre transportul producției

la bazele de recepție. Spu
nem aceasta deoarece în
unele unităti agricole s-au
transportat doar 30 la sută
din cantitățile recoltate, ne
cîmp aflindu-se la această
dată, e drept depozitate pe
coceni, mari cantităti de
știuleti. Cauza ? Deficien
tele în organizare si în spe
cial în munca echipelor de
încărcători. Dacă în coope
rativele agricole din Gîrbovi. Grindu.
MunteniBuzău. Gheorghe
Doja,
Smirna. Grivita. Miloșesti.
mijloacele de transport
realizează 3 si chiar 4 dru
muri pe zi. în altele, deși
distantele din cîmo oină la
bazele de recepție sînt
chiar mai mici, se fac doar
două curse.
Adevărul este că în timp
ce în unitățile fruntașe
amintite au fost constituite
echipe formate din cite 10—
15 cooperatori, care încarcă
un cuplu de remorci în cel
mult 45 de minute. în alte
unităti se acționează la în
cărcarea mijloacelor de
transport doar cu 4—5 oa
meni, astfel că durata sta
ționării se dublează. Mai
mult, nu peste tot sînt fo
losite coșurile speciale pen
tru încărcat. Dacă o echi
pă are 50 de asemenea co
șuri pline, la sosirea auto
camioanelor sau tractoare
lor cu remorci, se asigură
chiar din start un simțitor

avans la încărcat. Așa se
procedează acolo unde re
coltatul este în bună mă
sură corelat cu transportul.
La bazele de recepție s-a
luat măsura ca fiecare uni tate să aibă locul stabilit
pentru depozitare, iar des
cărcarea se face cu mij
loace mecanice. Dar si aici
intîlnim unele aglomerări,
în special între orele 10 si
13. si aceasta fiindcă unii
nu încarcă de cu seară o
parte din mijloacele de
transport care să fie tri
mise încă la primele ore
ale dimineții la bazele de
recepție.
In unitățile din consiliul
agroindustrial Balaciu am
urmărit, pe parcursul a
două zile, modul cum
este corelat transportul cu
ritmul recoltării. La C.A.P.
Munteni-Buzău. din cele
1 100 ha cultivate cu po
rumb, producția a fost
strinsă de pe 50 la sută din
suprafață. Aici 300 de oa
meni culeg manual, dar
cele 5 cupluri si 30 de ate
laje. deși sînt folosite la
întreaga capacitate, nu pot
transporta întreaga canti
tate ce se adună. Aceeași
situație Si la C.A.P. Căzănesti. unde porumbul a
fost adunat de pe 60 la sută
din cele 420 ha. La I.A.S.
Balaciu, unitate care si în
acest an va realiza impor
tante depășiri de plan la

La F.N.C. Crevedia, județul Dîmbovița, porumbul este depozitat cu grijă
Foto : Agerpres

producția de porumb, recol
tarea si transportul, deși
sînt bine organizată, nu se
corelează, deoarece autoca
mioanele repartizate sînt
insuficiente. Din discuția
purtată cu președintele
consiliului
agroindustrial
Balaciu. tovarășul Ion Moi
se. am retinut că pentru a
transporta cele aproape
60 000 tone știuleti prevă

zute a se realiza aici, uni
tățile agricole trebuie aju
tate cu mijloacele necesare
si combustibil pentru par
cul propriu.
Intr-adevăr, unitățile agricole din consiliul unic
agroindustrial Balaciu au
de strîns si depozitat în
această toamnă aproape
130 000 tone produse, la
cele 60 000 tone porumb

adăugîndu-se si 40 000 tone
sfeclă de zahăr. Pentru ca
această producție să ajun
gă grabnic si fără pierderi
la locurile de depozitare
este
nevoie de o aniniă
mobilizare, din zori si pină
seara, atît la recoltat, cit
mai ales la transport.

Mihai V1$O1U
corespondentul

Graficul de recoltare —
un contract care trebuie respectat
cu rigurozitate
re. Două sînt cauzele care
determină această situație.
Mai iutii. unele coopera
tive agricole, cum sînt cele
din comunele Greaca. Mironesti. Uiesti si altele nu
au început recoltarea sfe
clei de zahăr. Cele trei uni
tăti amintite, potrivit gra
ficului care reprezintă. în
cele din urmă, un contract
ferm cu fabrica, aveau de
livrat aproape 2 000 tone
sfeclă. Se înțelege că.
în asemenea situații, alte
unităti agricole au fost
nevoite să recolteze can
tităti
mai
mari
decit
cele prevăzute în grafice.
Si, după cum s-a văzut mai
sus. conducerile acestora au
răspuns prompt. Sînt și unităti agricole care, deși
au început recoltarea sfe
clei. cantitățile livrate sînt
cu mult mai mici față de
cele prevăzute în grafice.
Astfel, cooperativa agricolă
Tomulești avea de predat
pînă în prezent 1 200 tone,
dar și-a ..onorat" angaja
mentul doar cu 93 tone.
C.A.P. Stănești a predat
numai 771 tone față de un
grafic de 1 800, I.A.S. Toporu — 520 tone, față de un '
grafic de 1 200. iar I.A.S.
Mihăilești — numai 764
tone din 2 400. Față de această situație.
comitetul
județean de pgrtid a inter
venit cu promptitudine, cerind să se impulsioneze rit
mul de recoltare a sfeclei
de zahăr.
A doua cauză : în ultimul
tjmp au apărut mari deca
laje între recoltarea și
transportul sfeclei din cîmp
la fabrică. I.T.A. trebuia să
asigure o capacitate
de
transport de L200 tone, repartizînd în acest sens au

Cum s-a muncit și la ce rezultate s-a ajuns în ziua
de 4 octombrie in județele din zona a ll-a agricolă

Județul

tocamioane de la Brașov.
Invocîndu-se
prioritățile
la transportul cartofului
din zonă,
au sosit la
Giurgiu autocamioane însumind o capacitate de 616
tone. Dar nici acestea nu
sînt folosite în mod judi
cios. în ziua de 30 septem
brie au funcționat ma
șini însumînd o capacitate
de 560 tone. Zilnic, din di
ferite motive, nu pornesc în
curse 8—10 autocamioane.
Unele n-au cauciucuri, al
tora le lipsesc diferite pie
se de schimb, iar altele nu
au șoferi dispuși să mun
cească. Aceste mijloace de
transport. în loc să rămînă defecte în parcul pro
priu al I.T.A. Brașov, au
fost aduse pînă la Giurgiu,
ca să .,zacă“ aici pe bu
tuci. în plus, există o inex
plicabilă comoditate din
partea unor șoferi : zil
nic, 8—10 șoferi pleacă
în cursă după ora 9. In ase
menea condiții, ne mai pu
tem mira de ce sint mari
cantităti de sfeclă în baze
le de recepție și pe cimp,
în loc să ajungă în depozi
tele fabricii ? Toate acestea
impun o intervenție opera
tivă și eficientă din partea
forurilor de resort din cen
trala de transporturi auto,
care să rezolve ..penele" apărute în modul de mun
că al șoferilor de la Bra
șov. Aceștia nu au venit la
cură de odihnă în Cîmpia
Dunării, ci au fost trimiși
să facă o muncă utilă și
responsabilă, la fel de res
ponsabilă cum ar trebui să
fie și atitudinea celor tri
miși să-i supravegheze.

Petre CRI STEA
corespondentul

LA SEMĂNATUL GRIULUI!

„Scînteii"

giurgiu:

In județul Giurgiu, pînă
în seara zilei de 4 octom
brie sfecla de zahăr a fost
strînsă de pe 44 la sută din
suprafața cultivată. Ținind
seama de unele neajunsuri
semnalate anul trecut, de
data aceasta s-au luat o se
rie de măsuri organizato
rice ce se impuneau pen
tru a se asigura o corela
re mai bună între recolta
rea și transportul sfeclei
de zahăr, astfel încît să se
asigure ritmic materia pri
mă necesară Fabricii de za
hăr din Giurgiu. Capacita
tea de prelucrare a fabricii
este de 4 000 tone zilnic,
dar muncitorii de aici s-au
pregătit să realizeze chiar
4 500 tone. Numai că ambi
țiile lor nu se potrivesc cu
realitățile din cîmp. Mai
exact, nu se respectă, zi de
zi, graficele de livrare.
Sînt numeroase unitățile
agricole unde se lucrează
cu toată răspunderea, iar
graficele întocmite sînt res
pectate cu rigurozitate și
chiar depășite. De exem
plu, cooperativa agricolă
Remuș trebuia să livreze
potrivit graficului, 1 800
tone, însă au recoltat 3 890
tone, întreaga cantitate ajungînd la fabrică. De ase
menea, cooperativa agrico
lă Giurgiu a recoltat 2 200
tone, față de un grafic de
1 200. Au depășit graficele
de recoltare și cooperativele
agricole
din
Hulubești,
Daia, Vlad Țepeș și altele,
unde se acordă o atenție
deosebită mobilizării tutu
ror forțelor la cîmp.
Cu toate acestea, rezer
vele de materie primă de
care dispune .Fabrica de za
hăr din Giurgiu sînt mici,
suficiente
doar
pentru
două-trei zile de funcționa

SPORIȚI VITEZA ZILNICĂ DE LUCRU

„Scînteii"

Suprafața
de însămînțat
cu griu
(în hectare)

Suprafața
însămînțată
(in procente)

Bacău
53 830
Vaslui
97 830
Argeș
48 720
lași
77 920
Neamț
40 210
CarașSeverin 25 600
Mehedinți 55 260
Vilcea
19 500
Bihor
74 220
Gorj
22 750
Dîmbovița 50 080
Galați
83 600
Vrancea
44 850
Botoșani
83 250
Prahova
41 560
Satu Mare 64 190

Viteza de lucru realizată
in ziua de 4 octombrie

La' arături
(în procente)

La semănat
(în procente)

49
49
39
39
39

76
98
94
82
71

83
97
104
65
80

41
35
31
27
27
26
26
26
25
15
4

41
86
37
11
19
51
67
82
13
41
19

81
102
82
45
20
67
66
89
7
61
5

(Date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
în ultimele zile a plouat în aproape toate județele situate în
zona a Il-a agricolă, cantitățile
de apă rezultate fiind diferite de
la un loc la altul. Important este că
acolo unde au căzut precipitații
rezerva de apă din stratul arabil,
pînă la adîncimea de 20 cm a
crescut, ajungind la 300—400 mc
la hectar în partea de vest a țării
și în unele județe din Transilva
nia. In cea mai mare parte a Mol
dovei, zona de deal a Munteniei
și Olteniei aceste rezerve repre
zintă 150—300 metri cubi de apă la
hectar. Intrucît in majoritatea ju
dețelor din zona a Il-a agricolă a
plouat, s-au asigurat condiții op
time pentru pregătirea terenului
și semănat.
Cum au fost folosite aceste con
diții pentru a se intensifica în-

sămînțarea griului ? Așa cum re
zultă și din tabelul alăturat, în
ziua de 4 octombrie în județele
Argeș și Mehedinți au fost depă
șite vitezele zilnice de lucru la
semănatul griului. De asemenea,
în județele Vaslui, Vrancea, Vilcea, Neamț, Bacău ritmul de lucru
a fost apropiat de cel stabilit în
programul întocmit de organele de
specialitate. în ziua respectivă s-a
lucrat în ritm lent mai cu seamă
în județele Satu Mare, Botoșani,
Gorj, Bihor.
Se impune ca în toate județele
din zona a doua să fie luate mă
suri în vederea încheierii grabnice
a însămințării griului, condiție
hotărîtoare ca plantele să se poată
dezvolta și înfrăți pînă la veni
rea frigului.

PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME A ȚĂRII

Mai multe minereuri prin promovarea tehnologiilor moderne
REALIZĂRI ȘI INIȚIATIVE LA EXPLOATAREA MINIERĂ CAVNIC
în actualul cincinal, minerii din
Cavnic au obținut rezultate cu ade
vărat meritorii în sporirea produc
ției de materii prime miniere, cuce
rind trei ani la rind locul I pe țară
în întrecerea socialistă pe ramură.
Ca urmare a succeselor obținute,
unitatea a fost distinsă cu înaltul
titlu de Erou al Muncii Socialiste.
In această amplă si uneori aspră
bătălie din orizonturile subterane,
din abataje și galerii, pentru în
făptuirea îndemnurilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, de a da tării mai
multe minereuri, colectivul unității
a pus in valoare întreaga sa expe
riență. potențialul creator al mine
rilor si specialiștilor. Argumentele?
Nu cu multi ani în urmă, unii
•pecialiști considerau că zăcămîntul
de la Cavnic si-a epuizat resursele.
Iată însă că. în prezent, aici se rea
lizează circa 30 la sută din produc
ția de metale neferoase a Centralei
minereurilor din Baia Mare. Au de
venit oare, între timp, zăcămintele
mai bogate ? Realitatea dovedește
contrariul : pe măsură ce crește adîncimea fronturilor de lucru, po
tențialul zăcămîntului scade. Nu exista însă altă alternativă. Mine
reul. chiar cu conținuturi mai săra
ce. trebuia valorificat, așa cum se
■ubliniază în programul aprobat de
Conferința Națională a partidului.
Ca urmare, s-au intensificat, de la
an la an. lucrările de cercetare geo
logică, volumul lor fiind în acest an
dublu fată de 1980. Adăugind că, în
acest an. pe 9 luni, planul la aceste
lucrări a fost depășit cu 23,4 la
sută, avem imaginea clară a felului
cum s-a acționat pentru asigurarea
rezervelor necesare pentru actuale
le si viitoarele fronturi de lucru.
Cum spunea directorul minei, ingi
nerul Nicolae Dicu, lucrările de cer
cetare geologică au constituit prima
din prioritățile actualului cincinal și
ele vor rămîne în centrul atenției
si în perspectivă.

Sporirea producției de minereuri
s-a datorat, in al doilea rind. mă
surilor luate pentru îmbunătățirea
tehnologiilor de excavare în abata
je. creșterea gradului de recupera
re și valorificare a rezervelor, pen
tru sporirea randamentelor. în con
dițiile specifice zăcămîntului din
Cavnic. care are filoane înguste (se
află în exploatare peste 80 de fi
loane si ramuri, cu o încărcătură
specifică de numai 6 000 tone mine
reu pe un panou), tehnologiile de
lucru determină în mod hotărîtor

Această metodă, pe care minerii
o stăpînesc bine, asigură o lungime
optimă a abatajelor, plasarea rațio
nală a găurilor, o granulație avan
tajoasă a minereului. în condițiile în
care viteza de înaintare ajunge și
la 25 metri pe lună. Totodată, această tehnologie de deschidere în
înaintare și exploatare în retragere
îngăduie amplasarea Ia distante mai
mici a gurilor de evacuare a mi
nereului înmagazinat, folosirea pilierilor de siguranță artificiali, pre
cum și evacuarea după exploatare

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
nivelul producției. Tehnologia apli
cată trebuie deci să aibă în vedere
nu numai necesitatea creșterii pro
ductivității muncii, dar si riscul dilutiei. al pierderilor de minereu in
pilierii de siguranță. Iată de ce. s-a
optat pentru exploatarea cu înmagazinare de minereu, tehnologie per
fecționată și extinsă mereu, obținîndu-se în acest fel cele mai mari
randamente în abataje. Astfel, de la
începutul cincinalului și pînă în
prezent, productivitatea muncii a
crescut de Ia 6 tone Ia 8 tone pe
post, ceea ce reprezintă cei mai înalt
nivel din bazinul minier maramu
reșean.
Noua tehnologie de lucru prezin
tă însă și alte avantaje. Cu ani în
urmă.' aici se aplica o exploatare
preferențială, ocolindu-se minereul
sărac ori mai greu exploatabil. După
acest sistem de lucru rămîneau în
pilierii de siguranță circa 15 la sută
din minereul cel mai bogat. Noua
tehnologie de deschidere si pregăti
re a zăcămîntului permite acum nu
numai valorificarea acestor pilieri.
ci și evitarea pe viitor a unor astfel
de pierderi.

la tribuna
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a materialului introdus în frontul de
lucru : șinele de cale ferată, tubu
rile de aeraj etc. Acest nou sistem
de deschidere și valorificare a ză
cămîntului. cu un grad de recupe
rare superior, impune însă un efort
suplimentar pentru pregătirea con
comitentă a mai multor zone de ex
ploatare. Aceasta este, de fapt, încă
o explicație a faptului că. în pe
rioada care a trecut din acest an.
minerii au devansat o serie de lu
crări de cercetare geologică si de
pregătire a abatajelor.
In al treilea rînd, pentru creșterea
producției de minereu a fost rațio
nalizat circuitul de transport în
subteran. Poate să pară oarecum
surprinzătoare legătura între nivelul
producției si activitatea de transport
în subteran. Trebuie ținut însă
seama de faptul că la Cavnic exis
tă peste 70 km de galerie, iar 30
la sută din personalul din subteran
lucrează la operațiunile de transport
si deci această activitate poate
determina productivitatea Întregii
munci din subteran. Ca atare, au
fost reconsiderate fluxurile la ram

pele puțurilor, s-au înlocuit vagonetele de capacitate mai mică cu
altele mai mari, puțul principal a
fost adîncit eu 250 metri, s-a insta
lat o nouă mașină de extracție cu o
capacitate sporită, evitîndu-se astfel
„gîtuirile" pe flux. In felul acesta,
a crescut ponderea locurilor de mun
că direct productive, s-a asigurat evacuarea operativă a materialului
excavat și, ceea ce este deosebit de
important, s-a întărit ordinea și
disciplina pe întregul flux tehno
logic.
La toate aceste măsuri de ordin
tehnic se adaugă, bineînțeles, munca
oamenilor, hotărîrea lor de a în
deplini exemplar sarcinile ce le re
vin. Exemplul personal al unor șefi
de brigadă, cum sînt Iuliu Szabo.
Dumitru Boboc, Ștefan Mihalca.
Gheorghe Bîlea. cunoscuti în mine
ritul maramureșean nu numai prin
calitățile profesionale, ci si prin
conduita lor exemplară, s-a dovedit
a fi de mare importantă pentru mo
bilizarea întregului colectiv. Sub
semnul acestei angajări muncitorești
revoluționare. în cinstea Congresului
al XlII-lea al partidului, minerii din
Cavnic au realizat suplimentar, pe 9
luni din acest an, o producție de
minereuri în valoare de 22,5 milioa
ne lei. Printre altele, ei au livrat
peste plan 622 tone plumb, 695 tone
zinc si aproape 400 tone cupru, în
tregul spor de producție fiind ob
ținut pe seama creșterii productivi
tății muncii. De asemenea, planul la
beneficii a fost depășit cu 11 la
sută. De fapt, rezultatele obținute în
perioada care â trecut din acest an
sint superioare celor de anul trecut
la toți indicatorii, experiența dobîndită si hotărîrea’^tninerilor de a
munci cu întreaga lor pricepere și
abnegație fiind decisive pentru spo
rirea producției de minereuri.

Gheorqhe SUSA
corespondentul

„Scînteii"

Economisirea severă a energiei și combustibilului
(Urmare din pag. I)

tare a instalațiilor tehnologice. Me
ritul specialiștilor de aici este că au
căutat ei înșiși noi soluții pentru re
cuperarea și valorificarea altor re
surse. care nu au avut prevăzute
soluții prin proiecte. Astfel, aplicîndu-se o soluție originală, s-a trecut
la încălzirea apei demineralizate pen
tru instalația de amoniac cu agent
termic rezidual de la coloana de stripare. căldură care înainte se pierdea.
— Unul din marile cîștiguri pe
care le-am realizat în ultimii doi
ani, în legătură cu recuperarea și
valorificarea resurselor energetice
secundare la combinatul chimic, ne
relata tovarășul Victor Bucureasa,
secretar al comitetului municipal de
partid Făgăraș, este acela că am reu
șit să utilizăm o parte din aceste re
surse la termoficarea locuințelor din
cartierele Centru II și Centru III,
precum, și a unui complex comercial,
economisind în acest fel circa 24 000
tone combustibil convențional pe an.
însoțiți de inginerul proiectant
Ștefan Havady am trecut în revis
tă și cîteva din lucrările care se
execută pentru valorificarea resurse
lor energetice secundare la între
prinderea de autocamioane din Bra
șov. La instalația de bioxid de car
bon. de pildă, se află in stadiu de fi
nalizare stația de pompare, care va
prelua apa caldă rezultată din pro
cesul tehnologic, cu ajutorul căreia
se va prepara apa caldă menajeră
pentru 10 000 de apartamente. Lucra
rea va fi finalizată pînă la finele lu
nii octombrie. La forjă sint instala
te de acum numeroase recuperatoa
re de căldură si. în ce privește recu
perarea resurselor energetice secun
dare. totul pare să fie în ordine.
— Nicidecum, ne spune însoțito
rul nostru. In programul de recupe
rare a resurselor energetice secunda
re s-a prevăzut ca această acțiune să
fie adincită. Nu ne mulțumim cu
faptul că recuperăm o parte din
căldura conținută în gazele arse de
la cuptoarele de forjă, turnătorie ori
tratament. Vom merge mai departe.
După cum se știe, gazele arse ajung
în recuperatoare cu o temperatură
de 9 000—10 000 grade. Aici, ele ce
dează o parte din căldură —

cam 400—500 grade — care este fo
losită la încălzirea aerului de com
bustie. Gazele arse se evacuează to
tuși la. o temperatură de 1 000 gra
de. căldură care se pierde. Acum ne
pregătim să recuperăm și această
energie și să o folosim la prepa
rarea apei calde menajere pentru
circa 30 000 apartamente.
Fără îndoială, această inițiativă a
specialiștilor de la întreprinderea de
autocamioane este întru totul lăuda
bilă. Numai că perspectiva materia
lizării ei stă încă sub semnul incer
titudinii. Aceasta deoarece, așa cum
ne-a relatat șeful compartimentului
energetic al unității, recuperatoarele
respective, proiectate de un institut
bucurestean. n-au fost nici măcar
încercate și omologate. Tot sub sem
nul incertitudinii se află și recupe
rarea resurselor energetice secunda
re cu potențial termic redus de la
bancurile de rodaj. Cu toate că. si
în acest caz. constructorii de auto
camioane au manifestat receptivi
tate. comandînd patru pompe de
călduță. Numai că primele două —
care sînt montate de circa un an —
nu au funcționat nici măcar o oră.
deoarece lipsește freonul. adică agentul de preluare a căldurii.
Deși din alte motive, importante
resurse energetice secundare se iro
sesc și la întreprinderea „Tractorul",
unitate unde aceste resurse au un
potențial termic mai ridicat decît la
întreprinderea de autocamioane. Nu
mai că aici preocupările specialiș
tilor din conducerea compartimentu
lui energetic sînt cu mult mai re
duse. Chiar valabilitatea cifrelor ra
portate referitoare la acțiunile prac
tice întreprinse pentru recuperarea
Si valorificarea resurselor energetice
secundare stau sub semnul între
bării. în ziua în care am trecut prin
uzină, nici jumătate din recupera
toarele de căldură din cele două
forje, care au fost raportate că s-au
montat, fie că nu existau, fie că nu
funcționau. Abia acum se execută o
lucrare prin care se stabilesc o se
rie de soluții pentru recuperarea
unei părți din căldura pierdută oda
tă cu evacuarea gazelor arse de la
forjă. In ce privește recuperarea
căldurii gazelor rezultate din proce

sele de tratament termic sau turnă
torii. nici nu s-a luat vreo măsură.
Rezultă deci că. așa cum se apre
cia într-o recentă ședință a secre
tariatului comitetului județean de
partid, deși progresele înregistrate
in ultima perioadă în privința re
cuperării' și valorificării resurselor
energetice secundare sint de necon
testat. totuși în unitățile economice
continuă să rămină nevalorificate
importante resurse, echivalente cu
circa 500 000 tone combustibil con
vențional pe an. De aici, con
cluzia desprinsă dealtfel si din
ședința de secretariat a comite
tului
județean de partid de a se
intensifica și mai mult acțiunile de
recuperare și valorificare a acestor
resurse în fiecare unitate economică,
în așa fel încît într-o
perioadă
scurtă de timp acestea să fie rein
troduse în totalitate în circuitul pro
ductiv.
în acest scop, se impune să fie
luate neintîrziat o serie de măsuri.
Cea mai stringentă este aceea a în
tocmirii unui program unitar de re
cuperare si valorificare a tuturor
resurselor energetice secundare la
nivelul județului, care să se bazeze
pe o fundamentare reală a rezerve
lor existente în fiecare unitate eco
nomică. Apoi, să se elaboreze și un
program unitar de recuperare și va
lorificare a acestor resurse. în con
diții de eficientă cît mai ridicată.
Pentru sporirea în continuare a
eficientei acțiunilor de recuperare a
resurselor energetice secundare este
necesar, totodată, ca forurile tute
lare — ministerele și centralele in
dustriale — să asigure proiecte tip
de dotare a instalațiilor și utilaje
lor cu recuperatoare de căldură per
fecționate si diversificate, cu un
grad de eficiență ridicat. în același
timp, se impune organizarea unor
schimburi de experiență pentru cu
noașterea și generalizarea celor mai
eficiente soluții de recuperare și va
lorificare. De asemenea, se impune
ca. în unele cazuri, să se devanseze
termenele de execuție a unor lucrări
de recuperare și valorificare a re
surselor energetice secundare, ceea
ce ar fi în interesul fiecărei între
prinderi. al întregii noastre economii
naționale.

CONTRASTE
Cine-i ajută?
tn ultima perioadă, in județul
Cluj s-a intensificat acțiunea de
recuperare și colectare a materia
lelor refolosibile. Eram chiar pe
punctul de a adresa felicitări în
treprinderii județene de recuperare
și valorificare a materialelor re
folosibile pentru depășirea planului
la oțel, fontă, aluminiu, corpuri
abrazive, plumb și alte materiale,
care sint pregătite și livrate cu

operativitate unităților productive.
Răspunsul primit insă din partea
conducerii întreprinderii ne-a des
cumpănit : „Decit felicitări, mai
bine am primi o mină de ajutor
pentru valorificarea unor materia
le colectate, dar pentru care nu
găsim beneficiari". Despre ce este
vorba ? La punctele de colectare
ale întreprinderii s-au adăugat in
stoc 1 550 tone anvelope nereșapa-

bile, 186 tone materiale textile din
amestec de fire naturale cu fire
chimice, 115 tone polietilenă de
mică densitate (pungi, saci, folii).
Motivele ? Fie că, pentru unele
materiale, nu au fost puse la punct
tehnologiile de valorificare, fie că
polietilena nu se preia decît spă
lată și așa mai departe. Cert este
că „munții" de materiale colectate
cresc mereu. Or, dacă sînt refolo
sibile, materialele respective ar
trebui să fie și... folosite. Cine-i
ajută ? (Marin Oprea).

Ciocâldii „plimbăreți"
La Zimnicele, județul Teleorman,
funcționează unul dintre marile
complexe de creștere și ingrășare
industrială a tineretului taurin.
Amplasarea lui aici s-a făcut in
ideea valorificării resurselor de
furaje ale unităților agricole din
zonă, printre care și I.A.S. Zimni
cele. Iată insă că, ulterior, com
plexul a fost „afiliat" pe lingă o
întreprindere...
viticolă :
I.A.S.
Zimnicea. Cum insă patrupedele

s-au încăpățînat și nu vor să ac
cepte ca nutrețuri corzile de viță și
tescovina, conducerea complexu
lui a fost obligată să achiziționeze,
an de an, mari cantități de furaje.
De cumpărat, cumpără ce i se
oferă : borhot, coceni și paie mai
ales, intrucit nimeni nu vinde fin
sau semisiloz. De cîțiva ani, a
început să cumpere și ciocălăi —
cite 18 000 tone pe an — pe care ii
macină și ii insilozează în amestec

cu borhot, obținindu-se astfel un
furaj ~ de calitate. Ciocălăii sînt
cumpărați mai ales de la baza de
recepție și fabrica de nutrețuri
combinate, aflate în zonă. Asta
pînă ciad forurile tutelare au
observat că această colaborare nu
corespunde „criteriilor de optimi
zare a transportului și diri
jării centralizate a ciocălăilor". In
consecință, s-a decis ca unitatea
zootehnică din Zimnicele să cum
pere ciocălăi de la Alexandria și
Smîrdioasa. Bineînțeles, totodată,
s-a hotărit ca ciocălăii din zona

Zimmcea să fie livrați fabricilor
de furfurol din... Segarcea și Ro
șiori de Vede, deci la distanțe de
cîteva sute de kilometri. Și uite
așa, au ajuns ciocălăii „plimbăreți"
să-și mărească valoarea, nu cea
nutritivă, iar un mare număr de
vagoane, de care este atita nevoie
acum pentru transportul altor pro
duse agricole, să fie ocupate inu
til. Nu ar fi, totuși, mai bine ca
ceea ce se poate face simplu
să nu se facă complicat ? (Iosif
Pop).
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Diversitatea imaginii plastice

VOCAȚIA UMANISTĂ A ARTEI
Dacă în vremurile tre
cute evoluția artei muzi
cale se desfășura succesiv,
fiecare epocă reprezentind
un curent unic, m care se
identifica, dacă trecerea de
la o orientare estetică și
stilistică la alta avea loc in
' urma unui
îndelungat
efort de sancționare a va
lorilor, astăzi dialectica ra
portului între tradiții si
înnoiri este incomparabil
mai complexă. Ea implică
afirmarea simultană și re
lativ rapidă a unor ten
dințe extrem de diverse,
adesea contradictorii, care
se referă nu numai la feno
menul, la forma de mani
festare a artei, la limbaj,
dar și la esența, la concep
ția asupra funcției pe care
muzica o împlinește în
viata societății.
în acest
sens programul de edifi
care a societății socialiste
multilateral dezvoltate in
patria noastră promovează
o nouă concepție despre
caracterul și vocația mu
zicii ca artă, ca reflex al
sensibilității
și
gindirii
umane, ca factor de dina
mizare și elevare a conștiinței sociale.
Emblemă sonoră a opțiunilor de ordin politic,
filozofic, estetic, muzica
universală
contemporană
străbate faza marilor ex
periențe în care sint an
gajate multiple valențe spi
rituale. Acest efort se con
cretizează. pe de o parte. în
realizarea unor valori care
continuă
drumul marilor
sinteze afirmate în timp
și spațiu, iar pe de altă
parte în scrutarea pe calea
investigațiilor și chiar a
elaborărilor abstracte de
noi orizonturi sonore. împingind pină la noi și me
reu surprinzătoare (cine ar
putea spune : pină Ia ul
timele ?) consecințe efortu
rile de restructurare a lim
bajului și formelor mu
zicii, exponenții tendințe
lor autentic inovatoare as
piră să răspundă prin crea
ția lor
problemelor
de
conștiință ale contemporaț^nilor. Procesul de dezvol-

tare -a muzicii implică In
tr-adevăr astăzi, mai mult
ca oricind. aspecte mili
tante, atitudini critice, op
țiuni decisive, care se re
feră la dezbaterea privind
destinul artei, la eferves
cența ideilor înnoitoare, la
confruntarea
de criterii
estetice, la raportul noilor
valori cu puterea de înțe
legere și cu interesul pu
blicului, la revenirea „în
spirală" spre o artă expre
sivă, rațională, inteligibilă
acolo unde aceste atribute
au intrat în penumbră.
Veacul nostru a văzut însă
consacrîndu-se valori înnoi
toare, hotăritoare
pentru
evoluția artei sunetelor, de
finitorii și definitive, cum
sint acelea
realizate, de
exemplu, de către Debussy
și Ravel, Stravinsky
și
Prokofiev, Berg și Me
ssiaen, Enescu și Bartbk.
Șostacovici și Ives. In se
colul XX și-au făcut intrarea în universalitate un
număr de școli componis
tice moderne, printre care
și școala noastră muzi
cală. Adevăratul caracter
universal al muzicii veacu
lui nostru, în desfășurarea
celor mai diferite tendințe
ale el, se verifică nu in
depersonalizarea specificu
lui national de scoală sau
de individualitate creatoa
re, ci în nuanțarea fără
precedent a trăsăturilor pe
care le înglobează. Există,
desigur, și zone marginale
ale procesului de înnoire a
muzicii, tentative absurde
care sint simple efemeride,
fiindcă, în devenirea reală
a artei, ele nu fertilizează
sensibilitatea,
imaginația,
gîndirea ca expresie a
vocației artistice a unei
colectivități sau a unui ex
ponent al acesteia.
Experiența a fost și va
fi indispensabilă cit timp
arta va fi necesară umani
tății, iar progresul artistic
nu se va consfinți ca atare
decât prin filiera răbdătoare a timpului, Diversitatea stilistică în cadrul
marilor orientări estetice
temperam enevidențiază

tul, moduri deosebite dea
sesiza, a înțelege și a reda
viața, formații de școală
artistică diferite, care se
desăvîrșesc prin investiga
ții in orizontul infinit al >
spectrului sonor de la aria
folclorului pină la datele
electronice, ale
logicii
pure și matematicilor apli
cate, ale-sintezelor structu
rale intre arte, ale rezul
tatelor obținute în cercetarea impactului
muzicii
asupra domeniului biologic, psihologic. Tendințele
spre însușirea
spatiilor
abstracte ale muzicii, spre
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dimensionarea microstruc
turilor sonore se adaugă
acelora
organice
astăzi
școlii noastre, de valorificare mereu nouă a
virtuților folclorului. Gra
ție
contribuției
tuturor
generațiilor
de
muz icieni activi astăzi pe linia
tradiției școlii noastre mu
zicale, filoane ale folcloru
lui românesc iși afirmă pu
terea de revigorare a mu
zicii în spiritul celor mai
cutezătoare și fertile direc
ții înnoitoare. Artistul care
forează în straturile pro
funde ale melosului națio
nal folosește azi ’ tehnica
modernă de cercetare și
reelaborare, inclusiv prin
cipiile aleatorismului, ale
formelor „deschise", conpunerii muzicii cu ajuto
rul programului rezolvat
•de calculatorul electronic.
Cu cât avansăm în procesul
de modernizare și sincro
nizare a metodelor de cer
cetare muzicală cu meto
dele elaborate in alte dis
cipline pozitive și uma
niste, cu atit coborâm mai
mult pe treptele istoriei și
argumentăm adevărul ve
chimii și originalității mu
zicii noastre. Astăzi consta-

tăm ceea ce nu am știut
ieri, anume că existăl inin
strumente
muzicale
spațiul geografic și spiri;
tual sud-est european cu o
vechime de 40 de milenii,
atestată cu ajutorul meto
dei de analiză cu radiocar
bon, și putem astfel recon
stitui scara sunetelor
emise ca matrice a modalismului ancestral. Și nu
este un paradox că multe
dintre adevărurile conside
rate ca noi de către ab;
stracționismul muzical de
azi își au modelul viu și
cu adevărat artistic in
creația populară
care! le
anticipează cu o forță ne:
.depășită.
în fondul de aur al me
losului original, în relația
profundă cu .‘•.piritualitatea
poporului din care fac
parte, compozitorii români
contemporani află izvorul
viu și generos al afirmă
rii artistice proprii. Reali
zarea conceptului de mu
zică modernă se verifică
prin bogăția și elocvența
conținutului de idei, prin
ineditul și ingeniozitatea
formei, prin identificarea
operei de artă cu viața și
năzuințele contemporanilor
care edifică o înaltă civili
zație materială și spirituală
pe
pămîntul
străbun.
Aceasta este cheda atrage
rii publicului spre noile
compoziții, mijlocul înțele
gerii semanticilor bogate și
elocvente ale muzicii ela
borate în spațiul mioritic.
Ca toate domeniile vieții
contemporane, muzica soli
cită din partea celor că
rora i se adresează o ini
țiere absolut indispensabi
lă pentru înțelegerea me
sajului ei, pentru distinge
rea valorilor perene de
simplele încercări compo
nistice. La rîndul ei. arta
interpretativă este chemată
să prezinte cu adevărata
măiestrie valori ale muzi
cii universale moderne și
contemporane, precum și în
primul rind ale patrimo
niului muzical național,
condiție imperioasă pentru
aprecierea însuși a drumu-

Vitalitatea izvoarelor

ză strălucirea toamnelor bucolice in
poeziei ruralității, Ion Horea și-a aPoet modern al tradiției vii, înțe
favoarea pluviosului, innorării, a lu
flat aici sunetul său propriu, un su
leasă ca un fond sufletesc național
ciului spectral lunar : „Hoardele ce
net fundamental prin care inovează
permanent îmbogățit, Ion Horea este
rești incep să are / felinele suflein spirit modern, continuind, tocmai
un elegiac în versurile căruia toate
tului gol. 7 Nori de fum se-arată-n
așa, tradiția. El găsește bunăoară
drumurile duc spre tărimul originar,
depărtare, / sîngerii, dind munților
modalitatea de a exprima cu o ex
spre o Transilvanie arhaică și mo
ocol. //.../ Stau acum sub semnele
traordinară simplitate această con
dernă, mit fundamental evocat pe
furtunii, / spaime vin, tîrzii, de uncepție -românească despre marea trecele mai diverse claviaturi, de la
deva. / Și nu știu ce voi mai spune . cere : „La capătul acestei zile ce mai
cintecul simplu, familiar la oda so
lunii, / cit mai latră la fereastra
putem să hotărîm ? / Podaru-i gata
lemnă și bocetul patetic destinate
să ne treacă oricind spre nu știu ce
mea", (încă nu știu). O ascuțită sfîeroilor și martirilor ale căror umbre
șiere.
lăuntrică,
sentimentul
unei
atărîm / Unde-s pădurile de singer
rătăcesc obsedant pe drumurile unei
și cringurile de răchiți / Prin care
nume izolări într-o lume familiară,
geografii simbolice. Poemul evocator,
apropiată și îndepărtată, văzută emi
oameni fără umbră se-mperechează
patriotic al lui Ion Horea este însă
nescian, prin rana tpt mai profundă
fericiți. / Călătorim In umbra mare-a
de o austeritate remarcabilă, de
a unei nostalgii a imposibilei reîn
pămîntului, tu mă auzi ? / Ne ame
parte de luxurianta
imagistică
toarceri,
în
fine,
obsedanta
metaforă
țește floarea viei și foșnetul de cu
obișnuită. El~5B“terrșt'e" ffîntr-o staa
drumului,
adevărată,
?
figură
domi

curuzi
/ Și ne trezim în înginarea de
rțț de spirit lipsită de porniri
nantă a conștiinței creatoare alcă
sus, așa de cînd ne știm, / Și ne pe
jubilative și ocupă un peisaj
tuiesc un portret interior de o mare
trecem prin ogradă și pe hotar, să
interior de mare sobrietate, vă
complexitate și adîncime. Tremurul
ne plătim / De ce ni-i dat, pină-ntr-o
dind chiar o. anume notă dezolantă :
hohotitor, abia reținut, al vocii, ful
seară cînd prunii or să fie grei / De
„Sălciile-s despletite-n pingărirea
gerul
unei
dezamăgiri
resemnate,
rouă și pîn-la fîntînă o să mai tre
toamnei ude, / Clopotele-n zăcătoare
„dureros de dulce", tragicul joc ar
cem printre ei..." (Pină-ntr-o seară...)
nimeni nu le mai aude ; / Drumu
ghezian „de-a v-ați ascuns" adincesc
Nici o disperare nu urițește tragica
rile curg pe dealuri, plopi se sting în
viziunea lirică a unui poet căruia
seninătate a acestei constatări liniș
fum subțire ; 1 Despre cerul dus în
critica i-a destinat citeva formule
tite — de esența glossei — a impla
unghiuri nimeni nu mai dă de ști
mult prea neîncăpătoare, deși, par
cabilului : „Aceasta nu mai poate da
re ; / Timpul parcă se răstoarnă pes
țial,
adevărate,
dar
nu
mai
puțin
inapoi.
/ Ne vom încovoia ca niște
te munți și lasă urme...". In acest
minimalizante : „rural rafinat", „bucăpițe de fin. / Pină atunci să fim
mohorît și sărac peisaj autumnal, cu
mîndri unul de altul, / și să ne bucu
fine tușe simboliste, indicind o esenrăm ^le fiecare clipă. // Drumul a
țializare a spațiului curățat dinadins
pierit cu desăvirșire. / Au arat și ade orice „frumusețe" frivolă, iși fac
mintirea lui. / Din sălcii n-a rămas
apariția umbrele patetice ale marti
nici urmă, / numai eu dacă le mai
rilor și părinților spirituali ai Ardea
pomenesc. / / Cînd ajungeam la capă
lului : „Prin Cîmpia Transilvană se
tul lui / mă năpădeau amintirile. /
mai vede-o umbră mută / Cum se-aCarele cu fin pe spinarea lui lăsau
pleacă pe pămîntul de cînd lumea
urme, / prin inima lui eram însoțit
și-l sărută : / Domnul Șincai pătimi
colic" bănuit de „năzuința spre o
la
plecare..." (Drumul). Alienării și
rea și-o trecu de nouă sate / Cu
permanență agrară" exprimată in
angoasei morții poetul li se împotri
Scriptura țării scrisă în desaga jumă
tr-un lirism „instituționalizat" de
vește, in citeva capodopere ale aces
tate ; / Sălciile-s dezgolite-n bîptuiri
autoritatea pastelului alecsandrin și
tui grav registru tematic și existen
tîrzii de brumă, / La Papiu Ilarianul
pillatian.
țial, printr-o spațializare a terorii ab
șiruri de salcîmi îndrumă / Peste
Bucolicul presupune insă, cum
stracte a timpului, așa cum numai
dealuri unde coama-i miezuină de
știm, o percepție inocentă și pasivă
marii poeți au putut să o facă. Sen
hotare / Și (ie unde virfuri albe des
a unei naturi paradisiace. Nimic din
timentul asediator al caducității lu
lușești în depărtare ; / Multe veacuri
aceasta in ultimele „pasteluri" ale
crurilor, al efemerității și fragilității
ele pe-această vale-a trecerii alui Ion Horea, care ne înfățișează, din
existenței este, la rîndu-i, asediat și
fla-l-or / Semnul binecuvîntării sfîncontră, o natură încărcată de melan
cumva îmblînzit printr-o transpunere
tului părinte Maior ; / Lingă margi
coliile, reveriile și neliniștile poetu
în cadru, prin „coborîrea" lui din ce
nea pădurii întirziu și-ncet îngînu-1 /
lui, o natură așadar problematică și
rul misterios al abstracției pe păBlestemul ce-1 tot mai zice cînd și
problematizată, in orice caz nu atit
mint, intr-un spațiu în care numele
cind Urcan Bătrînul ; / Tuleiști, ho
de cordială precum ar presupune-o
locurilor și lucrurilor răsună cu pu
tarul reavăn, oglindiri pe văi și coas
bucolicul, percepția idilică și senti
terea certitudinilor întremătoare :
te, / Viile sint numai suliți din ce-a
mentală ori duioșia sămănătoriștilor
„Și cînd va fi ca umbra mai rară să
fost odată oaste. / Gîndul trece mai
minori. Numai că spiritualizarea in
mă cheme, / Către sfîrșitul verii și
departe zugrăvind icoane rare. / Sin
tensă a naturii sale nu duce, la Ion
poate
mai devreme, / Dincol’ de Rîpa
gur, lîngă-un păr sălbatic, la un ca
Horea, la o conceptualizare excesivă,
Morii, în sus către Dileu, / Voi căuta
păt de cărare, / Ce iubire te tot
la deshidratarea imaginii naturale a
pe unde-am umblat cindva și eu, /
cheamă din pămînturi să mai stai ? /
lucrurilor. Semnificantul, cum s-ar
Și-oi fluiera să vină podarul să mă
Peste Cheia-Turzii-n singe cade
• spune, nu se regăsește decît mo
treacă / (De pod îi prinsă luntrea, ori
capul lui Mihai". (Lîngă-un păr săl
dificat în semnificat ; cadrul, spa
lingă mal, de-o cracă) / Acolo unde-i
batic...). Cadența solemnă, de amplă
țiul în care lucrează imaginația
drumul de țară-n amintiri / Și sălevocare nostalgică, a acestor stanțe
acestui poet figurează, prin feleciile-nclină făcliile subțiri..,". (Și
patriotice este altă dată ruptă într-o
mentele lui primare,
.
altceva decînd va fi). Aceeași strategie mioriti
doină de jale zguduitoare ca un bo
cit ceea ce el înfățișează. Natura,
că a vieții și a morții ne intîmpină,
cet : „Doamne Horeo, ce-i fl vrut /
rîul, salcia, plopii („luminări acu o foarte rafinată ilustrație livrescind o fost și te-o durut, // ce-i fi
pririse"), drumul, „acății", pereții de
că și cu o savantă îmbinare de concret
vrut să spui, și-ai spus / num,ai ce
lut în năruire, sulițele viței de
și abstract intr-o melodie de tragedie
rului de sus ? // O foaie de la-mpăvie, ploaia, norii, răchitele („făpturi
eroică, în capodopera volumului,
ratu / osul tău 1-o-mpăturatu // ca
lunare"), Mureșul („viclean și stra
„Parcă vin femeile..,". Lirismul este
să-1 rupă domnii-n patru, / să-l
niu ca o fiară") ș.a.m.d. participă la
aici expresia unei înalte sublimări,
poarte din satu-n satu, // să-l poarte
o aventură spirituală al cărei1 sens nu
un
vechi ritual românesc spus de o
din satu-n satu !“ (Doină). Intr-un ■ se regăsește in spațiul amintirii, ci
voce
abstractă se suprapune perfect
admirabil „Cîntec tîrziu", reflex de
doar în conștiința prezentă a poetu
unui topos universal, dind naștere
cantat peste ani al unei „Pomeniri"
lui care le fixează un alt regim de
unui mare poem filozofic și patriotic
din volumul de debut (,,...și-n fiecare
existență și de semnificații., „Așa,
deopotrivă : „Parcă vin femeile din
toamnă și-n fiecare vară / De dea- , cînd ziua-i pe sfirșite ori miezul
sat / trupul să mi-1 spele și să-l plinIurile mele mi-e dor și sint. flănopții stă să-ncline / Mă-ntorc la
gă. / Singur, lingă zidul dărîmat, /
mînd"), răsună expresia acestui dor
dealurile mele din ascunzișuri cita
ierburi cresc prin mine și pe lînde țară atit de caracteristic marilor
dine", scrie poetul, dar atari versuri
gă... // Jalea care-ar fi s-o mai as
poeți ardeleni, lui Goga, Cotruș ori
nu ilustrează o întoarcere, ci sint toc
cult, / după care să mai latre cînii, /
Beniuc : „Dar nu-i o amăgire vană, /
mai expresia unei mișcări contrare
șjngură, din cite-au fost demult, /
cînd, peste toate, mai îngini : / mi-e
a spiritului, aducerea în actualitatea
mai înclină cumpăna fintinii. // Tre
dor de țara transilvană / și de ță
conștiinței lăuntric sfîșiate de trece
ceți, tineri, voi, minați de timp, /.
ranii el bătrîni ! // Voi spune timpu
rea timpului a elementelor unui spa
drumul țării-n lume să vă poarte. /
lui să steie, / sălbatic o să-l mai im
țiu mitic, securizant. Poetul nu este
Eu pe-aici mai am de dat in schimb /
așadar un simplu evocator sau un
plor ! / acolo unde mai scinteie / un
.vama ce mi-o cere altă soarte".
fir de foc în vatra lor." Din elanul
visător nostalgic („bucolic"), ci un
Ion Horea este autorul unei crea
acestei chemări irezistibile către
spirit neliniștit care iși transmite
ții lirice de primă mărime ce scapă
„țara dintre țări", poetul ia forța care
neliniștea spațiului invocat tocmai
clasificărilor
și ierarhiilor curente.
îi vitalizează elegia, transformind-o
spre a-1 apăra. Să observăm, în fine,
subit într-un imn de glorificare ener
că anotimpul frecvent din aceste ad
C. STANESCU
gică a unui nou act de întemeiere :
mirabile poeme este o toamnă tîrzie,
„Cînd soarele va fi să-ntoarcă-apoi /
de după cules, nu a roadelor, ci a
Ion Horea : „Eu trebuie să fiu",
Cîmpia-n praful ridicat să-l vadă, /
ploilor.
editura „Albatros", colecția „Cele
Vom căuta uneltele și noi, / Dentii
Trebuie spus deci că, rămînînd
mai frumoase poezii", prefață de
descălecînd într-o ogradă /.../ Pe
tn interiorul unei mari tradiții, a
Edgar Papu.
margine, la drum și mai în sus / Să
batem parii, să-mpletim nuiele. / La
rîpa goală carele s-au dus / Să-ncar22,30 Mie îmi
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Ion HOREA.
„Cele mai frumoase poezii**
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lui ascendent al compozi
torilor noștri. Opera muzi
cală se concepe in atelie
rul de creație ca un glas
specific prin care se ros
tește viața, dar se naște și
crește numai in ambianța
contactului cu publicul.
Actul componistic s-a
desfășurat cu impetuozita
te. de la cîntec la simfonie,
de la căutarea noului prin
experiment la marile izbutiri artistice, înzestrate cu
atributul dăinuirii, de la
manifestarea intrinsecă a
opțiunilor fiecărei indivi
dualități creatoare pină la
înaltul răspuns dat co
menzii sociale. Acest act
demiurgic prin excelentă,
constînd in zămislirea unor embleme sonore
ale
prezentului nostru socialist,
are ca premisă perfectibili
tatea in sensul aprofundă
rii cerințelor vieții, culti
vării ideilor generoase, pa
triotice și umaniste, afir
mării cu prestigiu în miș
carea înnoitoare a muzicii
pe plan mondial, identifi
cării în timp și spațiu a
mesajului rostit de muzi
cienii României socialiste.
Actul muzicologic se con
sacră prin puterea cu care
tălmăcește conștiința de
sine a culturii noastre mu. zicale, adevărul și semni
ficația continuității,
pro
gresul educației etice și es
tetice ca legitate a orândui
rii socialiste. Este imperios
necesar ca muzicologia șf
critica noastră muzicală
să-și intensifice prezența
nivelul
în dezbaterea Ia
opiniei publice a fenomenului artei noastre, condi
ție a situării acestuia la
înălțimea exigențelor spi
rituale proprii epocii socialiste. Actul interpretării
și educației muzicale sini
astăzi file din calendarul
vieții spirituale cotidiene.
Să păstrăm și să desăvirșim ritmul și frumusețea
tuturor acestor
împliniri
menite să confere aură
existentei noastre și
un
sens elevat istoriei pe care
o făurim.

HOREA

Sandor Puskas :

,.PEISAJ”

Pavel Codița :

Ritmurile noului intr-un oraș milenar
nul", Metroul — cu funcții
de hiperbole — devin, iată,
simple realități, dar cu ce
profunde rezonante și cu
ce înălțătoare sentimente
patriotice !
Și iată cum în această
toamnă
românească,
a
noastră, ca o prefață a bo
gatelor recolte, sintem hotăriți cu toții să-1 realegem
pe omul care ne-a dus
pină aici, care ne va duce
mai departe cu aceeași hotărire și bărbăție, omul ce
a devenit , o efigie a "timpu
lui
nostru
—
„Epoca
Ceaușescu". Omul care a
fost, in tot acest timp, este
și va fi mereu in sufletele
și inimile sătmărenilor, așa
cum a știut să fie mereu
alături de ei si in clipe de
cumplite Încercări, și in
momentele de înălțătoare
satisfacții.
O carte de poezii, spunea
Tudor Vianu, se poate des
chide la întîmplare pentru
a-i citi versurile. Imaginindu-ne Sătmarul ca pe un
poem, să-1 „deschidem" in
fața hotelului „Dacia", in
fața căruia se desfășoară
parcul unde, pe vremuri,
avea loc târgul de vite, asa
cum ne transmite un tablou
al pictorului sătmărean Au
rel Popp. în acest perime
tru. unde o clădire cu aco
perișul gata sâ plonjeze a
fost trecută în uitare, înlo
cuită de un modern și im
punător complex hotelier.
Să mai întoarcem citeva
„file", să parcurgem puțin
spațiu și să ajungem în

(Urmare din pag. I)
spune astăzi, de pilda,
scrimă pronunță implicit
numele localității de pe
Someșul inferior. Iar exem
plele ar putea
continua,
într-un asemenea ritm al
dezvoltării nu este de mi
rare
că,
în
perioada
1965—1983, pe harta muni
cipiului au apărut 23 500 de
locuințe, că alte mii și mii
au fo.st refăcute, înfru
musețate. Sigur.
această
cifră „atrage" după sine și
altele, cum ar fi numărul
celor peste 30 000 de elevi,
aproape triplarea locurilor
de .muncă față de 1965.
Fiind aici, la marginea
țării, avem imaginea clară,
fizică am putea spune, a
ceea ce Înseamnă piatră
de hotar, adică de aici în
cepe teritoriul țării noas
tre. Istoria ne învăță că
mai sint și alte pietre de
unde începe
existența
noastră sâ se schimbe
fundamental. Metaforă și
realitate, o asemenea „pia
tră dc hotar" este anul
1965, un termen de com
parație de unde începe
marea epopee a construc
ției socialiste armonioase.
Un an cu valențe simbo
lice. un ..început pe care
l-am așteptat atit amar de
vreme pentru a fi noi în
șine. De atunci și în Satu
Mare istoria se declină la
marile ei amplitudini, in
care construcții cum sint
Canalul Dunăre — Marea
Neagră,
„Transfăgărășa-

centrul nou al orașului, cu
impunătorul palat politicoadministrativ, casa de cul
tură a sindicatelor; afla
te in faze finale de fini
sare, cu salbele de magazi
ne.' In acest spațiu de o elocventă modernitate, cu un
confort material și spiri
tual, cu tot ce reprezintă
nou, „Galeria de artă",
una din cele mai impună
toare și frumoase din tară,
.ca .și librăria „Cartea . ijomânească" din vecinătatea
—ei.—fâmt și aici însemne ale
muncii. hărniciei, devotă' rhdntâlui de a construi mai
solid, mai frumos. Astfel,
putem deschide oriunde
„filele" Sătmarului fără
teama că paginile vor fi
albe. Poemul acesta izvorit
din forța miinilor. din scân
teierile minții este armo
nios, cu tendințe de cize
lare.
Pornind de la sugestiile
anotimpului, cu împlinirile
sale, cu melancoliile speci
fice localităților de cimpie,
să revenim pe firul apei,
pe Șomeșul fără virstă,
să-i privim digurile atit de
înalte încât ar putea fi con
fundate cu bastioanele unei vechi cetăți medievale.
Ele reprezintă nu numai o
certitudine a apărării ora
șului de orice posibilă
inundație, dar și o ridicare
a noastră, comună, frățeas
că împotriva oricărei ten
tative de a pătrunde în in
teriorul cetății noastre, in
acest Sătmar-eetate socia
listă la margine de țară.

Expozițiile
tempo
rare deschise in ulti
mul timp in Capitală
au adus în fata pu
blicului aspecte ale
unor fertile căutări
creatoare. Ca și cu
alte prileiuri. plasticienii dovedesc in ul
timele expoziții o atitudine activă fată
de natură, fată de
realitate, fată de fi
zionomia omului de
azi. Ei încearcă sâ
dea răspunsuri care
să suscite ample des
chideri asupra uni
versului contemporan,
dar care să exprime,
în același timp, legă
tura cu tradiția artis
tică româpească, fără
însă a recurge la pre
luări mimetice.
Una dintre aceste
expoziții este si aceea
de la Galeriile Ori
zont, care-și propune
să prezinte exemplare
____
mică,
de sculptură
Destinată spatiilor in
terioare. ti sculptură
de mici dimensiuni
este fără îndoială expresia unui limbai
specific, o structură
de semne ce-si primeste sensul de la acest context in conti
nuă schimbare care
este realitatea încon
jurătoare. întîlnim în
expoziția de la Gale
riile Orizont lucrări
care poartă girul sem
năturii unor artiști de
real ă autoritate în
sculptura
româneas
că de astăzi, alături
de lucrări ale unor
tineri, lucrări care, în
pofida gamei extrem
de largi n modalități
lor de exprimare. în
pofida inerentelor va
riații calitative. se
află. în cea mai mare
parte a lor. șub sem
nul
aceleiași
certe
profesionalităti. De la
portrete — expresia
preocupării de a fixa
in modalități limpezi,
accesibile.
imaginea
unor personalități ale
istoriei sau contem
poraneității — la coor
donatele de fină sen
sibilitate ale stilizării
corpului omenesc in
torsuri de mici dimensiuni,
riguros construite sau mlădiind
forme cu valoare decorativă. sore compo
ziții capabile să ilus
treze o energică stăoinire a
tehnicilor
sculpturii, lucrările se
constituie intr-un an
samblu elocvent asu
pra posibilităților si
preocupărilor actuale
ale domeniului. Lu
crări de o poezie aus
teră, lucidă, pline de
■ ...

tentică forță dc su
gestie.
caracterizate
prin intensitatea ex
presiei.' orintr-un preg
nant simt al metafo
rei în care minuția
detaliului atinge ade
vărate virtuozități teh
nice, atestă faptul că
multe din solicitările
ci vi I iza tiei contempo
rane au fost organic
asimilate, că modali
tăți tradiționale ale
interpretării stau la
baza unor fertile mo
dalități de expresie
contemporană.
Indi
ferent de materialul
folosit — fie că ape
lează la nobila stră
lucire a bronzului sau
la căldura lemnului,
la austeritatea pietrei
cioplite sau marmurii,
— lucrările atestă ca
pacitatea exprimării,
chiar în mici dimen-

siuni. a unei gândiri
artistice
originale.
Am
putea
aminti
printre exemplele de
calitate ale acestei
manifestări lucrările
realizate
de Horia
Flămând. Mircea Stefănescu. Grigore Minea. Pavel Bucur. Nicolae Kruch. Gheorghe Iliescu-Călinesti.
Vasile Gorduz. Albert
Gyorgy, Marcel Gu
guianu. ion Iancut,
Păduraru,
Neculai
Demeter,
Wilhelm
Sandor Puskas. Anton . Eberwein. Dinu
Cîinpeanu. Ovidiu Maitee. Gh. Marcu. Bela
Czitrom. Al.
Păsat.
Petru Jccza. Cristian
Bedivan. Serban Creloiu. Corneliu Tache,
Dinu Radulescu. Jana
Gertler. Flavia Crean
gă. Tiberiu Moșteanu.
Dincolo de caracteris
tice si firești diferen
țe de factură, determi
nate de individuali"
tatea fiecărui artist in
parte, lucrările vădesc
o. deosebită sriiă pen
tru interpretări de ca
litate artistică, capa
bile să exprime, indi
ferent de dimensiune,
personalitatea
auto
rului.
Egaî cu sine in fie
care din manifestările
artistice Ifi care a
participat pină acum,
l’avel Codiță ne apa
re. odată' cu noua sa
expoziție de la Gale
riile Sirneza. ca un
pictor al virstei mature. Un artist pentru care pictura insunerioară
seamnă
convertire a unor ex
perierile complexe pe
trecute aproape rte
viata si pulsațiile pâmîntului ; un artist
capabil de -profunde
intuiții, de investiga
rea pasionată a posi
bilităților de expresie
pe care le poate oferi
culoarea.
Mai evi
dentă acum decit altă
dată. această preocu
pare oune în valoare
nu doar consecventa
si stabilitatea ■unor
criterii <estetice de ia
afirmate, ci. in nrimul tind.
farmecul
unei sensibilități care
a vibrat la contactul!
cu natura. Peisajele
sau naturile statice
prezentate acum nun
in valoare, printr-o elocutie
armonioasă,
orintr-un lirism fără
false sensiblerii. re
lația bipolară artănatură (explicată de
altfel ne larg in pre
fața catalogului ce în
soțește expoziția).
> (M’nioiuioase. tensio
nate uneori de gravi
tate. compozițiile .ex
puse acum la Galerii
le Sirneza • iși află '
centrul de greutate în
ceea ce pictorul a lu
crat in ultimii ani.
Sint lucrări care aduc
o mai mare bogăție de
forme, o mai bogată
carnație a culorii îm
binată in armonii de
certă,
muzicalitate.
Peisaiele sau obiecte
le cele mai simple ale
unei naturi
statice
sint prileiuri ale jjnei
evqcări
evocări poetice A
ti'
mijloace simple. <w
intens
evocatoare,
pretexte
ale
unor
subtile
orchestrații
cromatice, capabile să
ateste încă o dată ca
litățile picturii lui Pa
vel Codită.

Marina PREUTU

A apărut
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Din sumar : Congresul al XUT-lea al P.C.R. —
etapă hotăritoare spre noi culmi de progres și civi
lizație • Contribuția României la victoria împo
triva fascismului • 200 ani de la marea răscoală
populară condusă de Horea, Cloșca și Crișan
• Cronica familiei Ciurcu — cărturari și inventa
tori • V. A. Urechiă — Amintiri contimporane
• Zhang Qian și Ban Ciao deschid drum spre
Europa • Schiller și elogiul istoriei • Duelul secreț De Gaulle — Churchill • Ceahlăul și cîteva
din legendele sale • Borinquen (Puerto Rico),
perlă a mărilor • Noi mărturii otomane despreVlad Țepeș • Sigmaringen — ultimul cuib al colaboraționiștilor francezi • Arde Pacificul — un
nou episod din bătălia de la Midway (iunie 1942)
• Rezultatele concursului Magazin istoric, ediția
1984, File de epopee.

Teatrul Național din Craiova*

cinema
*

• Glissando: PATRIA (11 86 25) — 9;
12,31); 16,30; 19,30, GLORIA (47 46 75)
— !); 12,30; 16: 19.
• Dreptatea în lanțuri : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15, CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
• Salutări tie la
Agigea:
ARTA
(213186) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.
• Surorile: GRIVIȚA (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 și un băiat: TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Degețica — 9; 11; 13; 17. Ca-n fil
me — 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 In
familie :
POPULAR (35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
• Un petic de cer: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
• Marea evadare: CAPITOL (16 29 17)

— 9; 12,30; 16; 19. la grădină — 18,45.
• 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, EX
CELSIOR (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 gră
dină — 19, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Șeherezada :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 11,15; 13,30;' 15,45; 48;
20.
•Jazz ’20:
CENTRAL
(14 12 24) —
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Campionul: 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**: FES
TIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 19.
• Locotenent
Cristina :
PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• împușcături sub
spînzurătoare:
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15;
15,30: 17,45; 20.
• Lovitură fulgerătoare:
COTROCENI (49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
• După mulți ani : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17,15: 19,30.
• Cactus Jack: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30;
Planche — 15,45;
18; 20.
• Gemenii în vacanță: PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Polițist sau delincvent:
FLO-

REASCA (33 29 71) — S; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
• Yankeii: VOLGA (79 71 26) — 9; 12;
16; 19.
• Superman: AURORA (35 04 66) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19,30, la grădi
nă — 19,
• Domnișoara
Noorie:
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15: 17,30; 19,45.
• Afacerea Pigot: TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la
grădină ■— 19
• Abba : GRĂDINA ARTA (21 31 86)
— 18.
• Camionul de cursă lungă: GRADI
NA FEROVIAR (50 51 40) — 19.
• Cineva ca tine: GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 19.
• Roiul: GRADINA LIRA (317171)
— 18,30.
• Căpitanul răzbunării: GRADINA
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 18.30.
• Cobra
se întoarce: GRADINA
PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.

teatre
• Teatrul
Național
(14 71 71,
sala
mică) : Ploșnița — 15;
Poveste din
Hollywood — 20; (sala
„Ion Vasilescu“) : Papa dolar —
19,30; (sala
z\telier) : Cartea lui Ioviță — 15,30.
• Filarmonica
„George
Enescu“
(.1.5 68 75, Ateneul
Român) : Recital
de harpă. Iși dă concursul Dan Grigore — pian — 19.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Romeo și
Julieta la sfirșit de no
iembrie — 15; Cu ușile închise — 19
(sala Grădina Icoanei, 1.1. 95 44) : Re
zervația de pelicani — 19.
• Opera Româna
(13 18 57) : Balul
Operei — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vinzătorul de păsări — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un
balansoar — 15; Fluturi,
fluturi —
19.30.
• Teatrul
Foarte
Mic
(14 09 05) :
Trestia ginditoare — 20.
• Teatrul de.
comedie
(16 64 60) :
Preșul — 19,30. ,
• Teatrul „Nottara**
(59 31 03,
sala
Magheru) : Mița
în
sac — 19,30 ;
(sala
Studio) :
Calandria —
15;
Pensiunea doamnei Olimpia — 19.
• Teatrul Giulești
(sala
Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19,30 ;
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zo
dia gemenilor** — 19.
• Teatrul
satiric-muzical
„C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Băiatul
cu... sticleți — 19,30;
(grădina Că
răbuș) :
Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia Română**
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă** - (50 26 55) :
Și dacă se
învîrtește — 9;
Mary
Poppins — 18.
• Teatrul
„Țăndărică(15 23 77) :
Boroboață — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 15,30; 19.
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Recepție prilejuită de cea de-a 35-a aniversare r
a întemeierii Republicii Democrate Germane
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, ambasadorul acestei
țări la București, Siegfried Bock, a
oferit, vineri, o recepție.
Au participat tovarășii Gheorghe
Rădulescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C, al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat.
Gheorghe Oprea, membru ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim viceprim-ministru al
guvernului, Ilie Verdet, membru al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., Ștefan Bîrlea. mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R..
Ion
M.
Nicolae.
viceprim-mi
nistru
al
guvernului.
Tamara

Dobrin. președintele executiv al
Consiliului National al Frontului De
mocrației si Unității Socialiste.
Gheorghe Chivulescu, ministrul jus
tiției. Ion Ceausescu, ministru secre
tar de stat, prim-vicepreședinte al
Comitetului de Stat al Planificării,
general-colonel Vasile Milea, primadjunct al ministrului apărării na
ționale si șef al Marelui Stat Ma
jor. Mihai Nicolae și Stan Soare,
adjuncti de șefi de secție la C.C. al
P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct
al ministrului afacerilor externe, re
prezentant! ai altor ministere, ai
unor instituții centrale, organizații
de masă și obștești, oameni de știin
ță. artă și cultură, generali și ofi
țeri, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră,
alti membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

încheierea lucrărilor Comisiei mixte româno-zambiene
de cooperare economică și tehnică
La București s-au Încheiat, vineri,
lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a
Comisiei mixte româno-zambiene de
cooperare economică si tehnică.
în spiritul orientărilor și înțelege
rilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor româno-zam
biene la nivel înalt, tn cadrul se
siunii au fost analizate stadiul actual
al relațiilor economice dintre Româ
nia și Zambia, posibilitățile si căile
menite să ducă la amplificarea acestora. la sporirea si diversificarea
schimburilor de mărfuri dintre cele
două țări.
La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie — Ion

M. Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului. și Leonard Subulwa. mi
nistrul comerțului si industriei al
Republicii Zambia — au semnat
protocolul sesiunii, care prevede noi
acțiuni si măsuri vizînd dezvoltarea
în continuare a colaborării si coo
perării în domeniile industriei con
strucțiilor de mașini, mineritului si
agriculturii. In sfera cercetării tehnico-științifice, precum și creșterea
schimburilor comerciale bilaterale.
A fost prezent Gibson R. Zimba,
ambasadorul Republicii Zambia în
tara noastră.
(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, vineri, pe Charles Wick, di
rectorul Agenției S.U.A. pentru presă
și cultură, aflat în vizită în tara
noastră.
Cu acest prilej au fost relevate
posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării româno-americane în diverse
domenii de interes reciproc.
A fost de față David Funderburk,
ambasadorul S.U.A. la București.
Oaspetele a fost primit, de aseme
nea, de Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ion Teoreanu, mi
nistrul educației și învățămîntului, și
a avut o întrevedere cu Petre Con
stantin, directorul general al Radioteleviziunii române.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit, ța 3 oc
tombrie, în vizită de prezentare, pe
Abdel Hamid Farhat, noul secretar
al Comitetului Popular al Biroului
Popular al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste la Bucu
rești.

CARNET €OTODOÂN
la toți indicatorii economico-financiari.
■ In municipiul Slobozia a in
trat in funcțiune o nouă fabrică de
pline. Procesul de producție este
complet mecanizat. Cazonele iși
asigură apa caldă și aburul ne
cesar prin recuperarea căldurii din
gazele arse, ceea ce va duce la
o economie de circa 500 tone com
bustibil convențional pe an.
■ Șantierul naval Galați a livrat
beneficiarului - Administrația flu
vială a Dunării de Jos — primul re
morcher maritim de 4 800 CP, de
numit „Zimbrul-1", cea mai puter
nică navă de acest tip din țară.
Vasul
a
fost
proiectat
de
ICEPRONAV Galați și este dotat cu
instalații de fabricație românească.
Propulsia este asigurată de două
motoare de cite 2 400 CP fiecare,
fabricate la Reșița. Șantierul na
val Galați va executa 4 remorchere
de acest fel.
■ în tînărul oraș Topoloveni, ju
dețul Argeș, s-au înălțat 800 de noi
apartamente. Tot aici s-au dat în
folosință centrala de termoficare,
centrala telefonică, noi unități co
merciale și prestatoare de servicii
pentru populație.
a în orașul Horezu a fost dată
în funcțiune întreprinderea de stofe
pentru mobilă. Aici urmează să fie
valorificate însemnate resurse lo
cale, îndeosebi lina.
■ în municipiul Constanța a fost
inaugurată o modernă unitate de
învățămint școlar cu profil de artă.
Noua școală dispune de 21 săli
de clasă, 4 săli de coregrafie, două
săli de desen, două cabinete de
muzică și de săli pentru repetiții,
laboratoare, sală de sport.
■ De la începutul anului și pînă
in prezent, la întreprinderea de
produse abrazive din municipiul
Biriad au fost asimilate și intro
duse în fabricație 350 noi produ
se, cele mai multe destinate in
dustriilor de vîrf ale economiei na
ționale : electronică, mecanică fină,

Realizări ale tinerilor brigadieri
Tinerii brigadieri de pe șantierul
național „Sistemul de desecări Bucu
rești — Nord". înscriind noi fapte de
muncă in carnetul întrecerii uteciste.
au raportat realizarea integrală a
planului valoric pe anul 1984. Avansul de timp cîștigat permite celor
340 de brigadieri, constructori și
mecanici de utilaje, să realizeze
peste plan, pînă la, sfîrșitul anului,
lucrări de îmbunătățiri funciare in
valoare de peste 12 milioane lei. în

expresie fizică depășirile reprezintă
200 000 mc pămint excavat, 350 000
mc pămint modelat și nivelat cu
screperul și buldozerul, 35 km rețea
de drenaje și 25 construcții hidro
tehnice.
Aceste rezultate creează brigadieri
lor de pe acest șantier posibilitatea
de a amenaja prin desecare o supra
față de 1 800 ha peste prevederile
inițiale.

Un miracol... obișnuit
(Urmare din pag. I)
niozitate,
pricepere,
înseamnă productivi
tate, intr-un cuvint —
EFICIENȚĂ. Produc
ția anului 1949 o rea
lizăm acum in numai
4 ore. Am fabricat in
cei 35 de ani de exis
tență peste 115 000 de
mașini-unelte, atit de
necesare
înfăptuirii
politicii partidului de
industrializare a țării,
și care, dotate cu cele
mai ingenioase soluții
tehnice, le asigură in
același timp și o mare
competitivitate pe pie
țele
internaționale.
Ele sint apreciate pen
tru calitățile tehno
logice,
complexitate,
randament și, bine
înțeles, pentru pre
cizia înaltă în ță

rile socialiste, ca ji
in S.U.A., Anglia, Ca
nada, R.F.G., Japo
nia, Franța, Brazilia,
Italia,
Elveția
sau
Australia. In total, in
peste 40 de țări. O do
vadă a calității lor
este și aceea că, nu
mai comparativ
cu
anul 1965,
exportul
nostru a crescut de aproape 39 de ori. Și
să mai dau un exem
plu : in acest an fa
bricăm 36 tipuri de
bază de mașini in pes
te 70 de variante con
structive, producția de
mașini-unelte noi și
modernizate reprezentînd 52 la sută din
producția totală a în
treprinderii. Nu este
așa că toate acestea
„spun" ceva despre
capacitatea, despre po
sibilitățile tehnice și

creative ale colectivu
lui nostru?".
Avea dreptate.
„Miracolul"
între
prinderii din Oradea
s-a transformat, in anii socialismului, in
tr-un miracol obișnuit,
întreaga
industrie
constructoare de ma
șini — generatoare de
progres tehnic pentru
întreaga economie —
a învins în acești ani
lipsa de tradiție, a atins performanțe teh
nice nebănuite și
a
crescut in mai puțin
de 40 de ani cit între
prinderile din alte țări
într-un secol. O cifră
spune totul. Față de
1945, producția indus
triei constructoare de
mașini a crescut de
peste 400 de ori.
Așadar, un miracol
obișnuit.

Amatorilor de drumeții prin ju
dețul Olt le stau la dispoziție fru
moase și atrăgătoare locuri de po
pas. Astfel, in orașul Balș, hotelul
„Central" are 100 locuri de cazare
cu confort de categoria I, • restau
rant, bar de zi, cofetărie. In apro
piere se poate vizita centrul de
ceramică Oboga.
La circa 8 kilometri de Balș, pe
șoseaua națională Pitești—Craiova,
se află popasul turistic „Pădurea
Sarului" situat in pădurea cu

același nume. Unitatea este dotată
cu căsuțe și un restaurant-braserie.
Pe același traseu, la 23 kilometri
de Slatina, pe drumul național spre
Pitești, in apropierea comunei
Scornicești.
cabana
și
crama
„Scornicești" oferă vizitatorilor,
într-un pitoresc cadru natural, con
diții dintre cele mai bune de popas
Si recreare. )

In fotografie : Hotelul „Central"
din orașul Balș, județul Olt.

INFORMAȚII SPORTIVE
In turul secund al cupelor europene
'
la fotbal :
Dinamo - Bordeaux și Universitatea
Craiova - Olympiakos Pireu
ZURICH 5 (Agerpres). — Vineri
s-a efectuat la Ziirich tragerea la
sorti a meciurilor din turul doi al
cupelor europene la fotbal. In „Cupa
campionilor europeni", echipa Di
namo București, campioana Româ
niei. va intîlni (primul joc in depla
sare). formația franceză Girondins
Bordeaux. în „Cupa U.E.F.A.", echi
pa Universitatea Craiova va juca
(prima partidă pe teren propriu) in
compania formației Olympiakos Pi- '
reu din Grecia.
Iată și alte intîlniri mai importan
te din cele trei competiții continen
tale : „Cupa campionilor europeni" :
Liverpool — Benfica Lisabona ; Ju
ventus Torino — Grasshopers Ziirich;
Panathinaikos Atena — Linfield Bel
fast ; Dynamo Berlin — Austria Viena ; Levski Spartak Sofia — Dnepr
Dnepropetrovsk ; „Cupa cupelor" :
Bayern Munchen — Trakia Plovdiv;
Everton — Inter Bratislava ; A.S.
Roma — Wrexham ; Dynamo Dresda — F.C. Metz ; „Cupa U.E.F.A." :
Internazionale Milano — Glasgow;

r.

Rangers ; Standard Liege — F.C
Koln ; Rijeka — Real Madrid : Bo
hemians Praga — Ajax Amsterdam;
Fiorentina — Anderlecht ; Dinamo
Minsk — Sporting Lisabona; Ț.S.K.A.
Sofia — S.V. Hamburg.
Meciurile tur vor avea loc la 24
octombrie, iar returul la 7 noiem
brie.

Pentatlon modern
Cea de-a 19-a ediție a Campiona
telor mondiale de pentatlon modern
pentru juniori, desfășurate timp de
cinci zile in București, s-au încheiat
joi. reprezentanții României avînd
o comportare bună, prin obținerea
medaliei de bronz în întrecerea pe
echipe. Formația României, alcătui
tă din Marian Gheorghe. Lucian
Țintea și Dragos Pătrui. s-a situat
în final pe locul 3. cu 15 880 puncte.
Iată clasamentul general pe echi
pe : 1. U.R.S.S. — 16 338 puncte ; 2.
Ungaria — 15 796 puncte ; 3. Româ
nia — 15 680 puncte ; 4. Italia —
15 580 puncte ; 5. Suedia — 15 156
puncte ; 6. Cehoslovacia — 15 012
puncte.
La individual a ciștigat sportivul
sovietic Igor Swarts*'— 5 592 puncte.
Marian Gheorghe s-a clasat pe locul
5. cu 5 322 puncte.

p, MozAMBic, Eforturi susținute

pentru transpunerea in viață a hotăririlor
Congresului FRELIMD

Institutul <le meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 6 octombrie, ora 20 — 9 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea va
fi caldă îndeosebi tn
prima parte a
Intervalului, iar cerul temporar noros.
Vor cădea ploi locale, ce vor avea șl
caracter de aversă, la început în ves
tul și nordul țării, apoi șl tn celelalte
regiuni. Vîntul va sufla moderat,
cu
intensificări din direcții
variabile in
cea mai mare parte a țării. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 7
șl 17 grade, izolat mai coborîte in de
presiunile din estul Transilvaniei, iar
cele maxime între 15 șl 25 grade. Pe
alocuri se va produce ceață.

(Agerpres)

nile actuale ale lucrătorilor ogoare
lor, formulate de secretarul general
al partidului la recenta Consfătuire
de lucru de la C.C. al P.C.R. Ei se
angajează, totodată, să stringă Ia
timp și fără pierderi toate roadele
acestei toamne, acordînd o atenție
deosebită livrării întregii producții
planificate la fondul de stat, să mun
cească cu pasiune și dăruire comu
nistă pentru a intîmpina cu realizări
de seamă cel de-al XIII-lea Congres
al partidului.
(Agerpres)

DIN TINERELE STATE INDEPENDENTE

aeronautică. In același timp, pro
ductivitatea muncii a crescut cu
24 000 lei pe fiecare lucrător.
■ Specialiștii Institutului de cer
cetări și proiectări miniere pentru
cărbune din Petroșani au elaborat
o nouă tehnologie de execuție a
galeriilor de mină, care a fost ex
perimentată cu succes în mai mul
te întreprinderi miniere din Valea
Jiului. Pe baza acestei tehnologii,
săparea se efectuează cu combi
na de înaintări special concepută
și realizată tot de către specialiș
tii institutului, iar susținerea se asigură cu panouri prefabricate
concepute și realizate în cadrul aceluiași institut. Prin eliminarea sus
ținerii cu elemente metalice sau din
lemn, cit și prin mecanizarea ope
rațiilor de săpare și betonare a
galeriilor, vitezele de avansare se
dublează, consumul de material
lemnos se reduce substanțial, iar
efortul fizic se diminuează.
■ în perioada care a trecut din
acest an, constructorii de la între
prinderea „înfrățirea" din Oradea
au livrat peste prevederi 700 de ma
șini-unelte pentru așchierea metale
lor, în condițiile creșterii productivi
tății muncii.
■ în ultima vreme, colectivul Bi
bliotecii județene Brașov a inițiat
sondaje de opinie în rîndul citito
rilor de cele mai diverse categorii
socio-profesionale. Scopul : cunoaș
terea preferințelor de lectură ale
cititorilor, în scopul îmbunătățirii
activității bibliotecii.
S Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea pentru ma
teriale sportive din Reghin a reali
zat suplimentar, în perioada care
a trecut din acest an, 86 000 pe
rechi de încălțăminte sportivă. în
tregul spor de producție a fost rea
lizat pe seama creșterii producti
vității muncii, iar prin valorificarea
superioară
a
materiilor
prime
cheltuielile de producție au fost di
minuate cu 40,6 lei la 1 000 lei producție-marfă.

vremea

UNITĂȚI TURISTICE
ÎN JUDEȚUL OLT

În județele Brăila, Ialomița și Prahova
s-a încheiat semănatul orzului
în telegramele adresate cu acest
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste Romania, de comitetele ju
dețene de partid respective se arată
că in prezent oamenii muncii din
agricultura celor trei județe acțio
nează cu toate forțele pentru efec
tuarea la timp și in condiții optime
a tuturor celorlalte lucrări din cam
pania de toamnă, fiind hotăriți să nu
precupețească nici un efort pentru
a transpune exemplar în practică in
dicațiile și orientările privind sarci

DEMOCRATICE ȘI PROGRESISTE

Relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

■ Colectivele de energeticieni de
pe cele trei platforme ale între
prinderii „Electrocentrale" Mureș lernut, Fintînele și Tîrnăveni — au
livrat, ' peste sarcinile de plan, sis
temului energetic național, 450 mi
lioane kWh energie electrică. Este
de re'marcat că acest succes a fost
obținut prin exploatarea utilajelor
și agregatelor în condiții de înal
tă eficiență, prin economisirea a 280
tone combustibil convențional și re
ducerea consumului propriu cu 3,8
milioane kWh energie electrică.
■ Cei peste 2 000 de brigadieri
de pe Șantierul național al tinere
tului de la Canalul Poarta Albă Midia-Năvodari raportează o re
marcabilă realizare : executarea ce
lui de-al doilea kilometru de ca
nal din cei 5 kilometri pe care îi
au de realizat. Ei au excavat 5 mi
lioane metri cubi de pămînt și au
executat 180 000 metri pătrați pro
tecții de maluri, in care au pus
„în operă" 200 000 tone piatră și
15 000 metri cubi beton. Brigadie
rii s-au angajat ca pînă la Con
gresul al XIII-lea al partidului să
finalizeze 4 kilometri de canal din
tronsonul care le revine.
■ Oamenii muncii din cadrul în
treprinderii de antrepriză construcții-montaj Bistrița au predat „la
cheie" apartamentul cu numărul
23 000, cifră atinsă ieri, după 16 ani
de la înființarea unității. Este un
succes de prestigiu, care confirmă
strădaniile depuse de constructorii
de aici și în cursul primelor trei
trimestre ale anului în curs, cînd
au predat peste plan 56 aparta
mente în care s-au mutat tot atîtea familii de oameni ai muncii.
■ In perioada care a trecut din
acest an, industria județului Boto
șani a realizat o economie de energie electrică de peste 6,5 mili
oane kWh. Cele mai importante economii au înregistrat Întreprin
derea de utilaje și piese de schimb
și „Integrata" de in, unități care
și-au îndeplinit planul lună de lună

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu. a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului apărării naționale al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, general
de armată Martin Dzur. cu prilejul
celei de-a 40-a aniversări a Zilei
Armatei Populare Cehoslovace.

DIN ACTIVITATEA PARTIDELOR

Socotită drept un izvor de pros
peritate și bunăstare, economisirea
la C.E.C. a devenit în prezent un
act de convingere cu semnificații
majore pentru viața noastră, a fiecăruia, ca și pentru întreaga societate. Spiritul de economie, de
cumpătare și chibzuință a pătruns
adine în rîndurile oamenilor mun
cii de la orașe și sate.
Opțiunea de. a păstra la C.E.C.
economiile bănești personale este
un deziderat și un drept exclusiv
al fiecărui cetățean in parte, care
hotărăște singur asupra acestui
lucru. Opțiunea aceasta strict in
dividuală este stimulată și de nu
meroasele drepturi și avantaje pe
care Casa de Economii și Consemnațiuni le asigură, tuturor depună
torilor — economisirea la C.E.C.
constituind astfel un mijloc efi
cient, nu numai de păstrare a economiilor bănești personale, dar și
de sporire necontenită a acestora,
prin dobinzile și ciștigurile acor
date de C.E.C.
— Statul garantează depunerile
populației la C.E.C.,' titularii de
punerilor sau persoanele împuter
nicite de aceștia puțind solicita
oricînd restituirea totală sau par
țială a sumelor depuse.
— Sumele păstrate la C.E.C.. do
binzile și cîștigurile atribuite, pre
cum și transferul depunerilor pe
numele moștenitorilor sint scutite
de impozite și de taxe.
— Titularul unui instrument da
economisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire in
favoarea a cel mult două nersoane. care pot efectua operații de
depuneri, restituiri sau lichidări
din soldul instrumentului de eco
nomisire respectiv. Clauza de îm
puternicire este valabilă numai pâ
timpul vieții titularului.
— După decesul titularului, de
soldul economiilor pot beneficia
persoanele indicate de acesta prin
dispoziția testamentară. In cazul in
care titularul nu a introdus dis
poziția testamentară, sumele se res
tituie moștenitorilor legali sau tes
tamentari ai titularului pe baza Si
in limitele stabilite prin certifica
tul de moștenitor.
— Restituirea sumelor depuse se
poate condiționa de persoana care
a făcut depunerea pe numele altei
persoane. Condiționarea se face la
emiterea libretului, iar toate de-

Cucerindu-și independenta în urmă
cu numai opt ani. Republica Popu
lară Mozambic este angajată in
prezent într-un amplu efort con
structiv ale cărui coordonate au fost
stabilite de cel de-al IV-lea Congres
al Partidului FRELIMO din aprilie
1983. Directivele congresului, desfă
șurat sub deviza „Să apărăm patria,
să învingem subdezvoltarea, să con
struim socialismul", constituie un
puternic factor mobilizator, dovedind,
așa cum arăta presa din Maputo cu
prilejul recentei aniversări a două
decenii de la declanșarea luptei ar
mate de eliberare națională, sub
conducerea FRELIMO, că partidul
acționează cu fermitate pentru con
solidarea independentei si făurirea
unei vieți noi pe pămîntul Mozamblcului.
Dealtfel, perioada care a trecut
de la desfășurarea congresului a fost
marcată de numeroase hotăriri, ini
tiative și propuneri menite să con
tribuie la transpunerea în viată a
prevederilor acestuia. La sfîrșitul lu
nii martie a.c.. Biroul Politic al C.C.
al FRELIMO a adresat un apel po
porului mozambican pentru mo
bilizarea tuturor forțelor In vederea
realizării hotăririlor celui de-al
IV-lea Congres al partidului. Sar
cinile prioritare in etapa actuală, se
subliniază în document, sint crește
rea producției și a calității si redu
cerea cheltuielilor în economie, asi
gurarea aprovizionării populației cu**
necesarul de bunuri de consum. Apelul atrăgea în acest sens atenția
asupra semnificației uneia dintre
principalele hotăriri ale congresu
lui. si anume dezvoltarea în ritm
susținut a agriculturii.
Așa cum se știe, in raportul pre
zentat la congres, președintele Parti
dului FRELIMO. președintele R. P.
Mozambic, Samora Machel, sublinia
că „problema agrară este azi una
din cele mai importante probleme
ale dezvoltării economico-sociale. ale
intensificării revoluției mozambicane“. Deși în ultimii ani producția
agricolă a sporit, ea a rămas totuși
în urma ritmului de creștere a
populației, iar activitatea desfășura
tă pentru punerea în valoare a noi
terenuri nu a atins niveluri satisfă
cătoare. Din suprafața arabilă, de 15
milioane hectare, nu sint utilizate
decît aproximativ 5 milioane hec
tare ; aceasta in condițiile în care
90 la sută din populația de 11 mi
lioane a tării lucrează In agricul
tură.
Pornind de la această situație, de
la faptul că în ultimii ani seceta a
afectat tot mai mult producția de
cereale, congresul a definit o nouă
strategie în domeniul agriculturii,
care isi propune dezvoltarea acce

punerile ulterioare pe acest libret
sint supuse condiției inițiale.
— Sumele depuse sint purtătoare
de dobinzi ori ciștiguri în bani,
obiecte sau excursii. Cîștigurile se
acordă prin trageri la sorti lunare
sau trimestriale.
— Depunătorii la C.E.C.
au
dreptul să dispună după cum cred
de cuviință, timp nelimitat, de su
mele depuse, legea asigurind im
prescriptibilitatea acestora. De ace
eași dispoziție legală beneficiază si
dobinzile, precum și cîștigurile
obținute. Datorită acestui fapt, do
binzile și cîștigurile pot fi înca
sate. sași depunerile, oricînd de
depunători.

★

Unul din cele mai solicitate instrumente de economisire la C.E.C.
sint obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. Această solicitare este deter
minată de faptul că pentru de
punerea economiilor pe obligațiuni
C.E.C. cu ciștiguri nu este nece
sară nici o formalitate de indeplinit și se pot procura în număr
nelimitat, la cererea depunătorului.
Totodată, toate obligațiunile C.E.C.
existente la populație participă cu
șanse egale de ciștig la fiecare
tragere la sorți lunară.
Casa de Economii și Consemnațiuni informează depunătorii că în
tot cursul lunii octombrie, in ca
drul căreia se organizează „Săp
tămâna economiei", obligațiunile
C.E.C. cu ciștiguri se vînd la va
loarea lor nominală. Acestea se
pot procura de la oricare unitate
C.E.C. sau poștală atît din mediul
urban, cit si din cel rural.
Cu prilejul manifestărilor legate
de sărbătorirea „Săptămînii econo
miei". între 25—31 octombrie a.c..
pe lingă tragerea la sorți lunară
obișnuită. Casa de Economii și
Consemnațiuni organizează și o
tragere la sorți suplimentară la
care se vor atribui numeroase cîștiguri în valori cuprinse între
50 000 de lei și 800 de lei.
Unitățile C.E.C. și poștale , din
întreaga țară vă stau permanent
Ia dispoziție pentru efectuarea de
punerilor pe obligațiunile C.E.C.
cu ciștiguri.

★

Prin contul curent personal. Casa
de Economii și Consemna tiuni
pune la dispoziția populației un

lerată a acestei principale ramuri a
economiei naționale si stimularea cu
precădere a acelor sectoare capabile
să ofere „soluții pe termen scurt
pentru problemele aprovizionării cu
alimente". El a hotărît astfel să se
pună la dispoziția cooperativelor
credite, iar fermelor de stat să li se
acorde asistentă tehnică, in scopul
sporirii eficientei sectorului coope
ratist. Agriculturii îi sint rezervate,
de asemenea, o importantă parte a
investițiilor în cadrul planului eco
nomic national pe perioada 1981—
1990. care prevede o sporire a pro
ducției agricole cu 30 la sută.
Ca urmare a tuturor acestor mă
suri, în perioada care s-a scurs de
la Congresul al IV-lea al FRELIMO
în satele mozambicane s-a desfășu
rat o intensă activitate pentru îmbu
nătățirea organizării muncii, pentru
găsirea celor mai adecvate forme de
sporire a producției agricole. O am
ploare deosebită a luat mișcarea
cooperatistă. Astfel, numai în ..zona
verde" a capitalei — Maputo — nu
mărul gospodăriilor colective a cres
cut. în anul 1983. cu 81. ajungind la
151. In actualul sezon, ele intențio
nează să realizeze peste 3 000 tone
de produsa agricole, din care o parte
sint destinate pieței. Se apreciază că
aceasta va ameliora aprovizionarea
populației cu produse «groalimentare. iar încasările obținute vor con
tribui Ia îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viată ale celor 4 700 da
cooperatori. în prezent. în cadrul
cooperativelor agricole din ..zona
verde" a orașului Maputo se con
struiesc școli, magazine, grădinița de
copii. S-au amplificat, de asemenea,
eforturile pentru valorificarea păminturilor nefolositc. Sint in curs
de desfășurare lucrările de con
struire a unui mare dig pe fluviul
Sabie, tn zona sud-estică a tării,
care vor permite introducerea în
circuitul agricol de noi terenuri.
Efectele pozitive ale hotăririlor adoptate de Congresul al IV-lea pot
fi constatate nu numai în agricul
tură. Sub deviza „Unitate, muncă,
vigilentă" se desfășoară o intensă
activitate în toate sectoarele econo
miei naționale, avînd drept scop
sporirea producției industriale si va
lorificarea pe scară largă a resurse
lor naturale — cărbune, bauxită, fier,
aur. cositor. Uraniu, azbest și dia
mante. Relevtnd imperativele impor
tantei etape pe care o străbate Mozambicul. președintele FRELIMO,
Samora Machel. a ținut să sublinieze
nu demult că solutionarea sarcini
lor construcției naționale reclamă
perfecționarea formelor si metodelor
de conducere Ia toate nivelurile, fo
losirea rațională a resurselor mate
riale si umane ale tării.

instrument modern de păstrare ■
economiilor bănești si de plăti pe
riodice si ocazionale.
Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază de avantajele
generale ale economisirii la C.E.C.,
Si anume : garanția statului asupra
sumelor depuse, păstrarea secretu
lui depunerilor si al operațiilor
efectuate, imprescriptibilitatea de
punerilor etc. Pentru sumele depu
se în conturile curente personale
titularii beneficiază si de o dobindă anuală.
Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale. Casa de Economii si Consemnațiunl efectuează în rrfod gratuit, în limita
sumelor din cont, diferite plăți
periodice către unitățile presta
toare de servicii, ca : plata abo
namentului de telefon, radio, te
levizor. costul consumului de ener
gie electrică și de gaze, chiria,
costul unor prestații etc.
In acest scop titularii trebuie
să se adreseze în scris organizații
lor socialiste beneficiare, cărora le
solicită să remită documentele de
plată unității C.E.C. la care au
conturile curente personale deschi
se. Cererile adresate organizații
lor socialiste se vizează în preala
bil de unitățile C.E.C. la care se
află deschise conturile curente per
sonale.
Pentru plățile periodice de im
pozite și prime de asigurare cere
rile se adresează direct unităților
C.E.C.
Pe lingă plățile prin virament enumerate. titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăti
în numerar din cont prin inter
mediul carnetelor de cecuri, care
se pun la dispoziția fiecărui titu
lar la deschiderea contului. De a»
semenea. titularilor de conturi li
se pot elibera, la cerere, carnete
de cecuri cu sumă limitată, cu ajutorul cărora pot efectua plata
mărfurilor cumpărate de la unele
unități comerciale stabilite sau a
unor prestații de servicii efectua
te de organizații socialiste. Tot pe
baza carnetelor de cecuri cu sumă
limitată, titularii conturilor cu
rente personale sau beneficiarii
cecurilor (pe numele cărora a fost
emis cecul) pot face restituiri la
oricare unitate C.E.C. din tară.
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• PROIECTE ȘTIINȚIFICE NI
PONE. Directorul generai al Agenției

să plaseze pe orbită o încărcătură de 2 tone
și vor fi lansați circa 50 sateliți.

pentru Știință și Tehnologie a Japo
niei,
Michiyuki
Isurugi, relevind
în
cadrul unei conferințe de presă că
guvernul nipon intenționează să mobili
zeze noi resurse pentru a promova ști
ințele fundamentale și aplicate, a precizat
că eforturile vor fi concentrate îndeosebi
in domeniile energiei nucleare, spațiului
cosmic, oceanografiei, științelor vieții (ge
netică îndeosebi), biotehnologiei, pentru a
dezvolta tehnologii originale. în dome
niul spațial — a spus el — Japonia va
face un efort deosebit pentru a dezvolta
propria sa tehnologie, pe care o consideră
insuficientă, in special in ce privește ra
chetele de lansare. Pînă la sfîrșitul seco
lului va fi construită o rachetă capabilă

Durerile de cap persistente trebuie luate
în considerare și tratate, în cele mai multe
cazuri, ca o maladie de sine stătătoare și
nu ca un simptom al altor maladii — este
concluzia unui grup de cercetători ameri
cani de la Institutul neurologic din Michi
gan. Studiile efectuate relevă că durerile
de cap cronice pot avea cauze diferite
de cele atribuite în mod curent. Intre al
tele, se pare că majoritatea migrenelor
cronice indică o dereglare în mecanismul
de declanșare a durerii. In alte cazuri,
ele sint ereditare, avînd la bază un factor
genetic. Totodată, există o legătură directă
Intre durerile de cap și insomnii sau somn
agitat. Cercetătorii avertizează că în ase

•

CAUZELE

MIGRENELOR.

menea cazuri medicamentele utilizate în
mod curent pentru combaterea durerilor de
cap nu numai că nu ajută, ci duc la agra
varea suferinței.

• COMPUTERELE MILENIU
LUI TREI. Computerele „personale" vor
fi în asemenea măsură perfecționate incit
încă prin anul 2020 vor putea prelua în
cadrul familiei unele dintre activitățile
efectuate în prezent de cadre specializate.
Astfel, computerele vor putea îndeplini,
intre altele, în condiții ireproșabile func
țiile „medicului de familie", prin ținerea
sub control strict a tuturor datelor privind
starea fiecărui membru al familiei, precum
și pe cea de „meditator" pentru copii, fără
a mai pune la socoteală serviciile de „con
sultant" in orice problemă de „speciali
tate". Aprecierea aparține expertului bri-

tanic Clive Sinclair, citat de agenția Reu
ter.
• ROBOT SUBACVATIC. sp«'
cialiștii bulgari au Început proiectarea
unui robot submersibil. Proiectul se înca
drează intr-un program ce prevede crearea
unei întregi familii de roboți și manipu
latori subacvatici, pentru nevoile cercetă
rilor științifice, exploatarea unor bogății
naturale sau executarea de lucrări de re
parații la nave. Modelul robotului sub
mersibil va fi testat in anul 1985, iar in
cincinalul viitor se va trece la producția
lui in serie. Aparatul va putea funcționa
pină la adîncimi de 200 de metri.

• MINIREACTOR NUCLEAR.
La Beijing a intrat în funcțiune primul
minireactor nuclear de producție chineză
și ai doilea de acest tip din lume, trans

mite agenția China Nouă. Folosind drept
combustibil uraniu îmbogățit, reactorul
produce o energie calorică de 27 kW.
Reactorul poate fi utilizat pentru cerce
tări in domeniul fizicii, mediului încon
jurător, geologiei, medicinei, arheologiei,
în industrie și agricultură, precizează agenția.

• DISPOZITIV DE SIGURAN
ȚĂ. Guvernul australian a însărcinat câți
va cercetători de la Institutul de tehnologie
din New South Wales și de la Universita
tea din Sydney sa pună la punct un dis
pozitiv în vederea descurajării persoanelor
care au consumat băuturi alcoolice să urce
la volan. Dacă dispozitivul, care va fi mon
tat la bordul autoturismului, va indica un
nivel ridicat de alcoolemie, autovehiculul

va merge încet, i se vor aprinde luminile,
iar claxonul va funcționa continuu.

i
>

• UN POMPEI IN CIPRU z0"*

}

cetările arheologice desfășurate in Cipru, pe
vatra orașului antic Curium, relevă că
acesta a fost distrus, la 21 iulie 365 e.n.,
de un puternic cutremur. Potrivit agenției
Associated Press, care citează specialiști
americani participant! la cercetări, datarea
exactă a catastrofei s-a făcut coroborîndu-se mărturiile arheologice cu informatiile oferite de scriitorul elen de limbă
latină Ammianus. Se apreciază că orașul
Curium are un potențial arheologic ce
rivalizează ca importantă pentru istorici
cu orașele antice Pompei și Herculaneum,
din Italia, acoperite de lavă în anul 79 e.n..
în timpul unei erupții a vulcanului Vezuviu.
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Lichidarea politicii de tortă, respectarea strictă
a principiilor dreptului international - cerințe majore
ale asigurării păcii si colaborării
NAȚIUNILE UNITE 5. «- Trimi
sul Agerpres, N. Chilie, transmite :
Șefii delegațiilor statelor, membreale O.N.U. continuă să prezinte, in
cadrul dezbaterilor de politică ge
nerală ale sesiunii In curs, pozițiile
de principiu ale țărilor lor față de
principalele probleme ale vieții in
ternaționale actuale.
Ministrul de externe al Ceho
slovaciei, Bohuslav Chnoupek, referindu-se la instalarea noilor rachete
nucleare cu rază medie de acțiune
în Europa, a apreciat că o soluție
in această problemă este posibilă.
Vorbitorul a subliniat că „situa
ția internațională poate fi normali
zată numai printr-un dialog con
structiv desfășurat intr-un spirit de
responsabilitate față de soarta ome
nirii. Numai un asemenea dialog
poate duce la materializarea celui
mai presant obiectiv, de însemnă
tate vitală — eliminarea pericolului
de război nuclear de care depinde
astăzi însăși existența
omenirii".
Ministrul cehoslovac a evidențiat ur
gența cu care trebuie să se proce
deze la adoptarea unor măsuri con
crete de dezarmare, între care a
menționat oprirea cursei înarmări
lor nucleare, încetarea experiențelor
cu arme atomice, înghețarea arse
nalelor nucleare, reducerea stocuri
lor de armament nuclear și, în fi
nal, lichidarea lor totală, crearea
de zone denuclearizate in diferite
părți ale lumii, inclusiv în Europa.
De asemenea, el s-a declarat in fa
voarea unor măsuri de preîntîmpinare a militarizării spațiului extraatmoșferic și a încheierii unei con
venții privind interzicerea armelor
chimice.
Vorbitorul a evidențiat, totodată,
necesitatea reglementării prin mij
loace pașnice a focarelor de ten
siune și conflict existente în lume,
exprimînd opinia că „aceasta este
una din cele mai presante sarcini
care stau în fața O.N.U.".
Ministrul de externe al Birmaniei, U Chit Khlaing, a apreciat că
..problema cea mai urgentă a lumii
contemporane o constituie realizarea
dezarmării nucleare". El a arătat că
tara sa se pronunță cu fermitate
în favoarea unor măsuri practice
în sfera dezarmării nucleare, care să
limiteze și in final să elimine cu de
săvârșire riscul unei conflagrații nu
cleare devastatoare.
In continuare el a vorbit pe larg
despre criza actuală din economia
mondială, arătînd că aceasta afectea
ză toate statele, dar mai ales țările
în curs de dezvoltare. In context,
vorbitorul a subliniat că se impune
rezolvarea urgentă, prin negocieri, a
problemei datoriei externe extrem de
ridicate a țărilor în curs de dezvol
tare. reducerii ratei
dobinzilor la
împrumuturi, apreciind că soluționa
rea echitabilă a acestor chestiuni ar
fi In interesul tuturor națiunilor, al
dezvoltării largi și neîngrădite a eco
nomiei mondiale și a. colaborării re
ciproc avantajoase dintre state.
Ministrul de stai pentru afacerile
externe al Senegalului. Moustapha
Niasse, a cerut tuturor statelor lumii
să condamne și să nu recunoască re
centele așa-numite reforme constitu
ționale din R.S.A.. prin care rasiștii
sud-africani introduc noi discrimi
nări împotriva populației africane
majoritare, urmărind în fapt perpe
tuarea și consolidarea dominației mi
norității albe in această țară. El a
cerut, de asemenea, ca O.N.U. și
statele membre să-și intensifice ac
țiunile pentru transpunerea în viață
a prevederilor Rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate, astlel incit să
se pună capăt ocupării ilegale a Na
mibiei de către R.S.A., iar poporul
namibian să-și vadă materializate
idealurile sale de libertate și inde
pendență. Totodată, ministrul senegalez s-a declarat în favoarea unei
soluții negociate în conflictele exis
tente în diferite părți ale globului.

• Abordînd probleme complexe ale
economiei mondiale, ministrul senegalez a spus :
Criza economică mondială Iși are
rădăcinile în suma inechităților și
dezechilibrelor din sistemul economic
internațional. Instituirea unei noi or
dini economice internaționale este
singura cale de a rectifica aceste ine
chități.
Rashleigh Jackson, ministrul afa
cerilor externe al Guyanei, a apre
ciat că încordarea din viața interna
țională se datorează, in principal, re
curgerii frecvente de către unele sta
tă la forță, la politica de presiuni,
dictat și amestec în treburile interne
ale altor popoare, nesocotirii princi
piilor dreptului internațional, conti
nuării în ritm tot mai accelerat a
cursei înarmărilor șl absenței unui
dialog constructiv pentru rezolvarea
marilor probleme ce confruntă ome
nirea. O cale sigură și rațională de
depășire a încordării din viața in
ternațională — a arătat vorbitorul —
o constituie respectarea strictă de
către toate statele și în toate situa
țiile a principiilor dreptului inter-

DEZBATERILE
DIN CADRUL ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U.
național și democratizarea raporturi
lor internaționale, atît a celor poli
tice, cît si a celor economice. Inter
dependențele din lumea contempo
rană și interesul general al unei evoluții normale a cooperării dintre
state reclamă găsirea unor soluții echitabile la gravele probleme acumu
late în economia mondială, care să
țină seama înainte de toate de ne
voile de progres ale țărilor în curs
de dezvoltare, cel mai puternic afec
tate de fenomenele de criză din eco
nomia mondială.
Ciclul de violentă la care asistăm
în viata internațională, a declarat
Rashid Abdullah Al Nuaimi. minis
trul de stat pentru afacerile externe
al Emiratelor Arabe Unite, se dato
rează absentei rațiunii, urmăririi de
către unele state a unor interese în
guste, presiunilor împotriva țărilor
în curs de dezvoltare vizind să îm
piedice aceste state să-și dedice
eforturile lor si resursele de care
dispun propriei dezvoltări economi
ce si sociale. Vorbitorul s-a referit
pe larg la conflictul arabo-israelian
și la războiul dintre Irak și Iran,
arătind că tara sa se pronunță pen
tru reglementarea pașnică, prin ne
gocieri, a acestor conflicte, negocieri
care ar fi in interesul popoarelor
implicate în aceste confruntări, al
păcii si securității mondiale.
Ei a subliniat că o pace atotcuprin
zătoare si dreaptă în OrientuJ. Mijlo
ciu trebuie să se bazeze pe rezolu
țiile O.N.U., și in primul rind pe re
cunoașterea dreptului legitim al
palestinienilor la un stat propriu, in
dependent. Vorbitorul a declarat că
tara sa se pronunță pentru convoca
rea unei conferințe internaționale
de pace privind Orientul Mijlociu
sub egida O.N.U., cu participarea
tuturor părților interesate, inclusiv
a O.E.P.
O idee centrală a discursului rostit
de ministrul de externe al Nigeru
lui. Ide Oumarou, a reprezentat-o
sublinierea imperativului ca toate
focarele de conflict si diferendele din
diferite părți ale lumii să fie regle
mentate prin miiloace pașnice, prin
negocieri între părțile implicate, cu
sprijinul O.N.U. și al tuturor state
lor membre ale organizației mon
diale. El a arătat că stingerea foca
relor periculoase de tensiune acu

mulate în lume este posibilă numai
prin renunțarea cu hotărîre de către
toate statele la politica bazată pe
forță si amenințarea cu forța si la
amestecul în treburile interne ale
upor țări suverane.
Declarind că actuala criză econo
mică mondială afectează serios în
principal țările In curs de dezvolta
re. vorbitorul s-a referit la efectele
dezastruoase ale crizei asupra state. lor africane, arătînd, între altele, că
rata de creștere în Africa, in anii
1982—1983. a fost de 0,2 la sută, pro
ducția pe locuitor a scăzut cu 10 la
■ sută anual, iar situația alimentară
a ajuns alarmantă, intrucit 24 de țări
africane lovite de secetă sînt con
fruntate dramatic cu foametea si
subnutriția.
Vorbitorul a subliniat imperativul
edificării noii ordini economice in
ternaționale.
Ministrul de externe al Liberiei,
Ernest Eastman. s-a referit pe larg
la situația gravă cu care sînt con
fruntate tarile africane din cauza
crizei economice mondiale, a sub
dezvoltării, a datoriei externe ridi
cate. a foametei, subnutriției si bo
lilor.
Vorbitorul a apreciat că o soluțio
nare radicală, pe
termen lung, a
problemelor complexe si grave cu
care sînt confruntate țările in curs
de dezvoltare presupune in mod ne
cesar instaurarea noii ordini econo
mice internaționale, bazată pe justi
ție și echitate, pe asigurarea drep
tului inalienabil al fiecărui popor la
dezvoltare .de sine stătătoare, la
progres economic și social.
Referindu-se la marile pericole
generate de cursa Înarmărilor. in
special de înarmările nucleare, el a
apreciat că sporirea an de an a mij
loacelor de distrugere are ca rezul
tat o diminuare continuă a coeficien
tului de securitate al națiunilor.
Cursa înarmărilor, a declarat vorbi
torul, consumă o cantitate dispro
porționată din resursele tot mai pu
ține ale planetei noastre. Este, de
aceea, urgent să se dea un răspuns
adecvat la problema necesității întă
ririi securității statelor, pe baza
dezarmării și nu prin sporirea chel
tuielilor militare, prin intensificarea
cursei înarmărilor și a rivalităților.
Vorbitorul a subliniat că o sarcină
de cea mai mare urgență a O.N.U.,
a tuturor statelor membre o consti
tuie angajarea unor negocieri serioa
se care să diminueze și să elimine
pericolul de război, să conducă la
oprirea și schimbarea sensului cursei
înarmărilor, la realizarea dezarmă
rii, cu prioritate a dezarmării nu
cleare.
Președintele Consiliului Național
al Revoluției din staiul Burkina,
Thomas Sankara, a consacrat o mare
parte din discursul său înfățișării
efectelor negative puternice ale cri
zei economice mondlalș și ale stă
rii de subdezvoltare asupra țărilor
in curs de dezvoltare din Africa și
de Pe alte continente ale lumii. El
a cerut să se inițieze de urgentă un
dialog constructiv între statele in
dustrializate și țările în curs de
dezvoltare, care să conducă la elimi
narea actualelor disparități si ano
malii din sistemul economic si fi
nanciar internațional si la instau
rarea unei noi ordini economice
mondiale.
Vorbitorul a arătat că popoarele
din țările sărace ale lumii sînt in
dignate de faptul că primesc o asis
tență internațională derizorie pentru
dezvoltare, in timp ce sute și sute
de miliarde de dolari sînt irosite
pentru înarmare, pentru producerea
unor arme în vederea distrugerii
omenirii.
Vorbitorul a adresat în încheiere
un apel comunității internaționale și
O.N.U. să acționeze cu mai multă
hotărire pentru eliminarea politicii
de apartheid a R.S.A. și pentru ur
gentarea accesului la independență
al poporului namibian.

Sint necesare măsuri concrete pentru BEIJING
întărirea încrederii și securității in Europa Manifestare consacrată împlinirii a 35 de ani de la stabilirea
Intervenția șefului delegației române la reuniunea de la Stockholm
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — La
Conferința de la Stockholm pentru
măsuri de încredere și securitate și
pentru dezarmare în Europa continuă
în ședințele plenare
examinarea
propunerilor concrete de măsuri pre
zentate de. către state, inclusiv a mă
surilor preconizate de țara noastră.
Aceste dezbateri au ca obiectiv cla
rificarea și apropierea pozițiilor țări
lor participante, pregătirea condiții
lor pentru începerea negocierilor.
Concomitent, prin convorbiri și con
tacte neoficiale între delegații, se
desfășoară o intensă activitate în
dreptată spre realizarea unui acord
asupra creării unor organe de lucru
care să permită trecerea la negocieri
concrete, pornind de la tratarea
egală a tuturor propunerilor formu
late la conferință.
Intervenind în dezbaterile de vi
neri, șeful delegației române a atras
atenția asupra faptului că, în opinia
statelor autoare, obiectivul propune
rilor făcute vizează înfăptuirea unor
măsuri care să conducă la diminua
rea riscului unei confruntări milita
re, la întărirea încrederii reciproce
și securității, la negocierea ulteri
oară a unor acorduri de reducere a

armamentelor în Europa. Faptul că
aceste propuneri reflectă, pe lingă
elemente comune sau apropiate, și
deosebiri de abordare și de fond —
unele din ele considerabile — nu
trebuie să fie un motiv de amînare,
ci de incepere neintirziată a negocie
rilor — singura modalitate de redu
cere a punctelor divergente și de
realizare a unor acorduri cit mai
substanțiale.
Reprezentantul român a chemat
celelalte delegații să conlucreze pen
tru obținerea de rezultate concrete,
deoarece numai astfel conferința
poate contribui la reluarea politicii
de destindere, cooperare și dezarma
re pe continentul european. în do
rința de a participa constructiv la
examinarea de fond a propunerilor
aflate in atenția conferinței, la pro
movarea unei atmosfere de lucru și
a dialogului pozitiv, șeful delegației
țării noastre s-a referit pe larg la
unele din măsurile preconizate de
România, subliniind însemnătatea
deosebită pe care ar avea-o elabo
rarea, adoptarea și aplicarea in prac
tică a unor asemenea măsuri pen
tru menținerea și consolidarea păcii
și securității in lume.

Vizita unei delegații militare române
în

U. R. S. S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — In pe
rioada 1—5 octombrie, o delegație
militară română condusă de generalul-locotenent Uie Ceaușestu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Poli
tic Superior al Armatei, a făcut o
vizită oficială de răspuns pentru,
schimb de experiență în U.R.S.S., la
invitația generalului de armată A. A.

Epișev, șeful Direcției Principale
Politice a Armatei și Flotei Mari
time Sovietice.
Pe timpul cit s-a aflat in țara
vecină și prietenă, delegația militară
română a avut convorbiri la Direc
ția Principală Politică a Armatei și
Flotei Maritime Militare Sovietice, a
vizitat unități și instituții militare,
obiective social-economice.

MAREA BRITANIE

încheierea lucrărilor Conferinței
anuale
*

a Partidului Laburist
LONDRA 5 (Agerpres). — Lucră
rile Conferinței anuale a Partidului
Laburist, de opoziție, din Marea
Britanie. s-au încheiat vineri seara,
la Blackpool,
Principala tematică a dezbaterilor
a fost situația economică si socială
din Marea Britanie — deosebit de
încordată, in condițiile unui nivel
record al șomajului (3,2 milioane,
reprezentind 12,9 la sută din forța de
muncă a tării) si ale unor indica
tori descurajatori privind evoluția
economiei. Delegații au aprobat o
rezoluție ce preconizează, in cazul
venirii la conducere a unui guvern
laburist, o modificare radicală a po
liticii economice, urmărind reactiva
rea ' investițiilor in economie, renationalizarea unor întreprinderi profi
tabile transferate de cabinetul con

servator în mîinile capitalului privat,
diminuarea șomajului. In același
context, conferința a adoptat o re
zoluție exprimînd sprijinul total
pentru greva minerilor, care de șap
te luni luptă pentru protejarea locu
rilor lor de muncă.
în ceea ce privește politica de
apărare si externă, conferința a rea
firmat programul laburist de elimi
nare a armelor nucleare americane
de pe teritoriul britanic si de renun
țare la arsenalul nuclear britanic.
S-a adoptat, de asemenea, o rezolu
ție preconizind ruperea tuturor le
găturilor tării cu regimul rasist sudafrican. precum si un alt document
prin care se cere inițierea de nego
cieri cu Argentina în legătură cu
problema Arhipelagului Malvinelor
(Falkland).

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres)
— în cuvintul rostit la încheierea
reuniunii anuale a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale Organi
zației Conferinței Islamice, (O.C.I.),
desfășurate la New York, Habib
Chatti, secretarul general al organi
zației. a cerut retragerea neintirziată
și necondiționată a trupelor israeliene din sudul Libanului. Totodată,
relevă agențiile internaționale de
presă, Chatti s-a pronunțat in fa
voarea convocării .unei conj'erințe
internaționale in problema Orientu
lui Mijjociu. avind ca punct .princi
pal pe ordinea de zi problețna pa
lestiniană.
Agenția France Prjesse
menționOazu. de asemenea, cg reprezentan
ții celor 45 de state ' membre a,Io

O.C.I. — inclusiv
Egiptul, care a
fost reintegrat oficial in organizație
cu acest prilej — au condamnat, intr-o
rezoluție, politica represivă a auto
rităților israeliene in teritoriile arabe
ocupate si au relevat, totodată. ..si
tuația' dramatică" generată de conti
nuarea conflictului iraniano-irakian.
TEL AVIV 5 (Agerpres). — For
țele israeliene de ocupație continuă
acțiunile represive împotriva popu
lației din sudul Libanului. In pre
zent, circa 900 de persoane, in ma
joritate palestinieni, se află în de
tenție in lagărul de la Ansar, trans
mite agenția Reuter. Prizonierii tră
iesc în condiții precare de alimen
tație și igienă.

R. D. GERMANĂ

siderurgiștilor

■-------

zent, producția de laminate la rece a
ajuns la 1,1 milioane tone, iar cea
de oțel brut la 2 milioane tone, ceea
ce înseamnă un sfert din întreaga
producție de oțel a țării. In 1981, a
început construcția unei linii de convertizoare cu oxigen deja intrată în
probe tehnologice in cinstea celei
de-a 35-a aniversări a R. D. Ger
mane. Noua oțelărie va avea în
final o capacitate anuală de 2,2 mi
lioane tone de oțel. Linia de convertizoare încheie lin ciclu tehnolo
gic complet. Peste 1 800 de între-

însemnâri de călătorie
prinderi din Republică primesc oțe
luri sub diverse forme de la Eisen
huttenstadt. „In momentul de față,
ne explică tovarășul director, colec
tivul întreprinderii iși concentrează
atenția asupra laturii calitative a
producției. Un loc tot mai important
îl ocupă producția de oțeluri spe
ciale. Aș vrea să subliniez că o
etapă hotărîtoare in creșterea capa
cității combinatului a fost intrarea
in funcțiune in 1976 a unei moderne
stații de aglomerare construită de
muncitori și specialiști români, rod
al strinselor relații de colaborare
statornicite intre țările noastre prie
tene. De atunci am mai realizat îm
preună și alte obiective, printre care
o instalație automată de descărcare
a minereurilor".
Dar despre conlucrarea cu munci
torii și specialiștii români ne vor
bește și tovarășul Eberhart Dittmar,
șeful stației de aglomerare. Noul
interlocutor ne conduce spre altă
extremitate a combinatului, unde se
întinde impozanta construcție a sta
ției de aglomerare. Instalația pro
iectată de IPROMET și executată
în cea mai mare parte de între

prinderea de construcții și montaje
siderurgice Galați transformă pe
cale termică minereuri de fier cu
granulație mică într-un material
spongios care, introdus în furnale,
se prelucrează cu consum mic de
cocs, rezultind fonta necesară pro
ducției de oțeluri. Fabrica este do
tată cu electrofiltre de epurare a ga
zelor arse și instalații de desprăfuire
de fabricație românească, asigurind,
în afara unor condiții optime de
lucru, reintroducerea în circuitul
producției a unor cantități mari de
materiale, care altfel s-ar fi pierdut
și ar fi poluat, in același timp, at
mosfera. Automatizarea complexă a
procesului de aglomerare permite
exploatarea fabricii cu un personal
redus.
„Aș dori să menționez că la con-,
struirea stației am lucrat alături de
specialiști români, ne spune interlo
cutorul. Pentru ambele părți era
vorba de o premieră industrială :
prima instalație de acest fel con
struită in țara noastră și prima sta
ție de aglomerare ridicată de ro
mâni in străinătate. Relațiile cu spe
cialiștii români au fost excelente, ca
dealtfel și rezultatele acestei strinse
cooperări. De atunci, combinatul
nostru întreține un permanent con
tact cu întreprinderile românești si
milare. Peste citeva zile voi pleca
din nou in România, unde vom exa
mina cu specialiști din țara dum
neavoastră noi posibilități de adincire
a cooperării in domeniul siderurgiei
și vom efectua cu acest prilej un
schimb util de experiență, cu atit
mai mult cu cit siderurgia româ
nească a devenit o ramură indus
trială de tradiție in țara dumnea
voastră."
Odată cu combinatul crește și ora
șul. în perimetrul său au apărut
mereu noi locuințe, străzi, parcuri și
grădini pline de flori, în care răsună
glasurile copiilor (natalitatea este
aici peste media pe întreaga repu
blică). Primarul orașului, tovarășul

BEIJING 5 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor consacrate împli
nirii a 35 de ani de la stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Chineză, Asociația de
prietenie a poporului chinez cu străi
nătatea și Asociația de prietenie
China — România au organizat l*i
Beijing o recepție.
Luind cuvintul, Li Qiang, pre
ședintele Asociației de prietenie Chi
na — România, a arătat că stabilirea
relațiilor diplomatice cu România la
numai citeva zile după proclamarea
Republicii Populare Chineze repre
zintă expresia solidarității dintre po
poarele chinez și român, călite in
luptele pentru dreptate socială și in
dependență națională. Dezvoltarea
continuă a relațiilor bilaterale in
toate domeniile, a arătat, vorbitorul,
corespunde pe deplin intereselor ce
lor două țări și popoare, cauzei păcii
și progresului.
Referindu-se la marile realizări ale
României în construcția socialistă, Li
Qiang a subliniat ritmurile rapide de
dezvoltare a economiei românești, în
special în ultimele două decenii, da
torită politicii clarvăzătoare promo

Vedere din Eisenhuttenstadt
Werner Viertel, ne Înfățișează un
amplu și concludent tablou al dez
voltării acestui ftiodern centru ur
banistic al R. D. Germane. Eisen
huttenstadt are în prezent 50 000 de
locuitori, iar ca urmare a creșterii
combinatului a ajuns să fie cel
de-al doilea port fluvial al țării. Pe
lingă cele 19 000 de apartamente, ora
șul este dotat cu o rețea comer
cială corespunzătoare, școli, grădi
nițe de copii, așezăminte culturale
(cinci case de cultură și 11 cluburi
pentru tineret), baze sportive. „După
cum se poate remarca, ne spune
primarul, Eisenhuttenstadt este un
oraș nu numai al otelurilor și la
minatelor, ci și al florilor. Avem nu
mai puțin de 15 mp de spații verzi
pentru fiecare locuitor. Deputății
consiliului orășenesc au reușit să
atragă întreaga populație la întreți
nerea parcurilor. In cinstea jubileu
lui republicii, s-au efectuat pină
acum lucrări in valoare de 18 mili
oane mărci. Este normal ca cetățenii
să-și iubească orașul deoarece știu
prea bine că Eisenhuttenstadt este o
creație a anilor de edificare a socia
lismului. Nouă ne place să-i spu
nem un copil al republicii pentru
faptul că s-a născut la nouă luni de
la întemeierea Republicii Democrate
Germane".

Apoi primarul a continuat : „Mă
bucur că m-am intilnit cu ziariști
români, avind astfel posibilitatea
să-mi exprim satisfacția față de
prietenia care ne leagă de țara dum
neavoastră. In combinat ați văzut
la modul concret rezultatele coope
rării dintre România și R. D. Ger
mană. Sint convins că recentele con
vorbiri de la București dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker, în zilele
cind dumneavoastră ați sărbătorit
40 de ani de la revoluția de eliberare
socială și națională, antifascistă si
antiimperialistă, vor da noi impulsuri
cooperării dintre partidele și po
poarele noastre, angajate deopotrivă
in dezvoltarea socialistă a celor două
țări, în lupta pentru pace și secu
ritate in Europa și în întreaga
lume".
...însemnările din carnetul de re
porter se înscriu ca tot atitea im
presii durabile despre hărnicia lo
cuitorilor acestui tînăr oraș care,
prin munca și creativitatea lor, au
înscris o vastă zonă, altădată pa
triarhală, în circuitul vieții econo
mice moderne, caracteristice întregii
dezvoltări a Republicii Democrate
Germane.

Constantin VARVARA

vate de P.C.R., sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.
A luat cuvintul, de asemenea, am
basadorul României la Beijing, An
gelo Miculescu, care a subliniat con
tribuția hotărîtoare la amplificarea
raporturilor dintre cele două partide,
țări și popoare a întilnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt desfășurate
la București și Beijing, a înțelegeri
lor convenite cu aceste prilejuri.
Au fost prezenți Ye Fei, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze, He
Kang, ministrul agriculturii, zooteh
niei și pescuitului, Zhu Tunan, vice
președinte al Asociației de prietenie
a poporului chinez cu străinătatea.
Qian Qichen, adjunct al ministrului
afacerilor externe,
Li
Shuzheng,
adjunct al șefului secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C.C., Zhou
Weishi, adjunct al ministrului cultu
rii, Lu Xuejien, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și relațiilor
economice, reprezentanți ai unor in
stituții culturale, ziariști, precum și
membri ai ambasadei române din
Beijing.

Cuvintarea tovarășului Gustav Husak

la încheierea lucrărilor. plenarei C. C. al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 5 (Agerpres), — Luind cu
vintul la încheierea lucrărilor plena
rei Comitetului Central al P.C. din
Cehoslovacia, GuStav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R. S. Cehoslovace, a rele
vat că transformările revoluționare
înfăptuite in agricultură și in viața
satelor constituie unul dintre cele
mai mari succese ale politicii parti
dului, informează agenția C.T.K.
Evidențiind rezultatele bune obți
nute in acest an, vorbitorul a arătat
că trebuie avute in vedere, totodată,
lipsurile 'și neajunsurile existente
încă in agricultură, lipsuri mențio
nate in raportul Prezidiului și in
luările de cuvînt de la plenară. în
lăturarea acestor lipsuri, a subliniat
el, nu necesită întotdeauna investiții

de capital, în multe cazuri aceasta
depinzind de atitudinea responsabilă
față de muncă, de nivelul conducerii,
de justa repartizare a cadrelor.
In continuare, G. Husak s-a referit
la dezvoltarea celorlalte ramuri ale
economiei naționale, relevind că 'în
deplinirea cu succes a sarcinilor tra
sate de plenara precedentă a C.C. al
P.C.C. confirmă justețea liniei de in
tensificare a ritmului de dezvoltare
a economiei.
In prezent, a arătat în încheiere
vorbitorul, toată atenția trebuie con
centrată asupra indeplinirii și depă
șirii planului pe anul in curs și a
pregătirii planului pe anul 1985. în
deplinirea acestor sarcini reclamă o
înaltă responsabilitate de partid și
cetățenească.

Ajutor acordat de Societatea de Cruce Roșie
din R.P.D. Coreeană sinistraților din Coreea de Sud
PHENIAN 5 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. anunță că s-a încheiat
livrarea de către Societatea de Cru
ce Roșie din R.P.D. Coreeană de
ajutoare pentru persoanele sinistrate
în urma marilor inundații din Co
reea de Sud. Acordarea ajutorului —
se relevă în comunicat — este pri
mul eveniment semnificativ in is
toria de aproape 40 de ani a scin

dării naționale, mareînd un moment
important pe calea spre realizarea
dezideratului de reunificare. Se sub
liniază că. prin cooperarea realizată
în timpul livrării ajutoarelor, organi
zațiile de Cruce Roșie din R.P.D.
Coreeană și din Coreea de Sud au
creat un precedent bun in direcția
colaborării, unității și reunificării
țării.

Acord intre Argentina și Chile in problema Canalului Beagle
Argentina și Chile au anunțat că
au ajuns la un acord pentru soluțio
narea diferendului lor eu privire la
Canalul Beagle. Proiectul de acord a
fost negociat cu ajutorul unei comi
sii de mediere instituite de Cetatea
Vaticanului, informează agențiile in
ternaționale de presă.

In vederea elucidării tuturor aspecteloi legale de semnarea tratatu
lui final, delegațiile celor două țâri
i»i vor continua convorbirile la
Roma, se arată intr-un comunicat
dat publicității simultan la Buenos
Aires. Santiago de Chile și Cetatea
Vaticanului.
(Agerpres)

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
PENTRU REALIZAREA DREPTULUI LA INDEPENDENȚA- AL PO
PORULUI NAMIBIAN. Accesul la independență al Namibiei, teritoriu
I ocupat ilegal de regimul rasist sud-african, trebuie să aibă la bază rej zoluția 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. — se arată într-o de
clarație a Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
. dată publicității la Luanda. Documentul condamnă manevrele R.S.A. de
tergiversare a soluționării problemei namibiene, manevre facilitate de
poziția conciliantă a unor state occidentale și lansează opiniei publice
. internaționale apelul de a acționa pentru izolarea regimului rasist de
la Pretoria.

COMUNICATUL COMUN dat
I publicității la încheierea convorbi| rilor dintre Veselin Giuranovici,
președintele Prezidiului R. S. F.
r Iugoslavia, și Gnassingbe Eyadema,
președintele Republicii Togoleze,
care a efectuat o vizită oficială la
. Belgrad, apreciază situația interna
țională actuală ca deosebit de gravă,
I subliniind in context rolul impor
tant al mișcării de nealiniere in
(apărarea păcii și promovarea coo
perării intre toate statele — trans
mite agenția Taniug. Părțile au
• evidențiat necesitatea instaurării
unei noi ordini economice internaI ționale.

Oameni și fapte în orașul

Multe din numele localităților sînt,
după cum se știe, intraductibile,
semnificația lor pierzîndu-se
in
ceața istoriei. Ceea ce nu se poate
spune despre Eisenhuttenstadt, care
înseamnă, în traducere,
„Orașul
uzinei siderurgice". Și el nu iși dez
minte numele. Complexul industrial
si orașul au de fapt aceeași vîrstă :
34 de ani. Cu un an mai tinpre
decit virsta Republicii Democra
te Germane, care împlinește 35
de ani. Apariția lor pe harta
țării nu a fost întîmplătoare. Moște
nind o industrie de prelucrare a me
talelor relativ dezvoltată, Republica
Democrată Germană dispunea insă
de o slabă bază de materii prime
necesare acestei industrii. Din aceste
rațiuni economice, la cel de-al IlIlea Congres al P.S.U.G. s-a hotărî t
construirea unui mare combinat si
derurgic pentru a acoperi în bună
măsură necesitățile de fontă, otel,
laminate.
Debutul orașului șl combinatului
In viața economico-socială a R. D.
Germane a fost cu adevărat verti
ginos. La 18 august 1950 a fost doborît primul pin din pădurea care
era atotstăpînitoare pe aceste me
leaguri ; in septembrie 1951 intra in
funcțiune primul furnal înalt, iar
constructorii dădeau în primire mun
citorilor 128 de apartamente. In
prezent, pe platforma combinatului
funcționează șase furnale, o stație
de preparare și aglomerare a mine
reului, o fabrică de laminate, o cen
trală electrică, o instalație de înno
bilare a oțelurilor, o instalație de
valorificare a zgurei pentru indus
tria construcțiilor.
După o cursă cu microbuzul pe
străzile lungi, cu marcaje de circu
lație, ale combinatului, ajungem la
laminorul de benzi la rece. Tovară
șul Hans Konrad, unul din directorii
unității, ne informează că laminorul
respectiv a intrat1 în funcțiune în
1988, fiind proiectat inițial pentru o
producție de 650 000 tone. In pre-

relațiilor diplomatice dintre România și R. P. Chineză

î
FESTIVITĂȚILE DE LA MA| SERU. în capitala Regatului Lesot
ho, Maseru, a avut loc o adunare
I consacrată sărbătoririi zilei na
ționale — a 18-a aniversare a pro
clamării independenței de stat.
Iln alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. ministrul planificării
econo
mice, R. E. Sekhonyana, a lansat,
în numele guvernului, un apel po| porului din Lesotho de a acționa
pentru pace și unitate națională.
Referindu-se la economia țării, el
. a subliniat necesitatea creșterii
producției agricole.
REUNIUNE A FEMEILOR AFRII CANE. în orașul tanzanian Arusha
se va desfășura, incepind de la
8 octombrie, o reuniune a repreIzentantelor organizațiilor de femei
din țările africane membre ale Or
ganizației Unității Africane —
O.U.A. și ale mișcărilor de elibeIrare de pe continentul african. Or
ganizată sub egida Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Africa șl
Ia O.U.A., reuniunea șe înscrie în
cadrul acțiunilor vizind pregătirea
Conferinței mondiale a Deceniului
Națiunilor Unite pentru femei, care

va avea loc la Nairobi (Kenya), in
iunie anul viitor.
LA TEHERAN a început o run
dă de convorbiri intre reprezentan
ții Iranului, Pakistanului și Turciei
consacrată examinării stadiului co
operării economice dintre cele trei
țâri — informează agenția iraniană
de presă I.R.N.A.

ȘOMAJUL IN S.U.A. Numărul
șomerilor înregistrați oficial în
Statele Unite, la sfirșitul lunii sep
tembrie, era de 8.46 milioane, ceea
ce reprezintă 7,4 la sută din totalul
populației active, relevă un raport
al Ministerului Muncii dat publi
cității la Washington,
ȘAPTE ȚARI LATINO-AMERICANE au cerut Națiunilor Unite
să convoace o conferință interna
țională asupra drogurilor, in cadrul
căreia traficul ilegal de stupefiante
să fie declarat o „crimă împotriva
umanității".
NOI VICTIME ALE REPRFȘțLNILOR DIN R.S.A. Alți trei tineri
de culoare au fost răniți in Re
publica Sud-Africană cu focuri de
armă, ca urmare a intervenției bru
tale a poliției regimului rasist pen
tru dispersarea unor demonstrații
de protest. Noile demonstrații de
protest au urmat după două zile de
incidente violente, in cursul cărora
cinci persoane de culoare și-au
pierdut viața.
CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII
IN ARGENTINA. Potrivit cifrelor
anunțate de guvernul argentinian,
costul vieții a crescut în septem
brie în această țară cu 27,5 la sută.
Pentru ultimele 12 luni, rata anuală
a inflației a ajuns astfel la 687.8 ia
sută.

Lansarea navetei spațiale „Challenger"
WASHINGTON
5
I (Agerpres). — De la

centrul spațial KenInedy (Florida), a fost
lansată, vineri, nave
ta spațială americană
I „Challenger", avind la
bord un echipaj de
șapte astronauți
—
| cinci bărbați și două

femei. Misiunea — cea
de-a șasea a navetei
„Challenger" și a 13-a
de la intrarea in uz a
navelor spațiale ame
ricane de acest tip —
urmează să
dureze
opt zile. Unul dintre
astronauți este cetă
țean canadian. Prin

tre punctele principa- I
le din programul na- |
vetei figurează lansa
rea unui satelit pen
tru studierea radiației
terestre și ieșirea in
spațiu a lui Kathryn
Sullivan — prima americană participantă
la o astfel de opera-
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