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TINERETUL - o mare și entuziastă forță 
a progresului multilateral al patriei

IN ȘPIRIȚUL SARCINILOR SUBLINIATE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

IN INTÎMPINAREA CONGRESULUI

AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

PRODUCȚIA FSZICĂ- INTEGRAL REAL8ZATĂ!
Ce măsuri se impun pentru sporirea continuă

a producției de cărbune
In această perioadă premergătoare Congresului al XIII-lea al 

partidului. în toate sectoarele de activitate si îndeosebi in indus
tria extractivă se desfășoară o amplă si susținută întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea exemplară a planului la producția fi
zică. Iată de ce nu pot fi decît îmbucurătoare știrile sosite zilnic 
la redacție și care anunță îndeplinirea ritmică, integrală și chiar 
depășirea planului ia producția de cărbune in numeroase unități 
miniere.

Totuși. în perioada oare a trecut din acest an. pe ansamblul 
sectorului s-au acumulat mari restante Ia producția de cărbune. 
Cum se explică aceste neajunsuri ? Ce măsuri se impun a fi luate 
pentru sporirea producției de cărbune și transportarea lui operativă 
la termocentrale ? Sînt doar cîteva din întrebările la care își pro
pune să răspundă ancheta de azi a „Scînteii".

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ROVINARI

Un obiectiv principal: folosirea din plin 
a utilajelor

în acest an, întreprinderea minieră 
Rovinari urmează să realizeze 17 la 
sută din producția de cărbune a țării. 
Nu trebuie să jnai argumentăm, deci, 
în nici un fel dimensiunile activității 
din această unitate și nici importan
ța pe care o are organizarea temei
nică, pină in cele mai mici amănunte, 
a muncii și a producției, folosirea 
judicioasă a bazei tehnice din dotare. 
Se pune însă întrebarea : sint re
zultatele obținute la nivelul posibili
tăților existente ?

Cariera Girla trebuie să asigure 
aproape o treime din producția de 
cărbune a întreprinderii. Rezultate
le ? „în prima parte a anului, ritmul 
extracției nu a fost corespunzător și 
atunci s-au acumulat și cele mai mari 
restanțe, ne spune brigadierul exca- 
vatorist Vasile Vlădoianu, șeful sec

LUCRĂRILE AGRICOLE-LA TIMP EXECUTATE!
Ce trebuie întreprins acum pentru strîngerea

fără pierderi a sfeclei de zahăr
In ultimii ani, la indicația condu

cerii partidului, au fost luate mă
suri pentru sporirea producției de 
sfeclă de zahăr și creșterea capa
cităților de prelucrare a acesteia 
prin construirea de noi fabrici. în- 
trucit ne afiăm in plină campanie 
de recoltare și prelucrare a sfeclei, 
este necesar ca fabricilor de zahăr 
să li se asigure in mod ritmic ma
teria primă necesară, astfel incit 
procesul de producție să se desfă
șoare neîntrerupt. Mai mult decit 
în alți ani. trebuie să se asigure o 
corelare perfectă intre lucrările de 
recoltare și transportul producției 
la bazele de preluare sau la fa
brici. Condițiile climatice din a- 
ceastă toamnă — temperaturi foar
te ridicate — obligă unitățile agri
cole și organele de specialitate să 
ia asemenea măsuri care să asigure 
ca tot ce so recoltează in cursul 
unei zile să se transporte imediat 
la fabrici sau la bazele de prelua
re. Cercetările intreprinse au afătat 
că sfecla de zahăr lăsată 24 de ore 
pe cimp pierde 1,2 la sută din greu
tate, iar conținutul în zahăr se re
duce eu 0,24 la sută. Este ușor de 
imaginat ce pierderi pot înregistra 
unitățile agricole, cu cit se dimi
nuează producția de zahar în cazul 
cînd sfecla este lăsată multe zile la 
rînd în grămezi pe cîmp. Ce se face 
și ce trebuie întreprins acum pen
tru a se asigura ritmic fabricilor de 
zahăr materia primă necesară, ast

OAMENI Al MUNCII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ!

Răspunzind însuflețitoarelor chemări adresate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționați cu fermitate, cu în
treaga voastră pricepere și dăruire pentru înfăptuirea exemplară a tuturor 
sarcinilor economice din această perioadă, întimpinînd Congresul al XIIl-lea 
al partidului cu succese remarcabile in toate sectoarele de activitate!<____________ _______________J

torului I. întreaga producție se 
realizează în cariere de suprafa
ță și, ca atare, am putea da vina 
pe condițiile grele din timpul ier
nii, Adevărul este insă că nu am 
fost pregătiți pentru asemenea con
diții. Nu. au fost câueiucafe toate ’to-' 
bele de acționare, nu s-au montat 
razuri, unele vulcanizări au fost de 
slabă calitate, nu. am avut pregătite 
drumurile de acces in carieră, ceea 
ce a influențat serios nivelul produc
ției. Menționez aceste detalii deoa
rece am învățat din greutățile intîm- 
pinate și am întocmit un program 
mai larg de măsuri pentru îmbună
tățirea tehnologiilor, precum și pen
tru asigurarea din timp a celor mai 
bune condiții de lucru in sezonul 
rece."

Ca urmare a măsurilor luate, pro

fel incit procesul de prelucrare să 
se desfășoare neîntrerupt ?

Respectarea graficelor de recol
tare a sfeclei constituie prima con
diție de care depinde buna aprovi
zionare cu materie primă a fabri
cilor de zahăr. Aceasta presupune 
ca munca să fie astfel organizată 
incit zilnic să fie strînse cantitățile 
de sfeclă de zahăr stabilite în gra
fice. de comun acord de către uni
tățile agricole și fabricile de zahăr. 
Subliniem — cantitățile prevăzute 
— intrucit nu suprafața recoltată 
trebuie să constituie criteriul pe 
care să-I aibă in vedere conduce-, 
rile unităților agricole, ci producția ’ 
realizată, deoarece cantitatea de 
sfeclă realizată este cea care asigu
ră buna funcționare a fabricilor. 
Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare rezultă că pină în seara zilei 
de 8 octombrie sfecla de zahăr a 
fost strinsă de pe 42 la sută din su
prafața cultivată. Așa cum răzuită 
și din harta alăturată, in județele 
Bistrița-Năsăud, Bacău, Dîmbovița 
si Cluj producția a fost strinsă de 
pe 63—71 la sută din suprafața 
cultivată. în alte județe — Dolj, 
Sibiu. Vaslui. Mureș. Prahova. Să
laj si Constanta — realizările obți
nute la efectuarea acestei lucrări 
sînt cuprinse între 50 si 58 la sută.

Deși ne aflăm în plină campanie
(Continuare în pag. a IlI-a)

ducția a înregistrat, într-adevăr, u- 
nele creșteri, cu deosebire în lunile 
iulie și august. Sînt însă aceste re
zultate pe măsura potențialului teh
nic existent ? Un calcul arată că 
dacă numai două excavatoare ar fi 
funcționat doar cile 5 ore zilnic la 
extracția cărbunelui, planul ar fi fost 
îndeplinit și chiar depășit. Cariera 
dispune însă de 6 linii tehnologice 
pentru excavarea cărbunelui și ste
rilului. Iar restanța „la zi“, de peste 
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STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR, in procente 
pe județe, in seara zilei de 8 octombrie

(Date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Județele 
notate cu o linie nu cultivă sfeclă de zahăr)

300 000 tone lignit, se datorează toc
mai indicilor scăzuți de folosire a 
complexelor din carieră. „Cantitatea 
de cărbune extras, apreciază Con
stantin Tatomirescu, inginerul-șef al 
carierei, depinde în mod direct de 
activitatea de dăscopertare. Or, de la 
început, capacitatea de haldare nu a 
fost bine dimensionată. Cele două 
transportoare de steril au fost pre
văzute prin proiect cu covoare de
(Continuare în pag. a IlI-a)

în amplul și gloriosul proces re
voluționar al edificării socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României, alături de întregul popor, 
tineretul s-a ilustrat de-a lungul 
anilor ca un factor activ, ca un 
puternic și entuziast detașament. 
Ca întotdeauna, de-a lungul celor 
patru decenii de istorie nouă a ță
rii, tinerii s-au găsit în primele 
rînduri ale făuririi glorioasei opere, 
muncind cu pasiune, abnegație și 
hotărîre, alături de toți oamenii 
muncii, aducîndu-și o însemnată 
contribuție la realizarea obiective
lor politicii partidului, la activita
tea destinată progresului continuu 
al patriei. Cu energia vîrstei, cu 
talentul, priceperea și dăruirea ce-i 
sînt caracteristice, tînăra generație 
și-a înscris numele cu cinste, cu 
sentimentul dato
riei împlinite pe 
marile obiective 
și platforme in
dustriale. pe ma
rile șantiere e- 
nergetice de la 
Bicaz și Porțile de 
Fier, sau ale în
făptuirii progra
melor de trans
formare a naturii, 
pe magistralele 
metroului și ale 
Transfăgărășanului, sau pe căa mai 
grandioasă construcție a acestor ani 
— Canalul Dunăre — Marea Nea
gră.

Dînd o înaltă apreciere contribu
ției tineretului la edificarea noii 
orinduiri în patria noastră, secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, spunea : 
„Tineretul a fost prezent în toate 
sectoarele activității de dezvoltare 
economico-soeială a patriei noas
tre — in naționalizarea mijloacelor 
de producție și in dezvoltarea pu
ternică a industriei socialiste, in 
transformarea socialistă a agricul
turii și in realizarea unei agricul
turi moderne, în înfăptuirea revo
luției culturale și realizarea unui 
învățămînt, a unei științe și cul
turi înaintate. Toate acestea au ce
rut eforturi susținute, au constituit 
acțiuni revoluționare, desfășurate 
de poporul nostru, de clasa munci
toare în anii construcției socialiste 
și în care tineretul patriei noastre 
a fost prezent întotdeauna, făcîn- 
du-și datoria față de patrie, față 
de popor".

în aceste zile de muncă însufle
țită, in care întreaga țară întim- 
pină Congresul al XIII-lea al 
partidului, tineretul patriei, sub 
conducerea partidului, mobilizat de 
organizația sa revoluționară — 
Uniunea Tineretului Comunist, nu 
cunoaște o cauză mai înaltă decît 
aceea a înfăptuirii exemplare. îm
preună cu intregul popor, cu toți 
oamenii muncii, a sarcinilor, indi
cațiilor și orientărilor secretarului 
general al partidului. El își aduce 
contribuția entuziastă la îndeplini
rea sarcinilor economice ale fiecă
rui colectiv de muncă din indus
trie și agricultură, din construcții șl 
transporturi, din toate domeniile 
de activitate. Ia îndeplinirea inte
grală a planului pe acest trimestru, 
pe acest an, pe întregul cincinal. 
Constituie și aceasta răspunsul

FILIPEȘTII DE PĂ
DURE : O nouă capa

citate de producție
Tn cadrul programului de dez

voltare și modernizare, la în
treprinderea de utilaj minier din 
Filipeștli de Pădure s-a finali
zat încă o importantă investiție. 
Este vorba de sectorul de piese 
forjate cu o capacitate anuală 
de 1 000 tone, care a intrat, re
cent in funcțiune. Se obține în 
felul acesta in uizină peste 50 
la sută din necesarul de Piese 
foriate pentru fabricarea com
plexelor mecanizate de abatai. 
fapt ce dă posibilitate colecti
vului de aici să-si poată realiza 
ritmic si de calitate producția 
fizică. (Constantin Căpraru. co
respondentul „Scînteii"),

BACĂU : Livrări supli
mentare la export

Realizarea și depășirea sarci
nilor la export constituie un. 
obiectiv de prim ordin pentru 
toate colectivele de muncă 
din economia județului Bacău. 
Astfel, chimiștii din Borzești 
au livrat de la începutul anului, 
suplimentar, partenerilor externi 
cauciuc sintetic, sodă caustică, 
polistiren și alte produse în va
loare de aproape 19 milioane 
lei. Cantități Însemnate de pro
duse au livrat în plus la export 
și întreprinderea de panouri 
electropneumatice. întreprinde
rea de confecții si altele. 
(Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scînteii").

la datorie unde țara are nevoie de tine
Intr-o relatare anterioară stăruiam 

asupra unor existențe exemplare, 
așezate trainic sub semnul datoriei. 
Investigația noastră a îmbrățișat insă 
numeroase alte episoade de viață. 
Iar pentru că reunirea lor într-un 
singur buchet alcătuiește o emoțio
nantă dimensiune morală a omului 
nou, făurar tenace de istorie și ci
vilizație socialistă, revenim acum a- 
supra acestei teme. Temă cu mul
tiple și esențiale înțelesuri privind 
datoria noastră de părtași la desă- 
virsirea operei de edificare a noii 
orinduiri. socialiste, în România.

„SINTEM MINDRI CA DESPRE 
-PERLA- — BUZĂU SE VORBEȘTE 
IN MULTE LIMBI ALE PAMÎNTU- 
LUI". Cuvintele acestea aparțin lui 
Horvath Ștefan. înainte de a-1 Pre
zenta cititorilor, să relatăm cum 
de am aflat de el. Coresponden
tul „Scinteii" pentru județul Buzău a 
vizitat in toamna acestui an fabrica 
de sticlărie pentru menaj din To- 
mești, județul Timiș. Cu o vechime 
de peste 100 de ani. Acolo a fost în
trebat : „Ce mai face gravorul Hor
vath Ștefan, care lucrează acum la 
„Perla" — Buzău ? A plecat de aici, 
de la Tomești. împreună cu întîiul 
lui maistru — Bucur Codreanu — 
care i-a îndrumat primii pași în 
meserie. împreună cu Mihai Voines- 
cu, Roland Culman, Francisc , Er
nest. Ștefan Roșu, frații Constantin 
și Nicolae Andronic și multi alții".

întors acasă, Ia Buzău, cel întrebat 
a mers la întreprinderea „Perla". 
Unitate tînără, avind în urmă abia 
un deceniu de producție. Unitate 
care, de pe acum, exportă peste 60 
la sută din produsele făurite aici. 
Cîteva locuri unde „Perla" își tri
mite mesajele muncii și vredniciei 

direct, prin fapte, cu care tineretul 
își exprimă recunoștința față de 
partid și popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru atenția 
și grija cu care este înconjurat, 
pentru condițiile minunate de mun- 

,că și viață create, hotărirea de a 
face totul pentru a-și îndeplini la 
cel mai inalt nivel de calitate sar
cinile încredințate, acolo unde pa
tria o cere, acolo unde îl cheamă 
partidul.

Recenta plenară a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor a con
stituit un nou prilej ca. ex- 
primînd gindurile și voința milioa
nelor de tineri și copil din patria

Pe primul plan al preocupărilor - creșterea 
contribuției la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor economice din industrie, 

agricultură, construcții, din toate sectoarele 
de activitate

noastră, să-și afle o puternică rea
firmare vibrantele și alesele sen
timente de profundă stimă și re
cunoștință, de devotament fierbin
te și înaltă prețuire pe care ie 
nutresc toți tinerii țării față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prie
tenul și îndrumătorul apropiat al 
tinerei generații, față de neobosita 
și rodnica activitate pe care o des
fășoară, în fruntea partidului și a 
statului, pentru hibele și fericirea 
întregului nostru popor, pentru 
cauza socialismului și păcii, pen
tru o lume mai bună și mai dreap
tă pe planeta noastră. Participanții 
la plenară au reafirmat. în numele 
tuturor tinerilor și copiilor patriei, 
bucuria, profunda satisfacție, ade
ziunea deplină față de hotărirea 
plenarei C.C. al P.C.R. privind re- 
învestirea, la apropiatul forum al 
comuniștilor români, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu ai națiunii noastre, în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, chezășia construirii cu 
succes a măreței opere de edificare 
socialistă și comunistă a patriei.

Dezbătind cu viu interes și res
ponsabilitate proiectul Directivelor 
ce urmează a fi supuse aprobării 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. participanții la plenara C.C. al 
U.T.C., Consiliului U.A.S.C.R. și 
C.N.O.P. și-au exprimat, in nume
le întregului nostru tineret, depli
na adeziune față de conținutul Di
rectivelor ce prefigurează o etapă 
nouă, hotărîtoare pentru înfăptui
rea programului partidului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Expri- 
niînd, în cadrul dezbaterilor, acor
dul lor deplin cu obiectivele mo
bilizatoare ale dezvoltării viitoare 
a patriei, participanții la plenară — 
așa cum o atestă și telegrama adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Puterea științei
Prin obiectivele și 

liniile sale de configu
rație, prin structura 
sa arhitectonică, pro
iectul Directivelor 
Congresului al XIII- 
lea al Partidului Co
munist Român cu pri
vire Ia dezvoltarea e- 
conomică și socială a 
României în cincinalul 
1986—1990 și orientări
le de perspectivă pină 
in anul 2000 modelea
ză, in forme clare și 
palpabile, înfățișarea 
de miine a patriei, 
chipul in care, prin 
munca și activitatea 
întregului nostru po
por. se va cristaliza o 
nouă și importantă e- 
tapă de civilizație so
cialistă și comunistă, 
într-o îmbinare armo
nioasă ce vizează toa
te articulațiile funda
mentale ale vieții 
noastre economice, po
litice. științifice si 
culturale, proiectul de 
Directive reprezintă 
un program de con
strucție istorică pe cit 
de realist, pe atît de 
insuflețitor. Transpu
nerea lui in viață va 
da o nouă strălucire 
patriei ca și tuturor 
fiilor el.

Sint pe deplin ex
plicabile, așadar, inte
resul și participarea 
vie a întregului nos
tru partid, a tuturor 
oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționa
litate, virstă sau pro
fesie, la dezbaterea a- 
cestui document cu 
semnificații atît de

ÎNSEMNĂRI
de Dumitru GHiȘE

profunde pentru isto
ria noastră de miine. 
Izvorit din realizările 
de pină acum, el clă
dește, cu certitudinea 
științei, in lumina 
unei conștiințe istori
ce clare, propriul nos
tru destin. Nu-mi pro
pun și nici n-ar fi po
sibil într-un spațiu 
necesarmente limitat 
să mă refer ia ansam
blul prevederilor con
ținute de Directive. 
Aș zăbovi însă asupra 
unui aspect care, din 
unghiul propriilor me
le preocupări, mi se 
pare a avea o impor
tanță cardinală, acela

sale : S.U.A., Canada, R.F.G., Aus
tria, Suedia, Australia, Noua Ze- 
elandă etc.

— Ce mai face maistrul Horvath Ștefan?
— Mergeți îh secție și întrebați-1 

chiar pe el.
— Am venit la Buzău pentru că 

era nevoie de sticlari, spune Horvath. 
Șil pentru că nu puteam să-1 fac de 
rușine pe maistrul Bucur Codreanu, 
de la care am deprins nu numai me
serie. ci și simțul datoriei, răspun
derea de muncitor.

Interlocutorul nostru a venit la Bu
zău cu soția, Erika, învățătoare, cu 
cei doi copii ai săi — Gilbert si Hel
ga — cu tovarășii de muncă de care 
aminteam. Locuiește intr-un bloc si
tuat lingă vestitul Crîng al Buzăului. 
Timpul de cînd e aici îl măsoară cu 
performantele atinse de echipa de 
gravori țalentati. între care se numără 
Ion Bosinceanu, Ion Hornea. Mari- 
nela Cîrneală, Delia Iancu. Elena 
Manea. Timpul de cind e aici a în
semnat învățătură. înainte de orice, 
în 1977 fabrica l-a trimis la Turda, 
Ia școala de maiștri. La abșolvire i 
s-a propus să rămînă acolo, mai 
aproape de casă. A revenit însă la 
Buzău. Iată si cum motivează el 
această opțiune :

— M-am legat mult de oamenii de 
aici. Și de locurile astea. Parcă aș 
fi trăit la Buzău de cind mă știu. 
Munca mea e prețuită, putința să te 
afirmi într-o asemenea fabrică este 
nemăsurat de mare, am satisfacții, 
bucurii.

Maistrul Horvath lucrează acum în 
atelierul de creație. Acolo sînt ima
ginate noile modele, forme, deco
rații, culori. Părinții lui, după ce 
l-au vizitat de cîteva ori, au hotă- 

au subliniat cu putere faptul că 
proiectul Directivelor se fundamen
tează pe o riguroasă analiza știin
țifică a rezultatelor obținute de 
poporul nostru in anii construcției 
socialiste, punînd, totodată, în lu
mină prevederi și orientări de im
portanță hotărîtoare pentru cin
cinalul următor și în viitor pină în 
anul 2000, oferind o minunată 
perspectivă pentru formarea și a- 
firmarea multilaterală a capacită
ții creatoare a tinerei generații, 
pentru realizarea idealurilor sale 
comuniste de muncă și viață. Ple
nara a reafirmat angajamentul 
solemn al tinerei generații ca — 
urmind exemplul luminos al tova
rășului Nicolae Ceaușescu de viață 
și activitate revoluționară, de înalt 
patriotism și răspundere comunis

tă, față de cauza 
partidului și po
porului — să ac
ționeze cu toate 
forțele și întrea
ga sa capacitate 
de muncă și crea
ție, cu devota
ment și abnegație 
pentru a da viață 
acestor minunate 
perspective în 
care se regăsesc 
aspirațiile și nă

zuințele fundamentale ale tinerilor.
în acest spirit și în lumina di

recțiilor indicate de secretarul ge
neral al partidului în cuvîntarea 
rostită la deschiderea actualului an 
de învățămînt, plenara a analizat 
cu exigență și responsabilitate acti
vitatea organizațiilor U.T.C., a 
asociațiilor studenților comuniști șl 
organizațiilor de pionieri, adoptînd 
un amplu program privind pregăti
rea pentru muncă și viață a elevilor 
și studenților, pentru ca, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, organizațiile revoluțio
nare ale tinerelor generații să-și 
sporească contribuția la formarea 
multilaterală, la dezvoltarea con
tinuă a conștiinței politice a viitoa
relor cadre ale economiei, științei 
și culturii românești, la educarea 
comunistă, revoluționară a între
gului tinerțt.

CHEMAREA plenarei C.C. al 
U.T.C., Consiliului U.A.S.C.R. și 
C.N.O.P. adresată tinerilor munci
tori, țărani, intelectuali, studenți, 
elevi și copii ai României socialis
te exprimă amplul și însuflețitorul 
program de muncă și viață la care 
se angajează generația tînără a tă
rii: „Să facem din cuvîntul parti
dului, din inflăcăratelc chemări, 
indicații și orientări pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, ni 
le adresează cu părintească grijă și 
neobosită preocupare, cuvîntul de 
ordine al muncii și vieții noastre 
de fiecare zi, imbold pentru con
tinuă perfecționare, sporită exigen
ță și răspundere față de ceea ce 
avem de făcut, conștienți că trebuie 
să ne asumăm întotdeauna calita
tea de comunist, revoluționar, pa
triot, așa cum ne învață partidul, 
secretarul său general".

al valorii științei pen
tru viața noastră eco
nomică și social-cultu- 
rală, intr-un cuvint, 
umană.

Construirea societă
ții socialiste multilate
ral dezvoltate, con
strucție istorică deli
berată, nu poate fi 
concepută în afara ști
inței. Această aserțiu
ne devenită de multă 
vreme un loc comun 
trebuie Înțeleasă în 
dublu sens. Adică, o 
astfel de construcție 
nu poate fi realizată 
in afara cunoașterii 
legităților obiective ce 
guvernează dezvolta
rea social-istorică, pe 
de o parte, și, totoda
tă, fără participarea 
activă a oamenilor, pe 
baza acestei cunoaș
teri și utilizînd instru
mentele științei în a- 
ceastă construcție, pe 
de altă parte. Știința, 
in multiplele ei ipos
taze. de la matemati
că și fizigă pină la ști
ințele istorice, de la 
chimie și pină la eco
nomie politică, de ■ la 
geologie și biologie
(Continuare 

rît să se facă și ei buzoieni. Și-au 
cumpărat o casă, au plantat în curte 
peste 300 de butuci de Merlot și 
Tămiioasă de Pietroasele... Repor
terii au reținut de la inginerul-șef 
al întreprinderii buzoiene. Tiberiu 
Deutsch (venit și el de la Tomești) :

— Sîntem mîndri că despre „Per
la" — Buzău se vorbește în multe 
limbi ale Pămîntului.

Exact aceleași cuvinte le auzisem 
și de la Horvath, care s-a făcut bu- 
zoian la chemarea datoriei.

UN OM AL CIMPIEI IN CREȘ
TETUL CARPAȚILOR. Iat-o încon
jurată de copii. Glasuri ca niște 
clopoței de argint. Așa e obiceiul 
aici, la Mărișelu : elevii, după ce au 
terminat orele de curs, îsi însoțesc 
profesoara pină acasă.

în cei 12 ani de cînd e aici, pro
fesoară de matematică Polixenia 
Mariș a devenit unul din oamenii 
locului. O întrebăm :

— Cum e viata la 1 200 de metri 
altitudine 7 (La înălțimea as<ta se 
află Mărișelu).

— Desigur, altfel decît la cîmpie. 
Dar, în 12 ani, omul are răgaz să 
descopere frumuseți în orice loc. să 
prindă rădăcini.

— Vă mai Încearcă nostalgiile cîm- 
plei ?

— Cum să nu ? Dar cînd plec de 
la Mărișelu. mă încearcă necontenit 
și nostalgiile muntelui...

Cum a devenit Polixenia Mariș 
om al locului ? După absolvirea fa
cultății și-a ales Mărișelu. De ce ?

Hie TANASACHE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

(Continuare în pag. a IV-a)
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r
sen. In pregătirea Congresului al XIII-lea al P.C.R.

revoluționar, in

CONFERINȚELE DE DARE
V

DE SEAMA SI ALEGERI
- moment important in întărirea spiritului

perfecționarea activității organizațiilor de partid
de dare deNota dominantă a conferințelor 

seamă și alegeri continuă s-o reprezinte anali
zarea temeinică, în spirit de înaltă responsabili
tate comunistă, critic și autocritic, a activității 
desfășurate pină acum și stabilirea de măsuri 
politico-organizatorice complexe, îndreptate 
spre creșterea rolului conducător politic al or-

ganelor șl organizațiilor de partid în unirea tu
turor energiilor oamenilor muncii pentru în
deplinirea mărețelor obiective prefigurate de 
proiectul de Directive ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Conferințele prilejuiesc, totodată, exprimarea 
adeziunii Înflăcărate, unanime, a comuniștilor

— adeziune Însoțită și de hotăririle proprii în 
acest sens — față de hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire la realegerea 
la cel de-al XIII-lea Congres a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In Înalta funcție de secretar 
general al partidului.

O îndatorire patriotică formarea Un început bun în popularizarea
studenților ca buni specialiști,

ca buni revoluționari
experienței fruntașilor

apă minerală „Perla 
face ca numele comu-

I

Imagine din orașul Slobozia

7

t 1 4
■ ■

Vestita 
Harghitei" 
nei Sincrăieni din județul Harghita 
să fie cunoscut în întreaga țară. 
Dar apa minerală nu este singura 
bogăție a Sîncrăieniului. aflat în 
imediata apropiere a municipiului 
Miercurea-Ciuc. O fabrică de pre
lucrare a lemnului, două statii de 
Imbuteliere a apei minerale, o ca
rieră de piatră, o vastă și diversi
ficată rețea comercială și prestatoa
re de servicii, precum și patru uni
tăți agricole cooperatiste (dintre 
care cea din Sîntimbru distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa I pentru re
zultatele deosebite obținute în cul
tura cartofului) completează profi
lul economic al localității unde tră
iesc si muncesc, laolaltă, oameni 
harnici și pricepuți, români și ma
ghiari. Evident, intr-o asemenea lo
calitate in plin proces de dezvoltare 
sînt foarte multe probleme de re
zolvat. Iată de ce conferința de 
dare de seamă și alegeri a comite
tului comunal de partid de aici s-a 
desfășurat sub semnul unei înalte 
exigențe și responsabilități vizînd 
modul în care comuniștii au militat 
pentru îndeplinirea obiectivelor și 
sarcinilor stabilite pentru continua 
înflorire a comunei, creșterea ne
încetată a eficienței activității eco
nomice, realizarea exemplară a 
prevederilor noii revoluții agrare.

Delegații la conferință care au 
luat cuvîntul s-au referit la o serie 
de aspecte din activitatea comuniș
tilor, abordind sarcinile ce revin 
unităților economice din comună 
privind creșterea 
tiv al producției, 
producții agricole 
să reflecte realele
tente în acest sens, asigurarea în 
toate domeniile de activitate a unor 
premise certe pentru înfăptuirea 
prevederilor proiectului de Directi
ve ale celui de-al XIII-lea Congres 
ăl partidului. Intervențiile delegâ- 
ților au fost însoțite de numeroase 
și judicioase propuneri de îmbună
tățire a proiectului de hotărire. Cu 
referiri precise la sectoarele in care 
lucrează, comuniștii loan Bucur,

Bird Ferenc, Lucăcs Zoltan, Vaier 
Pușcan, Fiilop Ana au relevat atît 
rezultatele obținute, cit și defici
ențele care persistă în folosirea ca
pacităților de producție, in respec
tarea disciplinei tehnologice, în. 
manifestările spiritului gospodăresc 
la executarea lucrărilor agricole de 
sezon în sectorul zootehnic, in ac
tivitatea de achiziții de produse 
agricole de la populație și in alte 
domenii.

Maturitatea organizației comuna
le de partid de aici și-a găsit o ilus
trare și în faptul că cei care au 
luat cuvîntul au legat problemele 
economice abordate de stilul și me
todele de muncă ale organelor de 
partid. Vorbitorii au criticat o se
rie de aspecte legate de gospodă
rirea și înfrumusețarea localității, 
de activitatea politico-educativă și 
cultural-artistică de masă, de mun
ca efectivă a unor comuniști, in, 
special din rindul cadrelor tehnice 
inginerești și didactice, chemate să 
se afle permanent în primele rin- 
duri ale dezvoltării așezării. Ei au 
subliniat necesitatea acordării unui 
ajutor diferențiat organizațiilor de 
partid și colectivelor de conducere 
din unitățile din localitate, antre
nării în mai mare măsură a intre- 
gului activ, a tuturor comuniștilor, 
in adoptarea, urmărirea și aplica
rea hotăririlor.

In ansamblu, conferința organiza
ției de partid din comuna Sincră- 
ieni a prilejuit un larg și util 
schimb de experiență, de populari
zare a formelor și metodelor care 
au condus la obținerea unor rezul
tate bune, la reliefarea și adopta
rea unor măsuri adecvate pentru 
înlăturarea lipsurilor manifestate, 
de exprimare plenară a hotărîrii 
ferme a comuniștilor de aici, ro
mâni 'și maghiari, de a munci în 
viitor si mai bine. înscriind, ta 
strînsa lor unitate șl frăție, noi și 
revelatoare succese în dezvoltarea 
economico-socială a comunei.

Fiecare oraș poate fi mult mai frumospartid din lnvățămînt, de a forma 
din rindul studenților buni specia
liști și buni revoluționari, atit 
darea de seamă, cîl și comuniștii 
Lucia Atanasiu, Vasile Boiog, Ga
briela Colțescu și alții au infățișat 
mai intîi experiența pozitivă do
bândită iii acest domeniu și, tot
odată. au insistat asupra anelor 
cauze care mai influențează ta mod 
negativ acest proces. Faptul că la 
sesiunile de examene din iarnă șl 
vară promovează încă un procent 
necorespunzător de studenți, că fe
nomenul „sesiunilor de restanță" 
se menține, că interesul pentru 
practica în producție, ca latură 
esențială a pregătirii de specialita
te, nu se ridică in toate facultățile 
Ia nivelul solicitat de etapa actua
lă caracterizată printr-un ridicat 
progres tehnic, că există incă multe 
modalități de urmat de către or
ganizațiile de partid, dar mai ales 
de asociațiile studenților comuniști 
pentru însușirea de către stu
denți a normelor de muncă și via
ță comuniste, revoluționare, atestă 
că activitatea formativ-instructivă 
și cea politico-ideologică se cer nu 
numai intensificate, dar și abordate 
într-un spirit nou, creator, cu o 
mai mare putere de penetrație în 
■rindul studenților. Unitatea de 
măsură a acestor activități trebuie 
să se exprime, așa cum se cerea 
in conferință, in educarea prin 
muncă și pentru muncă, în for
marea studenților, a viitorilor spe
cialiști, în spirit revoluționar.

Una din problemele Importante, 
analizată in strinsă legătură cu ne
cesitatea întăririi muncii de edu
cație, a rolului conducător al orga
nizațiilor de partid, la care s-au 
referit în mod.substanțial darea de 
seamă și comuniștii Ioslf Groșanu 
și Liviu Anton, a vizat creșterea 
preocupării pentru sporirea numă
rului de membri de partid din 
rindul studenților — creștere care 
să se întemeieze, cum s-a subliniat 
în conferință, pe calitate, pe in
tensificarea muncii de educație în 
rindul membrilor A.S.C.

Organizația do partid din cadrul 
Centrului universitar Timișoara 
este, indiscutabil, una din cele mal 
puternice organizații din țară ce 
activează în domeniul învățământu
lui. Ea cuprinde in rindurilo ei 
peste 3 300 de comuniști, ceea ce 
reprezintă mai bine de 82 la sută 
din totalul cadrelor didactice și 
aproape 11 la sută din cel al stu
denților. Are, de asemenea, o struc
tură organizatorică cuprinzătoare 
(216 grupe de partid, 49 organizații 
de bază, 8 comitete de partid de 
facultate și 4 de institut), care 
asigură desfășurarea unei activități 
de partid în toate eșaloanele de în- 
vățămînt aie acestui important 
centru universitar.

Conferința de dare 
alegeri a reliefat și 
pregnant, capacitatea 
de bază și a comitetelor de partid 
de a-și axa activitatea pe înde
plinirea sarcinilor majore, a orien
tărilor fundamentale stabilite de 
secretarul general al partidului in 
ultimii ani pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului, inclusiv cu prilejul 
deschiderii noului an școlar, care a 
avut loc, în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, chiar la 
șoara.

Atit darea de seamă, rit șt 
niștil, printre care Georgeta 
ta, Nicolae Popa, Gheorghe 
nu și alții, au arătat că în ultimii 
doi ani și jumătate organele și or
ganizațiile de partid din Centrul 
universitar Timișoara au acționat 
mai bine, fmplicîndu-se mult mai 
direct, mai eficient, în îndepli
nirea obiectivului fundamental 
privind integrarea învățămintuluî 
cu cercetarea și producția. Sub în
drumarea comitetului de partid, 
conducerile institutelor și facultă
ților au desfășurat o activitate 
susținută pentru dezvoltarea bazei 
materiale proprii, menită să asigu
re procesului de integrare un ritm 
mai accelerat, o eficiență maximă.

Abordind una din sarcinile pri
mordiale ale școlii superioare, ale 
organelor organizațiilor

de seamă șl 
ea, în mod 
organizațiilor

Timi-

comu- 
Nlchl- 
Băca-

nivelulul calita- 
obținerea unor 
superioare care 
posibilități exis-

...MCÂ LOCUITORII LUI 0 DORESC
Practica demonstrează ce vastă resursă de progres edilitar repre

zintă propunerile cetățenilor, inițiativele lor gospodărești

noroi. „Și doar e Intrarea In oraș. 
Cartea noastră de vizită". Edilii mu
nicipiului au pus la dispoziția locui
torilor sămlnță de iarbă și flori. Alt
fel. arată acum „cartea de vizită".

Dar pornind de la peluza cu gazon 
șl flori, privirea trecătorului se 
oprea asupra spațiilor dintre blocu
rile cartierului „Gară", împestrițate 
cu... hîrțil. Să stai de pindă la fie
care ' 
una din ședințele „ ...
tata Viorica Mihai, directoarea fila
turii. si-a amintit de niște tablă re- 
folosibilă. Tocmai buhă pentru cutii. 
Au fost confecționate 70 de bucăți. 
Hlrtiile le predau copiii din blocuri

— Cind e vorba de dezvoltarea 
unui oraș, cifrele singure nu-s destul 
de concludente — subliniază tova
rășa Victoria Nicolae, președinta 
Consiliului municipal Slobozia al 
F.D.U.S. Ele spun ceva, dar nu to
tul...

Totuși, în cazul municipiului lalo- 
mițean, ca și in alte localități ale 
tării, cifrele sint. oricum, impresio
nante : o populație de peste 7 ori 
mai mare față de 1955 (de la 7 000 
locuitori la circa 50 000 ; numărul de 
apartamente, pornind de la primele 
trei blocuri incepute-n 1965. de
pășește acum < ' 
orașul e încă in 
elevilor e mai ma
re decît al între
gii populații din 
1955, iar...

— ...Da, conti
nuă interlocutoa
rea, cifrele s-ar 
putea înmulți, dar 
ele in sine nu pot 
reda viața interi
oară a orașului, 
felul de a gin di, 
al oamenilor lui, 
transformările prezente și viitoare.

Una din porțile spre această „via
tă interioară" a orașului este Tribu
na democrației. „Arhivele" acestei 
forme de participare largă a cetă
țenilor la întreaga viață social-poll- 
tică a municipiului sînt sobre și pre
cise. Dar simpla lor Înșiruire n-ar 
oferi nici pe departe imaginea mo
dului de a gîndi și a acționa al oa
menilor orașului. Cu atît mai mult, 
cu cit interlocutoarea ne asigură că 
cele mai multe din cele consemnate 
la rubricile „propunere — autor — 
cine răspunde" sînt de acum clasifi
cate în capitolele „realizări" sau „în 
curs de realizare". Fac deci parte 
din viața orașului, din viața cetă
țenilor.

Bulevardul Cosminulul, una din 
realizările arhitectonice cele mal re
cente ale municipiului. Cu blocuri 
cochete, mărginite cu brîuri de flori 
proaspăt udate. Au vreo legătură cu 
„Tribuna democrației" 7

— Au, pentru că la finisarea lor 
eu contribuit Înșiși actualii locatari. 
Propunerea a venit de la Domnica 
Hornaru, gospodină. Avantaje 7 
Scurtarea timpului de execuție — 
unu. înlăturarea oricărei tendințe a 
lucrului 
tarii se 
așa mai

Ideile
oiță Lupu nu-i plăcea spațiul din 
spatele gării. Nici altora. Pămint 
gol, plin de praf vara, iarna — de

începute-n
cifra de 14 000, iar 

schele) ; numărul

de a se manifesta 
de a fi părtași la

intrare-n bloc ? Grea treabă. La 
„Tribunei", depu-

DEMOCRAȚIEI

Un adevăr se încetățenește tot mai 
trainic în conștiința oamenilor din 
Slobozia : drumul cel mai sigur și 
mai scurt spre împlinirea dorinței e 
fapta. Dorințe firești sînt multe. Iar 
oamenii le exprimă deschis in fața 
edililor, caută împreună soluții, par
ticipă direct Ia înfăptuirea lor. La 
Întrunirea „Tribunei" din luna iunie, 
gospodinele au cerut ca piața să fie 
mai bine aprovizionată cu legume. 
Numai că in grădinile din comuna 
vecină. Slobozia Nouă, legumele se 
cer mai operativ culese, iar forța do 
muncă nu-i suficientă. Soluția 7 
„Ce-ar fi să le dăm și noi o mină , 
de ajutor 7“ Comitetul municipal de 

femei mobilizea- I 
ză in fiecare du- | 
minică 200—300 l 
de gospodine la ! 
cules. Rezultatul I 
— bogăția de le- ■ 
gume proaspete j 
din piață.

Da. orașul • i 
frumos si prin j 
oamenii Iul. Iar j 

frumusețea oamenilor se cere În
grijită, ocrotită. Ea începe cu 
munca lor. Din cei 50 000 de locui
tori al Sloboziei, 20 000 își confirmă 
zilnic demnitatea de muncitori in 
tinăra industrie a municipiului. „Nu 
există pădure fără uscături" — a in- 
cercat cineva să o consoleze pe ce
tățean ca Maria Marina care ridica 
o problemă gravă : in jurul gării hă- 
lăduiau. tăind frunză la clini, niște 
tineri. „Ce se petrece cu ei, de ce 
nu muncesc 7 Pădurarul trebuie să 
curețe pădurea". Primăria și-a in
clus în planul de lucru punctul: „în
cadrarea tinerilor ta producție. Răs
punde — tovarășul Nicolae Ionescu, 
prim-vicepreședinte". Unul din ti
neri, Gheorghe Duțu, azi șofer, lu
crează chiar la consiliul popular, la 
gospodăria-anexă.

Și mai cum sînt oamenii frumoși 7 
Prin întreaga lor ținută. în urma 
unei propuneri, Victoria Ceacu, pen
sionară. fosta șefă a „Casei modei", 
a initial un curs de croitorie pentru 
femeile din oraș : ,.Maria Ungurea- 
nu, coafeză, le Învață ultimele 
„mode" de coafură sau de tuns copii.

Oamenii sint frumoși și... ascuitînd 
muzică. „Ne place și muzica ușoară, 
și muzica populară, dar de ce să ne 
ocolească formațiile de muzică de 
cameră ?“ — a întrebat Învățătoarea 
Eleonora Stefănescu. Iar comitetul 
județean de cultură șl educație a in
vitat una din formațiile muzicale de 
virtuozitate, „Musica antiqua", din 
Cluj-Napoca. L-am auzit pe unul din 
compozitorii de vază ai țării. Theodor 
Grigoriu, împărtășind impresii, ta 
timp ce ropotele de aplauze nu mai 
conteneau. Tineri și vîrstnicl, bărbați 
și femei se despărțeau cu greu de 
vraja sunetelor. „E drept, sala casei 
de cultură e neașteptat de frumoasă, 
dar publicul e minunat. Nimic din 
fostul provincialism".

...Aici era odată crlșma „Didl- 
leaua". Cu „etaj". Cei de vîrstă mijlo
cie și-o amintesc, le scapă un suris. 
Acum e casa de cultură, cu nimic 
mai prejos decît o instituție de artă 
din Capitală. Iar oamenii coboară 
scările largi, îndreptîndu-se spre si
luetele de lumină ale blocurilor — 
casele lor. Orașul nou al oamenilor. 
Oamenii noi aî orașului.

centrelor de achiziții. Acum, in 
oraș sînt peste 200 asemenea cutii.

„Bărăganu-i Bărăgan, oricît te-ai 
strădui, vipia verii și viforul iernii 
nu le schimbi" — și-au zis oamenii 
multă vreme, privind frunzele sfa- 
rogite, sau crengile biciuite de vin- 
turi. De unde copaci 7 Poate doar, 
aalcîmi.

Și totuși, la una din Întrunirile ce
tățenești, bătrînul Gavril Roșea le-a 
spus oamenilor că la el in curte „s-a 
prins" un brad. Și incă argintiu. De 
ce nu s-ar sădi și in oraș ? Primăria 
a încercat. A procurat cîțiva puieți 
de brad argintiu, pe care cetățenii 
l-au plantat. S-au prins. Sint azi 
peste o mie. Brazi argintii in ini
mă de Bărăgan !

Idei, propuneri care adesea devin 
adevărate puncte in planurile de 
muncă ale consiliului popular. Cum 
a fost aceea a termoficării munici
piului. Lucru cerut adesea de cetă
țeni, dezbătut de edili. Pină s-a gă
sit soluția. Investiții — minime, com
bustibil — recuperat. Șanțurile pen
tru conducte au fost săpate de ce
tățeni. Cel puțin 6 000 de oameni au 
lucrat zilnic in timpul liber, in frun
te cu oamenii primăriei, cu depută
ții. Iar în loc de combustibil, se fo
losește căldura recuperată de la 
Combinatul de Îngrășăminte. La fel 
s-a intimplat șl cu construirea mo
dernei mori, care Înglobează in ea 
zeci de mii de ore de muncă cetă
țenească. Pentru că, oricât de stra
niu, Slobozia, orașul dintre lanuri, 
pină nu demult își aducea din alte 
părți... făina.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"Constantin PRIESCU

Foto : S. Cristian
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Puterea științei
soluționate(Urmare din pag. I)

I

Din noua urbanistică a orașului Cîmpulung Moldovenesc

de mîntuială — doi. Loca- 
simt „mai la casa lor". SI 
departe.
nasc Idei. Pensionarului lo-

pină lq filozofie etc., 
devine, pe măsura tre
cerii timpului și a pro
priei ei dezvoltări, in
strumentul fundamen
tal prin care omul iși 
poate afirma in tot 
mai inalt grad ca
pacitățile sale demi- 
urgice, forma prin 
care iși dobindește ex
presie capacitatea sa 
constructivă. modela
toare â realului. Spi
ritualitatea umană se 
transformă, prin știin
ță, intr-o adevărată 
tortă materială. Omul 
este măsura tuturor 
lucrurilor, spunea Pro
tagoras incă în zorii 
filozofiei europene. 
Astăzi, parafrazindu-i 
lapidara formulă, am 
putea spune că știința 
este măsura omului. 
Căci, neîndoielnic, prin 
știință și aplicațiile ei 
tehnologice omul și-a 
exprimat treptat, trep
tat propria-i forță, ca
pacitatea sa de a pă
trunde in interstițiile 
tot mai profunde ale 
materiei și, descătu- 
șîndu-i energiile, să 
se înalte sus, spre ste
le. Da, știința este pu
tere, cum pe bună 
dreptate afirma părin
tele materialismului 
modern, Fr. Bacon. O 
putere atit de mare 
incit, astăzi. în era e- 
nergiei nucleare, uti
lizarea ei nesăbuită ar 
putea conduce la au
todistrugere. la auto- 
ani hilare.

Pornind de la eva
luarea corectă a for-

ței pe care o reprezin
tă știința, proiectul de 
Directive ale celui 
de-al XIII-lea Con
gres o așază, din 
perspectiva unei con
științe de 
tor, lucide . 
responsabile, in sluj
ba omului 
manității, a bunăstării 
și fericirii lui. In so
cietatea noastră știin
ța trebuie să devină, 
in tot mai mare mă
sură, o forță funda
mentală in edificarea 
noii civilizații socia
liste și comuniste, o 
pirghie tot mai efica
ce a progresului ma
terial și spiritual al 
societății. Ea este che
mată. prin cercetările 
și aplicările ei tehno
logice, să-și sporească 
aportul la asigurarea 
bazei de materii pri
me, a independenței 
energetice a tării, la 
dezvoltarea pe baze 
moderne a agricultu
rii, la ridicarea nive
lului tehnic și calita
tiv al producției, la 
creșterea calității vie
ții.

Științele sociale sint 
chemate, la rindul lor, 
să adincească studie
rea legităților obiecti
ve ale făuririi socie
tății socialiste multila
teral dezvoltate, să a- 
profundeze problemele 
organizării, planifică
rii și conducerii eco
nomiei naționale, ale 
perfecționării cadrului 
democratic de partici
pare a oamenilor mun
cii la conducerea în
tregii activități eco-

can.st.ruo 
și adine
și a u-

nomico-sociale, să fun
damenteze căile și mo
dalitățile de transpu
nere in practică a 
principiilor comunjste 
de muncă, repartiție 
și viață, să 
buie la amplificarea 
continuă 
conștiente 
lor. la ------ ..------
lor activă la realizarea 
progresului material și 
spiritual al României 
socialiste. Prin demer
surile ei 
realizările 
știința este 
să asigure nu numai 
o „nouă alianță" intre 
om și natură, d și in
tre om și societate, in 
cadrul unor relații so
ciale perfecționate, a- 
șezate pe o nouă etică 
și echitate și, totoda
tă, să augmenteze 
procesul de autoper- 
fecționare a omului 
însuși. Căci cultivarea 
științei, practicarea ei 
în proporții cit mai 
largi presupune, cu 
necesitate, o nouă fa
sonare a spiritualității 
umane, o lărgire con
tinuă a orizontului de 
cunoaștere, un nou 
mod de percepție a 
lumii.

Proiectul de Directi
ve luminează astfel nu 
numai mai puternic 
valoarea științei pen
tru întreaga noastră 
viață economică, poli
tică și social-culturală. 
ci și conștiința respon
sabilității pentru așe
zarea trainică a între
gii noastre activități 
pe temeiurile științei.

In fiecare instituție 
în fiecare 

întreprindere

SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
cu răspundere și solicitudine

contri-
a creației 

a mase- 
Dartlci narea

teoretice și 
practice, 
chemată

In contextul amplului dialog ce se 
desfășoară, in cadrul multiplelor 
structuri ale democrației noastre so
cialiste. intre diferite organe de 
partid si de stat si oamenii muncii, 
scrisorile, propunerile si sesizările 
acestora au o importanță deosebită, 
reprezintă.mijloace eficiente, opera
tive. de cunoaștere a realității, de 
implicare mai profundă a tuturor 
cetățenilor la conducerea treburilor 
obștești, la rezolvarea unor probleme 
ale vieții economico-sociale si de in
teres personal.

Ce relevă in această privință o re
centă analiză efectuată în întreprin
deri si instituții din orașul Curtea 
de Argeș 7 De la început merită 
subliniat faptul că se observă o preo
cupare sporită din partea organelor 
orășenești de partid si de stat, a ac
tiviștilor si cadrelor de conducere 
pentru rezolvarea atentă. în confor
mitate cu hotăririle de partid si cu 
legile tării, a problemelor semnala
te de oamenii muncii prin scrisori si 
în audiente. Examinarea cu grijă șl 
solicitudine a acestor probleme, rea
lizarea unui dialog direct, viu. cu ce
tățenii — la primăria orașului aceș
tia fiind primiți în orice moment, 
cum se spune, cu ușile deschise — 
au făcut să crească încrederea oa
menilor în organele locale, să spo
rească spiritul lor de responsabili
tate civică. Acest fapt rezultă si din 
conținutul scrisorilor si audientelor 
care se referă cu preponderentă la 
chestiuni de interes social mai larg.

Bunăoară, urmărind tematica scri
sorilor adresate comitetului orășe
nesc de partid si consiliului popular, 
a reieșit că multe dintre ele se re
fereau la mai buna folosire a mași
nilor si utilajelor din întreprinde
rile de pe raza orașului, a fondului 
de timp, asigurarea unei ritmicități 
corespunzătoare în aprovizionarea 
tehnico-materiaiă • locurilor de

muncă, distribuirea judicioasă a fon
dului de marfă în rețeaua comercia
lă. creșterea solicitudinii în sectorul 
prestărilor de servicii. întărirea dis
ciplinei in unele unități, mai buna 
organizare a muncii in cooperativa 
agricolă de producție, repartizarea 
loturilor în folosință în conformitate 
cu prevederile statutare etc.

In unele scrisori s-au făcut propu
neri oentru îmbunătățirea activității 
de construcții de locuințe si de în
treținere a fondului locativ, pentru 
executarea unor lucrări edilitar-

sesizărilor oamenilor, adresate 
prin scrisori, cit si cu prileiul 
dientelor la comitetul de partid 
la conducerea unității. Pe lingă 
lutionarea unor probleme de 
ductie. privind, de pildă, ridicarea 
calității produselor, buna gospodărire 
si economisire a materiilor prime, 
materialelor, a combustibilului si 
energiei, conducerea unității a găsit 
soluții si posibilități corespunzătoare 
de a rezolva, în conformitate cu le
gea si situația de fapt concretă, ce
rerile de locuințe, de schimbare a

Insemnări din Curtea de Argeș

gospodărestl. termoflcarea noului 
cartier al orașului, din zona „Pro
gresul". repararea unor străzi si 
drumuri. întreținerea spatiilor verzi, 
plantarea de pomi ornamentali etc. 
Pornindu-se de la unele sesizări pri
vind alimentarea cu apă potabilă a 
orașului, un colectiv de specialiști si 
activiști, condus de un vicepreședinte 
al biroului executiv al consiliului 
popular orășenesc, a făcut un studiu 
mai amplu, prevăzîndu-se executarea 
unei noi rețele de alimentare, cu un 
debit de 230 litri pe secundă, care 
va asigura în condiții bune nevoile 
de consum ale orașului. Lucrarea va 
începe în acest an si va fiv pusă in 
funcțiune in anul viitor, la realiza
rea ei angajîndu-se să contribuie si 
cetățenii.

Solicitudinea cu care sînt exami
nate semnalele 
tinut atenția si 
cele vizitate. 
„Electroargeș", 
evident climatul 
organizația de partid pentru rezol
varea operativă, ta colectivele de 
muncă. ■ propunerilor, cererilor si

oamenilor ne-a re
ia alte unități din 
La întreprinderea 
de exemplu, este 
propice asigurat de

attt 
au- 
sau 

l so- 
pro-

locului de muncă, de acordare a unor 
drepturi de personal etc.

De un real folos pentru comitetul 
de partid din unitate in desfășura
rea acestei activități s-a dovedit a fi 
comisia pentru scrisori si audiente, 
care, ne baza analizelor concrete în
treprinse. a făcut propuneri judi
cioase de soluționare a problemelor. 
De pildă. Ia sugestia comisiei au 
fost înființate microcantine in toate 
secțiile, luîndu-se si măsuri pentru 
îmbunătățirea funcționării cantinei 
întreprinderii ; de asemenea, s-a asi
gurat o mai bună repartizare a bile
telor de tratament în stațiunile bal
neare. o mai bună urmărire a stării 
de sănătate a personalului.

La întreprinderile „Porțelanul" șl 
„Electrocentrale", la întreprinderea 
comercială de stat mixtă (I.C.S.M.) 
etc., pornindu-se de la unele scri
sori. au fost rezolvate multe solici
tări si sesizări privind repartizarea 
locuințelor. încadrarea în muncă, 
stabilirea programului unor unități 
comerciale, aprovizionarea corespun

zătoare a acestora, precum și aten-

ționarea unor lucrători care s-au 
abătut de la regulile de comerț-

Trebuie insă spus că atit la ..Elec
trocentrale". cit si la I.C.S.M.. or
ganizațiile de partid, conducerile 
unităților nu s-au putut bucura de 
ajutorul si contribuția comisiilor 
pentru scrisori si audiente — ase
menea comisii nefiind organizate pe 
lîngă comitetele de partid respecti
ve. Aceste comisii puteau să con
tribuie la organizarea unei mai bune 
evidente a scrisorilor, la informarea 
mai operativă a conducerilor celor 
două unităti asupra unor stări de 
lucruri si lămurirea unor situații 
direct, la fața locului, prevenindu-se 
astfel unele sesizări adresate comi
tetului orășenesc de partid sau unor 
foruri județene ori centrale.

Nu putem încheia însemnările de 
fată fără a sublinia încă un fapt. 
Urmărind extinderea experienței 
bune dobîndite în d-'meniul muncii 
cu scrisorile, comitetul orășenesc de 
partid are datoria să acționeze mai 
sistematic, cu mai multă fermitate, 
pentru creșterea operativității si 
respectarea termenelor de rezolvare 
prevăzute in hotăririle de partid si 
in lege. Aceasta, spre a înlătura și 
preveni situații cind unele scrisori 
își așteaptă răspunsul o lună, două 
sau chiar mai mult. După cum. 
preocuparea pentru îndeplinirea în
tocmai a prevederilor hotăririlor de 
partid și normelor legale privind 
scrisorile si audientele, pentru ridi
carea nivelului calitativ al acestei 
activități trebuie însoțită perma
nent de întărirea răspunderii si re
ceptivității tuturor factorilor din 
unitățile de bază de pe raza orașu
lui fată de problemele de interes 
general sau individual pe care le 
ridică oamenii muncii.

Laurentlu DUTĂ 
Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

Administrația de Stat 
Loto*Pronosport 

informează :

Gheorqhe PÎRVAN
Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii

în aceste zile se pot procura 
bilete pentru tragerea excepțio
nală Loto ce va avea loc dumi
nică 14 octombrie 1984. Formula 
tehnică foarte avantajoasă (șap
te extrageri cu un total de 66 
numere) oferă participanților 
șanse multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1300“ la ambele 
faze ale tragerii, importante 
sume de bani și excursii în R.S. 
Cehoslovacă. Biletele de 25 lei 
varianta au drept de cîștiguri la 
toate extragerile. Se poate juca 
pe variante simple, variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod", achitate sută la sută 
sau in cotă de 25 la sută. Sîm- 
bătă, 13 octombrie, este ultima 
zi de vînzare a biletelor.

V
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SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
ÎN AGRICULTURĂ SEMINȚE DE BUNĂ CALITATE

in fiecare zi din această săptămînă condiția unor viitoare recolte bogate m

PRETUTINDENI RITMURI ÎNALTE
LA SEMĂNATUL GRIULUI

In ancheta de azi a „Scinteii", două întrebări in plină 
actualitate :

1. CE SUPRAFAȚĂ A MAI RĂMAS DE SEMĂNAT CU 
GRÎU ?

2. CUM SE MUNCEȘTE PENTRU ÎNCHEIEREA GRAB
NICĂ A LUCRĂRILOR Șl RESPECTAREA NORMELOR TEH
NICE ?

TELEORMAN: In
cu grijă maximă

Pînă în seara zilei de 8 octombrie 
s-au semănat 58 700 hectare cu grîu 
din cele 113 650 hectare prevăzute. 
Rezultă deci că în această săptă
mînă este nevoie să se lucreze in
tr-un ritm foarte intens, astfel incit 
semănatul să se încheie pe toate su
prafețele. Condiții există. Peste 80 la 
sută din suprafața destinată griului 
a fost arată și s-a pregătit terenul 
cu un avans de două zile față de rit
mul stabilit la semănat. Totuși, în ul
timele zile, viteza planificată la se
mănat — 7 100 hectare — nu a fost 
realizată. Pentru atingerea și depă
șirea acestui ritm de lucru, de care 
depinde încheierea însămînțăriî griu
lui la termenul stabilit, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a adoptat o serie de măsuri organi
zatorice. între acestea amintim ge
neralizarea schimbului II la efectua
rea arăturilor și a schimburilor pre
lungite la pregătirea patului germi
nativ.

La C.A.P. Slobozia Mîndra, unde 
s acest an s-a obținut o recoltă me

die de aproape 5 000 kg la hectar, 
acum la semănat se acordă o mare 
atenție fiecărei lucrări din tehnologia 
culturii. Aici, controlul exigent al 
specialistului nu slăbește nici o clipă. 
„Experiența anilor trecuți ne-a ară
tat eficiența activității de îndrumare 
Jt control din partea specialiștilor și 
cadrelor de conducere — ne spune 
președinta cooperativei, Fănica 
Udma. La flecare semănătoare a fost 
repartizat cîte un șef de echipă. El 
are sarcina să observe dacă este res
pectată adîncimea, dacă nu rămin 
boabe la suprafață, intervenind ope
rativ ori de cite ori este nevoie pen
tru buna desfășurare a lucrărilor". 
Remarcăm aici și grija oamenilor

ARAD Au fost
zilnice

Griul a fost lnsămînțat pe 42 la 
sută din suprafața prevăzută. Ca 
atare mai sînt de semănat 47 000 hec- 
'are. In ultimele zile s-a realizat și 
epășit viteza zilnică de lucru, care 

este de 6 070 hectare. Dar mecaniza
torii, specialiștii și ceilalți oameni ai 
muncii din agricultură depun efor
turi pentru a realiza o medie zilnică 
și mai mare, astfel incit semănatul 
să se încheie la termenul stabilit. Iar 
posibilități există întrucit s-a asigu
rat un front de lucru ce depășește 
25 000 hectare. Este necesar insă ca 
in unele consilii agroindustriale — 
Ineu, Curtici, Săvirșin — unde se
mănatul a intîrziat, să fie folosite

două schimburi, 
față de calitate 
pentru a asigura un pat germinativ 
de cea mai

Desigur, 
este „cartea 
răspunderii _ 
Uda Clocociov, pe o solă din cadrul 
fermei nr. 1, mecanizatorii Mihai 
Șerbănică și Ion Rădoi semănau 
griul. Nimeni nu observa însă boa
bele rămase pe deasupra ogorului. Ni 
s-a spus că „șeful de fermă, ca și in
ginerul șef au trecut mai de dimi
neață pe aici, iar acum sînt plecați 
cu alte treburi in cîmp". Ce-i drept, 
în vecinătate, la marginea unui lan 
de porumb, se aflau cîțiva șefi de 
echipă, care stăteau la taifas. Cu 
desăvîrșire lipsea și „asistența teh
nică", unul dintre cei doi mecaniza
tori — Ion Rădoi — fiind nevoit să 
plece pentru înlăturarea unei defec
țiuni cu tractorul, cale de 12 km 
(dus-întors) la atelierul secției de 
mecanizare. Și o altă situație care 
face notă discordantă de la aspectul 
general. La C.A.P. Frumoasa, din 
cauza nerespectării normelor de ca
litate, inginerul Constantin Vatau, 
directorul trustului județean al sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii, care ne-a însoțit în documen
tarea noastră, a fost nevoit să inter
vină și să întrerupă executarea se
mănatului, deoarece terenul respec
tiv nu era bine pregătit. Am pre
zentat doar două cazuri care relevă 
necesitatea ca mecanizatorii și spe
cialiștii din agricultura județului să 
urmărească îndeaproape respectarea 
tuturor verigilor din tehnologia cul
turii griului, să nu admită nici un 
fel de abateri de la normele de ca
litate stabilite.

bună calitate, 
calitatea însămințărilor 
de vizită" a priceperii și 
agronomului. La C.A.P.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteli"

depășite vitezele 
de lucru

mai bine utilajele, astfel incit să fie 
depășită și aici viteza zilnică la se
mănat.

Că lucrările pot fi mult intensifi
cate o dovedește experiența unități
lor fruntașe. Cooperativa agricolă 
„Ogorul" Pecica este o unitate ce nu 
mai are nevoie de prezentare. Aici 
s-au realizat în acest an peste 
8 000 kg griu la hectar. Pentru de
pășirea acestei producții. însămintă- 
rile se execută la un înalt nivel cali
tativ. Aflat mereu De urma celor 
cinci semănători dotate cu contra
greutăți. insinerul-sef Nicolae Vasi- 
lescu controla ca sămința să fie bine 
incorporată in solul afinat, să se rea-

Sporirea
(Urmare din pag. I)
cauciuc de lățimi mici, fapt ce nu 
permite preluarea întregii cantități 
de masă minieră. în lunile iulie și 
august am trecut la înlocuirea co- 
voarelor de cauciuc, cu altele mai 
late, de 1 600 mm. în prezent, reali
zăm și cea de-rf 3-a linie de haldă, 
prevăzută cu covor de lățime mare 
și role în ghirlandă. Aplicăm, tot
odată, un procedeu nou de ripare, 
pentru a nu mai opri utilajele de 
depunere în timpul acestei operații, 
în felul acesta, intr-un an ciștigăm o 
lună de zile de funcționare continuă 
a unui excavator".

Fără îndoială, este bine că, une
ori, se învață și din greșeli, acum 
fiind de așteptat ca măsurile luate 
să determine o creștere a producției. 
Dar să vedem care este situația și in 
celelalte cariere. La Rovinari-est, 
după o îndelungată perioadă in care 
s-au obținut rezultate nesatisfăcătoa
re, planul de producție a fost depășit 
in luna septembrie cu peste 50 000 
tone lignit, dar restanțele tot nu au 
fost recuperate integral. La Tismana 

\ I, extracția cărbunelui nu a „prins" 
încă ritmul planului, astfel că aici se 
mențin cele mai mari restanțe. La 
cariera Tismana II, deși pînă nu de 
mult se înregistra un plus de 100 000 
tone cărbune, din cauza unei defec
țiuni survenite pe circuitul principal 
de transport, excavatorul de bază a 
ieșit din fluxul productiv o petioadă 
îndelungată, astfel că plusul a deve
nit... minus 9 tone de cărbune.

Din discuțiile purtate cu factori de 
răspundere, am reținut că și in a- 
ceste unități există preocupări pen
tru impulsionarea ritmului producției. 
Ne întrebăm, totuși, cum de s-a a- 
juns la această situație intr-o unitate 
care anul trecut se înscria printre 
cele fruntașe ? întrebare cu atit mai 
justificată cu cît restanțele insumea- 
ză în prezent peste 900 000 tone căr
bune. Din răspunsurile primite am 
reținut că un motiv principal îl con
stituie faptul că, in acest an, carie
rele au fost intr-un permanent pro
ces de deschidere și pregătire. Numai 
pentru descopertarea cărbunelui tre
buie excavate și transportate peste 
40 milioane mc masă minieră. Un 

y^volum, desigur, impresionant. Dar să

lizeze o densitate corespunzătoare, 
încît la răsărire să existe peste 700 
plante pe metrul pătrat. Ritmul bun 
atins la semănat — afirma in
ginera Doina Vasilescu, președinta 
unității — ne permite să terminăm 
lucrarea în următoarele două-trei 
zile. Am semănat, așa cum am pro
mis de curînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul vizitei efec
tuate la noi. în condiții de calitate 
chiar mai bune fată de anii ante
riori".

Exemplele bune de la Pecica se 
răspîndesc în tot județul. în consi
liul agroindustrial Felnac. la C.A.P. 
Secusigiu. s-au semănat mai bine de 
200 hectare cu grîu. „Anul trecut 
ne-am apropiat de 5 000 kg grîu la 
hectar — ne spunea mecanizatorul 
Viorel Cociuba. Dar noi. mecaniza-

torii. ne-am angajat să lucrăm mai 
bine, astfel încît la vară să recol
tăm. în medie. 6 000 kg grîu la hec
tar". Luîndu-ne după calitatea bună 
a lucrărilor efectuate de mecaniza
torii din Secusigiu. vorbele harnicu
lui tractorist au o perfectă acoperire. 
Și in celelalte unități din consiliul 
agroindustrial Felnac cooperatorii au 
grăbit culesul manual al porumbu
lui de De suprafețele destinate griu
lui. Ca atare, mecanizatorii au și 
pregătit terenul, încît se poate lucra 
intens la semănat. Grija pentru ca
litatea lucrărilor este si aici, ca în 
întreg județul, o trăsătură ce carac
terizează activitatea mecanizatorilor 
si specialiștilor in această campanie.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii"

SĂLAJ: Forțele de la sate concentrate
pentru eliberarea terenurilor
de plantele

în unitățile agricole din județul 
Sălaj mai sînt de semănat 23 000 
hectare cu grîu — 73 la sută din 
suprafețele prevăzute. în ultimele 
zile, practic, s-a lucrat printre Ploi. 
Avînd în vedere că mai sint de se
mănat suprafețe mari, pe baza in
dicațiilor comitetului județean de 
partid, lucrătorii ogoarelor, sprijiniți 
de muncitori, elevi, alti lucrători din 
diverse domenii de activitate, mun
cesc de zor la stringerea recoltei si 
eliberarea de resturi vegetale a su
prafețelor ce urmează a fi însămîn- 
tate. creîndu-se în acest fel front de 
lucru mecanizatorilor. în cursul zilei 
de duminică, de exemplu, au fost 
arate 2 060 hectare si înșămînțate 
L683 hectare cu grîu și secară. 657 
hectare cu orz si 375 hectare cu or
zoaica. De luni, lucrările s-au inten
sificat si mai mult.

Președintele consiliului agroindus
trial Crasna. tovarășul Durai Geza. 
he spunea : „Folosind fiecare oră 
bună de lucru. însămîntăm si prin
tre ploi, pe anumite suprafețe. Cu 
deosebire după cartofi, deoarece te
renul este mai afinat". La Co
operativa agricolă Cizer, bunăoară, 
erau la lucru trei semănători. Se 
poate însămînta. totuși. în condiții 
de calitate ? — l-am Întrebat pe in-

premergătoare
ginerul Nicolae Fărcaș. președintele 
cooperativei. „Terenul a fost bine 
pregătit si. chiar dacă a Plouat puțin, 
respectam normele tehnice la semă
nat. Pînă diseară vom însămînta 
aproape 40 de hectare. întrucit te
renul a fost eliberat de plantele 
premergătoare. în cîteva zile vom 
încheia însămințarea griului".

Dat fiind faptul că în unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Hida nu peste tot vor putea fi eli
berate la time terenurile de unele 
culturi a căror maturizare este în- 
tîrziată. s-a procedat la reamplasa- 
rea unor suprafețe, astfel ca si aici 
semănatul să se încheie în timp 
scurt. Ca urmare. Intr-o singură zi. 
printr-o bună organizare a muncii, 
au fost înșămînțate 380 hectare cu 
grîu si secară. „Terenul eliberat — 
imediat însămîntat"
aceste zile cuvînt de ordine pentru 
specialiștii, cadrele 
din unitățile agricole. Ei urmăresc, 
pas cu pas. zvîntarea terenului, luind 
măsuri operative și organizînd 
munca, astfel încît fiecare oră bună 
de lucru să fie folosită din Plin.

constituie în

de conducere

Euqen TEGJLAS 
corespondentul „Scînteli

în cea de-a treia parte a analizei 
pe care o efectuăm cu privire la 
producerea semințelor, ne oprim azi 
asupra unei alte probleme : asigura
rea cantitativă si calitativă a semin
țelor necesare îmbunătățirii bazei 
furajere. Supunem deci atenției or
ganelor agricole centrale si județene, 
cadrelor de conducere din cercetare 
o primă problemă esențială : struc
tura culturilor furajere în ogor pro
priu.

Criticînd situația necorespunzătoare 
creată în unele ferme zootehnice, ca 
urmare a furajării nerationale a ani
malelor. a taurinelor în special, con
ducerea partidului a cerut, cu mai 
multi ani în urmă. Ministerului Agri
culturii si Industriei Alimentare, ca
drelor din cercetare să elaboreze un 
program special pentru îmbunătăți
rea calitativă a structurii bazei fu- 

-rajere. Acest program are ca obiectiv 
esențial creșterea ponderii legumi
noaselor. pină cel puțin la 60 la sută 
din structura 
Totodată, pe cele 
tare de pajiști 
naturale, prevă
zute a fi introdu
se in cultură pină 
în anul 1985, ur
mează să fie în- 
sămîntate cu le
guminoase 
ne peste 
hectare.
realizarea 
obiective 
întocmit, 
program special in vederea asigură
rii semințelor valoroase, care să re
întregească în mod armonios, științi
fic, structura plantelor de nutreț. 
Există garanția realizării obiectivelor 
stabilite prin acest program ?

Să pornim. în primul rînd. de la 
structura bazei furajere realizate în 
1984 si să vedem in ce măsură can
titățile de semințe valoroase obti- 
nutș în acest an vor asigura, in 
1985, creșterea ponderii trifoiiene- 
lor. cel puțin la nivelul stabilit. Din 
cele peste un milion hectare repar
tizate in acest an pentru culturi fu
rajere în ogor propriu, trifolienele 
au ocupat 408 000 hectare, reprezen- 
tînd deci 40 la sută din totalul su
prafeței. Peste această medie se si
tuează unitățile agricole din județele 
Sălaj. Galati. Ialomița. Arad. Timiș, 
Vaslui. Vrancea. Bihor. Bazele aces
tei îmbunătățiri de fond a struc
turii culturilor furajere au fost puse 
practic în ultimii ani. cînd au fost 
extinse suprafețele cultivate cu tri
foliene în loturi semincere. de pe 
care — în județele respective — se 
realizează, in medie pe an. între 200 
și 450 tone semințe de lucernă și 
trifoi. Un exemplu în acest sens îl 
reprezintă județul Timiș, unde. în 
numai doi ani. ponderea leguminoa
selor a crescut de la 10 la 50 la sută, 
suprafețele cultivate fiind reparti
zate rational pe cele două zone agri
cole ale județului.

Punînd in evidentă aceste exemple 
bune, nu putem trece cu vederea că. 
In destule unităti. există nereguli, se 
manifestă o superficialitate inadmi
sibilă tn materializarea sarcinilor

culturilor furajere, 
un milion de hec-

prevăzute prin program. Să analizăm, 
bunăoară, modul în care organele 
agricole din județele Constanța, 
Caraș-Severin, Covasna, Mehedinți, 
Botoșani, Neamț, Prahova, Dîmbo
vița s-au preocupat (mai exact spus 
cum nu s-au preocupat) pentru ex
tinderea suprafețelor cultivate cu 
trifoliene. în județul Mehedinți, de 
exemplu, pentru a se realiza în 1985 
structura de culturi stabilită trebuia 
să se însămînțeze, în mod obliga
toriu, anual — 3 000 hectare cu lu
carnă, bineînțeles din sămința pro
dusă pe plan local. în 1983 insă, 
unitățile agricole de aici au produs 
numai 27 tone sămînță de lucernă. 
Ca atare, pe ansamblul județului au 
fost insămînțate în această primă
vară doar 1 827 hectare. în județul 
Neamț, unde ar trebui dublată su
prafața cu trifoliene. anul acesta au 
fost înșămînțate doar cu ceva mai 
mult de 1 400 hectare. în concluzie 
trebuie spus că. datorită neasigură- 
rii seminței, pe ansamblul tării nu 
au putut fi înșămînțate in această

1983—1984 Insă, din cele 6104 tone 
sămința de trifoliene expediate sta
țiilor de decuscutare. doar 780 tone, 
respectiv 13 la sută, au atins un 
asemenea grad de puritate. Fapt este 
că, la sfîrșitul campaniei de decus
cutare. in incinta stațiilor s-au adu
nat trenuri întregi de buruieni și 
pămînt cărate de la sute si sute de 
kilometri. în loc ca unitățile agricole 
să asigure pe plan local precurăti- 
rea semințelor. Dincolo de efortul 
financiar mare, de consumul inutil 
de carburanți, care se fac cu trans
portul. acest „balast" influențează 
negativ chiar si functionarea insta
lațiilor de decuscutare. pentru con
diționarea semințelor fiind necesare 
cite trei treceri prin instalațiile de 
centrifugare, ceea ce înseamnă con
sum inutil de pilitură de fier, pre
lungirea campaniei de prelucrare.

Potrivit unui program special, 
adoptat cu mai mulți ani in urmă, 
pină în 1985 urmau să fie atrase în 
circuitul arabil un milion hectare de 
pajiști, astfel ca

Supunem atenției Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Academiei d>e științe agricole și silvice 
cîteva probleme privind îmbunătățirea sistemului de 

producere a semințelor pentru furaje
pere-

800 000
Pentru 
acestor 
a fost 
la vremea respectivă, un

Lucrări de pregâtire a terenului la C.A.P. Mihâlceni, județul Vrancea
(Foto : Eugen Dichlseanu)
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primăvară aproape 150 000 hectare 
cu lucernă și trifoi. Fapt este că. in 
prezent, atit ca pondere, cit și ca 
mărime absolută suprafața cultivată 
cu trifoliene este sub nivelul atins 
cu 10—12 ani în urmă.

O a doua problemă pe care o su
punem atenției organelor agricole 
centrale si județene, cadrelor de 
conducere din unitățile agricole este 
calitatea seminței de trifoliene. Ce 
categorii biologice de semințe se în
mulțesc si. mai ales. în ce condiții 
de calitate se produc ? Cel puțin 
scriptic, se apreciază că pentru pro
ducerea seminței de lucernă si trifoi 
roșu iau fost organizate in ultimii 
ani loturi semincere pe o suprafață 
totală de 32 00(1 hectare. De pe 
aceste suprafețe trebuia să se reali
zeze anual circa 6 000 tone sămînță. 
Anul trecut s-au obținut 4 010 tone 
sămînță utilă, iar anul acesta se 
estimează o cantitate totală de 3 500 
tone. Dincolo de faptul că această 
cantitate reprezintă doar jumătate 
din ceea ce se obținea în agricultură 
cu 10 ani în urmă si că ea nu este 
suficientă pentru a asigura extin
derea acestor culturi la proporția 
stabilită, problema care se ridică este 
aceea a calității necorespunzătoare a 
acestei semințe. Un prim aspect care 
trebuie să constituie nu numai motiv 
de îngrijorare pentru organele de 
resort direct implicate, ci, mai ales, 
un motiv de a acționa cu fermitate 
pentru înlăturarea acestei stări de 
lucruri necorespunzătoare este fap
tul că unitățile agricole produc can
tități foarte mici de sămînță de elită 
și din înmulțirea întîi pentru a 
putea pune bazele unui sistem cu 
adevărat științific de multiplicare a 
semințelor pentru furaje. Anul 
acesta, agricultura a dispus doar de 
30 tone sămînță elită de lucernă 
și 2,5 tone sămînță elită de trifoi 
roșu, din care se scontează să se 
obțină o cantitate de 1 000 tone să
mînță înmulțirea întîi. Admițînd 
chiar că se va realiza producția eva
luată. în anul 1985 abia vor fi 
cultivate cu sămînță din această ca
tegorie 10 000 hectare. Foarte puțin 
dacă avem în 
unități agricole 
sînt îmbătrînite.

Un alt aspect 
seminței de 
gradul ridicat de impuritate al aces
tora. Din practica tradițională de 
producere a semințelor de trifoliene. 
ca si din experiența multor unități 
rezultă că. prin respectarea tehnolo
giilor de cultivare si de recoltare a 
loturilor semincere. se pot obține, 
fără eforturi prea mari, semințe cu o 
puritate fizică de cel puțin 85 la 
sută. în campania de condiționare

vedere că 
culturile

in multe 
trifoliene

legat de 
trifoliene îl

calitatea 
constituie

pe acestea să fia 
cultivate 388 000 
hectare cu lucer
nă și trifoi roșu, 
107 000 hectare cu 
sparcetă, 254 000 
cu trifoi alb, 89 000 
hectare cu ghiz- 
dei s.a. Acum, cu 
puțin timp înain
tea termenului fi
nal, punind fată 
în față aceste o- 

biective cu realizările la zi, re
zultă că, potrivit celor mai op
timiste estimări, din cele un mi
lion de hectare de pajiști se 
vor putea cultiva în anul viitor cel 
mult 250 000 hectare, dar și acestea 
nu atit cu plante de nutreț valoroa
se, cum sint cele stabilite prin pro
gram, ci mai ales cu graminee pere
ne și lolium. Cauza ține tot de neasi- 
gurarea semințelor necesare. în ca
drul întreprinderilor județene pentru 
îmbunătățirea și exploatarea pajiști
lor, in a căror sarcină directă cădea 
materializarea obiectivelor amintite, 
s-au produs, in medie pe an. doar în
tre 50 și 60 tone sămînță de lucernă 
și trifoi roșu la un loc, 18 tone să
mînță de sparcetă, iar trifoi alb și 
ghizdei aproape deloc. Nu probabil, 
ci în mod sigur, conducerile acestor 
unităti și-au dat repede seama că, 
din punctul lor de vedere, strict fi
nanciar, este mult mai rentabil să se 
profileze pe producerea semințelor 
de graminee perene și lolium multi- 
florum, pe care să le vîndă apoi uni
tăților agricole, în loc să-și bată 
capul cu înmulțirea unor semințe 
pretențioase, cum sînt cele de trifo
liene. Analizînd, de pildă, structura 
culturilor pe care o au stațiunile din 
subordinea Institutului de cercetări 
și producție pentru cultura pajiștilor 
Măgurele — Brașov rămîi cu impre
sia că aceste unități au mai degrabă 
un profil cerealier decît de plante 
furajere, a căror îmbunătățire consti
tuie însăsi rațiunea de a fi a aces
tor unități de cercetare.

Discutînd despre producerea se
mințelor pentru furaje, în mod nor
mai ar trebui să ne ocupăm și de 
felul în care organele agricole s-au 
ocupat de înmulțirea unor semințe 
deficitare, cum sint cele pentru bor- 
ceag, trifoi alb, ridichi, morcovi și 
sfeclă furajeră. Nu o facem însă, de
oarece, cu mici excepții, aceasta con
tinuă să constituie o problemă nere
zolvată. Ca și în ' 
ducția de sfeclă 
viitor cea mai 
sămînță se va 
import, deși se 
care dovedesc că, 
și pricepere, se 
ducții medii la hectar cel pufin la 
nivelul celor realizate în țările care 
ne furnizează asemenea sămînță. 
Pentru argumentare, vom arăta doar 
că, anul acesta, la I.A.S. Zimnicele — 
Teleorman s-a realizat o recoltă re
cord de 3 000 kg la hectar, aplicind 
nu cine știe ce tehnologii deosebite, 
ci una care se practica la noi în mod 
tradițional cu bune rezultate, dar 
care se pare că nu mal este pe placul 
celor care se ocupă astăzi de meto
dologia acestei culturi.

trecut, pentru pro- 
furajeră a anului 
mare parte din 
asigura tot din 
pot da exemple 
prin preocupare 
pot obține pro-

continuă a producției de
analizăm mai atent gradul de folo
sire al utilajers^din dotare.

întreprinderea d» pune de 18 linii 
tehnologice prevăzute cu excavatoa
re cu rotor. Avînd in vedere că pe
riodic fiecare utilaj trebuie revizuit 
și reparat, s-a stabilit un indice de 
funcționare extensivă de 65 la sută. 
Indice, să recunoaștem, nu prea 
mare, dar suficient pentru îndepli
nirea și depășirea planului de exca
vați!. Calculele arată insă că, pe 9 
luni, planul de excavații nu a fost 
realizat nici în proporție de 60 la 
sută. Iar indicele mediu nu spune 
încă totul. în timp ce doar cîteva 
echipaje — cele conduse de briga
dierii Gheorghe Babei, Constantin 
Căldărușe, Constantin Vlădoianu, Ion 
Cucu, Vasile Vlădoianu — au obținut 
indici superiori în folosirea utilajelor, 
toate celelalte echipaje se situează, 
prin rezultatele obținute, cu mult sub 
nivelul prevederilor. La prima vede
re, cauza o constituie numărul mare 
de defecțiuni — electrice, mecanice, 
ruperi și înlocuiri de covoare — oare 
totalizează 22 500 ore intervenții, adi
că cu peste 3 000 ore mai mult față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

Cit de „accidentale" sin.t insă aceste 
defecțiuni, în condițiile în care, se știe.

la Rovinari s-a realizat 
program de modernizare a 
tehnologice ? „Reviziile și 
utilajelor conducătoare, 
tovarășul Mihai Pasere, 
comitetului de partid, nu s-au fă
cut în anii din urmă cu toată răspun
derea. în plus, apar defecțiuni și 
din cauza calității necorespunzătoa
re a unor tronsoane de covor șl 
piese de schimb". Această explicație 
este reală, dar ocolește, totuși, esen
țialul : disciplina, modul de intreți- 
nere și exploatare a utilajelor din 
dotare.

La toate acestea se adaugă și o 
serie de cauze, să le zicem, obiective. 
Chiar in aceste zile, de pildă, s-a 
diminuat ritmul extracției, deoarece 
capacitatea de preluare in depozi
tele termocentralei din zonă este li
mitată, sub nivelul producției de 
cărbune pe care o pot realiza mine
rii. Accentuăm însă cerința de a se 
întări disciplina muncii pe liniile 
tehnologice, de a se folosi și exploa
ta mai bine utilajele, pentru că nu
mai astfel vor fi prevenite defecțiu
nile și întreruperile neprevăzute, iar 
planul de producție va putea fi în
deplinit ritmic și integral.

un amplu 
circuitelor 
reparațiile 
ne explică 
secretarul

de 10 000 tone lignit pe zi, deoarece 
nu mai avem spatii de 
nu mai avem unde să transportăm 
producția, tn prezent, in întreg ba
zinul carbonifer sint depozitate pes
te 370 000 tone lignit, iar stocurile 
cresc de la o zi la alta, întrucit 
coloanele I.T.A. nu transportă ‘mai 
mult de 8 000 tone pe zi.

Care este punctul de vedere al 
conducerii întreprinderii județene 
de transporturi auto 7

— Nici noi, ne spune ing. Nicolae 
Vîrlan, directorul întreprinderii, nu 
sintem feriți de greutăți. De exem
plu, 30 din cele 90 autotrenuri sînt 
imobilizate datorită lipsei anvelo
pelor. O a doua cauză constă în 
capacitatea redusă de preluare 
a cărbunelui în cele două punc-

depozitare.

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA HOREZU
r— /

Transportul - „buturuga mică“ 
din calea sporirii producției

între exploatările miniere din ba
zinul carbonifer Berbești-Alunu, c’a- 
riera Panga s-a situat mereu, in a- 
cest an, pe un loc fruntaș în între
cerea socialistă.

— întrucit la altă carieră, exploa
tarea Berbești-nord, planul de pro
ducție nu se realiza din cauza nea
junsurilor manifestate in organi
zarea producției și a muncii — ne 
spunea tovarășul Ion Roșianu, se
cretarul comitetului de partid al în
treprinderii miniere Horezu — con
siliul oamenilor muncii a hotărît 
ca subinginerul Vasile Pietraru, 
șeful carierei Panga, să preia con
ducerea celeilalte exploatări. Aceas
tă măsură și-a demonstrat eficiența:

ala Berbești-nord, viteza de lucru 
crescut și, acum, s-a atins nivelul 
zilnic al producției planificate.

Am reținut acest exemplu pentru 
a evidenția paleta largă a măsurilor 
și acțiunilor întreprinse de consiliul 
oamenilor muncii în vederea recu
perării restanțelor, care, după nouă 
luni, au ajuns la circa 465 000 tone 
lignit. Pentru respectarea adevărului 
trebuie spus însă că nerealizarea 
planului nu se datorește numai de
ficiențelor proprii manifestate in ac
tivitatea unor sectoare de producție.

— Cu toate că dispunem de un 
front larg de lucru, ne relata ing.. 
Vasile Ogherlaci, directorul între
prinderii, nu putem realiza mal mult

cărbune
te de expediție, respectiv ram
pele gărilor de cale ferată Popești 
și Copăcloasa. Conducerea între
prinderii miniere, cu sprijinul ne
mijlocit al ministerului de resort, 
trebuie să se gindească și să acțio
neze urgent pentru deschiderea unui 
al treilea punct de expediție a căr
bunelui spre termocentrale. Subli
niez acest lucru întrucit, prin cele 
două gări, nu se pot livra decît 
6 000 și, respectiv, 2 000 tone cărbu
ne pe zi, ceea ce este puțin.

Așadar, minerii de la Berbești- 
Alunu sint în măsură să recupereze 
restanțele. Dar 
buie neîntîrziat 
transportului și 
de depozitare.

pentru aceasta tre- 
rezolvate problemele 
eliberării spațiilor

Un punct de vedere al conducerii 
Ministerului Minelor

Desigur, nu ne-am putut referi 
decit la situațiile din două princi
pale bazine carbonifere. Cauzele 
restanțelor înregistrate sint insă, 
in general, asemănătoare și in alte 
unități miniere. De aceea, in fina
lul investigației noastre am solici
tat un punct de vedere și tovarășu
lui Dan Otto Surulescu, adjunct al 
ministrului minelor, care ne-a 
spus :

— Rezultatele obținute de unele 
din unitățile miniere din bazinul 
carbonifer Rovinari, ca dealtfel și 
din alte zone, demonstrează că 
există mari rezerve de sporire a 
producției de lignit prin folosirea 
mai bună a timpului de lucru și a 
bazei tehnice din dotare. Este ade
vărat, s-au făcut progrese in între
ținerea și exploatarea utilajelor ; 
timpul efectiv lucrat intre două 
reparații a crescut. Totuși, ordinea 
și disciplina mai lasă incă de dorit. 
Din această cauză se pierd impor
tante capacități de producție. O 
problemă deosebită o constituie 
insă și preluarea cărbunelui. Îndeo
sebi termocentralele de la Rovinari 
și Turceai -nu realizează consumu
rile zilnice programate. Or, unități
le din cadrul Combinatului minier

Rovinari, și nu numai ele, au teh
nologii de exploatare mixtă : în 
cărbune și steril, intre care nu poa
te exista un decalaj prea mare, tn 
consecință, dacă nu se transportă 
cărbunele nu se poate excava nici 
sterilul.

Asemănător stau lucrurile și la 
Întreprinderea minieră Horezu. 
Există o evidentă necorelare intre 
dezvoltarea 
ducție și 
mentarea 
nu este 
absolut 
execuția 
pești și să se asigure un flux de 
transport mai rapid.

In prezent, stocurile de cărbune 
din depozitele termocentralelor au 
ajuns la peste 4,1 milioane tone, 
totuși ele nu sint incă la nivelul 
normat. Există însă mari stocuri de 
cărbune și in unitățile miniere. 
Prin intensificarea transportului se 
pot asigura integral stocurile nor
mate in depozitele termocentrale
lor.

capacităților de pro- 
cele de transport. Supli- 
mijloacelor de transport 

o soluție definitivă. Este 
necesar să se urgenteze 

căii ferate Berbești-Po-

Anchetă realizată de 
Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA
Ion STANCIU

Scopul analizelor prezentate a fost de a desprinde și supune atenției 
cîteva din problemele de ordin general din activitatea de producere a se
mințelor. Pentru o mai bună elucidare a acestei probleme, invităm la o 
dezbatere specialiștii și cercetătorii, pe toți cei care prin ideile și propunerile 
lor pot da soluții de perfecționare, in spiritul reglementărilor legale, a aces
tei activități de mare însemnătate pentru creșterea producției agricole.

REAMINTIM PROBLEMELE SUPUSE DEZBATERII :
Asigurarea cantitativă și calitativă a semințelor necesare îmbunătățirii 
bazei furajere
Obligația ca fiecare județ să-șl asigure semințele din producția proprie 
Respectarea cu strictețe a normelor agrotehnice specifice culturilor se
mincere
Nivelul de organizare al unităților ți fermelor specializate in producerea 
de semințe și material săditor
Respectarea in practică a zonării soiurilor
Necesitatea organizării și coordonării unitare a întregii activități de pro
ducere a semințelor

Iosif POP

Stringerea fără pierderi a sfeclei de zahăr
(Urmare din pag. I)
de prelucrare a sfeclei, unele fa
brici de zahăr nu funcționează la 
întreaga capacitate. Desigur, aceas
ta se datorează și faptului că în u- 
nele județe — Botoșani, Suceava, 
Covasna, Harghita, Brașov și 
altele — lucrările de recoltare au 
intirziat și, ca atare, nu au putut fi 
livrate cantități îndestulătoare de 
sfeclă. îpsă cele mai mari neajun
suri in ce privește asigurarea fa
bricilor prelucrătoare cu materie 
primă se datorează defecțiunilor 
mari care să înregistrează la trans
portul din cîmp al producției gata 
recoltate. Potrivit datelor furnizate 
de centrala de specialitate, lâ înce
putul acestei săptămîni se aflau, în 
grămezi pe cimp, cantități foarte 
mari de sfeclă de zahăr : Mureș — 
37 000 tone, Neamț — 28 000 tone, 
Olt — 21 000 tone, Arad — 18 000 
tone. Ialomița — 17 000 tone și cita 
10 000—15 000 tone în județele Con
stanța, Satu Mare, Botoșani, Iași, 
Cluj și Sibiu. în total, în ziua de 8 
octombrie se aflau netransporta
te 335 000 tone de sfeclă. In 
multe cazuri, sfecla se află în 
grămezi pe cîmp, de cele mai 
multe ori fără a fi acoperi
tă cu frunze sau cu alte resturi 
vegetale. Or, este ușor de imaginat 
ce pagube înregistrează în aseme
nea cazuri unitățile agricole, cu cit 
este diminuată producția de zahăr. 
Bineînțeles, această situație pro
voacă perturbații in funcționarea

neîntreruptă a fabricilor, creează 
neajunsuri în procesul de fabrica
ție. Se știe că sfecla de zahăr care 
s-a deshidratat se prelucrează mai 
greu, cu consum ridicat de energie, 
iar randamentul de extracție a za
hărului este mult mai scăzut. Iată 
de ce transportul trebuie corelat 
perfect cu recoltarea.

Pentru ca sfecla de zahăr din 
cîmp să ajungă in cel mal scurt 
timp la fabricile prelucrătoare este 
necesar să se asigure capacitățile 
de transport prevăzute. Există un 
mare număr de vagoane-navetă 
care duc sfecla de la bazele de re
cepție la fabrici. însă cele mai mul
te neajunsuri se înregistrează la 
transportul sfeclei din cimp la 
baze. Și aceasta deoarece cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
nu asigură destui oameni la încăr
carea remorcilor și a celorlalte mij
loace de transport. Ca atare, aces
tea fac un număr redus de curse, 
iar cantitățile de sfeclă care se acu
mulează pe cîmp cresc cu fieca
re zi.

în interesul sporirii producției de 
zahăr și al prevenirii pierderilor 
de orice fel, organele județene de 
partid, consiliile populare și condu
cerile unităților agricole au datoria 
să acorde prioritate recoltării și 
transportului sfeclei de zahăr. în
treaga activitate să fie astfel orga
nizată incit să se asigure neîntre
rupt materia primă necesară fabri
cilor de zahăr.
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Inspirația și talentul — reunite
în marea confruntare Ideologică 

ce se desfășoară astăzi pe plan 
mondial, suveranitatea și indepen
dența națională ocupă un loc din
tre cele mai importante. Date fiind 
valoarea și importanța deosebită pe 
care o capătă suveranitatea în con
dițiile in care pe plan mondial se 
confruntă interesele apărării inde
pendenței popoarelor cu tendințele 
reîmpărțirii lumii în zone și sfere 
de influență, ale promovării vesti
giilor vechilor practici în raportu
rile dintre națiuni, este tot mai evi
dent că nici o orientare politică, 
nici o școală de gîndire filozofică 
nu poate ignora astăzi problemele 
suveranității.

în concepția forțelor progresiste 
din întreaga lume, suveranitatea 
este indisolubil legată de aspira
țiile de pace și progres ale maselor 
populare, de dorin
ța arzătoare a po
poarelor, manifes
tată cu tot mat 
multă putere în 
epoca noastră, de 
e fi stăpîne pe pro
priile lor destine, 
de *-și decide 
soarta în mod de 
«ine stătător, potri
vit propriei voințe, 
propriilor opțiuni 
și interese, fără 
nici un amestec 
«au influență din 
afară.

Este evident că 
valențele suveranității sînt tot mal 
mult legate de cauza progresului și 
emancipării popoarelor, de lupta 
pentru eliminarea vestigiilor colo
nialismului și neooolonialismulut, a 
tuturor formelor politicii de domi
nație și asuprire.

Suveranitatea semnifică emanci
parea socială, dreptul popoarelor 
de a fi stăpîne pe bogățiile și re
sursele lor naturale, egalitatea lor 
in drepturi în organizațiile inter
naționale, accesul deplin la soluțio
narea problemelor mondiale, parti
ciparea in mod plenar și angajat la 
rezolvarea acestora pe o bază de
mocratică. Nu este, de aceea, în- 
tîmplător că în numeroase docu
mente internaționale adoptate in 
ultimii ani, la nivel bilateral sau 
multilateral, ideea suveranității 
este mereu prezentă și reafirmată 
în termenii cei mai categorici. Se 
învederează, astfel, tot mai mult 
atașamentul popoarelor față de a- 
cest principiu, care reprezintă nu 
numai o idee perenă a dezvoltării 
umanității, dar și un principiu de 
drept și de morală internațională, 
o normă de organizare politică a 
vieții popoarelor, un element cen
tral al trăsăturilor noi care vor tre
bui să configureze un viitor cod 
Internațional de conduită a po
poarelor, în perspectiva edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Devine din ce în ce mai evident 
faptul că atacurile la adresa suve
ranității și Independenței naționa
le, pe care le practică anumite 
cercuri interesate in menținerea 
unor situații de dominație și de
pendență, a unor stări de Înrobire 
pi asuprire a popoarelor, nu repre- 
str.t* de fapt decit tentative de a

perpetua stări de lucruri anacroni
ce, de mult condamnate de istorie, 
care nu-șl mai găsesc locul într-o 
lume în continuă schimbare și 
transformare, dominată de aspira
țiile popoarelor pentru libertate, 
independență Și progres social.

Se caută in primul rind a se 
vehicula ideea că sporirea interde
pendențelor lumii contemporane ar 
implica în mod necesar renunțarea 
la principiul suveranității, ca nor
mă de organizare a raporturilor 
dintre națiuni. Referindu-se la pro
blemele cele mai importante, pre
cum pacea, securitatea, dezarmarea, 
lupta contra foametei, Louis Pe- 
rillier, în cunoscuta sa carte „La 
patrie planătaire", emitea cu cîțiva 
ani tn urmă punctul de vedere că 
in asemenea domenii „instituirea 
unei puteri mondiale înzestrate cu

ve de ordin ecologic, el recomandă 
„să se ridice mișcări care să sfi
deze viabilitatea sistemului statal 
și să organizeze legături dincolo de 
frontiere...".

O analiză cit de cit atentă a fe
nomenelor lumii contemporane de
monstrează cu evidență că de fapt 
nu suveranitatea este „racila" defi
ciențelor cu care este confruntată 
lumea de astăzi. în fond, persisten
ța unor fenomene de criză și insta
bilitate, conflictele și rivalitățile 
ce se manifestă pe plan regional 
și pe plan mondial nu sint rever
sul și nici rezultanta existenței 
principiului suveranității, ci de 
fapt tocmai consecința nerespectă- 
rii acestui principiu in relațiile ce 
se desfășoară pe plan mondial.

Suveranitatea nu implică, prin ea 
însăși, pericolul războaielor și nici

Anacronismul teoriilor mondialiste 
de organizare a puterii

putere de decizie se impune de 
acum înainte de o manieră ur
gentă". Tributari unei asemenea 
concepții, o serie de autori din ță
rile occidentale caută să acrediteze 
ideea că „statul național suveran 
reprezintă de fapt un element de 
mult depășit" într-o epocă de pro
funde transformări și de afirmare 
fără precedent a revoluției teh- 
nico-științifice. Politologul olandez 
Arend Lijphart vorbește fără să se 
sfiască deloc despre „noțiunea de 
suveranitate a statului ți corolarul 
ei logic, anarhia internațională".

Detractorii suveranității Încearcă 
* demonstra, cu argumente dintre 
cele mai variate, că de fapt criza 
economică, criza materiilor prime 
și a energiei, criza valutară, dar și 
conflictele care se înmulțesc con
siderabil in ultimii ani nu ar avea 
altă cauză decit păstrarea acestui 
„vechi și anacronic mit al suvera
nității", iar desfășurarea relațiilor 
mondiale nu ar putea implica alt 
remediu decit „depășirea stadiului 
statului național suveran" și trece
rea la „forme mondialiste de orga
nizare a politicii și economiei". 
Considerînd „nepotrivită", în actua
lul moment istoric, o încercare de 
„comasare" a suveranităților, auto
rul american Lincoln Gordon apre
ciază ca fiind mai „utilă" in schimb 
o „erodare" treptată a lor. „Deprin
derea restringerii in încercarea li
mitelor suveranității, declara el, 
poate să-i facă in cele din urmă 
trăsăturile la fel de goale ți cere
moniale, ca puterea monarhului 
britanic". Mult mai „grăbit" însă, 
profesorul Richard Falk, de la 
Princeton University, îndeamnă la 
o acțiune imediată. Invocînd moti

germenul crizelor internaționale. Ea 
este mai mult decit un „fapt so
cial", este o „necesitate logică", re
prezintă un principiu de organizare 
politică ce lși poate afirma întreaga 
viabilitațe și omniprezența cu o sin
gură condiție : să nu existe state 
care să pretindă a ti în relațiile cu 
diferiți parteneri „mai suverane 
unele decit altele", după expresia 
unor autori. în accepția sa corec
tă, principiul suveranității implică 
in mod necesar recunoașterea pre
rogativei tuturor statelor de a ac
ționa ca subiecte de drept interna
țional cu deplină competență in 
raporturile economice și politice ce 
se desfășoară astăzi pe plan mon
dial. înțelegerea corectă a suvera
nității nu poate duce la crize, c> 
numai denaturarea acestei idei, 
conștiința greșită a unora că ar fi 
„singurii" care ar dispune de su
veranitate, in timp ce statele mici 
nu ar putea să beneficieze nicioda
tă de asemenea virtuți. Asemenea 
concepții și tendințe sint direct ali
mentate de acele teorii care caută 
să fundamenteze necesitatea orga
nizării lumii in jurul cîtorva cen
tre de putere, care ar fi de fapt 
singurii factori pe deplin „suve
rani", Intr-o lume frămîntată de 
instabilități șl de contradicții. Su
veranitatea ar constitui deci un 
atribut de care ar putea beneficia 
numai acele entități care dispun de 
economii dezvoltate sau de un con
siderabil armament militar. Cursa 
Înarmărilor, care a luat in zilele 
noastre proporții nebănuite, accen
tuează aceste tendințe. în numeroa
se lucrări se acreditează ideea că 
principiul suveranității și corolarul

său, independența națională, ar fl 
„valori politice care aparțin trecu
tului", că viitorul omenirii — in
clusiv asigurarea păcii — ar fi con
diționat de statornicirea unor for
me supranaționale, iar suverani
tatea țărilor nu ar mai trebui să 
figureze decit ca un element subor
donat confruntărilor și relațiilor de 
putere care se desfășoară astăzi pe 
plan mondial.

Pornind de la realitățile epocii 
contemporane, Partidul Comunist 
Român, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
demonstrat cu pregnanță că suve
ranitatea șl independența popoare
lor constituie valori de maximă 
importanță și actualitate ale teori
ei și practicii, că nu există astăzi 
posibilitatea de a rezolva proble
mele internaționale fără a se res

pecta suveranitatea 
și a se asigura 
participarea egală 
a tuturor țărilor la 
dezba'terea și solu
ționarea marilor 
probleme care se 
pun astăzi pe plan 
mondial. în con
cepția partidului 
nostru, a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, respec
tul suveranității și 
independenței po
poarelor reprezin
tă, de fapt, o a- 
devărată cheie da 

boltă pentru înțelegerea șt rezol
varea problemelor fundamentale 
ale epocii contemporane. Mari
le inițiative ale României pe 
plan mondial privind probleme
le dezarmării, edificării unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale, eliminării conflictelor din 
viața internațională, Întăririi cola
borării internaționale a statelor și, 
in acest context, afirmarea tot mai 
puternică a rolului Organizației 
Națiunilor Unite, pornesc în fond 
de la recunoașterea importanței și 
actualității ideii suveranității, de la 
Înțelegerea imenselor resurse pe 
care le posedă acest principiu, a 
forței, perenității și viabilității lui 
Intr-o lume caracterizată prin exis
tența unor atît de puternice trans
formări și prin creșterea rolului 
popoarelor în viața internațională.

Concepția României socialiste, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind suveranitatea și indepen
dența națională reprezintă o stră
lucită contribuție la triumful ideo
logiei socialiste, democratice, pro
gresiste și revoluționare în dialogul 
contemporan de idei, o afirmare a 
forței, originalității și profunzimii 
gîndirii românești, expresie a in
tereselor poporului nostru, dar și ale 
tuturor celorlalte popoare ale lumii, 
un aport de preț la Îmbogățirea 
arsenalului teoriei revoluționare in 
epoca noastră, la afirmarea aspi
rațiilor de pace, Independență . șl 
progres ale tuturor popoarelor 
lumii.

Cont. unlv. dr.
Victor DUCULESCU

intr-o realizare muzicală de prestigiu
Condei prolific, autor 

ce a abordat aproape toa
te genurile muzicale, de 
la balet („Soția căpita
nului" — 1946. marele
succes „Prinț si cerșe
tor") la muzica ușoară 
(la recentul festival de la 
Mamaia. „Balada" a fost 
unul dintre cele mai reu
șite momente), de la lie
duri („Cintece de ieri și 
de azi" după St. O. Io
sif și Eugen Frunză, in
spiratele „Cîntice țigă
nești" dună M. R. Paras- 
chivescu...) nînă la muzi
că corală (coruri bărbă
tești. ne voci egale, com
poziții pentru cor mixt, 
cor de cobii si bandă 
magnetică, precum „Poe
mul pădurii"), aooi muzi
că simfonică, de film (co
loana «onoră de la 
„Vară romantică". „Cinci 
săatămîni in balon"), 
muzică vocal-slmfonică 
(„Cintece de tabără" — 
■uită pentru solisti. cor si 
orchestră, oratoriul „în- 
timnlatea din grădină", 
«ase piese umoristice 
dună Tudor Arghezi, 
pentru solisti. cor de co
pii. orchestră mică, ban
dă magnetică), multă, 
foarte multă muzică pen
tru copii, pentru tineri, 
de la cintece simple la 
cantate, oratorii... — Lau- 
rentiu Profeta este acum, 
la Început de stagiune 
1984—1985, autorul unui 
veritabil succes al Ope
rei Române, Povestea 
micului Pan. Un mu
sical. as saune. în loc de 
oneră comică, o minuna
tă pșveste — adaptată cu 
vervă, cu căldură, cu e- 
chilibru de Eugen Rotaru 
după Matthew James 
Barrie, cel care la sfîr- 
Siit de secol XIX dăruia 
copiilor pasionante pa
gini de literatură fantas
tică — un musical care 
lasă imaginația copiilor 
să zburde peste timp, in
tre vis si realitate nu 
creează o distantă mal 
mare de o clipă. dă co

piilor forța Uriașului. în
credere in vitejia. în pu
terea lor morală si su
fletească: un musical
care insuflă celor cu Pă
rul cărunt — tinerețe, iar 
prin micul Peter Pan — 
luminează simbolul copi
lăriei. al visului de a nu 
pierde niciodată tinerețea 
ghidului si a spiritului, 
în ..Peter Pan" sau „Po
vestea micului Pan", că
lătoria celor trei copii 
(care, ca toți copiii, iu
besc animalele, nu prea 
se împacă cu doctoriile, 
în schimb golesc toate

— In cale. Muzica lui 
Laurențiu Profeta este 
inspirație și melodie, are 
song-uri moderne de 
muzică ușoară (asa cum 
le place copiilor), are 
ritmuri sprintare, echili
brează cu inteligentă mo
mentele lirice, de visare, 
cu cele dramatice, trepi
dante. apelează la or
chestrații aerate, simple, 
dar de substanță. Înaltă 
minunate coruri, duete, 
arii (aria Căpitanului 
Hook, aria Crocodilului), 
lansează acel motiv pe 
care tu. «pectator. 11 fre

Premieră la Operă: 

„POVESTEA MICULUI PAN"

borcanele cu dulceață). în 
lumea fantastică, în „Tara 
de Nicăieri", acolo unde 
Peter Pan si ceata lui de 
puști necăiiti se luptă cu 
pirații, iar cu ajutorul 
Crocodilului ti vor răpu
ne chiar ne căpitanul lor. 
adică pe Hook — începe, 
este drept, ne scenă, dar 
nu mult după primele 
cintece. după primele me
lodii trece in sală, cu
prinde întreaga suflare 
(cum ai putea să nu 
crezi că Peter Pan zboa
ră cu adevărat printre 
stele ?!), se strecoară din 
nou ne scenă lăsînd vi
brații nestinse in sufletul 
spectatorilor si. încă mul
tă vreme dună ultimul 
acord, menține minunata 
stare a emoției. Pentru 
că, lucru rar intîlnit in 
lumea muzicală de pre
tutindeni, aici se Intim
ată acei ceva extraordi
nar care înseamnă : mu
sical pentru eonii, jucat 
de copii, care se adresea
ză copiilor (si nu numai 
lor) si antrenează tot ce 
tatilneșto — suflet, «pitit

donezi imediat, „motivul 
lui Peter Pan", din cite- 
va note, o simplă pro
poziție muzicală, adică 
un șlagăr într-o operă co
mică. intr-un musical de 
talie internațională. Dar 
cit a fost de lung „dru
mul" de la această in
spirată partitură la crea
rea spectacolului pro- 
Driu-zis 7

O operă pentru copil, 
souneam. încredințată co
piilor. adică membrilor 
ansamblului ..Voces Pri
mavera". cei care sub ba
gheta experimentată, te
nace. perseverentă a lui 
Ciaudiu Negulescu au 
devenit protagoniștii ce
lui mai reușit spectacol 
al Operei Române. De la 
Peter Pan (Adriana Băi- 
lescu) Io cei trei eonii 
(Anca Sigartău. Gabriela 
Amuzescu. Andreea Bă
tură). oină la foarte reu- 
siții pirați (Gabriela Ivă- 
nus. Oana Răduleseu. De
lia Năstase) sau ceata Iul 
Pan (Anca Udroiu. Emi
lia Gociu. Irina Puran. 
Mlnola Tapai — adică în-

teatre
• Teatrul National <14 71 îl, sala 
mică) : Cavoul de familie (amtnat din 
M. IX) — 19,SO; (sala Atelier) : Gim
nastică sentimentală — 19; (sala „Ion 
Vasllescu") : Gaițele — 19,3#.
• Opera Română (13 18 57) : Luda dl 
Lammermoor — 18.
• Teatrul „Bucla Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) : Ro
meo *1 Julie ta la sfirșit de noiembrie 
— 19; (sala Grădina Icoanei, 11 85 44) : 
Gustul parvenirii.— 19.
• Teatrul de operetă (14 M II) l My 
Fair Lady — 19.
• Teatrul Mic (14 70 51) 1 Doi pe un 
balansoar — 19,30.
• Teatru! Foarte Mic (14 09 #5) i Tres
tia ginditoare — 30.

• Teatrul de comedie (15 84 50) : Exis
tă nervi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (39 31 03, sala Ma- 
gheru) : Idioata — 19,30; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia — 
19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) ; Serenadă tlrzie — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78, sala Savoy) : Băiatul 
cu sticleți — 19,30; (grădina Cără
buș) : Minispectacol de divertisment 
și film — 10,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia — 
19.
• Teatrul „Ion Creangă'1 (19 11 70) : 
Nota zero la purtare — 9; Pinocchio
— 15; (la Clubul T 4) : Un tînăr 
printre alții — 17,
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Boroboață — 10; Arvinte și Pepelea
— 16; (sala „Ion Vasilescu") : Nu vor
biți in timpul spectacolului — 16.
• Circul București (10 65 90) t Vraja 
circului — 19.

tv
55,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Tineri creatori 

In Festivalul național „Clntarea 
României"

15,30 Emisiune tn limba maghiară (par
țial color) • tn intimplnarea Con
gresului al XIII-lea al partidului. 
Reportaj • „Partid, tu ești mln- 
dria noastră 1“ — cintece patrio
tice • Agendă culturală. • Din 
terenuri Improprii agriculturii — 
eleștee. Reportaj. • O stațiune 
pentru toate anotimpurile. Repor
taj din Volneasa.

18.30 Închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
30.20 Actualitatea In economie. Campa

nia agricolă de toamnă
50,35 Selecțlunl din Festivalul ctntecu- 

lui ostășesc „Te apăr și te Cint, 
patria mea I" — ediția a Vll-a 
1984 (color)

30,45 Marele forum al partidului, ma
rele forum el țării. Strategia 
înnoirii (II) • Promovarea crea
tivității

31,00 Telectnemateca (color). Ciclul 
„Dosarele ecranului" l „Emi
grantul". Premieră TV. Producție 
a studiourilor mexicane. Scenariul 
și regla : Robert M. Young

22.20 Telejurnâț (parțial color)
22.30 închiderea programului

Scenâ din spectacol

treg ansamblul (nici în 
ultimul olan nu există co
pil care să facă figura
ție) cintă. participă la 
acțiune. Iar odată împli
nită cu sensibilitate, cu 
vibrație frumoasa muzi
că. odată subliniate me
lodiile, ritmurile, s-a tre
cut la ceea ce se întîm- 
plă mai rar pe O scenă li
rică. la construirea din 
punct de vedere regizo
ral a spectacolului. Și. 
aici, este marele merit a 
lui Alexandru Tocilescu 
— pentru prima oară 
semnînd regia unei ope
re. pentru prima oarălu- 
crînd cu copiii, creînd un 
spectacol pentru copil, 
pentru prima oară trăind 
experiența colaborării cu 
micii-marii actori. Nu 
fără peripeții, după cite 
am înțeles. » fost ..dru
mul". dar. oricum, rezul
tatul este remarcabil. A- 
lexandru Tocilescu inocu- 
lind dinamism, viată unei 
construcții alcătuite in 
prealabil riguros, disci
plinat. detaliat ne fieca
re moment —• creează o 
lume în continuă mișca
re. un spectacol in •■>are 
copiii sint eonii, adică 
inventivi, ingenioși, ve
seli. trăiesc palpitantele 
întimplări. nu sint Încor
setați de scheme rigide, 
de tablouri statice, de si
metrii obositoare... Co
piii (si aici este intr-a
devăr talentul regizoru
lui) stat actori si cintă- 
reti. au Încredere in ap
titudinile lor. Toii sint 
antrenați (in suplul, dar 
sugestivul decor al Iul 
Ion Clapan) la o joaca 
(ne glndim că pe parcurs 
vor fi eliminate neînsem
natele stângăcii, poate 
chiar si epilogul, care 
pare lipit), o joacă 
adevărată, din care nu 
lipsesc, In variate ca
dențe : zborul, setea
de povești, lupta cu 
pirați, pedeapsa celor răi 
si mal ales Visul — co
pilăria veșnică în care 
cred toti copiii. Adică de 
ce să nu creadă cind 
este foarte sigur că „o 
ztaă se naște din tisul 
fiecărui copil" 1!

„Povestea micului Pan* 
«au ..Peter Pan" este, a- 
»adar. un mare suooes. 
Este «wccesui compozito
rului. al regizorului (dar 
«1 al asistentului de regia 
Gelu Colcaag). al an
samblului „Voces pri
mavera". al soliștilor O- 
perei Române care Îm
plinesc spectacolul (Pom
pei Hărăateanu — poves
titorul cu voce de aur. 
Adrian Stefăneacu — în- 
tr-o sugestivă creație. In 
înfricoșătorul Căpitan 
Hook, Cristian Mlhăilee- 
cu “ simpaticul «1 vi
teazul Crocodil, Nicolae 
Constentineecu. Elvira 
Ctrie — părinții celor 
trei eonii. Lucia Cicoară- 
Drăgan — cățelușa Nana) 
— este succesul primei 
noastre scene lirice. Po
vestea începe firesc, pe 
scenă, fire nevăzute cu
prind sala, se strecoară 
pretutindeni si cind cor
tina anunță finalul, spec
tatorii aplaudă, copiii-ac- 
tori-cintăreti aplaudă, a- 
plaudă Visul, simbolul ti
nereții veșnice cans în
seamnă speranță, în
seamnă bucurie.

Smaranda OTEANU

La datorie unde țara are nevoie de tine BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBB

(Urmare din pag. I)

„Voiam un loc greu. Voiam un Ioc 
în care «ă-ml Încerc puterile". La 
Mărișelu l-a cunoscut pe Viorel 
Mariș. Mot de aici. Construia la hi
drocentrală. S-au căsătorit, au acum 
doi băieți, cel mare fiind elev in 
clasa I. ,

Timpul trece, faptele rămîn. In 
■cest răstimp viața Polixeniei Mariș 
s-a împlinit frumos. Aici, la Mări
șelu a fost primită in partid. Aici, 
ia Mărișelu, moții au ales-o depu
tată. membră a comitetului execu
tiv al consiliului popular comunal.

Da, timpul trece, faptele rămîn. 
Hidrocentrala a fost demult termi
nată. Si cea de la Tarnita. si cea 
de la Gllău. Construcții realiza
te prin munca unor oameni vred
nici. care 1st fac meseria acolo 
unde alte și alte ctitorii îi cheamă. 
Mărișelu n-a stat nici el pe loc. Are 
noi magazine, școli, dispensar uman 
ei veterinar, brutărie, in multe case 
s-a instalat apă potabilă... Cele 23 
de cadre didactice cite au acum cele 
5 școli ale comunei au trimis deja 
îtttiile promoții pe treptele invătă- 
mîntului. destul foști elevi devenind 
muncitori calificați, ingineri meca
nici. hidroenergeticieni. silvid etc.

— Observăm că vorbiți cu mindrie 
despre felul cum a Înflorit Mărișelu 
tn răstimpul de tind vă aflati aid.

— De tind muncesc aici. Si nu-i 
numai mindrie, ci și dragoste. Pentru 
■cești oameni harnici, pentru aceste 
locuri frumoase. Este minunat, este 
o șansă pentru mine că am desco
perit acest lucru.

Despre o asemenea șansă l-am 
■uzii vorbind pe multi oameni. între 
aceștia 11 socotim si Pe maistrul 
constructor Ion Peli. La o Întrebare 
■ noastră : ce ar dori să-și scrie sub 
nume, pe o posibilă carte de vizită, 
meșterul ne-a spus :

— Treceți asa: Opera Română din 
Capitală. Podul Prieteniei. Teatrul 
de vară „23 August" din București, 
Fabrica de ciment din Fleni. Insti
tutul de fizică atomică de Ia Măgu
rele, hoteluri In Mangalia. Saturn, 
Neptun. iar acum lucrarea vieții 
mele, metroul.

Luăm aminte la acest palmares. 
El nu este doar unul cantitativ. El 
umple frumos. Înainte de toate, o 
țriată de om. gtndită si trăită sub 
sigiliul marilor răspnnderi. Aseme
nea biografii exemplare stimulează 
dorința de a le urma, dau un sens 
înalt muncii si vieții dăruite tării, 
progresului el neîntrerupt. .

DE LA HUEDIN LA BOGDANEȘ- 
TII DE VASLUI e o distantă bună. 
Cind a fost repartizat la Boadă- 
Boști, părinții l-au spus : „Vezi pe 

unde vine și cum e comuna asta cu 
nume frumos. Si du-te si încearcă. 
Că peste tot in țara noastsă trăiesc 
oameni care au nevoie de oameni".

— $1 7 — îl întrebăm pe inginerul 
agronom Aaron Peterfi.

— Și, am venit, am văzut și... am 
rămas.

Aaron Peterfi ne spune si cum s-au 
înfiripat ij!jâ‘’e rădăcini aici, de
parte de raued, . Prietenia cu ingi
nerul Ion Banu și cu Constantin 
Firțănescu, vicepreședintele coopera
tivei agricole de producție, buni cu
noscători ai secretelor pămintului, 
l-au ajutat să intre in universul de 
preocupări al acestor oameni. Si mai 
este bogata experiență a cooperato
rilor, care și-au transmis ca o șta
fetă nevăzută în timp mîndra și 
demna meserie de țăran. Aaron Pe
terfi evocă în această direcție o in- 
timplare cu un înțeles aparte pentru 
el. (Și poate nu numai pentru el). 
Știa din facultate că legumele cresc 
la șes, în luncile rîurilor. Cind cul
tivarea legumelor a devenit de ac
tualitate și aici, pe dealurile Vaslu
iului. el a zis că nu speră să 
se facă mare lucru. Nu, oamenii nu 
l-au contrazis. Dar l-au invitat la 
o „excursie", plnă-n satul din apro
piere, Vlădești. Acolo, pe o coastă 
repede, bătrînul cooperator Costache 
Furcoi captase niște izvoare si rea
liza — cu muncă si ingeniozitate — 
mari producții de legume. Ce era de 
demonstrat a fost demonstrat...

— Sint frumoase aceste momenta 
din viata dv. aici.

— Poate ar fi trebuit să le Înfă
țișez mai lntîi pe cele mai aproape 
de inimă.

— Infățișați-le.
— Primul si cel mal Important 

eveniment al vieții mele, de la 
venirea in Bogdănești, este căsăto
ria cu Maria. E din Huși si lu
crează ca economistă în cooperativa 
unde sint inginer. Apoi, bucuria 
vieții mele — cei trei copii. Primul, 
Aaron — așa e obiceiul la Bogdă- 
neștl. întâiul copil să poarte numele 
tatălui — are 10 ani. Al doilea, Ga
briel — cind merge la bunici, la 
Huedin, este strigat Gabor — are 3 
ani. iar ăla micu. Ion. n-are decit 
3 ani. S-a născut cind definitivam 
lucrările de aducțiune a apei in 
sat...

Care sint generatoarele de forță 
ale acestor bucurii ale vieții 7 In
terlocutorii noștri le-au numit, fie
care in felul lor : conștiința răspun
derilor, sentimentul ori chemarea 
datoriei. Nimic mai adevărat. Fie si 
pentru faptul eă destinele lor s-au 
împlinit și au devenit exemplare 
tocmai pentru că au fost așezate 
sub acesta Înalte imperative morale.

Este de-ajuns să privim In jurul 
nostru pentru a admira, la tot 
pasul, lucrarea constructorilor. Nu 
există oraș, nu există comună, nu 
există sat. oritit de îndepărtat, în 
care să nu întilnesti construcții noi 
si moderne. însemne ale urbaniză
rii si civilizației. înălțate sub soa
rele generos al socialismului. Ora
șele si satele tării si-au schimbat 
cu totul înfățișarea, cele mai mul
te dintre ele fiind regîndite si clă
dite din temelii. Noile cartiere din 
Brasov si Craiova, din Clui-Napo- 
ca si Iași, din Constanta si Timi
șoara. din Galati si Tirgu Mureș, 
din atitea alte centre ale tării au 
devenit adevărate „orașe în oraș", 
unele dintre ele egalînd sau chiar 
intrecind numărul locuitorilor e- 
xistent în respectivele așezări cu 
numai două-trei decenii în urmă.

Este de-ajuna să privim în jurul 
nostru pentru a lntilni. la tot pa
sul. șiraguri de schele, sub îmbrăți
șarea cărora capătă contur tot atitea 
noi edificii sociale si culturale, tot 
atitea ansambluri si cartiere noi 
de locuințe. în aceste zile, alături 
de oamenii muncii din industrie, 
care acționează cu sporită energie 
pentru îndeplinirea planului la toti 
indicatorii, alături de oamenii 
muncii din agricultură, care zoresc 
la stringerea cit mai grabnică a 
roadelor toamnei si la pregătirea 
recoltei viitoare, constructorii tării 
Înscriu în cronica întrecerii în 
cinstea Congresului al XIII-lea al 
partidului noi si remarcabila fapte 
ale hărniciei.

— Cind privesc chinul nou al 
așezărilor sl orașelor care intră in 
componenta municipiului Petroșani
— ne spune minerul sef de bri
gadă de la Lupent, Constantin 
Popa, distins de curînd cu înaltul 
titlu de Erou al Muncii Socialiste
— încerc un puternic sentiment de 
mindrie patriotică, de Încredere si 
putere. Si chiar dacă munca noas
tră, acolo în inima pămintului, nu 
este „la vedere", ca aceea a con
structorilor. noi știm că fără căr
bunele oe care-1 trimitem la su
prafață. fără petrolul extras din 
adîncuri. fără mașinile si utilajele 
pe care le fabricăm, intr-un cuvînt. 
fără industrializarea în ritm sus
ținut a tării n-am fi avut nici atl- 
tia constructori, nici atitea con
strucții cite avem astăzi — si cite 
vom avea, mai multe si mai fru
moase. în viitor. Stiti la cit se ri
dică volumul investițiilor produc
tive si social-culturale realizate 
numai aici, la noi. în Valea Jiului, 
in perioada 1966—1983 7 Se ridică 
la Peste 22 miliarde lei I Prin grija 

permanentă a partidului st statu
lui nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, „minerul de 
onoare al tării", s-a desfășurat in 
această perioadă un amplu pro
gram de introducere, extindere si 
perfecționare continuă a mecani
zării lucrărilor din abataje, ceea 
ce a determinat nu numai creș
terea producției de cărbune, ci sl 
Îmbunătățirea condițiilor noastre 
de muncă si viată.

Intr-adevăr. In numai două de
cenii. așezările din Valea Jiului, 
străvechea vatră a cărbunelui, au 

PE ȘANTIERELE NOILOR CONSTRUCȚII SOCTAL-EDTEITARE

Construcfii noi, moderne, 
în orașele și satele patriei

devenit de nerecunoscul — sl nu 
numai pentru cei mai virstnici oa
meni din partea locului. Dintr-o 
statistică Întocmită la zi. corespon
dentul noastru Sabin Cerbu ne co
munică o cifră semnificativă s 
35 500. Cifră care însumează numă
rul noilor apartamente înălțate de 
constructori la Petroșani si în ora
șele aceluiași municipiu — Lupeni. 
Uricani. Petrila si Vulcan. Apar
tamente Înălțate pentru tot atitia 
mineri si familiile lor.

Un alt miner sef de brigadă. 
Ștefan Albu. face o comparație dt 
se poate de grăitoare i

— Dacă in urmă cu trei-patru 
decenii, la noi, in Petrila, n-a
veam decit un doctor, un agent sa
nitar si o moașă, acum veghează la 
sănătatea minerilor de aici si a fa
miliilor noastre nu mai outin de 
38 de medici si 120 cadre medii 
sanitare. Constructorii au lnăltat 
un foarte modern spital cu peste 
200 de locuri, o policlinică, dis
pensare. farmacii. Si încă o com
parație : numai suprafața mai Jui 
magazin genera] dat de curînd în 
folosință o depășește cu mult pe 
aceea a tuturor prăvăliilor si du- 
ghenelor de odinioară, ca să nu 

mal vorbesc de volumul si marea 
diversitate a mărfurilor.

Pe planșetele proiectantilor se 
află schițate noi edificii si ansam
bluri. cărora constructorii le vor 
da viată la scara unu ne unu. pen
tru ca Valea Jiului să-si sporească 
mereu zestrea urbanistică si de 
frumusețe. Dună cum tot construc
torii sint aceia care ridică oe ver
ticala arhitecturii moderne o așe
zare răspîndită oe cele saote Jil
țuri ale Gorjului. Cine a auzit oină 
acum doi-trei ani de satul Mătă
sari 7 Asa cum nu auziseră, oină 

ecum două-trei decenii, nici de 
Motru sau de Rovinari. devenita 
acum centre urbane ale minerilor 
gorjeni. Cum nu auziseră nici de 
Turceni, azi, citadelă a energeti- 
cienilor. Odată cu primele tone de 
cărbune extras din zonă, a Început 
să se vorbească tot mal des si 
de Mătăsari. Si se va vorbi sl mai 
mult — ne asigură corespondentul 
nostru Dumitru Prună — ne mă
sură ce fostul sat sărăcăcios de 
odinioară capătă tot mai mult con
tur si atribute urbanistice. Pentru 
mineri si familiile lor. constructo
rii transformă vechiul si anonimul 
centru civic al Mătăsarilor intr-o 
nouă sl puternică așezare muncito
rească. Pină acum, aici au fost 
construite blocuri insumînd peste 
1 000 de apartamente, urmînd ca 
pină la sfîrsitul actualului cincinal, 
deci In numai un an si mai puțin 
de trei luni, să se inalte alte 1 000 
de apartamente, o scoală cu 24 săli 
de clasă, o grădiniță. 0 sală poli
valentă si alte obiective social-edi- 
litare. intr-un ritm de-a dreptul 
impresionant.

Nu numai la Mătăsari. ci si în 
multe orașe ale tării, ca sl in co
munele viitoare localități urbane 

agrar-industriale, constructorii Înal
tă sau finalizează noile centre 
civice, embleme ale puternicei lor 
dezvoltări economice si sociale. 
Cine dorește să vadă cum arată 
priceperea si hărnicia constructo
rilor harghiteni. să ooposească in 
aceste zile la Toolita sau la 
Miercurea-Ciuc. După cum ne 
transmite corespondentul nostru 
I.D. Kiss, vechile târguri prăfuite 
de odinioară si-au lepădat atît de 
repede ridurile bătrînetii. Incit 
pină si localnicii, obișnuit! in răs

timpul de la Congresul al IX-lea 
al partidului cu ritmuri alerte de 
construcții si in această parte a 
tării, sint realmente surprins! de 
ceea ce văd. La Toplita s-au in
tegrat tn arhitectonica noului cen
tru civic moderne blocuri lnsu* 
mind aproape 1 000 de apartamente, 
un nou hotel („Căliman"). un nou 
Si modern complex comercial sl 
alte obiective social-edilitare. ade
vărate perle ale arhitecturii, care 
îmbină armonios tradiția locală cu 
cerințele moderne. în momentul de 
fată, schelele constructorilor încon
joară noul spital cu policlinică, 
precum si noile ansambluri de lo
cuințe. menite să confere orașului 
de ne cursul superior al Mureșului 
o personalitate urbanistică distinc
tă. La Miercurea-Ciuc, constructo
rii grăbesc finisările, apropiind 
momentul inaugural al noului cen
tru civic, unde au fost date in fo
losință. pentru tot atitea familii 
de oameni ai muncii români si ma
ghiari. peste 2 300 de apartamente 
in blocuri zvelte, cu acoperișuri in 
șarpantă, cu balcoane frumos or
namentate. noul sediu politico-ad- 
ministrativ al județului, noua casă 
de cultură cu 800 de locuri, un com

plex hotelier cu 300 de locuri. ® 
nouă piață si altele.

într-un alt colt de tară, cores
pondentul nostru Silvestri Ailenei 
a fost martor in comuna Voron*. 
județul Botoșani, la un moment 
deosebit : momentul în care Pri
marul comunei. Gheorghe Grebe- 
nită. a înmînat noilor absolvenți ai 
institutelor de învătămint supe
rior repartizați în localitate chei
le apartamentelor tn care vor lo
cui. Apartamente noi. cu aceleași 
dotări ca si cele „de la oraș".

— Drept să vă «pun — mărturi
sea celor prezent! tînărul profesor 
Mihai Bondar, repartizat aici Îm
preună cu Botia. tot profesoară — 
nu ne-am așteptat la o surpriză 
atît de plăcută. De fapt, nu cu
noșteam decit din citite si auzite 
adevărata înfățișare a satelor bo- 
toșănene si. cu atit mai puțin, a 
acestei comune. A fost sl motivul 
pentru care eu sl soția venisem 
pregătiți să căutăm si să locuim la 
o gazdă. Darul oe care ni 1-ati fă
cut acum, chiar de la venirea noas
tră. ne bucură si ne obligă să-1 
onorăm cum se cuvine. Si cel mai 
bun răspuns al nostru este ca Încă 
de acum să ne Considerați in rînd 
cu toți ceilalți locuitori ai comu
nei. cu toate drepturile si îndato
ririle responsabile si civice care 
decurg din această calitate.

în afară de cela 9 apartamente 
repartizate noilor cadre didactice, 
alte 12 apartamente au fost luate 
In primire de specialiștii din agri
cultură. Ultimul s-a mutat ingine
rul Gheorghe Tăranu. directorul 
asociației economica cu profil zoo
tehnic.

— St cu aceasta — ne apunea 
primarul — In ce ne privește, am 
lichidat sl cu navetismul in agri
cultura comunei.

Cu noul bloc dat In folosință tn 
comuna Vorona — am aflat de Ia 
tovarășul inginer Neculai Ureche, 
vicepreședinte al consiliului popu
lar județean — numărul aparta
mentelor construite sl puse oină 
acum la dispoziția specialiștilor 
din satele botosănene a ajuns la 
2 000. Pină la sfîrsitul anului se 
vor Încheia lucrările de construc
ție la incă 150 de apartamente, că
rora li se vor adăuga, in anul vii
tor. alte 360. in blocuri prevăzute 
la parter cu spatii comerciale sl 
unităti prestatoare de servicii, care 
vor spori gradul de dotare «ocial- 
edilitară.

Petre POPA
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre cele mai călduroase mulțumiri pentru ama
bilul mesaj transmis cu prilejul Zilei independenței Ciprului și vă adresez, 
la rindul meu, aceleași bune urări de sănătate și fericire pentru dumnea
voastră personal și familia dumneavoastră, de progres continuu pentru po
porul român.

Vă sint deosebit de recunoscător pentru atenția pe care o acordați cauzei 
noastre juste și exprim dorința pentru stringerea pe mai departe a relațiilor 
de prietenie și cooperare Intre țările noastre, tn interesul reciproc.

Cu salutări cordiale,
SPYROS KYPRIANOU

Președintele Republicii Cipru

Lucrările celei de-a Xl-a Conferințe a comisiilor naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. din țările balcanice

La București s-au deschis, marți, 
lucrările celei de-a XI-a Conferințe 
a comisiilor naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. din țările balcanice. Par
ticipă delegații din Bulgaria. Gre- 
cia. România. Turcia. Iugoslavia. 
Iau parte, de asemenea, reprezen
tant! ai Uniunii Balcanice a Mate
maticienilor, Uniunii Medicale Bal
canice. Asociației internaționale de 
studii sud-est-europene.

In numele Guvernului Republicii 
Socialiste România, ministrul edu
cației si invătămintului, Ion Teo- 
reanu, a adresat un salut partici- 
pantilor la conferință. Au luat, de 
asemenea, cuvîntul. reprezentantul 
directorului general al U.N.E.S.C.O., 
Ygor Yourgens. precum și directo
rul Centrului European pentru In- 
Vățămîntul Superior al U.N.E.S.C.O. 
de la București, Franz Eberhard.

La ședința de deschidere au fost 
Prezent! reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului National pentru Știință 
si Tehnologie. Ministerului Educației

și Invătămintului. Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, alte per
soane oficiale.

Erau de ’ 
București ai 
reuniune.

Pe ordinea 
gurează probleme privind aplicarea 
recomandărilor conferinței prece
dente. aportul comisiilor naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. la intărireâ co
laborării și păcii in Balcani, contri
buția acestora la dezvoltarea colabo
rării balcanice in domeniile educa
ției. științei si culturii. Sint aborda
te. de asemenea, aspecte 
amplificarea 
științifice in 
seismologiei si 
tor. de lărgirea 
rale si artistice.

fată ambasadorii 
țărilor reprezentate
de zl a conferinței

la 
la

fi

legate de 
tehnice si 

energiei, 
tnconjură-

cooperării
domeniile 
mediului 
schimburilor cultu-

★
Cu prilejul conferinței, la gale

riile Asociației artiștilor fotografi 
din Capitală s-a deschis expoziția 
..Peisaje balcanice in arta fotogra
fică-.

(Agerpres)

întîlnire eu prilejul eelei de-a 35-a aniversări 
a iniemeierii Republicii Democrate Germane

Marți după-amiază. la întreprin
derea, de mecanică fină din Capitală 
a avut loc o întîlnire organizată in 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
cea de-a 35-a aniversare a Întemeie
rii Republicii Democrate Germane.

Au participat cadre din conducerea 
întreprinderii si reprezentanți ai 
oamenilor muncii.

Au fost prezent! membri ai Amba
sadei R. D. Germane In tara noastră.

în cadrul Intilniril au luat cuvîn
tul Victor Nicolescu, director tehnic 
al întreprinderii de mecanică fină, 
și Siegfried Bock. ambasadorul 
R.D.G. la București, care au evocat 
semnificația evenimentului sărbăto
rit. precum si succesele obținute de 
oamenii muncii din R.D.G. în dez
voltarea economică si socială a tării, 
în înflorir.ea științei, culturii, învă- 
tămintului. in creșterea nivelului de

trai material șl spiritual al po
porului.

Evidențiind bunele relații de 
prietenie si colaborare statornicite 
IntTe partidele, țările si popoarele 
noastre, vorbitorii au subliniat rolul 
hotărîtor al lntilnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R-D. Germane, a! 
înțelegerilor convenite cu aceste 
prilejuri, care oferă, de fiecare dată, 
noi si importante valențe colaborării 
bilaterale pe plan politic, economic, 
tehnico-știintific. . cultural. în alte 
domenii de interes reciproc. în in
teresul celor două popoare, al cauzei 
socialismului si păcii In lume.

(Agerpres)

în Editura politica

a apărut

Cu prilejul aniversării a 39 de ani de la
crearea Partidului Muncii din Coreea

Cronica
Cu prilejul aniversării * 35 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomati
ce dintre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară Chineză, 
ministrul afacerilor externe, tova
rășul Stefan Andrei, a oferit, marți, 
un dejun la care au participat Li 
Zewang. ambasadorul R. P. Chineze 
la București, si membri ai ambasa
dei chineze.

★
O nouă manifestare cinematografi

că are loc, începînd de marți, in Ca
pitală : „Săptămina filmului turc". 
Organizată cu prilejul Zilei naționale

Sdptâmîna economiei
A intrat in tradiție ca in fiecare 

toamnă, în anotimpul culesului, al 
roadelor muncii și hărniciei, să se 
organizeze, intre 25 și 31 octombrie, 
„Săptămina economiei", prilej de 
bilanț al realizărilor de pînă acum, 
frumos omagiu adus cumpătării și 
chibzuinței, spiritului de economie 
și bunei gospodăriri, care se înscriu 
la loc de înaltă cinstire printre 
cele mai alese dintre virtuțile din- 
totdeauna ale poporului nostru. 
Organizarea, în fiecare an, în a- 
ceeași perioadă, a acestei ample ac
țiuni coincide și cu „Ziua Mondială 
a Economiei", care se sărbătorește 
la 31 octombrie.

Stadiul pregătirii manifestărilor 
care se vor organiza în Întreaga 
țară tn apropiata „Săptămină a 
economiei" a fost analizat in ca
drul ședinței Comisiei centrala 
pentru sprijinirea acțiuni! de eco
nomi ire, care a avut loc ieri la 
Ministerul Finanțelor și la care 
au participat membri ai conduce
rii unor ministere, instituții centra
le, organizații de masă și obștești, 
reprezentanți ai presei și Radiote- 
levlziunii. în cadrul ședinței, au 
fost prezentate și analizate rezultan
tele Înregistrate în desfășurarea 
procesului de economisire in acest 
an, posibilitățile existente pentru 
perfecționarea continuă ă' activității 
de servire a populației, stabilirea 
de noi măsuri care să contribuie la 
dezvoltarea continuă a acțiunii de 
economisire la C.E.C.

Urmare firească a dezvoltărlt în 
ritm susținut a economiei naționa
le. a creșteri! venitului național si. 
pe această bază, a sporirii sistema
tice a nivelului de trai, populația 
realizează din muncă venituri din 
ce în ce mai mari, ceea ce permite 
nu numai acoperirea necesităților 
curente, normale, ale unei vieți ci
vilizate, ci și economisirea unor 
importante resurse bănești, in ve
derea creșterii calității vieții pen
tru fiecare familie, pentru fiecare 
cetățean.

Desigur, modul șl locul in care 
flecare om își păstrează economiile 
bănești agonisite prin munca lui 
constituie o chestiune strict perso
nală. Dar banii ținuți cu lunile in 
casă, „la ciorap”, nu aduc nimănui 
nici un folos. în schimb, reintrodu
cerea lor în circuitul productiv, 
prin depunerea la C.E.C.. devine 
aducătoare de dobinzi si cîștiguri. 
de un plus de venituri cu atlt mai 
mari, cu cit sint păstrați mai multă 
vreme pe un instrument de econo
misire. Beneficiind de toate drep
turile și avantajele oferite de Casa 
de Economii și Consemnațiuni, 
populația iși dozează mai judicios 
utilizarea în .timp a veniturilor 
sale bănești, in vederea diversifi
cării consumului și orientării spre 
procurarea de bunuri de valoare 
mai mare și de folosință Îndelun
gată — mobilă, autoturisme, lo
cuință proprietate personală și 
altele.

încrederea de care se bucură 
Casa de Economii și Consemna
țiuni. prestigiul dobîndit In rindu- 
rile populației rezultă si din faptul 
că numărul celor care isi păstrea-

ză banii Ia C.E.C. sporește de la 
un an la altul. în prezent, popu
lația deține peste 22,5 milioane li
brete de economii, ceea ce 
înseamnă, în medie, cîte unul 
la fiecare locuitor al tării. Este 
semnificativ faptul că. fată de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, pînă la 25 septembrie 
1984, numărul libretelor a crescut 
cu peste un milion, iar soldul ge
neral al economiilor populației — 
indicatorul cel mai elocvent, care 
ilustrează gradul de dezvoltare a 
acțiunii de economisire — a cres
cut, în aceeași perioadă, cu 8,3 la 
sută. în afară de cele 22,5 milioane 
de librete de economii, alte sute 
de mii de cetățeni economisesc la 
C.E.C. utilizind conturile curente 
personale și obligațiunile C.E.C. cu 
ciștiguri. O dezvoltare continuă au 
cunoscut depunerile prin virament 
pe bază de consimțămint scris. în 
momentul de față, peste 400 000 oa
meni ai muncii își depun economii
le pe bază de consimțămint scris 
prin unitățile în care lucrează. De
punerile prin virament pe bază de 
consimțămint scris constituie o 
formă comodă și avantajoasă de a 
economisi constant o sumă de bani 
chiar la locul de muncă. Depunerile 
se pot efectua la alegere pe libre
tul de economii preferat sau In 
contul curent personal. Prin folosi
rea acestej forme de economisire 
se asigură efectuarea sistematică a 
depunerilor lunar sau chenzinal, 
fără ca depunătorul să se depla
seze de fiecare dată la unitatea 
C.E.C., toate operațiile fiind efec
tuate de Întreprinderea sau insti
tuția la care acesta iși desfășoară 
activitatea. Totodată, au continuat 
să crească operațiile fără numerar 
în conturile curente personale, prin 
care se asigură de către C.E.C. nu 
numai păstrarea economiilor bă
nești, dar și efectuarea de plăți pe
riodice sau ocazionale pentru achi
tarea abonamentelor la telefon, 
radio, televizor, plata chiriei, a 
consumului de gaze și energie elec
trică, a taxelor și a altor servicii.

Pe lingă păstrarea economiilor 
bănești ale populației. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni se bucură 
de o mare popularitate si nrin 
ampla activitate ne care o desfă
șoară de creditare a cetățenilor 
care doresc să-si construiască sau 
să-și cumpere din fondul 
de stat locuințe proprietate 
nală. precum și celor care 
să-și construiască o astfel 
cuintă in regie.

Pentru asigurarea unei cît mai 
bune serviri a populației. Casa de 
Economii și Consemnațiuni și-a 
dezvoltat rețeaua de unități pro
prii și mandatare, numărul aces
tora ajungind in prezent la aproa
pe 11 000. Este de subliniat fap
tul că, in unitățile economice cu 
peste 500 de oameni ai muncii, 
funcționează cite un punct de ser
vire C.E.C. si s-au luat măsuri 
pentru crearea condițiilor de Înfi
ințare a unor astfel de puncte de 
servire și in Întreprinderile si in
stituțiile cu efective mai miei. La 
servirea depunătorilor o contribu

locativ 
perso- 
doresc 
de lo-

tie însemnată aduc ș! 
P.T.T.R. din orașe, sate si 
tiunile balneoclimaterice, 
și cooperativele de credit, 
efectuează și operații C.E.C.

Pentru educarea tinerei genera
ții în spiritul economiei, al cum
pătării și chibzuintei. au fost intro
duse instrumente de economisire 
specifice vîrstei. iar în scoli 
generale, licee și școli profesionale 
s-au organizat case de economii 
școlare, al căror număr este în 
continuă creștere.

Pentru sumele depuse la C.E.C., 
tuturor depunătorilor le sint asi
gurate. prin lege, numeroase drep
turi și avantaje : garanția statului 
asupra sumelor depuse ; asigurarea 
de către stat a păstrării secretului 
privind sumele depunătorilor, al 
titularilor și operațiunile efectua
te ; acordarea de dobinzi și ciști- 
gurl tn bani și obiecte ; scutirea 
de impozite și taxe ; dreptul de a 
Împuternici și alte persoane să 
dispună de sumele păstrate la 
C.E.C. ; dreptul de condiționare a 
restituirii depunerilor ; imprescrip
tibilitatea depunerilor, a dobinzilor 
și eiștigurilor.

Toate aceste drepturi și avantaje 
de care se bucură depunătorii la 
C.E.C.. instrumentele de economi
sire pe care le au la dispoziție, 
modalitățile de depunere si resti
tuire a sumelor păstrate în depli
nă siguranță si de care fiecare 
poate dispdne oricind după cum 
crede de cuviință, acordarea <de 
dobinzi și cîștiguri. înlesnirile - de 
care beneficiază cei care practică 
depunerile prin virament pe bază 
de consimțămint scris sau conturi
le curente personale vor fi Pe larg 
popularizate în cadrul manifestări
lor prilejuite de ..Săptămjna eco
nomiei". în perioada 25—31 octom
brie. se vor organiza la cluburi 
muncitorești, case de cultură, 
cămine culturale și școli, scurte 
expuneri urmate de întrebări și 
răspunsuri pe tema economisirii la 
C.E.C., proiecții de filme, expozi
ții. spectacole artistice si altele. 
In marile întreprinderi și instituții, 
pe platforme industriale, in ex
ploatări forestiere si pe șantiere de 
construcții 6e vor înființa puncte 
temporare de informare si de 
servire cu participarea lucrătorilor 
C.E.C. In scoli și la casele pionie
rilor și șoimilor patriei vor avea 
loc manifestări cultural-educative, 
ziua de 26 octombrie fiind decla
rată Ziua elevului econom și se 
va organiza o expoziție cu cele 
mai bune lucrări prezentate la 
concursul de artă plastică De tema 
economiei, organizat în rindul 
elevilor. O altă expoziție se va 
deschide In Capitală cu afișele 
cele mai izbutite din cadrul con
cursului cu tema „Avantajele eco
nomisirii la C.E.C.". ajuns în acest 
an Ia cea de-a XVI-a ediție. Aces
te manifestări, la care se adaugă 
numeroase altele, se constituie în 
tot atitea Îndemnuri la întărirea 
spiritului de economie, chibzuință 
și cumpătare, virtuti dintre cele 
mal alese ale semenilor noștri. 
(P. Petre)

unitătile 
din sta- 
precum 

care

vremea
Institutul <!« meteorologie *1 hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 10 octombrie, 
ora 10 ți 13 octombrie, ora 10. In tară: 
Vremea va fl frumoasă In sudul târli

cu ceru! variabil mai mult *«nin, st 
schimbătoare cu cerul temporar noros 
in celelalte regiuni unde pe alocuri vor 
cădea ploi slabe. Vintul va sufla slab 
Pină la moderat. Temperaturile mini
me din cursul nopților vor fi cuprinsa 
intre 4 ș! 14 grade, izolat mal coborîta 
în depresiuni, iar cele maxime din 
timpul zilelor între 18 șl 28 de grade. 
Dimineața loca! se va produce ceată. 
Izolat, la Începutul Intervalului, In de-

presiuni și în zonele deluroase din su- 
dttl ;Xril_ se va produce brumă. In 

va fi frumoasă cu 
mult senin. Vîntul 
slab. Temperaturile 
nopților vor ti cu- 
grade, iar cele ma-

riul țării tz -:z 
București : Vremea 
cerul variabil mal 
va sufla in general 
minime din cursul 
prinse Intre ! îl 1« _ 
xime din cursul zilelor vor fi cuprinse 
intre 23 si 27 de grade. Dimineața vor 
ti. condiții de formare a cetii.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

zilei
a Turciei, manifestarea programează, 
la cinematograful „Studio", lung- 
metraje artistice, inspirate din actua
litate.

La spectacolul de gală au luat par
te reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ministe
rului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., 
Asociației cineaștilor, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezentl Nahit Ozgiir. am
basadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
Azi, Io stadionul „23 August*

Meciuri de verificare 
a jucătorilor selectionabili 
într-o acțiune de evaluare a poten

țialului fotbalistic în vederea alcă
tuirii diferitelor echipe reprezentati
ve, azi se va desfășura o partidă in
tre două formații cuprinzînd jucători 
selecționabililor în lotul național A. 
Meciul va avea loc la stadionul „23 
August" din Capitală, de la ora 15,45.

Lista jucătorilor din care se vor 
compune cele două formații ne-a fost 
comunicată de antrenorul Mircea Lu- 
cescu : Lung, Moraru, Cristian. Du- 
cadam — Rednic, Negrilă, Muntea- 
nu II. Eduard, Zare — Ștefănescu, 
Iorgulescu, Iovan, Andone. Stancu, 
Al, Nicolae, Bumbescu — Maieuț, 
Irimescu, Klein, Pană, Balint, Drag- 
nea, Hagi, Orac, Suciu — Cămătaru, 
Geolgău, Coraș, Gabor, Manea, Lă
cătuș, Cîrțu.

Nu au fost convocatl mai multi 
jucători indisponibili, curm sint Au
gustin, Movilă, Ungureanu, Bozeșan 
și alții.

în deschiderea meciului dintre se- 
lecționahilii în lotul A, va avea loc 
de la ora 13,45 o partidă între două 
formații de tineret, din care vor face 
parte jucători pînă la 21 ani (născuți 
după 1 august 1963). Antrenorul Cor
nel Drăgușin a convocat pentru acest 
joc 34 fotbaliști printre care se află: 
Belodedici și Soare (Steaua), Mirea 
și Zlotea (Dinamo). Toader și Bacos 
(Rapid). Baicea și Ruicea (C.S. Tîr- 
goviște), Lazăr (Chimia Rm. Vîlcea), 
Vodă și Botezan (A.S.A. Tîrgu Mu
reș), Grigore (Petrolul).

Joi, la stadionul Giulești, acțiunea 
de verificare continuă cu un meci 
între selecționatele naționale de ju
niori U.E.F.A ’85 și U.E.F.A. ’86 (de 
la ora 13,45), meci urmat de o întîl- 
nire intre două selecționate ale divi
ziei B (de la ora 15,30).

★
SAH. In turul patru al Balcania

dei de șah de la Skoplie. echipa 
masculină a României conduce cu 
2,5—;0,5 puncte (3 partide întrerupte), 
In meciul cu formația Albaniei. Alte 
rezultate : Iugoslavia — Bulgaria 
1—1 (4) ; Grecip — Turcia 2—2 (2). 
în clasament, ne primul loc se află 
Bulgaria cu 13,5 puncte (5). urmată 
de Iugoslavia 
România 
li puncte (2). 
(3). Turcia - 
nirea din runda a 3-a dintre echi
pele României si Iugoslaviei s-a În
cheiat cu scorul de 3,5—2,5 puncte 
tn favoarea șahiștilor iugoslavi.

Echipa feminină a României a 
avut zi liberă. în concursul feminin, 
in fruntea clasamentului se află 
Bulgaria cu 4.5 puncte (1). urmată 
de România — 4 puncte. Iugoslavia 
— 2,5 puncte (2). Grecia — 2 puncte 
(2). Turcia zero puncte (I).

13 puncte (4),
11 puncte (3). Grecia — 

Albania — 7 puncte 
6,5 puncte (3). întîl-

c i n a

î
I
**
I *J

SONDAREA TAINELOR INFI
NITULUI MIC. In cadrul Secției sibe
riene a Academiei de stiinte a 
înființat Institutul de chimie 
El se va ocupa cu cercetarea 
teoria acțiunii chimice dirijate 
polimerilor, inclusiv a celor care intră în 
componenta celulelor organismelor supe
rioare. Cercetările prezintă un interes deo
sebit pentru medicină, agricultură, bioteh- 
nologie. Paralel cu cercetările fundamen
tale in domeniul infinitului mic, specia
liștii institutului se vor ocupa de proiec
tarea unor aparate si punerea la punct a 
unor metode de ultramicroana'liză a sis
temelor biologice.

„PIESE DE SCHIMB" ALE INI
MII. Specialiștii chinezi din municipiu]

U.R.S.S. s-a 
bioorganică. 
metodicii și 
asupra bio-

Shanghai au reușit să creeze o valvulă ar
tificială a inimii, care înlocuiește ne cea 
bolnavă cu bune rezultate. Pină in pre
zent 
rata 
mai 
tind 
citat .............. ........ ......... ... ....... .......
cuit. in 1965, ctnd avea vîrsts de 35 '.e 
ani. valvula mitrală, pacienta simtindu-ftl 
foarte bine si astăzi. Grupul de specia 
listi din Shanghai au creat de curind ti
puri de valvule mai perfecționate, care, 
dună testele efectuate in afara organis
mului uman, au dovedit că pot să func
ționeze o perioadă extrem de indelun- 
fiată*

EFECTELE NOCIVE ALE LIPSEI 
DE VITAMINA A. în cadrul unui se-

au fost realizare 330 de intervenții, 
de supraviețuire fiind de 95 la sută, 
mult de jumătate din Pacient! pu- 
să-si reia activitatea normală. Este 
cazul unei femei căreia 1 s-a inlo
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Era spre mijlocul lui noiembrie. 
O zi de toamnă, în care razele soa
relui întîrziau parcă să se joace cu 
frunzele copacilor. îmbrăcate în ne
numărate culori. Ne întorceam spre 
Phenian de la Kesong. Cunoșteam 
de acum fapte si legende noi — de 
ce nu si legende ? — din istoria unor 
localități, prin care treceam pentru 
a doua oară. Iată, acest mic orășel 
în care totul e nou. înălțat într-o 
zonă altădată mereu amenințată de 
inundații. Un loc blestemat, s-ar fi 
putut spune. Un loc in care nu se 
putea trăl._paradoxal. datorită lipsri 
de apă.
menea 
oameni, 
tră așa 
mintă a ------ „ — ------ ---------
se încăpățînează să-și înfigă rădă
cinile cît mai adînc. căutînd izvorul 
vieții. Firește, nu era ușor. Oamenii 
erau obligati să bea apă impură, apă 
strinsă de pe urma ploilor. Pentru 
că a săpa un out. la sute de metri 
adîncime, ar fi fost prea costisitor. 
Oamenii acestor locuri erau recu- 
noscuti duoă mîinile lor — mîini de 
oameni bolnavi. Era după încheierea 
războiului în care Republica Popu
lară Democrată Coreeană a dovedit 
vitejia fiilor ei. cînd s-a hotărît ca 
aici să se construiască micul oraș. 
Și desigur să se asigure apa nece
sară vieții. Localnicii invocă si as
tăzi cu mindrie faptul 
zînd mîinile oamenilor, 
te de urmele bolii de 
tovarășul Kim Ir Sen ar 
specialiștilor care dovedeau 
calcule că ar fi foarte 
prețul apei : „Vom face calcule după 
ce vom termina construcția. Pentru 
că noi, partidul nostru, 
pentru oameni". Prin 
purtată din izvoarele i 
din rîul Zeriong, de 
kilometri este adusă apa 
vieții. Astfel, viata oamenilor aces- 

„tor.. locuri a-devenit un simbol si un 
argument pentru noul timp al tării. 
Un simbol-ce- poate fi desprins 
din paginile unui popular roman 
care autorul l-a intitulat „Apa 
băut", sau 
adevăr, mai 
„Apa curată”.

...Întîlneam 
oară aceleași 
meni, ale căror legende ne erau pre
zentate cu mîndrie de gazde. Așa 
cum ne-au prezentat o nesfîrsită 
Dlantatie de pomi, ce stăpfnesc dea
lul din dreptul șoselei, riguros tera- 
sat. tn apropierea orașului Sha- 
riwon. După război — ni e-a spus 
— pămîntul era sfîrtecat : gropi 
uriașe, ca niște clcatricl. se deschi
deau pe vsute. ne mii de hectare. 
Erau urmele bombelor. Dar oamenii 
si-au propus să vindece pămîntul. 
să-i înlăture aceste răni. Acum, pă
mîntul. altădată brutalizat de explo
zii. se învesmîntă. primăvara. în- 
tr-un nesfîrsit covor înflorit, iar 
toamna îndreaptă spre trecători cu
lorile roșii ori galbene ale recoltelor 
bogate. Oamenii au făcut să triumfe 
viața.

Cine sint acești oameni ?
Iată povestea unuia dintre ei, pe 

care am aflat-o dintr-o întimplare 
sau mai degrabă datorită curiozității. 
De-a lungul panglicii de asfalt, din 
loc in loc, mașina trebuia să-și în
cetinească mersul. Pentru că, pe o 
bună parte a șoselei, lăsînd, desigur, 
loc pentru circulație, oamenii întin
seseră fructele 
triale. Ca să se 
Colegul nostru 
din autorii unei 
pre România, 
unei documentări

Și, totuși, aici, in ase- 
condiții grele, au trăit
Legați de această va- 
cum pomul, a cărui să- 

căzut pe un teren stîncos.

că, vă- 
lncerca- 
pămînt, 
fi spus 

prin 
scump

lucrăm 
conducte, 
muntelui, 

la 80 de 
curată, apa

Si 
ne 
de 
depoate mai aproape 

exact. în traducere.
deci centru a doua 

localități al căror oa-

unei plante indus- 
usuce mai repede. 
Kim, ziarist, unul 
recente cărți des- 
realizată In urma 

făcute la in-

• Singur de eart i SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) •- 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 19,45, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O poveste de dragoste amară („Zi
lele filmului turc"); STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Glissando ; EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 13: 16; 19.
• Haiduci! lui Șaptecal t VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Imposibila iubire i UNION (13 49 04)
— 9: 13,30; 16; 19,30.
• Un petic de cer t DRUMUL SĂ
RII (31 33 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

VOLGA 
15,45; 18; 
11; 13,15;

- 19.
MIORIȚA 
15,45; 18;
MUNCA

• Surorii* I COTROCENI (49 43 48) — 
15; 17,15; 19,30.
• Dreptate in lanțuri i 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 
15,30; 17,45; 20, la grădină -
• Emisia continuă : 
(14 27 14) — »; 11,15; 13,30;
20.
• Acțiunea „Autobuzul* i 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Salutări de la Agigea i FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Cu cerul sub picioare 1 CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari — 9; 
11; 13; 17,15; Prințesa Păun — 13; 19 î 
DOINA (16 35 38).
• Războiul stelelor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
• Dosarul albastru l LUMINA 
(14 74 16) - 8: 11.15; 13,30; 15,45; 18:

minar științific desfășurat la Washington, 
s-a confirmat. De baza studierii unui mare 
număr de cazuri, că lipsa vitaminei A 
provoacă grave tulburări ale vederii, in 
special la copiii din statele in curs de 
dezvoltare. Cauza evidentă a acestui fe
nomen — s-a subliniat in raportul pre
zentat de organizatori -* o constituie sub
nutriția. si Îndeosebi linsa alimentelor de 
origine vegetală. Constatîndu-se că persoa
nele. Îndeosebi copiii, care manifestă tul
burări ale vederii ca urmare a linsei vi
taminei A pot contracta cu ușurință ri 
afecțiuni respiratorii st intestinale, oartl- 
cipantii la seminar au lansat un apel or
ganismelor internaționale competente 
suoreascâ programele de supraveghere 
asistentă in acest domeniu, destinate 
special țărilor in cur* de dezvoltară.

să 
si 
ta

LINII FERATE ULTRARAPIDE.
Franța. Belgia si R.F.G. examinează po
sibilitatea realizării, incepînd din anul 1995. 
a unor legături feroviare rapide intre Pa
ris. Bruxelles si Kdin. Proiectul a fost re
mis spre definitivare instituțiilor de spe
cialitate. primind aviz favorabil Ia una 
din reuniunile miniștrilor transporturi
lor ai țărilor membre ale Pieței comune. 
Sint luate in considerare două variante. 
Prima variantă vizează realizarea unui sis
tem de trenuri ultrarapide prin utilizarea 
rezultatelor obținute in acest sens in ca
drul cercetărilor efectuate de Franța si 
R.F.G.. păstrtnd liniile ferate traditionale. 
A doua variantă preconizează construirea 
unui sistem nou da trenuri ne pernă mag
netică. In ambele variante se consideră că

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea
In numele comuniștilor, al poporului român și al meu personal vă adre

sez dumneavoastră, comuniștilor și poporului coreean prieten un salut cor
dial și cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 39-a «inversări a creării 
Partidului Muncit din Coreea.

Eveniment de o deosebită importanță în dezvoltarea revoluției coreene, 
crearea partidului revoluționar al clasei muncitoare a ridicat pe o treaptă 
superioară lupta poporului coreean pentru eliberare socială și națională, pen
tru libertate și independență. Sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, 
in frunte cu dumneavoastră, masele populare au înfăptuit adinei transfor
mări democratice, revoluționare in societatea coreeană, asigurînd trecerea la 
edificarea noii orinduiri sociale, apărarea independenței și suveranității 
patriei.

Poporul român dă o înaltă apreciere realizărilor remarcabile obținute da 
poporul coreean in reconstrucția din temelii a țării, în dezvoltarea sa econo
mică, tehnică, socială și culturală, în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al VI-lea 
Congres al Partidului Muncii din Coreea.

Reafirmînd încrederea că relațiile de strînsă prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei continuu, tn spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor pe care le-am avut împreună, 
vă doresc dumneavoastră, comuniștilor și poporului coreean noi și tot mal 
mari victorii pe calea edificării socialismului, a bunăstării și fericirii, a 
reunificării pașnice și independente a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

cu vocația construcției
vitațta ziarului „Scinteia", ne-a rela
tat fapte emoționante despre istoria 
acestei plante.

Era prin 1965 ctnd a Început să se 
nască această nouă legendă. O legen
dă adevărată. Una din problemele 
vitale era aceea a dezvoltării agricul
turii, a asigurării hranei pentru popu
lație. Planta — ale cărei fructe de 
mărimea alunei erau acum Întinse la 
uscat pe marginea asfaltului șoselei 
ce ne ducea spre Phenian — era cu
noscută ca o plantă bună pentru ulei. 
Dar fructul ei era mult prea mic, mai 
mic decît o boabă de fasole. Nespor
nic. Numai ameliorarea speciei, acli
matizarea plantei pentru a se dez
volta și în terenuri mai puțin fertile, 
întrucît 70 la sută din suprafața 
țării este formată din munți, numai 
mărirea fructului ar fi făcut această 
cultură rentabilă și folositoare omu
lui. Lucru pe care il știa și tinăra 
cercetătoare Baik Săi Hi, de la In
stitutul de cercetări botanice al Aca
demiei de științe. Era o tînără cu o 
puternică voință, proaspăt logodită

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

șl cu multe vise pentru viitor. Deși 
se ocupase pînă atunci de plante 
submarine, a hotărîț să se dedice 
cercetării -și ameliorării plantei in
dustriale ale cărei fructe le întîlneam - 
acum întinse ca un covor de-a lungul 
șoselei. O sarcină dificilă pe care 
și-o asumaseră și apoi o abandona
seră alți cercetători. Reușita ar fi 
putut duce Ia îmbogățirea hranei 
pentru populație. Motiv pentru care, 
împreună cu alți doi cercetători, a 
părăsit Academia de științe pentru o 
fermă cooperatistă dintr-o regiune 
muntoasă. Au trecut trei ani. fără re
zultate promițătoare. Cei doi colegi 
se vor căsători și vor părăsi ferma. 
Dar tinăra, animată de o puternică 
voință, de o exemplară conștiință 
profesională, a hotărît să-și continue 
munca. Alți trei ani au trecut. Mama 
sa, care își pierduse soțul în război, 
îi spunea : „Este firesc pentru o fe
meie să se mărite, să aibă un cămin. 
Cum se face că tu trăiești singură, 
în timp de pace doar nu e timp de 
război?". Și vechii prieteni de școală 
o sfătuiau să se mărite mai repede, 
spunîndu-1 că își va putea con
tinua cercetarea șl după ce se va 
mărita. Logodnicul, care o așteptase 
6 ani, o grăbea să ia o hotărire, 
spunîndu-i că tinerețea nu se mai 
întoarce niciodată. Dar a rămas fer
mă pe drumul cercetării. I-a trimis 
logodnicului o scrisoare, cerindu-i să 
o uite. Nu voia ca el să se sacri
fice vreme îndelungată. Fiindcă 11 
iubea cu adevărat. în același timp 
însă dorea să-și concentreze efortu
rile asupra cercetării. Astfel au tre
cut 10 ani din viața lui Baik Săi Hi. 
După 10 ani s-a ivit o rază de spe
ranță. Cînd a obținut primele semin
țe pentru o specie foarte rezistentă la 
frig. Deci, locurile deluroase pu
teau fi populate cu această plan
tă. Numai că semințele erau prea 
puține. Dar această minunată fe
meie. devotată profesiei sale, nu 
s-a lăsat invinsă. Depășind tot 
felul de încercări și dificultăți, 
după 14 ani de muncă intensă, a reu
șit să obțină o plantă de înalt randa
ment, care a trecut din terenurile 
experimentale în marea cultură. A- 
flind despre fapta sa eroică — ni s-a 
spus — despre devotamentul cu care 
și-a slujit pasiunea pentru cercetare.

In cursul unei vizite de lucru, pre
ședintele Kim Ir Sen i-a apreciat 
curajul, conștiința științifică, cre
dința in profesie. Baik Săi Hi avea, 
acum, 40 de ani. A primit titlul da 
Erou al Muncii si pe cel de Doctor 
în biologie. A fost unul din nenumă- 
rații eroi necunoscuți. modești, unul 
dintre oamenii care, animați de o 
înaltă conștiință, știu să-și dedice ta
lentul, experiența, puterea de muncă 
și creație cauzei progresului po
porului lor. Așa s-a născut mișcarea 
„Să urmăm exemplul eroilor mult 
timp necunoscuți". Propriu-zls un 
timp, căci pină la urmă, fapta 
adevărată, fapta care slujește pro
gresul țării, care slujește poporului 
își află drum către inima întregii 
țări.

Așa cum șl-a aflat șl numele aces
tei cercetătoare, devenită și eroina 
unui emoționant film, văzut de sute 
de mii de spectatori, filmul „A 14-a 
iarnă". Așa cum sint sau vor fi cu- 
noscuți, ca Eroi ai Muncii, minună
ții constructori ai barajului de la 
Nampo. Constructori pe care i-am 
întîlnit intr-o zi aspră de'toamnă, 
încleștați intr-o titanică bătălie cu 
împotrivirea valurilor. Cucerind cen
timetru cu centimetru drumul im
presionantului dig de 8 kilometri, 
înălțind cu siguranță trupul celor trei 
ecluze, ctitorind in fapt un impresio
nant monument al muncii. între con
structori, mulțl, așa cum ne-au spu
s-o cu mîndrie, sint membri <! 
Partidului Muncii din Coreea, făurit 
acum 39 de ani. Sint oameni caca nu 
numai că știu să viseze 
miine, dar știu să o și 
prezent prin faptele lor 
ni s-a înfățișat aici, pe ___  .. _.
Nampo, tovarășul Ri Long Su, unul 
dintre constructori. Ne-a vorbit cu 
multă pasiune despre munca sa. des
pre tovarășii săi de muncă, despre 
hotărîrea lor de a Îndeplini Întocmai 
indicațiile cu privire la această mare 
lucrare de la Marea de Vest, tra
sate de tovarășul Kim Ir Sen, sau 
sarcinile minuțios formulate de to*-.; 
varășul Kim Glăng II. Voia să facă: 
înțeles bine un lucru : că nimic nu1 
poate fi mal puternic dedt voința 
oamenilor, atunci dnd ei știu că 
fapta muncii lor este dăruită po
porului căruia li aparțin, viitorului. 
Și nu ne-a fost greu să Înțelegem că. 
privind in depărtare, peste malurile 
învolburate ale mării, venind in ln- 
tîmpinarea apelor fluviului Te Dong, 
Ri Long Su vedea cei 8 kilometri de 
dig împliniți, vedea deschizlndu-se 
pe rind cele trei ecluze prin care 
vor trece vapoare de la 2 000 tdw 
pînă la 50 000 tdw, vedea trenuri a- 
lergînd pe calea ferată și mașini pe 
șoseaua înălțată deasupra ecluzelor. 
Ori vedea limpede stațiunile de 
odihnă ce vor fi construite aici, atunci 
cînd lucrarea, nu peste multă vre
me, va fi încheiată. Avea privirea 
mîndrâ, luminoasă. Asemenea privi
rii constructorilor Metroului care găz
duiește în stațiile sale veritabile o- 
pere de artă. Și nu mă îndoiesc că 
aceeași mîndrie in priviri au și con
structorii capitalei țării, dnd de pe 
colina Maranbo (colina Regina Flo
rilor, pentru că așa se înfățișează 
ea privirii, văzută de sus, din avion), 
li se prezintă ca intr-o stampă 
uriașă, dincolo de fluviul Te Dong, 
noul cartier de locuințe din cimpia 
Munsan (Broderia de mătase), unde 
se mișcă mereu brațul unei macarale 
uriașe. Parcă arătînd drumul către 
noi construcții- Pentru că oamenii 
muncii din Republica Populară De
mocrată Coreeană ni s-au înfățișat 
pretutindeni ca oameni cu vocația 
construcției.

Nicolae DRAGOȘ

la ziua de 
apropia de 
eroice. Așa 
digul de la

it). FLAMURA (85 77 13) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Soarele alb al pustiului : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20.
• Agonia; LIRA (317171) — 15,30;
19.15.
• O tată Si un băiat ; FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Jazz *20 : VIITORUL (10 67 40) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• împușcături sub sptnzurătoare ;
AURORA (35 04 66) : — 9; 11,15; 13,30; 
15,46; 18; 20.
• După mulțl ani 1 PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Tess ; PATRIA (11 86 25) — 9; 12,30; 
16: 19.30.
• Seherezada I LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,18; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Drumul sprs victorie i CAPITOL

(16 3117) — I; 12,30; 16; ÎS, la grădi
nă — 18.30.
• Superman : FESTIVAL (15 63 84) —
8,45; 11,30; 14,15; 16,45; 19,30.
• Sint timid dar mă tratez : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 
18: 20,15.
• Polițist sau delincvent : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lupii mărilor : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Campionul : GIULEȘTI
— 9; 12; 16; 19, GRADINA
(47 46 75) — 18,30.
• Omul șl fiara t PACEA
— 15,30; 18.30.
• Undeva, etndva « MELODIA 
(1113 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 48 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,16.

(17 55 451 
GLORIA

(«o sa ss)

reducerea timpului de călătorie va atrage 
un mare număr de pasageri, care in pre
zent preferă să utilizeze liniile aeriene.

VULCAN SUB CONTROL. In 
afara Vezuviului și a Etnei, care se află in 
permanență sub supravegherea specialiști
lor. Centrul național pentru cercetări al Ita
liei (C.N.R.) a plasat sub controlul vul- 
canologllor si insula Volcano. Un sistem 
automat de „senzorimetre" — aparate spe
ciale de o deosebită sensibilitate — stu
diază temperatura, presiunea, compoziția 
chimică a gazelor emanate de vulcanul din 
insula cu același nume, datele culese fiind 
studiate cu ajutorul ordinatorului Univer
sității din Palermo. Specialiștii italieni a- 
rată că. dacă erupțiile Etnei permit popu

lației să se îndepărteze tn timp util. Pa
gubele înregistrate fiind, astfel, limitate, nu 
același lucru se coate spune si despre Vol
cano. Informațiile deținute pină acum din 
trecutul cel mai îndepărtat — între care 
o cronică a lui Tucidide, din anul 475 f.e.n., 
— dovedesc că acest vulcan erupe ciclic, 
la circa 100 de ani o dată. Ultima erupție 
a Început la 3 august 1888 si s-a încheiat 
la 22 martie 1890. exploziile puternice re
petate acoperind insula cu cenușă si de- 
vastlnd-o ca urmare a unul adevărat „bom
bardament." cu bucăți mari de stîncă. Des! 
nu se poate spune cu certitudine că Vol
cano va eruoe in curind. specialiștii 11 stu
diază cu ajutorul noului sistem automat 
instalat, puțind localiza zonele in car* ar 
cădea lava și pagubele pe care le-ar pro
duce vulcanul.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Partîcipanților la întîlnire le-au fost 
adresate cuvinte de salut din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășului Konstantin Cernenko

MOSCOVA 9. — Trimisul. Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : Marți 
seara, in marea sală a Filarmonicii 
R.S.S. Gruzine din Tbilisi a avut loc 
adunarea festivă prilejuită de întîl- 
nirea prietenească dintre reprezen
tanți ai tineretului român și ai ti
neretului sovietic, care se desfășoa
ră. in aceste zile, în Uniunea Sovie
tică. Reprezentanții tinerei generații 
din cele două țări, tineri din capita
la Gruziei sovietice prezenți la ma
nifestare, au primit cu deosebită 
emoție și satisfacție cuvintele de sa
lut adresate participanților la întîl
nire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. și tovarășul 
Konstantin Cernenko, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. — mărturii ale grijii și 
atenției permanente pe care partide
le noastre le acordă formării si edu
cării comuniste a tineretului, ale 
preocupărilor statornice pentru in
tensificarea relațiilor de prietenie si 
colaborare dintre tinerii din cele 
două țări, ca o contribuție la dez
voltarea raporturilor de cooperare 
Pe multiple planuri dintre popoare
le și statele noastre.

La festivitate au participat tova
rășul E. A. Șevardnaidze, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Gruzia, reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat, 
delegațiile de tineret din cele două 
țări.

Adunarea a fost deschisă de pri
mul secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
Gruzia.

A luat cuvîntul anoi Dinu Drăgan. 
secretar al C.C. al U.T.C.. care a 
spus : „îngădui ți-mi. în primul rînd. 
să îndeplinesc mandatul de înaltă 
cinste si onoare ce mi-a fost în
credințat de conducerea partidului 
nostru, de a fi purtătorul mesaju
lui tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, care adre
sează un cordial salut tovărășesc si 
cele mai bune urări participanților 
la această nouă întîlnire prieteneas
că dintre reprezentanți ai tineretu
lui român si ai tineretului sovietic.

Subliniind, și de această dată, înal
ta apreciere oe care partidul si po
porul nostru o dau bunelor relații 
de prietenie si colaborare româno- 
sovietice. cu vechi si îndelungate 
tradiții, care cunosc o dezvoltare 
continuă pe baza trainică a princi
piilor socialismului, a deplinei ega
lități. stimei și respectului reciproc, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îsi ex
primă convingerea că si întilnirea 
noastră de astăzi va constitui un 
nou nrilei de a adinei si mai mult 
cunoașterea reciprocă dintre tinere
tul român si sovietic, contribuind, și 
ne această cale, la întărirea colabo
rării și conlucrării dintre țările, 
partidele si uenoarele noastre.

Conducătorul partidului si statu
lui nostru adresează îndemnul ca a- 
ceastă manifestare să constituie un 
larg si rodnic schimb de experiență 
si de opinii în legătură cu activita
tea ne care tineretul din România 
și Uniunea Sovietică, organizații!® 
revoluționare de tineret din cele 
două țări o desfășoară pentru în
făptuirea politicii partidelor si sta
telor noastre de construcție a socia
lismului si comunismului, pentru în
tărirea colaborării dintre ele. dintre 
țările socialiste si dintre forțele 
înaintate, progresiste si antiimneria- 
liste de pretutindeni, in lupta pen
tru pace si progres social, pentru o 
lume mai bună si mai dreaptă pe 
planeta noastră.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, iși ex

primă convingerea că se va face 
totul' pentru ca și această întîlnire 
prietenească a tineretului român și 
sovietic să corespundă pe deplin 
așteptărilor partidelor și popoarelor 
noastre, să marcheze, din toate 
punctele de vedere, un nou moment 
important în întărirea prieteniei 
tinerei generații din România și 
U.R.S.S., a colaborării multilaterale 
româno-sovietice, în interesul și 
spre binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Delegația tineretului din România 
prezentă la întilnire se identifică 
intru totul cu ideile și îndemnurile 
nobile cuprinse in mesajul condu
cătorului iubit și stimat al partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

A fost prezentată, în continuare, 
activitatea organizației revoluționare 
de tineret din România socialistă 
pentru întîmpinarea cu rezultate 
deosebite a celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. pentru educarea comunistă, 
revoluționară a tinerei generații 
din patria noastră, pe baza orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

A fost exprimată convingerea că 
și această nouă ediție a intîlnirii 
prietenești dintre reprezentanți ai 
tineretului român și ai tineretului 
sovietic constituie cadrul unui util 
schimb de opinii și experiență și va 
reprezenta o importantă contribuție 
la mai buna cunoaștere reciprocă, in 
interesul cauzei păcii, colaborării și 
socialismului in lume.

în cuvîntul său. Viktor Mișin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L., 
a spus: „în momentul festiv al 
deschiderii celei de-a IV-a in- 
tîlniri prietenești a tineretului so
vietic și tineretului român, deja 
tradițională, avem marea bucurie de 
a transmite tuturor participanți
lor la acest important eveniment 
felicitările cordiale si cele mai 
bune urări din partea tovarășu
lui . Konstantin Ustinovici Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Konstantin 
Ustinovici Cernenko și-a exprimat 
convingerea că actuala întîlnire va 
servi apropierii și în viitor dintre 
oamenii muncii și tineretul țărilor 
noastre, sub stindardul nepieritor al 
internaționalismului socialist. al 
consolidării prieteniei si colaborării 
multilaterale dintre U.R.S.S. și Re
publica Socialistă România, a! luptei 
comune pentru afirmarea înaltelor 
idealuri ale socialismului și păcii".

Vorbitorul s-a referit, în con
tinuare. la preocupările actuale ale 
tineretului sovietic, la munca desfă
șurată pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XXVI-lea al 
P.C.U.S. și întîmpinarea ctt noi și 
importante realizări a Congresului 
al XXVIT-lea al P.C.U.S., la îndepli
nirea sarcinilor mari de răspundere 
formulate în hotărîrea C.C. al 
P.C.U.S. „Despre îmbunătățirea con
tinuă a conducerii Comsomolului de 
către partid si creșterea rolului 
acestuia în educarea comunistă a ti
neretului".

Relevind bucuria sinceră si inte
resul viu cu care tinerii sovietici ur
măresc eforturile creatoare, succe
sele înregistrate de România socia
listă. el a adresat ponorului si tine
retului român calde felicitări si ura
rea sinceră de a dobîndi. sub con
ducerea Partidului. Comunist Român, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. noi 
realizări în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Manifestările din cadrul intîlnirii 
prietenești continuă.

BEIJING

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-chinez

BEIJING 9 (Agerpres). — Din Schimbul de mesaje a fost prile-
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez. Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Ce.ntrale Con
sultative a P.C.C.. Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat, si Li 
Xiannian. președintele Republicii 
Populare Chineze, un cald salut to
vărășesc si cele mai bune urări de 
sănătate si fericire, iar poporului 
chinez prieten, urarea de a obține 
noi succese în transpunerea în viată 
a hotăririlor celui de-al XII-lea 
Congres al P.C. Chinez.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost adresate, din partea con
ducătorilor de partid și de stat chi
nezi, un mesaj de caldă prietenie, 
urări de sănătate, fericire si viată 
îndelungată, putere de muncă, iar 
poporului român urarea de noi și 
tot mai mari succese în realizarea 
Programului partidului de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate sl înaintare a României 
spre comunism.

„Reunificarea pașnică a Coreei poate fi 
soluționată pe calea negocierilor" 

Declarațiile președintelui Kim Ir Sen

PHENIAN 9 (Agerpres). — Reuni
ficarea pașnică a Coreei ..poate fi 
soluționată prin depășirea impasului 
în relațiile dintre R.P.D. Coreeană 
si Statele Unite, intre Nordul și Su
dul Coreei, prin crearea unui stat 
confederal al Nordului și Sudului, 
pe calea negocierilor intre părțile 
responsabile", a subliniat Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, in toastul rostit la 
dineul oferit, la Phenian, în onoarea 
delegației de partid și guvernamen
tale a R.D.P. Yemen, condusă de

TRATAT DE PRIETENIE SI 
COLABORARE ÎNTRE U.R.S.S.

. SI R. A. YEMEN. La Moscova au 
avut loc marți convorbiri între 

I Konstantin Cernenko, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin- 

Itele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Aii Abdullah Saleh, 
președintele Republicii Arabe Ye- 

I. men, aflat într-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică. Au fost exami
nate relațiile dintre U.R.S.S. și 
R. A. Yemen, procedindu-se, tot- 

I odată, la un schimb de păreri 
| asupra unor probleme internațio

nale actuale. In aceeași zi, cei doi 
I conducători au semnat Tratatul de

prietenie și colaborare dintre 
U.R.S.S. și R. A. Yemen, pe o pe
rioadă de 20 de ani.

CONGRESUL PARTIDULUI 
CONSERVATOR DIN MAREA 

IBRITANIE — de guvernământ — 
și-a deschis marți lucrările la 
Brighton. In prima zi a dezbate- 

. rilor, vorbitorii au prezentat in 
fața celor peste 5 000 de delegați 

I poziția conservatorilor cu privire 
la greva minerilor intrată in, cea 

Ide-a 30-a săptămină. Ministrul de 
interne, Leon Brittan, a folosit 
această ocazie pentru a anunța noi 

. măsuri împotriva grevei. 

juit de primirea de cățre tovarășul 
Li Xiannian, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C.. președintele R.P. Chi
neze. a tovarășului Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie, care. în fruntea unei dele
gații a Asociației de prietenie ro- 
mâno-chineză, a efectuat o vizită în 
China populară.

Evocînd, cu satisfacție, partici
parea în fruntea unei delegații de 
partid și de stat a R. P. Chineze la 
manifestările de la 23 August din 
România, prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă si vizita de stat pe 
care a intreprins-o în continuare in 
tara noastră, tovarășul Li Xiannian 
a rugat să se transmită. încă o dată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai sincere mulțumiri pentru ospi
talitatea cu care a fost primit, pen
tru atenția și grija ce i-au fost 
acordate.

La primire a fost prezent ambasa
dorul României la Beijing. Angelo 
Miculescu.

Aii Nasser Mohammed, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Socialist 
Yemenit, președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului și 
prim-ministru al guvernului R.D.P. 
Yemen.

Reamintind propunerile avansate 
de R.P.D. Coreeană la începutul 
anului in curs, privind organizarea 
de convorbiri tripartite între R.P.D. 
Coreeână, S.U.A. și Coreea de Sud, 
Kim Ir Sen a subliniat că țara sa 
..se pronunță consecvent pentru pace 
si nu pentru război, pentru negocieri 

■și nu pentru confruntare".

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI CHINO—VEST- 
GERMANE. Președintele R. P. 
Chineze, Li Xiannian, l-a primit, 
in Marea Sală a Poporului din 
Beijing, pe cancelarul R. F. Ger
mania, Helmut Kohl. în cadrul 
convorbirii care a avut loc. cele 
două părți au constatat că sînt în
trunite condițiile in vederea am
plificării relațiilor politice și eco
nomice bilaterale, a cooperării pe 
termen lung. Li Xiannian șt 
Helmut Kohl au abordat, de ase
menea, probleme internaționale de 
interes comun, inclusiv relațiile 
Est-Vest.

PREȘEDINTELE EGIPTULUI LA 
AMMAN. Președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, a sosit marți la 
Amman, într-o vizită oficială de 
trei zile, la invitația regelui Hussein 
al Iordaniei. In aceeași zi, au în
ceput convorbirile oficiale dintre 
cei doi șefi de stat.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN. La Beirut a fost anunțată crearea 
unei noi grupări politice - „Frontul Național Democratic", in compo
nența căruia sînt incluse Partidul Socialist Progresist din Liban, Partidul 
Comunist Libanez și alte formațiuni politice. Intre obiectivele noii coaliții, 
care îl are în frunte pe Walid Joumblatt, liderul Partidului Socialist Pro
gresist, se află eliberarea sudului teritoriului libanez de sub ocupația 
israeliană și menținerea unității, integrității și suveranității țării.

HELSINKI

Expoziție consacrată 
realizărilor României

HELSINKI 9 (Agerpres). — La 
Institutul de pregătire a cadrelor 
al Confederației Sindicatelor din 
Finlanda a fost deschisă expo
ziția „România 1944—1984 — 40 
de ani de glorioase înfăptuiri".

Expoziția prezintă realizările 
de seamă ale poporului român 
și evidențiază rolul hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a pa
triei noastre, succesele remarca
bile obținute in toate domeniile 
de activitate de la Congresul al 
IX-lea al partidului, care a des
chis perioada cea mai dinamică 
și înfloritoare in dezvoltarea 
României pe calea progresului 
economic și social. Reprezentanți 
ai conducerii sindicatelor fin
landeze au evocat întilnirea 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut-o cu Consiliul 
Central al Confederației Sin
dicatelor in 1975, moment care 
a lăsat o puternică impresie și 
sentimente de profundă stimă 
față de personalitatea șefului 
statului român.

Au participat Olani Hannia- 
nen, membru al Biroului Poli
tic al Partidului Comunist Fin
landez, al doilea președinte al 
Confederației Sindicatelor, Jup- 
ki Helin, prorectorul institutu
lui, alți membri din condu
cerea acestuia, cadre didactice, 
cursanți.

0 noua rundă de consultări 
în problema cipriotă

NICOSIA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
a început, la Nicosia, o nouă rundă 
de consultări cu liderii principalelor 
partide politice in perspectiva reluă
rii, la 15 octombrie, a convorbirilor 
preliminare asupra problemei ciprio
te cu secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar — informea
ză agenția de presă C.N.A.

CU PRILEJUL CELEI DE-A I 
30-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂ
RII HANOIULUI, in capitala R.S. | 
Vietnam a fost organizată o adu
nare festivă. Au participat Le 1 
Duan, secretar general al C.C. al . 
Partidului Comunist din Vietnam. I 
Truong Chinh, președintele Consi- I 
liului de Stat, Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
alți conducători de partid și de stat.

DEMONSTRAȚIE A STUDENT I" i 
LOR DE LA SEUL. Aproxi
mativ 10 000 de studenți sud-co- ' 
reeni au participat la o demon- , 
strație împotriva politicii antipopu
lare a regimului de la Seul. De- | 
monstranții au cerut abrogarea așa- 
numitei constituții sud-coreene și | 
încetarea supravegherii instituțiilor i 
de învățămint superior de către or
ganele de represiune ale regimului. .

FESTIVITĂȚILE CONSACRATE I 
ANIVERSĂRII ZILEI INDEPEN
DENȚEI UGANDEI au avut loc I 
marți la Kampala. Luind cuvin- j 
tul. președintele tării. Milion Obo- 
te. a subliniat hotărirea fermă a t 
guvernului ugandtez de a continua 
procesul de transformări inițiat în • 
tară pentru dezvoltarea social-eoo- 
nomică a Ugandei.

Sesiunea Adunării Generale
a O.N.U.

In centrul dezbaterilor: imperativul încetării cursei 
înarmărilor, al soluționării problemelor grave 

din economia mondială
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Trimisul Agerpres. N. Chilie, 

transmite : în cadrul dezbaterilor generale ale actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., reprezentanții statelor membre continuă să dea ex
presie sentimentelor de profundă îngrijorare ale guvernelor si popoarelor 
lor în legătură cu agravarea fără precedent a situației internaționale și 
să ceară cu insistentă întreprinderea unor acțiuni concrete, cu parti
ciparea tuturor națiunilor lumii. în vederea stimulării largi a dialo
gului si cooperării intre toate țările lumii, eliminării pericolelor la 
adresa independentei popoarelor si a păcii generale, asigurării evolu
ției pașnice a raporturilor interstatale.

în cuvîntul său, ministrul de ex
terne al Beninului, Frederic Affo, a 
arătat că țările mici și mijlocii, nea
liniate, in curs de dezvoltare sint 
grav preocupate de tensiunea acu
mulată in relațiile politice și econo
mice internaționale ca urmare a ma
nifestărilor politicii de forță, a con
tinuării în ritm susținut a cursei 
înarmărilor. Vorbitorul a scos în re
lief consecințele deosebit de nocive 
ale cursei înarmărilor pe plan econo
mic si social, arătînd că omenirea 
nu-si mal poate permite actuala risi
pă de resurse uriașe în scopuri dis
tructive. în condițiile în care situația 
economică a lumii. în special a țări
lor în curs de dezvoltare, este carac
terizată de criză, de adincirea deca
lajelor economice, de creșterea alar
mantă a datoriilor externe.

Ministrul de externe al Republicii 
Arabe Yemen, Ahmed Mohamed Al 
Asbahi. a arătat că tara sa a- 
cordă o atentie deosebită încetării 
actualei curse a înarmărilor și înfăp
tuirii unor pași concreți în direcția 
dezarmării, înainte de toate a dezar
mării nucleare. Este nevoie mai mult 
ca oricînd, a subliniat el, să se 
ajungă la oprirea competiției înar
mărilor nucleare. Puterile nucleare 
trebuie să întreprindă o reducere 
echilibrată a stocurilor lor de arme 
nucleare, ceea ce ar netezi calea 
spre realizarea dezarmării generale 
și totale. O asemenea evoluție ar eli
bera resurse imense pentru întreaga 
omenire, care ar putea fi folosite în 
scopul corectării gravelor dezechili
bre economice dintre statele bogate 
și țările sărace.

Constituie un motiv de profundă 
îngrijorare, a declarat ministrul de 
externe al Camerunului. William 
Eteki Mboumeua, faptul că situația 
internațională continuă să fie mar
cată de recurgerea la violentă si de 
amenințarea cu violența, iar omeni
rea continuă să fie confruntată cu 
posibilitatea declanșării unui holo
caust nuclear. Dezarmarea, a conti
nuat el. constituie o parte integrantă 
esențială a principalului obiectiv pe 
care și l-a propus O.N.U. — menți
nerea păcii și securității internațio
nale.

Ministrul dc externe al R.S.S. Bie
loruse. Anatoli Gurinovici. a apre
ciat în cuvîntul său că O.N.U. tre
buie să-și orienteze eforturile, cu 
prioritate. în direcția întăririi păcii 
și securității internaționale, a opri
rii cursei înarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării, a lichidării ulțimelor en
clave ale colonialismului, a sprijini
rii mai eficiente a țărilor în curs de 
dezvoltare și a eliminării riscului 
unei catastrofe nucleare. El a stă
ruit in special asupra imperativului 
opririi escaladei înarmărilor. în pri
mul rînd a înarmărilor nupleare, și 
al înregistrării unor progrese palpa
bile pe calea dezarmării, preconizînd 
asemenea măsuri cum sînt interzice
rea folosirii armelor nucleare, ajun
gerea la un acord în problema ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa, reducerea și. în 
final, eliminarea completă a arme
lor nucleare, prevenirea militarizării 
spațiului cosmic, prohibirea armelor 
chimice, crearea de zone denucleari- 
zate în diferite regiuni ale globului.

Ministrul de externe al Madagas
carului, Jean Bemananjara. a califi
cat situația internațională actuală 
drept ..nesigură si predominant agi
tată" si a apreciat că aceasta se da
torează rivalităților politice și pre
valentei spiritului de confruntare șl 

cursei înarmărilor, absentei unul 
dialog serios Nord-Sud pentru rezol
varea problemelor subdezvoltării, 
politicii unor state bazată pe re
curgerea la forță. Intre problemele 
prioritare care trebuie să se afle in 
centrul atenției actualei sesiuni, vor
bitorul a menționat eliminarea ho- 
tărîtă a recurgerii la forță șl la 
amestecul în treburile interne ale 
unor state suverane, oprirea cursei 
înarmărilor, cu prioritate a înarmă
rilor nucleare, rezolvarea pașnică a 
conflictelor existente in lume si 
atenuarea dificultăților mari cu care 
sint confruntate țările în curs de 
dezvoltare din cauza crizei economi
ce mondiale și a poverii datoriilor 
externe.

Ministrul de externe al Botswanel, 
G. K. T. Chiepe, și-a consacrat cea 
mai mare parte a discursului său 
prezentării situației de gravă încor
dare existentă în sudul Africii, ca 
urmare a politicii promovate de re
gimul de la Pretoria. El a cerut 
tuturor statelor membre ale O.N.U. 
să condamne cu fermitate si să con
sidere nule aceste măsuri ilegale ale 
rasiștilor de la Pretoria, să acorde 
sprijin multilateral mișcărilor de eli
berare din sudul Africii și să-și in
tensifice eforturile pentru lichidarea 
politicii inumane de apartheid, pre
cum si pentru obținerea neintirziată 
a independentei de către poporul 
namibian. în conformitate cu rezo
luțiile Națiunilor Unite.

Daniel Francis Annan, membru al 
Consiliului Provizoriu al Apărării 
Naționale al Republicii Ghana, a 
abordat, la rtndul său, pe larg 
problemele explozive din Africa 
australă, condamnînd politica de 
apartheid și agresiune a R.S.A.. pre
cum și sprijinul acordat de unele 
state si companii occidentale rasiști
lor sud-africani. care încurajează 
autoritățile de la Pretoria în opri
marea populației africane majoritare 
din R.S.A. și menținerea ocupării 
ilegale a Namibiei.

Ministrul de externe al Nigeriei, 
Ibrahim Gambari, a relevat în dis
cursul său că o cauză principală a 
încordării și pericolelor din viața in
ternațională o constituie spirala con
tinuă a înarmărilor. Este deosebit de 
îngrijorător, a declarat el. faptul că 
această cursă a distrugerii coincide 
cu o criză economică acută in Africa 
și în întreaga lume. Vorbitorul a 
apreciat că întreprinderea unor 
măsuri practice de stăvilire a cursei 
înarmărilor si de realizare a dezar
mării este reclamată deopotrivă de 
nevoia stringentă de fonduri s, re
surse pentru progresul economic sl 
social al tuturor statelor, in primul 
rînd al țărilor în curs de dezvoltare, 
cit și de interesele vitale ale preîn
tâmpinării unui război nuclear și ale 
salvgardării păcii mondiale.

Marile probleme care confruntă 
omenirea, cum sînt dezvoltarea eco
nomică și oprirea cursei înarmărilor 
nucleare, a declarat ministrul de ex
terne al Maldivelor, Fathulla Jameel, 
nu pot fi rezolvate numai prin efor
turi bilaterale și regionale, ci re
clamă acțiuni multilaterale, in pri
mul rind în cadrul Națiunilor Unite. 
Principalul obiectiv al. acestor efor
turi trebuie să-l constituie refacerea 
conceptului de acțiune colectivă în 
direcția asigurării păcii și securității 
și transformării O.N.U. intr-un 
forum mult mai eficient în îndepli
nirea misiunii sale principale — 
aceea de menținere a păcii, de întă
rire a securității generale.

Conferință a P. C. Francez consacrată situației 
din sectorul de stat al economiei

belgia și olanda: Ample acțiuni împotriva 
amplasării noilor rachete nucleare

distrugere în masă. Un „Ziar al pă-Mișcările pentru pace din Belgia și 
Olanda, țări membre ale N.A.T.O. în 
care urmează să fie instalate cite 48 
de rachete de croazieră, s-au impus 
atenției opiniei publice prin acțiuni
le perseverente și de amploare Împo
triva cursei absurde a înarmărilor.

După cum s-a anunțat. în OLANDA, 
cabinetul de coaliție, format din re
prezentanții Partidului Apelul creș- 
tin-democratic (C.D.A.) și Partidului 
popular pentru libertate și democra
ție (V.V.D.), a aminat pînă la 1 no
iembrie 1985 adoptarea unei decizii 
definitive in problema eurorachete- 
lor, hotărlnd suspendarea pină la 
acea dată a lucrărilor de amenajare 
de la baza militară Woensdrecht. .ca 
și abandonarea „calendarului" 
N.A.T.O.,' conform cărtiia rachetele 
trebuiau să fie instalate cu începe
re din 1986. A fost înregistrat un 
prim și elocvent succes, care a de
monstrat că mișcările antinucleare, 
reunind forțe social-politice din cele 
mai largi, sint pe deplin capabile, 
prin acțiunea lor tot mai energică și 
combativă, să oprească cursul atit de 
primejdios spre prăpastie, să deter
mine guvernele, factorii de decizie 
să se situeze pe poziții realiste, in 
conformitate cu interesele popoarelor.

In dorința de a consolida și ex
tinde acest succes, mișcarea pentru 
pace din Olanda organizează in con
tinuare mari campanii pentru pace. 
Comitetul național „NU — rachetelor 
de croazieră'* a luat inițiativa mobili
zării organizațiilor profesionale la 
luptă pentru înlăturarea armelor nu
cleare nu numai de pe teritoriul 
Olandei, ci de pe întregul continent 
european. O săptămină a răcii a fost 
organizată intre 23 și 30 septembrie 
sub deviza ..Să fie eliminate de. pe 
Terra armele nucleare !“ în acest ca
dru au avut loc numeroase adunări 
publice, mese rotunde, care au oca
zionat o amplă discuție asupra mij
loacelor celor mai adecvate pentru 
susținerea luptei împotriva pericole
lor amplasării a noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, pentru eli
berarea Europei de toate armele de 

Cii, editat in 300 000 de exemplare, 
și numeroase broșuri și materiale de 
propagandă s-au adăugat acțiunilor 
miHtanților antirăzboinici în demer
surile lor menite să conștientizeze 
cercurile largi ale opiniei publice 
asupra urmărilor distrugătoare ale 
unui holocaust nuclear.

Mișcarea potrivnică eurorachetelor 
a cuprins imensa majoritate a popu
lației, orientare atestată de repeta
tele ■ sondaje de opinie. Sindicatele, 
cultele au o prezentă âctivă in 
frontul luptătorilor pentru pace, 
cu manifestări proprii, originale, 
remarcindu-se, totodată, dorința 
lor statornică de a se asigura o 
conlucrare cit mai largă intre toate 
componentele mișcării pentru pace. 
Aceste acțiuni de masă beneficiază 
de sprijinul neprecupețit al parti
delor de stingă.

Reafirmind poziția Partidului Mun
cii, principala formație a opoziției, 
fostul premier Joop van den Uyl 
sublinia : „Declar cu toată fermita
tea că ne opunem staționării rachete
lor cu rază medie de acțiune. Noi 
considerăm că, în loc de a se conta 
pe amenințarea cu armele nucleare, 
trebuie acționat, in sfirșit, în direc
ția creării condițiilor pentru un cli
mat de încredere și securitate".' In
tr-un interviu acordat la Haga, el ă 
precizat că în cazul in care partidul 
său ar dobindi in alegerile parla
mentare din mai 1986 mandatul cetă
țenilor ar cere renegocierea acor
dului cu Statele Unite referitor la 
staționarea celor 48 de rachete nu
cleare de croazieră pe teritoriul 
olandez.

Prin toate acțiunile lor, organiza
țiile politice, profesionale șl confe
sionale din Olanda urmăresc să se 
ajungă la renunțarea oficială la 
aceste arme.

în BELGIA, reacția opiniei publi
ce la amenințarea cursei înarmări
lor nucleare se manifestă în forme 
similare celor din Olanda. Dintr-un 
sondaj de opinie efectuat de săptă- 
minalul „Panorama", care apare in 

limba flamandă, rezultă că 76 la 
sută djn belgieni se pronunță Îm
potriva amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
țării, precum și în alte state • vest- 
europene, pentru retragerea celor 
instalate de-acum in Europa. Por
nind de la . ancheta întreprinsă, pu
blicația s-a adresat unor personali
tăți politice belgiene pentru a co
menta aceste rezultate. „Sondajul 
confirmă faptul că o majoritate cla
ră a populației este împotriva insta
lării de raghete nucleare — a spus 
Karel van Miert. președintele Parti
dului Socialist flamand. Aceasta ne 
intărește in convingerea noastră și 
ne dă speranțe celor care ne opunem 
amplasării noilor arme". Presa din 
Bruxelles amintește că Partidul So
cialist flamand a înaintat parla
mentului un proiect de lege menit să 
reia dezbaterea publică asupra opor
tunității deciziei N.A.T.O.

O părere similară a exprimat Ludo 
Dierickx, membru al parlamentului 
din’pârtea Partidului' Edoldgist, câte 
a precizat că mișcarea sa pledează 
pentru a se efectua pași efectivi în 
direcția, dezarmării . și in consecință 
respinge amplasarea rachetelor de 
croazieră. „A împiedica stațio
narea acestor rachete — a spus .el 
— înseamnă pentru noi a acțioha 
împotriva absurdei curse generale a 
înarmărilor".

„Rezultatele sondajului — a de
clarat la rîndul său Vie Anciaux, 
președintele Partidului Uniunea 
Populară — confirmă justețea punc
tului de vedere că trebuie făcut to
tul pentru a evita sporirea perico
lului de război. Teza -echilibrului 
terorii» nu-și găsește nici o justifi
care intrucit ea stimulează spirala 
înarmărilor și are drept consecință 
sporirea arsenalelor nucleare. Tre
buie să acționăm împotriva acestui 
curs primejdios $i în mod concret să 
nu permitem amplasarea nici unei 
rachete in Belgia".

O declarație, care cheamă autori
tățile belgiene să întreprindă măsuri 
constructive îndreptate spre redu

Demonstrație pe străzile localității Florennes (Belgia), in apropierea căreia 
se află baza militară unde ar urma să fie instalate noile rachete cu rază 

medie de acțiune

cerea arsenalelor nucleare In Euro
pa, a fost adoptată la o întîlnire a 
conducătorilor aripii flamande a or
ganizației Mișcarea muncitorească 
creștină și secției flamande a orga
nizației catolice internaționale Pax 
Christi. Documentul exprimă spri
jinul față de declarația episcopilor 
belgieni și rezoluția Senatului bel
gian, care condamnă cursa înarmări
lor nucleare și cere ca Belgia, ală
turi de .alte țări mici din Europa oc
cidentală, să întreprindă eforturi 
energice pentru instituirea unui mo
ratoriu asupra desfășurării armei 
nuclearo pe continent. Participanții 
la întîlnire au sprijinit ideea creării 

de zone denuclearizate în Europa și 
s-au pronunțat în favoarea înființă
rii, în Belgia, a unui .Jnstitut al 
păcii" și a unui „Fond pefitru pace". 

Demersurile militanți.'-jr pentru 
pace și dezarmare dl.. Belgia evi
dențiază convingerea fermă că stă 
în puterea popoarelor să oprească 
prin acțiunea lor unită cursul peri
culos al evenimentelor spre o ca
tastrofă nucleară, să asigure relua
rea politicii de destindere, realizarea 
unui climat de bună conviețuire si 
conlucrare în Europa și în întreaga 
lume.

Petre STANCESCU

PARIS 9 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc o conferință a Partidului 
Comunist Francez, în cadrul căreia a 
fost examinată situația din sectorul 
de stat al economiei. Referindu-se 
la politica dusă de autorități față de 
întreprinderile naționalizate și la de
clarațiile oficialităților privind ne
cesitatea modernizării unor sectoare

Australia și Noua Zeelandă se pronunță pentru încheierea 
unui tratat de denuclearizare a Pacificului de sud

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Australia și Noua Zeelandă și-au 
reafirmat, in cadrul lucrărilor Co
misiei Adunării Generale a O.N.U. 
în problema efectului radiațiilor 
atomice, opoziția lor fermă față de 
experiențele nucleare franceze in 
Pacific — relatează agenția France 
Presse. Reprezentantul Australiei a 
relevat că toate țările din zona sudică 
a Pacificului se o-pun continuării ex
periențelor nucleare franceze in 
atolul Mururoa și s-a pronunțat în 
favoarea încheierii unui tratat de 
denuclearizare a Pacificului de sud.

La rindul său, ambasadorul Noii 
Zeelande la Națiunile Unite a ex
primat profunda îngrijorare a guver
nului țării sale în legătură cu infor
mațiile potrivit cărora Franța ar in

SANTIAGO DE CHILE

Arestarea unor conducători ai opoziției democratice
SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager

pres). — Principalii conducători ai 
opoziției democratice chiliene ur
mează să compară în fața justiției 
— in baza prevederilor așa-numitei 
legi asupra securității interne a sta
tului — sub acuzația de a fi orga
nizat, în zilele de 4 și 5 septembrie, 
amplele acțiuni pentru revenirea ță
rii la un guvern civil și o viață po
litică parlamentară — transmit agen
țiile internaționale de presă.

Dînd curs unei cereri a autorități
lor militare, un judecător din San
tiago de Chile, învestit cu depline 

industriale, care implică reducerea 
unui important număr de locuri de 
muncă, participanții s-au pronunțat 
pentru intensificarea luptei salaria- 
ților vizînd asigurarea locurilor lor 
de muncă. P.C.F., s-a arătat în ca
drul conferinței, se pronunță pentru 
progres social și o reală modernizare 
a producției.

tenționa să-și continue experiențele 
pină în anul 2000, apreciind că a- 
ceasta „ar fi o lovitură grea" pentru 
popoarele din Pacificul de sud.

V
CANBERRA 9 (Agerpres). — Fe

derațiile sindicale din 15 țări situate 
în regiunea Pacificului se pi-onunță 
în favoarea transformării acestui 
bazin maritim intr-o zonă denuclea- 
rizată — relevă declarația finală dată 
publicității in orașul australian 
Sydney, la Încheierea unei reuniuni 
sindicale. Documentul exprimă, tot
odată, sprijinul față de recenta de
cizie a noului guvern al Noii Zeelan
de de a interzice intrarea în portu
rile țării a navelor militare avînd la 
bord arme nucleare — informează 
agenția Prensa Latina.

puteri, a ordonat arestarea a opt 
proeminente personalități politice ale 
opoziției : Gabriel Valdes, fost mi
nistru de externe și președinte al 
Partidului Democrat-Creștin, care, 
împreună cu Mario Sharpe și Enri
que Cimma, conduce „Alianța De
mocratică", Manuel Almeyda, pre
ședintele „Mișcării Democratice 
Populare" (M.D.P.), Fanny Pollarolo 
și Juan Claudio Reyes, de asemenea 
lideri ai M.D.P., precum și Manuel 
Bustos și Jose Ruiz di Giorgio, con
ducători ai Comandamentului Națio
nal al Oamenilor Muncii (C.N.T.).
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