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NICOLAE CEAUȘESCU LA „ZIUA RECOLTEI-

Puternica mobilizare a forțelor satelor pentru 
strâgerea si depozitarea grabnica a întregii recolte, 
pentru pregătirea temeinică a producției din 1985

în atmosfera de puternică anga
jare in muncă a întregului popor 
pentru a intimpina Congresul al 
XIII-lea al partidului cu realizări 
cit mai importante in toate dome
niile da activitate, duminică au avut 
loc la Slatina, in prezența secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, manifes
tările consacrate sărbătoririi „Zilei 
recoltei". Cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la ma
rea adunare populară prilejuită de 
acest moment sărbătoresc — urmă
rită cu cel mai viu interes de par- 
ticipanții la această manifestare, 
precum și de milioanele de oameni 
ai muncii de la sate in transmisiile 
directe la radio și televiziune — 
prin conținutul de idei, prin pro
funzimea analizei activității desfă
șurate in acest an in agricultură, 
prin orientările și sarcinile formu
late constituie pentru toți lucrăto
rii ogoarelor, pentru organele de 
partid și de stat un amplu și mo
bilizator program de acțiune menit 
să asigure, in anul viitor, dezvol
tarea și mai puternică a acestei ra
muri de bază a economiei națio
nale.

Se cuvine relevat în mod deose
bit că, în condiții climatice mai. 
puțin favorabile, agricultura noas
tră socialistă a făcut în acest an 
dovada marilor ei posibilități de a 
obține rezultate pe ansamblu bune. 
La cereale s-a obținut o producție 
care dă posibilitatea să se realizeze 
în 1984 peste 1 000 kg pe locuitor, 
Infăptuindu-se astfel una din pre
vederile Programului partidului 
privind agricultura. Rezultate su
perioare celor înregistrate in anii 
trecuți s-au obținut și la celelalte 
culturi vegetale, precum și m zoo
tehnie, ceea ce ne dă dreptul să 
privim cu încredere viitorul agri
culturii noastre socialiste.

După cum sublinia secretarul ge
neral al partidului în cuvintarea 
rostită la Slatina, rezultatele bune 
obținute in acest an in agricultura 
județului Olt, precum și produc
țiile mari realizate de unitățile 
agricole fruntașe din țară demon
strează cu tărie că acolo unde se 
acționează cu întreaga răspundere, 
in spirit de ordine și disciplină, 
unde se aplică cu strictețe tehno
logiile, cuceririle științei agroteh
nice și Se face totul pentru folo
sirea eficientă a bazei tehnico- 
materiale, se obțin recolte bogate 
in orice condiții de climă. Aceste 
recolte de vîrf sint înainte de toa
te expresia unei munci eroice, bine

organizate, a unei activități care 
demonstrează că oamenii muncii 
din aceste unități fac totul pentru 
a-și indeplini obligațiile ce le re
vin, nu precupețesc nici un efort 
pentru a răspunde cu cinste che
mării partidului de a ridica agri
cultura pe treptele și mai înalte 
ale progresului general al țării.

De bună seamă, trecerea în re
vistă a realizărilor din acest an, in 
general,bune, trebuie să fie însoțită 
pretutindeni, in fiecare unitate 
agricolă, in fiecare județ, de ana
liza critică, exigentă și responsa
bilă a modului in care s-a muncit 
și a neajunsurilor care au mai 
existat, pentru a se trage învăță
mintele și concluziile necesare și 
a se stabili, pe abeastă bază, mă
surile ce se impun în vederea reali
zării în anul viitor a unor pro
ducții agricole superioare în toate 
sectoarele agriculturii.

In momentul de fată, trăducînd 
în viată sarcinile subliniate de 
Secretarul general al partidului în- 
cuvintarea rostită cu prilejul „Zilei 
recoltei", de cea mai mare impor
tantă este ca oamenii muncii din 
agricultură să-și mobilizeze și să-și 
concentreze toate forțele in Vederea 
strîngerii în cel mai scurt timp si 
fără pierderi a tuturor roadelor 
acestei toamne. Oriunde mai sint 
de recoltat porumb, sfeclă de za
hăr. soia, legume, fructe, struguri, 
este absolut necesar să fie mobili
zați la cules toii locuitorii satelor 
pentru ca, nină In 1 noiembrie, în- 
tjeaga recoltă șă fio. nusă la 
adăpost. Cerința intensificării rit
mului de recoltare este, cu atit 
mai imperioasă ou cit be cîmb. 
în grădini, vii si livezi se mai 
află mari cantități de produse care 
trebuie adunate și depozitate cit 
mai grabnic. Prioritate trebuie 
acordată strîngerii produselor peri
sabile si. în mod deosebit, legume
lor. Dar cultura spre care trebuie 
să fie concentrate cit mai multe 
forțe umane si mecanice din agri
cultură este porumbul, care a mai 
rămas de cules pe aproape 900 000 
de hectare.

Pentru evitarea oricăror pierderi 
de produse, eforturile depuse pen
tru grăbirea culesului trebuie să fie 
însoțite de întreaga răspundere 
pentru transportul si depozitarea 
recoltei în cele mai bune condiții, 
astfel ca pînă la sfîrsitul acestei 
luni întreaga recoltă să ajungă în

Iosif POP
(Continuare în pag. a lll-a)

• Pînă la 1 noiembrie, în toate ju
dețele, întreaga recoltă de porumb, 
sfeclă de zahăr, soia, legume, fructe și 
struguri să fie strînsă și pusă la adă
post

• Transportul produselor din cîmp, 
grădini, livezi și podgorii să fie inten
sificat la maximum - folosindu-se în 
acest scop toate mijloacele existente, 
inclusiv atelajele - astfel ca pînă la 
sfîrșitul acestei luni întreaga recoltă 
să ajungă în depozite

• Ritmul de livrare la fondul de 
stat trebuie mult accelerat, pentru ca 
pînă la 1 noiembrie această acțiune să 
se încheie în toate județele, de către 
toate unitățile

• Toate resursele de furaje să fie 
strînse și depozitate corespunzător 
pînă cel tîrziu la 10 noiembrie și, con
comitent, să se încheie pregătirile 
pentru buna iernare a animalelor

• Pentru încheierea arăturilor a- 
dînci de toamnă pînă cel tîrziu la 10 
noiembrie, este necesar ca toate trac
toarele repartizate să fie folosite la în
treaga capacitate, iar munca mecani
zatorilor să fie organizată pretutin
deni în două schimburi, de zi și noapte

• Să se treacă la asigurarea tutu
ror condițiilor necesare viitoarei re
colte, acordîndu-se întreaga răspun
dere pregătirii speciale a terenurilor 
destinate culturilor intensive

| ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Cînd oamenii iși măsoară 
drumul cu pașii zilei de mîine

DE CE AM 
ÎNCEPUT DIN 

GARĂ 
REPORTAJUL 
NOSTRU DE 

LA ZALĂU

Pită, roșii și slană afu
mată bine — astea au l'ost 
în pachetul de ieri al lui 
Gheorghe Terheș. A aflat 
tocmai seara, acasă, tind 
l-a desfăcut, după ce l-a 
plimbat degeaba. Azi iar 
habar n-are eu ce mîncare 
i-a burdușit nevasta ser
vieta. Ca și ieri, ea și 
alaltăieri n-a avut timp 
măcar să-și atingă brișcă, 
nicicum să dejuneze. Cînd 
s-o fi făcut ? La serviciu a 
venit ca de obicei, adică la 
6 dimineața. A făcut con
trolul posturilor. E obliga
ția instructorului de sta
ție, deci a lui. Funcția asta 
vine imediat după aceea a 
șefului de gară. Răspunde
rea e grea, dar s-a obiș
nuit, lucrează la Zalău de 
zece ani. La 6.45 a verifi
cat. prezența personalului. 
Chestie de rutină. împreu
nă cu șeful și cu inginerul 
au primit apoi raportul 
celor din tura de noapte. 
La 8 au avut analiza mun
cii cu regionala. Ei țin de 
Cluj-Napoca. La 9 a în
ceput controlul în unitate. 
Așa-i la C.F.R., musai să 
umbli numai după ceas. 
Trebuie disciplină, ordine.

Acum cinci ani, controlul 
ăsta îl termina intr-o ju
mătate de orii. Erau eu 
toții doar o mină de oa
meni răspîndiți în două 
cabine, intr-un canton ce 
ținea loc de stație interme
diară si pe patru linii, din 
care practicabile erau nu
mai două. Puteai să cosești 
iarba dintre traverse, din
colo de rambleu se lățeau 
smîrcurile. mlaștina. In 
’80, imediat <5.1 pă Con-

nu era acum 5 ani, așa 
cum nu erau nici între
prinderile de țevi, de an
velope, integratele de țe
sături subțiri, avicola, fa
brica de nutrețuri combi
nate... Toate au pornit din 
*80 încoace, O bună parte 
din ceea ce intră prin com
plexul nostru feroviar sint 
materialele de construcții. 
Atit Zalăul, cit și județul 
Sălaj s-au dezvoltat extra
ordinar, noi, cei de la gară,

merindele luate de acasă. 
Iar o. să mă certe nevastă- 
mea. Ca și ieri și alaltă
ieri...

CÎND 1 MINUT 
NU MAI ESTE

EGAL CU
1 MINUT

Lă Zalău 
pretutindeni, 
cunde. Intre 
consecutive

greșul al XII-lea al parti
dului,. a fost inaugurat 
complexul care se vede : 
gara, revizia de vagoane, 
sectorul de centralizare 
electro'dinamică -și teleeo-, 
mandă. magaziile, triajul 
— 24 de linii in stație,, alte 
4 în antestație, apoi liniile 
industriale... Numărul ce
feriștilor a crescut la 220. 
Treabă e pînă peste cap. 
într-o lună, numai călători 
trec prin gară peste 220 000. 
Cifră care-i foarte aproape 
de populația întregului 
Sălaj. Acum cinci ani, din 
Zalău plecau prin gară 
10 000—12 000 tone de măr
furi. Acum pleacă lunar 
cam 50 000 de tone și intră 
220 000 de tone.

— Tovarășe Terheș. pri
miți mai hrult cfecît dați.

— Cam 30 la sută din ce 
primim este cărbunele 
pentru întreprinderea de 
eleetrocentrale. Nici asta

îi simțim cel mai bine 
„pulsul".

— Ce ați expediat as
tăzi ?

— Vagoane cu sirmă 
pentru Beclean pe Someș, 
țeava pentru întreprinde
rea „Republica" din Bucu
rești, mobilă la Arad, Ti
miș, Hunedoara, produse 
de panificație la Baia 
Mare, ceramică la- Satu 
Mare, conductori electrici 
emailați pentru Tirgu 
Mureș, anvelope la Con
stanța, fructe pentru Lito
ral, Deva, Petroșani și 
Hunedoara, armături me
talice pentru Ploiești. As
tăzi am încărcat la „in
tern" peste 50 de vagoane 
eu produse. Bașca vagoa
nele pentru „extern".

— Unde ?
— R.F.G., Franța, U.R.S.S., 

Cehoslovacia, Italia și 
transconteinere pentru 
S.U.A. și Japonia. Destule 
pentru o zi, nu 7 De-aia 
am uitat și de pachetul cu

ziua are, ca 
86 400 de se- 
două treceri 

ale soarelui
pe la meridianul locului 
ceasurile marchează tot 24 
de ore. Așa a fost, așa 
este, așa va fi. Și totuși !, 
aflați că nu numai in Za
lău» ci in întregul județ 
un minut nu mai este
egal cu un minut, ci cu... 
mai puțin. Iar asta se în- 
tîmplă nu de azi, de ieri, 
ci de vreo zece ani în
coace. Adică exact de 
cind excavatoarele, buldo
zerele și screperele bote
zau cimpurile de la margi
nea Zalăului cu un nume 
care pe alte meleaguri era 
deja loc comun — platfor
mă industrială. Pînă a- 
tunci, traiul locuitorilor 
Zalăului se deosebea infi
nitezimal de traiul oame
nilor din satele Sălajului, 
în 1968, orașul nu avea as-

Mircea BUNEA 
Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scîntell*

(Continuare în pag. a II-a)

Un oraș renăscut din temelii — acesta este Zalăul de azi, care o cunoscut o puternică înflorire in perioadg de mari 
împliniri jalonată de Congresul al XII-lea al partidului. Urbanizarea modernă, sporirea gradului de civilizație constituie 
atribute firești ale industrializării socialiste consecvent înfăptuite și pe meleagurile, odinioară cu un tonus eco

nomic scăzut, ole Sălajului Foto : Ionel David

ȚIȚEI PESTE PLAN
Colectivele schelelor de extracție 

Drăgășani și Moșoaia. din cadrul 
Trustului petrolului din Pitești, au 
furnizat suplimentar economiei, 
naționale, de la începutul anului. 
5 300 tone țiței și 30 milioane metri 
cubi gaze utilizabile. Rezultatele se 
datorează punerii mai devreme in 
producție a unor sonde noi de 
mare adincime. precum și extinde

rii unor tehnologii de inalt randa
ment. cum sint : gazliftul cu supape 
diferențiate și cu rășini dinox pen
tru consolidarea stratului. S-au 
evidențiat în mod deosebit forma
țiile conduse de maiștrii ("heorgbe 
Nichifor. Ton Dumitra. Si-di-m Min- 
ririlă. inginerii Ion Vlaicu si Victor 
Iahcu. (Gheorghe Cirstea. cores
pondentul „Scinteii").

PERFECTIONAREA STILULUI SI METODELOR DE MUNCĂ
ALE ORGANELOR SI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
- condiție esențiala a înfăptuirii programelor 

de dezvoltare economico-socială a județului

Orizont 2000

Parcurgem o perioadă de însufle
țit elan creator, cind întreaga noas
tră națiune, într-o impresionantă 
unitate de voință, se află angajată 
eu toată capacitatea să înlîmpinc cu 
noi izbinzi Congresul al XIII-lea al 
partidului. Drumul străbătut a fost 
un drum de muncă eroică avintată. 
de înaltă dăruire. Iar . eforturile.' la 
scara întregii țări, ca și a județului 
nostru, au fost și sint încununate de 
înfăptuiri grandioase ce au schimbat 
chipul patriei.

Toate aceste succese n-ar fi fost 
posibile fără afirmarea capacității 
politico-organizatorice a Partidului 
Comunist Român în mobilizarea și 
unirea intr-un singur șuvoi a ener
giilor creatoare ale tuturor oame
nilor muncii, fără un stil de muncă 
revoluționar al organelor și organi
zațiilor sale, care au dobîndit. odată 
cu cel de-al IX-lea Congres,, de cind 
in fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. noi coordonate, 
printr-o implicare directă in reali
tățile vieții, printr-o abordare a 
problemelor tot mai concretă și efi
cientă in consens cu cerințele atît 
de complexe pe care le ridică edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Dealtfel, activitatea 
teoretică și practică a secretarului 
general al partidului, calitățile 
strălucite ale personalității sale de 
eminent revoluționar — rapiditatea, 
perspicacitatea și profunzimea gîn- 
dirii. capacitatea extraordinară de a 
organiza și însufleți masele în slujba 
cauzei unor idealuri înălțătoare, 
inepuizabila energie și putere de 
muncă, consecvența în înfăptuirea 
hotâririlor stabilite, dinamismul și 
cutezanța în abordarea și soluțio
narea celor mai dificile probleme — 
constituie un strălucit exemplu de

Carolică VASILE 
prim-secretar ol Comitetului județean 

Buzău al P.C.R.

stil de muncă revoluționar pentru 
toți comuniștii.

Buzoienii, ca și locuitorii tuturor 
județelor țării, au beneficiat din 
plin de un asemenea stil de muncă 
caracteristic modului de a gîndi și

acționa al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Să rememorăm un epi
sod semnificativ în acest sens. Ime
diat după intrarea în funcțiune a 
întreprinderii de sirmă și produse 
din sirmă. in 1966, secretarul gene
ral al partidului a vizitat acest prim 
obiectiv prin care Buzăul se înscria 
cu toate forțele, dăruirea și pasiu
nea revoluționară pe drumul indus

trializării, progresului șl civiliza
ției. A ascultat cu deosebită atenție 
opiniile specialiștilor, a văzut ma
cheta, a cerut amănunte reprezen
tanților organelori locale de partid și 
de stat și a spus : „Aici ridicăm o 
întreagă platformă industrială și 
vreau să știu exact cum vă gindiți 
să construiți utilități comune pentru 
toate întreprinderile de pe plat
formă". In , urma acestei observații 
exacte, macheta platformei indus
triale a fost refăcută, iar utiJitățila 
comune aduc o eficiență sporită cu 
20 la sută a fondului general de in
vestiții. Acum, pe platforma Buzău- 
Sud, unde sint reunite întreprinderi 
aparținind celor mai diverse ra
muri industriale, la, care se adaugă 
și ce!e de pe platforma Buzău-Nord, 
iși desfășoară activitatea pesta 20 000 
de oamehi.

Organizația noastră județeană 
este tînără, puternică, are o compo
ziție corespunzătoare, reflectînd spe
cificul județului, nivelul atins în 
dezvoltarea sa generală. Așa cum a 
cerut la Consfătuirea de la Manga
lia din anul trecut secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comitetul județean de 
partid s-a preocupat cu mai multă 
răspundere de perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de partid, ast
fel ca acestea să se integreze și mai 
puternic în viața politică și econo
mică, să conceapă „asemenea mă
suri incit să nu rămină nici un sec
tor și nici o problemă care să nu 
tie în atenție, cărora să nu li se a- 
sigure condițiile înfăptuirii în viață 
și să nu se urmărească pină la ca
păt îndeplinirea in intregime a sar-

(Continuare in pag, a V-a)

întreaga țară trăieș
te tot mai intens at
mosfera caracteristică 
intîmpinărji eveni
mentelor majore me
nite a-i marca în mod 
hotărîtor mersu-i îna
inte pe drumul revo
luționar pe care a pă
șit acum patru dece
nii : construirea Orin- 
duirii socialiste impii- 
cind însăși făurirea u- 
nui nou destin, intr-un 
orizont care să-i des
chidă, tot mai larg și 
mai cuprinzător, por
țile visului de aur al 
omenirii : comunis
mul. Pe -acest drum. 
Congresul al IX-lea al 
partidului avea să tra
seze magistralele Vii
torului care — iată — 
s-a concretizat, tot 
mai îndrăzneț și mai 
impunător, în realita
tea mereu mai bogată 
în semnificații pe care, 
emblematic, o numim 
„Epoca Ceaușescu". Ea 
reprezintă noul timp 
al devenirii noastre la 
parametrii cotelor, 
mereu mai înalte, de 
civilizație și cultură, 
înscrise in proiectul 
de Directive aie Con
gresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist 
Român.

Cuprinzătorul docu
ment privind dezvol
tarea economico-socia
lă a României în cin
cinalul 1986—1990 și 
orientările de perspec
tivă pin^i în anul 2000 
se constituie intr-un 
pregnant îndreptar 
imbrățișind. în ter
meni definitorii și in 
cifre precise, creșterea 
în ritm susținut a for
țelor de producție, 
dezvoltarea armonioa
să. echilibrată și efi
cientă a tuturor ramu
rilor și sectoarelor de 
activitate, ridicarea 
gradului de civilizație 
a poporului, întărirea 
forței materiale și spi

rituale a țârii, a inde
pendenței și suverani
tății României socia
liste. Nimic emfatic in 
enunțarea acestui plan 
de dezvoltare generală 
în viitorii 16 ani, totul 
fiind sintetizat la pa
rametrii realiști ai ca
pacităților noastre 
multilaterale, in baza 
unei experiențe con
structive mereu îmbo
gățite, sub semnul lu
cidității și al cutezan-

ÎNSEMNĂRI
de

George IVAȘCU

ței respirind noul su
flu declanșat in isto
ricul forum din iulie 
1965 și, de atunci, re
vigorat - continuu în 
congresele ce au ur
mat și au înscris tot 
atîtea spirale de crea
tivitate revoluționară.

Cu atit mai învede
rat, cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului 
va marca o nouă etapă 
in viața națiunii, cu 
cit Directivele trasînd mersul nostru înainte 
sint concepute sub 
impactul valențelor 
contemporaneității in 
ce are ea mai semnifi
cativ la. scara mondia
lă, prin infuzarea și 
promovarea largă a 
cuceririlor științei și 
tehnologiei moderne; 
Orientările de per
spectivă ale dezvoltă
rii economico-sociale 
în perioada 1991—2000 
trasează tocmai acest 
obiectiv global de pro
pășire a civilizației ro
mânești întemeiat pe 
certitudinea — progra
matică — a accentuă

rii și mai puternice a 
laturilor calitative ale 
societății noastre in 
toate domeniile. Che
zășia supremă a aces
tui proces de vastă 
complexitate este des
fășurarea lui potrivit 
concepției revoluțio
nare, științifice, elabo
rate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
Programului partidu
lui cu privire la căile 
edificării societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintării 
spre comunism. Așa
dar, in sfera, tot mai 
amplă, de cuprindere 
a componentelor de 
progres ale viitorului 
previzibil. Directivele 
apropiatului forum de 
dezbatere comunistă 
vor implica in gradul 
cel mai înalt nu nu
mai potențarea bazei 
economice — energe
tice, industriale, agri
cole — nu numai per
fecționarea forțelor de 
producție materială, 
dar — implicit — și a 
celor de producție spi
rituală. intr-un con
text tot mai fecund pe 
ansamblul vieții socia
le, cu un nivel tot mai 
ridicat al sistemului 
democrației noastre 
muncitorești, cu o di
mensiune civică in 
crescîndă afirmare 
constructivă sub arcul 
unității — creatoare 
prin ea însăși de noi 
și noi valori — a în
tregului popor.

Vast generator și 
totodată mobilizator 
de conștiință autentic 
revoluționară, Congre
sul al XIII-lea al 
partidului poartă de 
pe acum însemnele 
acelei reverberații spe
cifice evenimentelor 
ie amplitudine colec
tivă angajînd voința 
de mai bine întru fău
rirea destinului una
nim asumat.

X 1 I
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- moment important in întărirea spiritului revoluționar, 
în perfecționarea activității organizațiilor de partid

De la Congresul al XlI-Iea la Congresul al XIII-Iea al partidului 

/gftj ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER 
AL MĂRILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Exigența în numele calității 
-numitorul comun al dezbaterilor

In holul sălii unde urma să se 
desfășoare conferința municipală 
de partid Tulcea, unii dintre parti
cipant — muncitori, maiștri, ingi
neri — au avut surpriza să se vadă 
pe ei înșiși, la locul lor de muncă, 
în fotografiile unei expoziții orga
nizate sub genericul „Accentuarea 
factorilor calitativi ai dezvoltării 
economico-sociale a municipiului1*.  
Mai mult, și-au regăsit concretiza
rea hărniciei, strădaniilor și crea
tivității lor în exponatele prezen
tate. Un panou era dedicat și co
lectivului întreprinderii de con
strucții navale și utilaj tehnologic, 
care cuprindea o imagine semnifi
cativă : secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
într-un însuflețit dialog cu munci
torii. Ca o explicație edificatoare a 
acestei imagini a răsunat apoi, în 
sala conferinței, cuvintul lui Con
stantin Duțu, delegatul comuniști
lor din această unitate industrială. 
„Faptul că iu acest an activitatea 
întreprinderii noastre a înregistrat 
un reviriment — a spus printre al
tele vorbitorul — este string legat 
de aplicarea in practică a prețioa
selor indicații pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ni le-a dat cu 
prilejul vizitei efectuate în unita
tea noastră in urmă cu un an. Re- 
organizind fluxul de fabricație, a- 
plicind metode moderne de lucru, 
tehnologii <te înaltă eficiență, pro
ductivitatea muncii a sporit, numai 
in acest an, cu aproape 40 la sută, 
concomitent cu realizarea unor 
produse de înaltă tehnicitate**.

Dealtfel, așa cum s-a arătat In 
darea de seamă, așa cum au rele
vat participanții la dezbateri, de 
numele secretarului general al 
partidului se leagă înflorirea aces
tei străvechi așezări românești de 
Ia Dunăre. Prin ele însele cifrele 
sînt grăitoare. Dacă industria mu
nicipiului obținea în anul 1970 o 
producție în valoare de 834,5 mili
oane lei, ea a crescut în 1980 la 
4,203 miliarde lei. ca să ajungă in 
prezent la 8,443 miliarde lei. In a- 
cest cincinal, ritmul anual de creș

tere este de 11,4 la sută, superior 
ritmului înregistrat pe ansamblul 
economiei naționale. Numai în a- 
ceastă perioadă au fost puse in 
funcțiune uzina de produse magne- 
ziene, o fabrică de conserve de 
pește, s-a dublat capacitatea între
prinderii de construcții de nave și 
utilaj tehnologic. Tot in acest cin
cinal, tulcenilor le-au fost predate 
3 500 de noi apartamente. Toate a- 
cestea au dat tărie de granit argu
mentelor evocate de participanții la 
dezbateri în susținerea adeziunii 
ior înflăcărate față de hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iu
nie a.c. ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la Congre
sul al XIII-Iea în funcția supremă 
de secretar general al partidului, 
opțiune fundamentală, ce reprezin
tă garanția ridicării pe noi culmi 
de civilizație și progres a patriei 
noastre socialiste, libere, prospere 
și independente.

Legătura dialectică ce trebuie să 
existe între acumulările cantitative 
ale dezvoltării economico-sociale și 
accentuarea laturilor sale calitative 
a reprezentat ideea centrală atît a 
dării de seamă, cît și a opiniilor 
participanților la discuții. Și chiar 
dacă, pe ansamblul municipiului, 
rezultatele economice sînt bune (pe 
primele 9 luni ale acestui an pro- 
ducția-marfă industrială a crescut 
cu 9,5 la sută, productivitatea 
muncii cu 11,3 la sută, planul la 
export a fost depășit) s-a arătat că 
au existat și rezerve insuficient fo
losite — dereglări, lipsuri, care, 
toate laolaltă, au împiedicat ca rea
lizările să fie la înălțimea posibili
tăților. Astfel s-au nominalizat în
treprinderi unde timpul de lucru 
nu este pe deplin folosit, planul la 
producția fizică n-a fost realizat, 
au fost depășite consumurile spe
cifice de materii prime și materia
le, combustibil și energie, unele o- 
biective de investiții n-au fost pre
date la termen.

In cuvintul lor, participanții la 
dezbateri au analizat cauzele unor 
asemenea neajunsuri, au abordat

cu curaj lipsurile din unitățile lor. 
Astfel, Victorița Andrei (întreprin
derea pentru producerea și indus
trializarea legumelor și fructelor 
„Dunărea") a insistat asupra ne
cesității perfecționării stilului de 
muncă al organelor și organizații
lor de partid în vederea cuprinde
rii corespunzătoare a tuturor latu
rilor muncii politico-organizatorice 
pentru mobilizarea integrală a for
țelor și mijloacelor în scopul înde
plinirii sarcinilor de plan în con
diții de înaltă eficiență. Ecaterina 
Stancu (întreprinderea de confec
ții) a arătat că experiența pozitivă 
dobîndită de unele secții nu a fost 
încă generalizată la nivelul între
prinderii, menționînd că nu toate 
cadrele tehnice au înțeles să mili
teze cu toată energia pentru pro
movarea noului, să găsească soluții 
pentru îmbunătățirea nivelului ca
litativ al produselor. Abordînd nea
junsurile care se manifestă în or
ganizațiile de partid din care fac 
parte. Lenuta Tranulea (întreprin
derea de industrializare a peștelui) 
și Vasile Ursu (întreprinderea de 
alumină) au evidential necesitatea 
antrenării într-o măsură mult mai 
puternică a activului de partid pen
tru găsirea unor soluții în vederea 
sporirii eficientei economice, pen
tru recuperarea neîntîrziată a res
tanțelor înregistrate la producția 
fizică și reducerea consumului de 
materii prime, energie si combus
tibil.

în general, conferința muni
cipală de partid a constituit, prin 
desfășurarea lucrărilor sale, un 
puternic argument al forței și ca
pacității organizațiilor de partid de 
a uni într-un singur șuvoi energiile 
comuniștilor, ale oamenilor muncii 
tulceni, de a Ie orienta spre înde
plinirea obiectivelor înscrise în 
hotărirea adoptată, a prevederilor 
proiectului de Directive ale Con
gresului al XIII-Iea al partidului.

Constantin VARVARA 
Neculal AMIHULESEI 
corespondentul „Scînteii"

Îndeplinirea sarcinilor de producție 
-expresie concretă a creșterii 

răspunderii comuniste
Conferința organizației municipa

le de partid Bacău a reliefat cu 
pregnantă hotărirea fermă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din orașul de pe Bistrița de a 
întîmpina marele forum al comu
niștilor cu rezultate bune în toate 
domeniile de activitate. A fost de 
fapt ideea dominantă reieșită atît 
din darea de seamă, cît și din dez
bateri. Această hotărire are ca su
port material rezultatele remarca
bile obținute de comuniști, de co
lectivele de oameni ai muncii — in 
anii actualului cincinal — în dez
voltarea economico-socială si edili- 
tar-gospodărească a municipiului. 
Faptul că în ultimii 3 ani industria 
Bacăului a realizat o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
peste 1.3 miliarde lei. concretizată 
în însemnate cantități de utilaje 
si mașini pentru prelucrarea meta
lelor. elemente de automatizare, 
armături industriale din fontă, mo
bilă. hîrtie. confecții si alte produ
se necesare economiei naționale, 
confirmă ne deolin capacitatea or
ganizațiilor de partid de a mobiliza 
comuniștii, masele largi de oameni 
ai muncii la înfăptutrea mărețelor 
sarcini economice stabilite de con- 
du-erea partidului.

Toți cei care au luat cuvîntul In 
cadrul conferinței au subliniat că 
municipiul Bacău, asemenea între
gii țări, a cunoscut în anii con
strucției socialismului, si îndeosebi 
după cel de-al ÎX-lea Congres al 
partidului, o dezvoltare fără pre
cedent. „Orașul nostru, așa cum 
arată el astăzi — spunea în confe
rință inginerul Vasile Gogu, direc

torul întreprinderii de masini-unel- 
te, una dintre cele mai tinere și 
reprezentative unități economice 
ale municipiului — reprezintă ex
presia vie a grijii deosebite pe care 
partidul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poartă dez
voltării armonioase a tuturor re
giunilor, a repartizării judicioase a 
forțelor de producție, a ridicării 
economico-sociale la nivelul civi
lizației socialiste, a tuturor locali
tăților țării".

Subliniind in cuvintul lor că au 
Încă proaspete in memorie îndem
nurile și sarcinile pe care secreta
rul general al partidului le-a adre
sat cu prilejul vizitelor de lucru în 
unităti din acest municipiu, to
varășii Nicolae Matei. Pompiliu 
Stan, Maria Titianu, Dumitru An
ton, Gabriela Radu, ca și multi 
alți vorbitori, și-au exprimat pro
funda satisfacție, adeziunea lor de
plină față de hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. ca la cel de-al 
XIII-Iea Congres tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în supre
ma funcție de secretar general al 
partidului.

Referindu-se la rezultatele deose
bite obținute pe tărim economic si 
social, mai multi vorbitori, între 
care maistrul Viorel Hutu, ingine
rul Petru Plăcintă, profesorul Con
stantin Birjoveanu, cooperatoarea 
Catrina Fărăoanu, au scos în evi
dență. totodată, creșterea continuă 
a rolului de conducător oolitic al 
organizațiilor de partid. îmbunătă
țirea permanentă a stilului si meto
delor lor de muncă, pentru antre
narea comuniștilor, a tuturor oame

CONSEMNATE $1 NECONSEMNATE

ÎN PROCESELE VERBALE

OAMENII CELOR 3 R“
Comuniștii Nicolae 

Modreanu si Constan
tin Obretin, maiștri, 
și Vasile Duma, lăcă- 
tuș-mecanic. si multi 
alții ca ei, nu s-au i- 
flat in sala in care 
s-au desfășurat lucră
rile conferinței muni
cipale de partid Pi
tești. Și totuși faptele 
lor, cit și ale altora 
ca ei, au fost înfățișa
te In darea de seamă.

Cum ? Prin rezulta
tele unității in care ei 
lucrează. Combinatul 
petrochimic din Pitești 
are in componența sa 
și instalații ce au fost 
achiziționate, cu ani in 
urmă, de peste hota
re. Șl cum și „viața" 
metalelor e supusă u- 
zurii, cu timpul părți 
și componente ale a- 
cestor instalații au 
trebuit să fie înlocui
te. Iar înlocuirea lor 
urma să se realizeze

tot cu materiale de la 
furnizorii inițiali. Adi
că din import. Aceas
ta ar fi însemnat însă 
noi eforturi valutare. 
Atunci, la îndemnul 
organizațiilor de par
tid. In fiecare secție și 
loc de muncă din com
binat s-au alcătuit co
lective din cel mai ex
perimentați comuniști 
— muncitori, maiștri, 
specialiști — care au 
trecut cu hotărire la 
recuperarea a tot ce 
înseamnă axe si supa
pe. alte piese de 
schimb necesare con
tinuării vieții instala
țiilor. 730 de oameni 
au fost cuprinși in a- 
ceastă amplă și impor
tantă acțiune. Și oa
menii celor trei „R“, 
cum li se spune aici, 
au recuperat piese in 
valoare de 10 milioa
ne lei.

Concret, despre ce

materiale este vorba? 
De mai bine de 250 de 
tone de oteluri refrac
tare, aliate și laminate 
din alamă din care se 
confecționează piesele 
amintite. Să mai sub
liniem un fapt. Ac
țiunea inițiată de co
muniștii de aici a în
ceput să devină... tra
diție. Ea se află la al 
patrulea an de exis
tentă. Are de acum o 
greutate bine stabilită 
în balanța succesului 
înregistrat de combi
natul piteștean, care, 
incepind din anul 1983, 
se află in permanen
ță pe locul I in între
cerea socialistă cu ce
lelalte unități similare 
din țară.

Gheorqhe 
CIRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"

nilor muncii la îndeplinirea s! de
pășirea sarcinilor de plan. Ei s-au 
referit astfel la creșterea rolului 
educativ și mobilizator al adunări
lor generale, care dezbat cu mai 
multă competență, prin prisma 
muncii de partid, problemele eco
nomice, la sporirea eficientei dis
cuțiilor individuale cu comuniștii, 
la întreaga activitate politico-edu- 
cativă desfășurată de organizațiile 
de bază — eficiență materializată 
în creșterea spiritului de răspunde
re față de îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Vorbitorii au scos în 
evidentă unele metode bune folo
site de comitetul municipal de 
partid — analiza la fața locului a 
activității diferitelor colective de 
muncă, antrenarea eficientă a acti
vului de partid, a comisiilor pe pro- 

, bleme, urmărirea sistematică a mo
dului în care membrii biroului si 
ai secretariatului își îndeplinesc 
sarcinile stabilite — metode care, 
pe fondul unei munci politico-edu
cative active, strîns legată de ce
rințele producției, au contribuit la 
conducerea în bune condiții a în
tregii activități economice.

Analizînd activitatea desfășurată 
în cadrul organizațiilor de partid 
din care fac parte, în spiritul cerin
ței formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R., con
form căreia criteriul principal de 
apreciere al întregii activități poli
tico-organizatorice îl constituie în
deplinirea sarcinilor economice, 
tovarășii Ion Marciuc, Mircea Pa
lea, Cornel Artenie. Dorina Donea, 
Constantin Mihai și alții au scos 
în evidentă si o seamă de neajun
suri existente în munca organelor 
de partid si a consiliilor oamenilor 
muncii de la combinatul de îngrășă
minte chimice, trustul-antrepriză 
de constructii-montaj, combinatul 
de prelucrare a lemnului. întreprin
derea de pielărie si încălțăminte 
„Partizanul" în ceea ce privește 
realizarea planului la producția fi
zică, sporirea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor mate
riale și îndeplinirea sarcinilor de 
export. Faptul că unele unităti'eco
nomice nu și-au îndeplinit sarcinile 
și angajamentele asumate, că unele 
cadre cu munci de răspundere nu 
s-au achitat cu conștiinciozitate de 
sarcinile ce le reveneau în condu
cerea activității economice dove
dește că nici activitatea organiza
țiilor de partid respective și chiar a 
comitetului municipal de partid nu 
au fost întotdeauna eficiente ; nu 
s-a acționat în toate cazurile cu 
exigență și fermitate revoluționară 
pentru întronarea la fiecare loc de 
muncă a ordinii si disciplinei, a 
spiritului de răspundere. Vorbitorii 
au propus ca noul comitet munici
pal de partid să acorde mai mult 
sprijin birourilor organizațiilor d<j 
bază și comitetelor de partid din 
întreprinderi, pentru a situa în 
centrul preocupărilor lor proble
mele stringente legate de îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe 1984 și de pregătirea în 
bune condiții a producției anu
lui viitor, ultimul an al actualului 
cincinal.

AI. PINTEA 
Gheorqhe BALTA

(Urmare din pag. I)
faltat nici un metru pătrat 
de stradă. Străzi colbuite, 
mentalități așișderea. Cum 
să uiți cazul bătrînului 
Costea Ambrozie 7 Prin 
’70, cind se făceau măsură
torile pentru viitoarea (pe 
atunci) filatură de bum
bac, topografii au intrat 
conform planurilor și în 
curtea bătrînului. Insă pas 
de-i măsoară ograda ! Se 
încleștase că „n-aveti 
decît să mutați fabrica mai 
încolo". De unde să fi 
știut omul ce este aceea o 
urbanizare prin industria
lizare 7 Cum să fi intuit 
el efectele ritmurilor de 
creștere industrială 7 Ne
maipomenitele ritmuri de 
dezvoltare economică ale 
Zalăului. In 1965, statisti
cile nu înregistrau pe te
ritoriul județului nici o 
întreprindere industrială de 
interes republican. în 
1979 — apul Congresului 
al XII-lea al partidului — 
erau 10. Printre cele mai 
importante : întreprinde
rile de armături indus
triale din fontă și oțel, de 
conductori electrici emai
lați, de produse ceramice 
pentru construcții, de ma
teriale izolatoare, de pre
lucrare a lemnului, de tri
cotaje, filatura de bumbac.

Ca urmare a politicii 
partidului nostru de re
partizare judicioasă a for
țelor de producție pe în
treg cuprinsul patriei, ca 
urmare a fructuoaselor vi
zite de lucru ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pe 
aceste străvechi melea
guri românești ale Transil
vaniei — de la Congresul 
al IX-lea al partidului și 
pînă astăzi secretarul ge
neral a fost în județ 
de 5 ori — Sălajul a cu
noscut o înflorire continuă.

După Congresul al 
XII-lea al partidului, 
Sălajului i-au fost 
alocate încă 9 mi
liarde de lei fond 
de investiții, ceea ce 
a permis punerea in 
funcțiune a încă 
137 de obiective e- 
conomice. Prin crea
rea acestora, Sălajul 
a oferit locuitorilor 
săi alte 10 000 noi 
locuri de muncă. Pe 
seama tuturor aces
tora s-a obținut 70 
la sută din sporul 
producției indus
triale din perioada 
1979-1984. Produc
ția industrială a a- 
cestui an este de 
2,5 ori mai mare 
decît aceea a anu
lui 1979.

Și tot în acest răstimp au 
fost produse, pentru prima 
dată în județ, anvelope, 
sirmă laminată din oțel, 
țevi fără sudură, energie 
electrică pe bază de căr
bune, țesături din in. De 
reținut că întreaga produc
ție industrială a anului 
'79 se realizează acum în 
numai 148 de zile. Nu este 
aceasta o dovadă că aici, 
în Sălaj (dar nu numai), 1 
minut nu mai este egal 
cu... 1 minut 7

Dar nu este singura ex
plicație a comprimării 
timpului în toți acești ani, 
fără precedent în întreaga 
Istorie a Sălajului. Cei 
peste 42 000 de comuniști 
din județ țin să întimpine 
cel de-al XIII-Iea Congres 
al partidului cu rezultate 
în muncă deosebite, unele 
de-a dreptul spectaculoase. 
La întreprinderea de țevi 
din Zalău, Ștefan Haiduc, 
secretarul comitetului de 
partid, ne-a arătat rezul
tatele producției din pre
ziua conferinței munici
pale : 641 tone de teavă și 
720 tone de sirmă — re
cordul absolut al întreprin
derii, cea mai mare pro
ducție realizată de la în
ființare. Dealtfel. nu-i 
vorba numai de o zi-re- 
cord, ci de o lună-record. 
Pînă acum, media realiză
rilor lunare a fost de 8 200

tone de țevi șl 11177 tone 
de sirmă. Datele la zi a- 
testă că în octombrie se 
realizează peste 12 000 tone 
de țevi și 17 000 tone 
de sirmă. Sînt însă în 
Sălaj unităti economice 
care întîmpină apropiatul 
forum al comuniștilor ro
mâni cu succese și mai 
mari : Ionel Perneș, secre
tarul comitetului de partid 
de la „Armătura" din Șim- 
leu Silvaniei, în numele 
comuniștilor din întreprin
dere. s-a angajat să mute... 
revelionul acestui an oe 
data de 31 octombrie, deci 
cu două luni mai devreme 
decit cel calendaristic. Or
tacii de la Zăghid. din ca
drul sectorului minier Sur- 
duc, l-au și făcut. Augustin 
Buda, tînărul lor secretar 
de partid, ne-a informat : 
„Ieri am rotunjit o cifră, 
cele 10 000 de tone de căr
bune extras peste plan re-

mutat la Gherla, terminase 
școala generală si a dat 
examen de admitere la li
ceu. Pe care l-a absolvit 
în 1969, la Drobeta-Turnu 
Severin. tot la fără frec
ventă pentru că ziua lucra 
pe șantierul de la Porțile 
de Fier I. unde a și fost 
primit in partid. Cind s-a 
terminat treaba acolo, in 
vara lui ’72, a plecat la Lo
tru. După asta a „făcut" 
Tarnița pe Someș și Mări- 
șelu. Astea erau oarecum 
aproape de Cluj, așa că s-a 
înscris la „subingineri". 
A absolvit și facultatea, 
între timp se căsătorise cu 
Maria, care tocmai își ter
minase școala tehnică. în 
doi ani la rind i s-au năs
cut feciorii — Marius și 
Korațiu. în ’76 s-a dat „la 
cheie" și hidrocentrala de 
la Mărișelu. Un timp a lu
crat la Cluj, dar „nu do
ream să ruginesc intr-un

in tea celei județene. S-a 
incneiat astfel o etapă deo
sebit de activă în viata or
ganizațiilor de partid din 
Sălaj. într-o atmosferă de 
puternică vibrație revolu
ționară. patriotică, animați 
de cele mai alese senti
mente de dragoste și recu
noștință. comuniștii de pe 
aceste meleaguri și-au ex
primat deplinul acord la 
hotărirea plenarei partidu
lui ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reinvestit 
la Congresul al XIII-Iea in 
funcția supremă de secre
tar general al partidului, 
garanția sigură a continuă
rii viguroase a procesului 
revoluționar de ridicare a 
națiunii noastre socialiste 
pe noi trepte de progres si 
bunăstare.

Ani asistat la astfel de 
conferințe la Zalău, Șimleu 
Silvaniei. Crasna, Sărmă- 
șag și putem afirma că au

Cînd oamenii 
își măsoară drumul 

cu pașii zilei de mîine

Șimleu Silvaniei se înscrie și el, îrumos și demn, în opera do modernizare a 
localităților țârii

prezintă tocmai angajamen
tul anual al .întreprinderii 
noastre. Iar pînă în ziua 
Congresului vom livra încă 
1 000 de tone".

ALTFEL LU
CREAZĂ 

OMUL ACASA 
LA EL

Pe subinginerul Pop F. 
Vasile l-am întrebat unde 
s-a născut și cind. Răspuns 
șcurt :

— Pe... platforma lami
norului, la 25 iulie 1944. 
Adaugă că nu glumește, că 
chiar sub sala asta unde 
îl urmărim noi lucrind 
la dulapurile ameceurilor 
(aparate de măsură și con
trol — n.n.), mai exact sub 
peretele de colo, șerpuia 
albia pîrîului Valea Miț.ii, 
în care se scălda el pe vre
mea prunciei. Pentru 
Pop F. Vasile expresia 
„lucrează pe locurile nata
le" are un sens cît se poa
te de exact, de vreme ce 
calea ferată de incintă i-a 
despărțit curtea în două. 
Acum 24 de ani, Pop F. Va
sile a plecat din Zalău cu 
o traistă în care pusese 
lîngă un codru de pîine și 
certificatul de absolvent a 
4 clase primare. Era al 
doilea dintre cei 7 frați, ce 
să fi făcut în Sălaj ? S-a 
angajat muncitor necali
ficat pe șantierul de ia 
Hunedoara și s-a înscris în 
clasa a V-a la fără frec
vență. Ziua muncea, iar 
seara învăța. îi spusese ci
neva că omul poate atîta 
cît știe. Pop F. Vasile voia 
să știe. Cind șantierul s-a

oraș gata făcut". Avea de 
ales : să meargă mai de
parte, la Sebeș sau la ame
najările de pe Rîul Mare- 
Retezat. Ori acasă, la Za
lău, unde auzise că la la
minor e nevoie de electri
cieni. A ales Zalăul. A ales 
unul dintre cele 10 000 de 
locuri de muncă oferite de 
Sălaj după Congresul al 
XII-lea. Surpriza : lamino
rul se construia în chiar 
curtea copilăriei sale.

— Ce a urmat 7
— Mi s-a repartizat o 

echipă de tineri pentru ca 
să-i învăț meserie din 
mers și în același timp 
treaba s-o fac tot cu ei. Cît 
de ușor a fost, vă imagi
nați. Pe tinerii din subor- 
dinea mea i-am trimis să 
se înscrie la liceul seral. 
M-au ascultat, chiar și fe
tele. Acum îmi mulțumesc. 
Cum cine 7 Păi și Aurora 
Vanoea, și Gheorghe Să- 
van, și Dorina Lăcătuș... în 
ultimii 5 ani, județul a ca
lificat cam 11 000 de tineri, 
dar tot nu-i ușor. Meseria, 
ca să se așeze, are nevoie 
de timp.

— Mi s-a spus că ati ob
ținut două brevete de in
venții și că-1 așteptați pe al 
treilea. Nu vă e greu cu 
atîtea pe cap 7

— Nu, pentru că... altfel 
lucrează omul acasă la el.

CUVINTE- 
PROGRAM,
CUVINTE- 

FAPTĂ
Conferința organizației 

orășenești de partid Șimleu 
Silvaniei a fost ultima, îna-

avut un pronunțat caracter 
de lucru, că membrii de 
partid au dezbătut pe larg, 
aprofundat, în strinsă legă
tură cu specificul fiecărei 
organizații, proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XIII-Iea. în temeiul 
adîncului democratism pro
priu vieții interne a parti
dului nostru, participanții 
au propus îmbunătățirea 
conținutului unor preve
deri. s-au angajat cu res
ponsabilitate comunistă să 
contribuie cu toate forțele 
la traducerea în viață a 
mobilizatoarelor obiective 
ale cincinalului următor. 
Au fost evidențiate succe
sele obținute, dar s-au a- 
dresat și critici aspre. Am 
notat opiniile unora dintre 
vorbitori : „Este nefiresc — 
s-a afirmat în conferința 
organizației municipale de 
partid Zalău — ca unele 
dintre întreprinderile plat
formei noastre industriale 
să nu izbutească să lucreze 
încă la parametrii proiec
tați. Altfel spus, dăm mai 
puțin decît am primit. Pro
ducția nu se realizează fă- 
cindu-ne autocritica prin 
ședințe, ci prin efort colec
tiv și exemplu personal. A 
trecut vremea de „pionie
rat", trebuie trecut la trea
bă concretă, de maximă 
eficiență. Avem comu
niști buni, serioși, do
tați. capabili de perfor
mante tehnice de nivel 
mondial, ei în primul rind 
să fie aceia care să bareze 
calea incompetenței, acolo 
unde se mai face simțită. 
Trebuie sporită exigența".

...Iată un instantaneu 
semnificativ pentru aceas
tă atmosferă de angajare, 
pentru afirmarea spiritului

de răspundere comunistă, 
încercam să stăm de vorbă 
cu inginerul Nicolae Maier, 
directorul celei mai pu
ternice întreprinderi din 
Zalău, cea de conductori 
electrici emailați. El se afla 
insă intr-o aprigă dispută 
telefonică privind obținerea 
unui anume solvent. Dar, 
surpriză : produs necesar 
nu întreprinderii sale, ci 
unuia dintre furnizorii ei. 
Colectivul de la conduc
tori emailați este cotat 
ca unul dintre cele mal 
„de cuvînt" din județ- 
Planul l-au îndeplinit la 
toți indicatorii. Ocupă un 
loc fruntaș în întrecerea 
socialistă pe tară. Se pot 
mindri cu performante teh
nice de statură internațio
nală.

— Atunci de ce vă „ba
teți" pentru altul 7 l-am 
întrebat pe director. Sol
ventul acela îl privește în 
primul rind pe un alt di
rector. nu pe dumneavoas
tră.

— Ba si Pe mine, chiar 
dacă abia în al doilea rind. 
Mă consider obligat să-1 
ajut pe cel care mă apro
vizionează cu cele necesare 
producției. Chiar dacă eu 
nu sint responsabil direct 
pentru o eventuală deregla
re a ritmului de livrare, nu 
pot aștepta. ’Economia na
țională are nevoie de con
ductori electrici, nu de e- 
ventuale justificări. Poate 
fi altfel înțeleasă răspun
derea?

„Am hotărît, înfăptuim!". 
Sînt cuvintele de ordine 
ale comuniștilor, ale tuturor 
sălăjenilor in aceste zile 
premergătoare Congresului 
al XIII-Iea al partidului. 
Ele se regăsesc, dealtfel, in 
hotăririle adoptate cu pri
lejul conferințelor muni
cipală, orășenești și comu
nale încheiate recent.

— Hotăririle pe care 
le-am adoptat — ne spu
nea maistrul Ion Pășcu- 
ță, secretarul comitetu
lui3 de partid de la cea 
mai mare unitate eco
nomică din județ, între
prinderea de armături in
dustriale din fontă și otel 
— au în vedere îndeplini
rea unor sarcini Realiste, 
mobilizatoare. Vom face 
totul pentru a valorifica la 
parametri superiori, asa 
cum ne-a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, puterni
ca dotare tehnico-mat^ria- 
lă de care dispunem. Mo
dul in care se acționează 
în întreprinderea noastră 
pe linia diversificării și în
noirii producției, a realiză
rii sarcinilor la producția 
fizică și export, a pregăti
rii temeinice a anului de 
producție 1985 confirmă 
faptul că ceea ce comuniștii 
au hotărît, înfăptuiesc cu 
toată răspunderea. In di
rectă concordantă cu cerin
țele economiei naționale am 
trecut la fabricarea armă
turilor petrochimice, nava
le, a celor acționate elec
tric și pneumatic, a armă
turilor nucleare, supapelor 
de siguranță și pompelor 
de noroi pentru industria 
petrolieră.

Da, comuniștii au hotă
rît și înfăptuiesc. La fel 
se acționează în toate uni
tățile economice din Sălaj, 
iar ei. locuitorii acestor 
străvechi meleaguri, știu 
bine că mai au de realizat 
un volum de investiții de 
peste 9 miliarde în cincina
lul 1986—1990. Și mai știu 
că 75 la sută din volumul 
investițiilor vor fi alocate 
industriei și agriculturii. 
Hidrocentrală pe rîul So
meș, secții de folie cupru 
și conductori electrici 
emailați subțiri, o Între
prindere de confecții și o 
fabrică de bere la Zalău, 
fabrică de brinzeturi la 
Șimleu Silvaniei sint cîte- 
va din cele mai mari obiec
tive care vor întregi harta 
economică a Sălajului. La 
unele dintre ele au și în
ceput lucrările de con
strucții. Sălăjenii se gră
besc, da, pentru că ei mal 
știu ceva : la sfîrșitul cin
cinalului viitor trebuie să 
dea tării o producție indus
trială de peste 20 miliarde 
lei. Este și motivul pentru 
care hotăririle iau repede 
drumul faptelor. „Am ho- 
tărit, înfăptuim" : cuvinte- 
program, cuvinte-fapte.
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puternică mobilizare pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice

Pînă la 1 noiembrie, pretutindeni, în toate județele și unitățile agricole

TOATĂ RECOLTA SĂ FIE STRÎNSĂ, TRANSPORTATĂ Șl PUSĂ LA ADĂPOST!
( DOLJ

La coles - cu toate 
tortele umane 

si mecanice 
ale județului

BUZĂU

Acțiuni energice 
pentru urgentarea 

transportului 
produselor din cimp

IALOMIȚA

Producții de pnruinh 
superioare, livrări 

suplimentare 
la fondul de stat

Toate forțele manuale și mecanice din 
unitățile agricole doljene — și nu numai 
ele — sînt concentrate în aceste zile în 
cimp, pentru încheierea grabnică a prin
cipalei lucrări — recoltarea porumbului de 
pe toate cele 122 180 hectare cultivate. Im
perativul ca pînă cel tîrziu la 1 noiembrie 
toată * recolta de porumb să fie pusă la 
adăpost a generat o adevărată acțiune de 
masă, căreia îi răspund „prezent" mii și mii 
de cooperatori și mecanizatori și la care 
participă, totodată, peste 5 000 de navetiști 
din întreprinderile industriale, personalul 
muncitor din cadrul consiliilor populare și 
unităților de pe raza celor 95 de comune 
doljene. Drept urmare, pînă luni teeara po
rumbul a fost recoltat de pe 81 la Sută din 
suprafața cultivată, adică de pe mai bine 
de 98 000 hectare.

Ieri dimineață, comandamentul județean 
pentru agricultură, analizînd ritmul lucră
rilor agricole, a stabilit măsuri hotărîte 
pentru impulsionarea culesului și. îndeo
sebi, a transportului producției din cîipp, 
intrucît la această dată se mai află sub 
cerul liber peste 50 000 tone de porumb știu
leți. După cum ne-a spus tovarășul Dumi
tru Constantin, secretar al comitetului ju
dețean de partid, printre altele s-a hotărît 
ca, zilnic, comitetul județean de partid să 
fie informat despre modul în care sînt fo
losite cele 8 000 de atelaje ale unităților 
agricole și ale membrilor cooperatori. Si 
aceasta cu atît mai mult cu cît în anumite 
comune — Afumați. Galicea Mare. Terpe- 
zița și Siliștea Crucii — nu se folosesc nici 

jumătate din numărul atelajelor existente. 
Că se poate și altfel o dovedesc gospodarii 
din Desa, Calafat. Amărăștii de Sus. Cas- 
tranova și Dăbuleni, care folosesc cu bune 
rezultate toate atelajele din localitate.

O inițiativă lăudabilă în ce privește ur
gentarea transportului recoltei au între
prins cooperatorii din Amărăștii' de Sus. 
Sub directa coordonare a comandamentului 
comunal. încă de la ora 3 dimineața, 14 
cupluri de remorci cu înălțătoare transpor
tau porumbul direct in bazele de recepție, 
în zori li s-au alăturat circa 200 de atelaje 
care, în coloană, transportau . porumb și 
sfecla. „Mulți.se lamentează că nu au su
ficiente mijloace de transport. Noi țiu am 
folosit nici o mașină de la I.T.A. Trans
portăm și noaptea porumbul pentru ca ziua 
mecanizatorii să poată intra în brazdă? — 
ne spunea Dumitru Diaconu, secretarul co
mitetului comunal de partid Amărăștii de 
Sus.

„Noi am luat măsura ca unitățile agri
cole care au încheiat recoltarea porumbu
lui să dea o mină de ajutor celor rămase 
în urmă — a ținut să ne spună tovarășa 
Ileana Georgescu, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Calafat. Bunăoară, 
cooperatorii de la Ciupercenii Vechi s-au 
angajat să recolteze, să transporte și să 
elibereze 100 hectare cu porumb de la 
C.A.P. Basarabi, ceea ce înseamnă că, în 
cîteva zile, și în această unitate porumbul 
va fi dus in hambare".

Nicolae BĂBĂLAU 
corespondentul „Scinteii"

în județul Buzău, recoltarea și transpor
tul roadelor acestei toamne se desfășoară 
in ritm intens. Pînă in seara zilei de 22 
octombrie, porumbul a fost strins de pe 
79 la sută din suprafața cultivată, iar 
sfecla de zahăr — de pe 62 la sută din 
suprafața aflată în cultură. începînd din 
această săptămînă, ca . urmare a măsurilor 
întreprinse de comitetul județean de partid, 
viteza zilnică de recoltare la porumb a spo
rit cu 300 hectare, existând condiții ca, pînă 
la 31 octombrie, această importantă lucra
re să se încheie. După cum am constatat, 
bazele de recepție își desfășoară activitatea 
in trei schimburi, astfel îneît tot ce se re
coltează se depozitează in aceeași zi.

Mai mult ca oricînd, în această perioadă, 
cînd toate lucrările agricole se află sub 
semnul urgenței, comandamentul județean 
pentru coordonarea unitară a transportului 
producției și repartizarea cotelor de com
bustibil, constituit din inițiativa comitetu
lui județean de partid, iși dovedește pe 
deplin eficiența. Pînă în prezent, pe fluxul 
lucrărilor de recoltare, transport și depozi
tare a producției nu a apărut nici o stagna
re. Tovarășul Constantin Dodan, activist al 
comitetului județean de partid, ne-a vorbit 
despre unele măsuri luate pentru impulsio
narea în și mai mare măsură a transpor
tului produselor din cimp. începînd de 
mîîne, capacitatea de transport planificată 
pentru campania de toampă — de 16 000 
tone pe zi — va fi sporită cu • încă 4 000 
tone. Aceasta sa va asigura prin repartiza
rea în unitățile agricole a unor mijloace 

auto ce aparțin unităților industriale din 
municipiul Buzău și orașul Rîmnieu Sărat. 
Autocamioanele din aceste unități vor fi 
folosite la transportul produselor agricole 
în special între orele 15 și 23. în fiecare din 
cele 14 consilii agroindustriale din județ au 
fost înființate coloane de autocamioane, 
aprovizionarea lor cu motorină și benzină 
făcîndu-se direct la bazele de recepție sau 
la sediile unităților agricole. Tuturor con
ducătorilor auto li s-au asigurat condiții de 
hrană și cazare la unitățile unde sînt re
partizați. Datorită acestor măsuri, media 
curselor efectuate zilnic va crește de la 3,6 
în prezent la 4,2.

Faptul că unităților cooperatiste ti se 
asigură integral capacitatea de transport 
solicitată a determinat conducerile acestora 
să mobilizeze întreaga forță de muncă la 
recoltare. în aceste condiții, pină în seara 
zilei de 23 octombrie, oamenii muncii din 
25 de cooperative agricole din consiliile 
agroindustriale Balta Albă, Cislău, Măgura, 
Rușețu și Ziduri au încheiat recoltarea po
rumbului și acționează în ritm susținut pen
tru livrarea acestuia la fondul de stat. De
altfel, pînă în momentul de față, lucrătorii 
ogoarelor buzoiene au livrat, la fondul de 
stat 72 000 tone legume, 45 000 tone stru
guri, 15 000 tone fructe, fiind asigurate toate 
condițiile ca pînă la 1 noiembrie să se în
cheie livrarea integrală a tuturor cantită
ților de produse prevăzute la fondul de stat.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii"

I-a recoltarea porumbului în unitățile a- 
gricole din județul Ialomița sînt concen
trate. în aceste zile, importante forțe uma
ne și mecanice, producția fiind strînsă de 
pe 74 la sută din cele 99 809 hectare culti
vate. în raidul nostru am urmărit 
la fața locului modul în care se acționea
ză atît pentru încheierea grabnică a recol
tării întregii producții de porumb, cit și 
pentru livrarea unor cantități suplimentar© 
la fondul de stat.

Cooperatorii din Gîrbovl, cu cele 1 800 hec
tare ' cultivate, se numără printre marii 
producători de porumb din județ. în aceas
tă unitate, porumbul a fost strîns de pe 
1 620 hectare și s-au luat toate măsurile ca 
în următoarele cîteva zile să se încheie cu
lesul recoltei. Producția realizată este în 
thedie eu 2 000 kg la hectar mai mare decît 
cea planificată. Pe această bază, pînă acum 
au fost livrate la fondul de stat 6 150 tone 
de porumb, cu 1 500 tone mai mult decît 
cantitatea contractată. Dar cooperatorii din 
Gîrbovi sînt deciși să-si sporească venitu
rile prin valorificarea suplimentară la fon
dul de stat a 2 000 tone de porumb boabe. 
Cum au reușit să obțină aceste rezultate? 
Președintele unității. Eroul Muncii Socia
liste Marcel Dobra, ne-a spus : „Mai mult 
ca oricînd, în acest an ne-am organizat mai 
bine forțele de care dispunem și. aplicând 
experiența din anii trecuți, am hotărît ca 
întreaga suprafață de 1-B00 hectare să fie 
recoltată manual. în acest fel am putut 
stringe fără pierderi întreaga producție".

în consiliul agroindustrial Cocora, unita

tea fruntașă la cules si transport este coo
perativa agricolă din Grindu. Producția a 
fost strînsă de pe aproape intreaga supra
față de 1 000 hectare cultivate cu .porumb. 
Și aici s-a obținut o recoltă medie la hec
tar cu aproape 2 000 kg mai marc deciț 
cea planificată. în acest fel, la fondul de 
stat vor fi valorificate suplimentar peste 
1 500 tone de porumb.

Despre hărnicia cooperatorilor din Milo- 
șești ne-am convins la fața lobului. La ora 
6, cînd zorile abia mijeau, președintele 
unității, Aureliu Cioc, organiza convoiul ce
lor 30 de atelaje, încărcate de seara cu 
știuleți aurii, pentru a porni către baza de 
recepție. „Cu atelajele transportăm zilnic 
100 de tone, iar cu mijloacele auto 350—400 
de tone — ne spune președintele coopera
tivei. Pînă îh prezent am livrat la 
fondul de stat 5 300 tone, față de 
4 900 tone cît am contractat, și sperăm să 
depășim această cantitate cu încă 1 500 de 
tone. Este firesc să procedăm așa ținind 
seama că producția de porumb obținută 
este cu peste 1 300 kg mai mare decit cea 
planificată".

Prin suplimentarea livrărilor de porumb 
la fondul de stat, cooperatorii din unitățile 
la care ne-am referit dau dovada înaltei 
răspunderi față de cerințele economiei na
ționale și, de . aceea, exemplul lor merită să 
fie urmat și de alte cooperative agricole 
din județ.

Miliai VISOIU
corespondentul .iScinteil*

In acest an, întreprinderea agricolă de stai Semlac. din .județul Arad, 
a obținut o producție medic de 20 020 kg porumb stiuleti la hectar, oe 
intreaga suprafață cultivată, de 490 hectare. Este o producție dublă fată 
de prevederile planului, dar si față de realizările anului precedent. Se 
cuvine să menționăm și faptul că această unitate agricolă, cu o structură 
de producție complexă, specializată în realizarea de semințe de legume 
și cereale, a înregistrat in ansamblu o activitate bună, depășind prevede
rile de plan la toate culturile. în cele ce urinează ne vom referi pe larg 
Ia experiența dobîndită si producțiile obținute la cultura porumbului de 
oamenii muncii din această unitate, care o situează pe primul Ioc în tară 
intre întreprinderile agricole de

De la început, tovarășul inginer 
Anton Hanciu, directorul întreprin
derii. a ținut să ne precizeze : ..La 
noi, in afară de respectarea strictă, 
cu răspundere, de către fiecare lu
crător al unității, a tehnologiei de 
lucru, să nu vă așteptați să vă dez
văluim lucruri nemaipomenite. De
altfel. vă veți convinge de acest fapt 
urmărind firul principalelor lucrări 
pe care le-am efectuat pe întreaga 
durată a anului agricol".

Amplasarea culturii. Pornind de la 
specificul unității. în care ponderea 
cea mai mare — 65 Ia sută din su
prafață — o dețin culturile legumi
cole si furajere, se creează posibili
tatea ca să nu se însămînteze nici
odată porumb după porumb. Se re
alizează astfel o rotație corespunză
toare a culturilor. în cadrul unui aso- 
lament de cinci ani. Porumbul a fost 
cultivat aici după următoarele plan
te premergătoare : după legume — 
20 la sută, după furaje — 40 la sută, 
iar după cereale păioase — 40 la 
sută din suprafață.

Fertilizarea terenului. întreprinde
rea are un sector zootehnic puternic 
— ce cuprinde aproape 4 000 de tau
rine — si. ca atare, dispune de mari 
cantități de îngrășăminte naturale, 
cu care se pot fertiliza în fiecare an 
peste 50 hectare de porumb, prin ad
ministrarea de 80—100 tone gunoi de 
grajd la hectar, revenindu-se cu fer
tilizarea pe aceeași suprafață o dată 
la 7—8 ani. Concomitent cu folosirea 
tuturor cantităților de îngrășăminte 
organice, o atenție deosebită se acor
dă și fertilizării cu îngrășăminte chi
mice. dozele la hectar fiind stabilite 
în raport cu datele cartării aarochi- 
mice. Se procedează astfel : in 
toamnă. înainte de arătură, se aplică, 
la hectar, cîte 240 kg de îngrășăminte 
complexe și 60 kg de. sare potasică, 
in substanță activă. In primăvară, 
cînd se face pregătirea terenului, 
se mai administrează cîte 90 kg de 
azotat d.» amoniu la hectar, iar in

PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORȚELOR SATELOR
(Urmare din pag. I)
depozite. în acest scop, este nece
sar să fie folosite toate mijloacele 
de transport existente, inclusiv 
atelajele, iar acolo, unde este ne
voie. chiar si autocamioane si re
morci din unitățile industriale. 
Esențial este ca în fiecare unitate 
să se asigure utilizarea la capacita
te maximă a acestor mijloace. Prin 
mobilizarea unui număr sporit de 
oameni atît în cimp. la încărcare, 
cit si la locurile de depozitare.

De cea mai mare importanță este 
acum ca, odată cu încheierea re
coltării și a transportului produse
lor din cimp. grădini și livezi, in 
fiecare unitate agricolă să se acțio
neze cu toată răspunderea pentru 
livrarea întregii producții prevă
zute la fondul de stat și la fondul 
dc autoaprovjzionare. Recoltele 
bune obținute în acest an trebuie 
să asigure condițiile necesare unei 
bune aprovizionări a populației cu

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ fe tribuna tCtlM

stat.

același timp cu semănatul — Încă 
60 kg de îngrășăminte complexe. O 
parte din îngrăsămintele chimice sînt 
administrate fazial. în timpul vege
tației culturilor. Astfel, o dată cu

Intr-un an cit în doi
Cum s-au obținut la I.A.S. 

Semlac, județul Arad,
prima prasilă mecanică se adminis
trează amoniac lichid, care echiva
lează cu 30 kg de azot. în substanță 
activă, la hectar.

Pregătirea patului germinativ. Da
torită faptului că. așa cum arătam, 
specificul unității îl constituie. în 
bună parte, legumicultura (aici se 
produc semințe de legume1 Pe 550 
hectare), lucrările de pregătire a pa
tului germinativ pentru porumb îm
prumută ceva din rigoarea și calita
tea lucrărilor din grădini. Se poate 
spune, fără nici un fel de exagera
re. că terenul pregătit în această 
unitate arată ca un strat de grădină. 
Dealtfel, preocuparea pentru a face 
numai lucrări de calitate este o tră
sătură definitorie pentru munca 
mecanizatorilor și a specialiștilor de 
la I.A.S. Semlac. care au înțeles că 
datoria unităților agricole de stat 
este să devină model de bună orga
nizare. de promovare a lucrărilor de 
calitate, cu ,o înaltă eficientă econo
mică.

Semănatul. Pentru obținerea do 
producții superioare. în această uni

produse agroalimcntare, precum și 
satisfacerea celorlalte nevoi ale 
economie; naționale, inclusiv crea
rea unor disponibilități pentru ex
port. asigurind in acest fel creș
terea și mai puternică a contri
buție! agriculturii la ridicarea 
bunăstării întregului popor, la dez
voltarea generală a patriei.

Subliniind rolul deosebit pe 'care 
.0 are anul 1985 în înfăptuirea o- 
biectlyelor stabilite de Congresul 
al XII-Iea în domeniul agriculturii, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a cerut 
oamenilor muncii de la sate să ac
ționeze cu înaltă răspundere pen
tru pregătirea exemplară a pro
ducției agricole din acest' ultim an 
al cincinalului. Acum, cind practic 
însămîntările de toamnă au fost 
terminate, de cea mai mare însem
nătate este să se asigure pretutin
deni executarea arăturilor adinei 
de toamnă in perioada prevăzută 
sl în condițiile de calitate stabilite. 

tate Se acordă o atenție deosebită 
respectării perioadei optime de. în- 
sămîntare a porumbului. De aseme
nea. structura hibrizilor cultivați 
aici corespunde atît cerinței de a se 
obține producții mari, cît și condi
țiilor pentru recoltarea mecanică, 
fără pierderi. Bunăoară. 100 hectare 
au fost cultivate cu hibridul Pionier, 
semitardiv. 270 hectare — cu hibri
dul Pionier tardiv si 120 hectare — 
cu hibridul simplu 420. în privința 
densității, după cum ne-a precizat 
tovarășul Teodor Avram, inginerul- 
șef al unității, s-a avut în vedere ca 
la recoltare să rămînă cel puțin 
70 000 de plante la hectar.

întreținerea culturilor. La I.A.S. 
Semlac. de cînd porumbul are două 
perechi de frunze si se face prima 
trecere cu sapa rotativă si pînă ce 
plantele depășesc în înălțime cadrul 
metalic al mașinii, prăsitoarele nu 
ies din lanuri. Efectul acestor lu
crări l-am văzut la recoltare : lanul 
era curat, fără urmă de buruiană.

Recoltarea, Porumbul este strîns 
aici, de pe întreagă suprafață, cu 
combinele. Ca ordin de lucru per
manent. in atenția fiecărui mecani
zator este evitarea pierderilor. 
Ne-am convins de aceasta văzindu-i 
la lucru pe cei 7 combined, in 
frunte cu Achim Stănilă. mecaniza
torul cu cele mai bune rezultate la 
recoltare Pe întreaga durată a cam
paniei.

Dacă în afară de respectarea ri
guroasă a tehnologiei .mimic nu este 
spectaculos", pasiunea pentru ma
rile producții este. aici, o adevărată 
stare de spirit generală. Totul este 
făcut după calcule precise, soluția 
cea mai bună fiind aleasă cu mult 
discernămînt. Cu creionul în mină.

Pentru încheierea acestei lucrări 
pînă cel tîrziu la 10 noiembrie, 
pretutindeni este necesar cs toate 
terenurile să fie eliberate operativ 
de resturile vegetale si arate grab
nic. prin ■ organizarea muncii meca
nizatorilor în două schimburi, de 
zi si noapte. în această ordine de 
idei se impune cade Pe acum să 
se treacă la asigurarea tuturor con
dițiilor necesare viitoarei recolte, 
acordîndu-se întreaga răspundere 
pregătirii speciale a terenurilor 
destinate culturilor intensive.

în zootehnie, o serie de lu
crări — strîngerea si insilozarea 
resurselor furajere, pregătirea pen
tru iarnă a adăposturilor ș.a. -- 
trebuie efectuate fără intîrziere. 
astfej incit’ in toate fermele să se 
asigure condiții cit rnal bune pen
tru creșterea și îngrijirea anima
lelor in anotimpul friguros, pentrj 
sporirea in continuare a efective
lor si producțiilor animaliere. Con
comitent cu menținerea la cășunat 

1

cpntabilul-șef loan Gavr» ne-a ar
gumentat eă lucrurile stau- întrkade- 
văr asa. „Poate eă v-a surprins can
titatea mare de îngrășăminte chimi
ce ne care, le administrăm — 480 kg 
pe hectar — ne spunea dînsul. E 
adevărat, noi cheltuim cu fertilizarea 
chimică în jur de 2 000 lei pe un 
hectar. Dar. datorită producției mari 
realizate, beneficiul net la fiecare 
hectar este în această toamnă de 
5,160 lei. iar oe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb — de 2,5 mili
oane lei. Considerăm că am ajuns la 
o formulă optimă de aplicare a în
grășămintelor chimice".

Din discuția cu specialiștii, unității

porumb știuleți 
la hectar

au rezultat si alte căi de a se obține 
cit mai mult din fiecare leu investit. 
Asa se face că la I.A.S. Semlac nu
mărul lucrărilor este drămuit cu 
„zgîrcenle". fără a se aduce însă pre
judicii calității. O bună întreținere 
si reglare a tractoarelor șl mașinilor 
agricole face să se reducă in mod 
considerabil consumul de combusti
bil. Pe de altă parte, se lucrează 
numai cu agregate, constituite din 
mai multe utilaje, urmărindu-se în 
permanentă starea fiecărei sole pen
tru a se alege soluția cea mai po
trivită de lucrare a solului.

De-a lungul documentării noastre 
am auzit, ca un laitmotiv, spur.în- 
du-se că dacă ar exista un „secret" 
a! celor peste 20 tone de porumb 
știuleți la hectar, acesta nu ar 
consta decît în munca oamenilor mi
nunați de aici. Un asemenea om este 
Si tehnicianul Gheorghe Vizog, șe
ful fermei unde este cultivată în
treaga suprafață cu porumb a uni
tății. Mărturisim că ne așteptam să 
intîlnim un bătrîn ..lup" al cîmpiei, 

a animalelor cît timpul mai este 
bun. este nevoie să se acționeze cu 
toate forțele pentru ca oină cel 
mai tîrziu la 10 noiembrie să se 
siringă toate furajele grosiere si 
celelalte nutrețuri existente încă 
în cîmp si să se asigure depozita
rea lor Corespunzătoare. Totodată, 
este absolut necesar să fie luate 
măsuri hotărîte pentru realizarea 
efectivelor si a producțiilor anima
liere prevăzute să fie livrate la 
fohdul de stat si la fondul de auio- 
aprovizionare. O atenție deosebită 
trebuie acordată în acest sens reali
zării planului de montă si gestație, 
aceasta constituind una din condi
țiile hotărâtoare pentru creșterea 
efectivelor In anul 1985 si dezvol
tarea în continuare a zootehniei.

în agricultură este Încă mult de 
lucru în această perioadă. Ceea ce 
se cere in mod deosebit acum or
ganizațiilor de partid de la sate. 

dar am dat peste un țînăr de nici 
treizeci de ani, Cînd a preluat fer
ma. acum cinci ani, a realizat 5 000 kg 
porumb boabe la hectar, pe un te
ren unde, cu putini ani in urmă, se 
obțineau producții cu mult mai mici. 
Fiecare an care a urmat a adus un 
însemnat spor de producție, fapt ce 
se leagă si de căutările acestui tînăr 
destoinic. Bunăoară, din inițiativa 
lui a fost săpat un cana! de 900 
metri, prin care au fost eliminate 
complet băltirile care afectau anual 
zeci de hectare. Mai mult chiar, din 
acest canal . ■ s-a putut iriga în 
timpul verii o importantă suprafață.

Tot de pasiune si competentă Se 
poate vorbi si cînd amintim de 
munca celor patru mecanizatori — 
Ioan Sinea. loan Pîslaru, Ștefan Șan- 
dor si Constantin Bolocaru — care 
au avut in primire întreaga supra
față cu porumb și au răspuns de 
această cultură1 de la semănat si 
Dină la încheierea lucrărilor de în
treținere. Lor. ca si celorlalți meca
nizatori care au lucrat la arat si pre
gătirea terenului, la recoltare, cît si 
specialiștilor din această unitate le 
revine meritul de a fi obținut cele 
aproape 500 vagoane de porumb 
știuleți peste plan.

Ne-am referit pe scurt la principa
lele direcții. de acțiune si elemente 
din tehnologii care au permis ca la 
I.A.S. Semlac să se obțină în acest 
an o recoltă' de porumb de peste 20 
tone stiuleti la hectar. Este o expe
riență cu atît mai valoroasă cu cît 
ea dovedește că. oe drumul produc
țiilor record deschis de cooperatorii 
din Scorniccști. au pornit tot mai 
multe unități agricole din Întreaga 
tară. Este un lucru cît se poate de 
evident si in iudetu! Arad. Dacă anul 
trecut numai patru unităti au obținut 
producții de peste 10 000 ks porumb 
Stiuleti. In medie, la hectar, anul 
acesta numărul lor este de 15. învă- 
tind din experiența lucrătorilor de 
la I.A.S. Semlac si dezvoltînd pro
pria lor experiență. în anul ce vine 
și oamenii muncii din aceste unităti 
au posibilitatea să treacă de ștache
ta celor 20 tone de porumb știuleți la 
hectar. Aceasta depinde numai de 
munca lor plină de abnegație pentru 
a smulge pămîntului roade tot mai 
bogate.

lucian CIUBOTARU 
Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scinteii'

consiliilor populare, cadrelor de 
conducere și specialiștilor din uni
tăți este să acționeze cu fermitate 
pentru a asigura mobilizarea tu
turor locuitorilor din comune pen
tru strîngerea si punerea la adă
post a întregii recolte și pregătirea 
temeinică a producției agricole din 
anul viitor, astfel incit la Con
gresul al XUI-lea al partidului oa
menii muncii din această ramură 
de bază a economiei naționale să 
se prezinte cu toate lucrările agri
cole încheiate. Stă în puterea oa
menilor munci! de la sate de a răs
punde prin fapte chemării insufle- 
țitoare adresate de secretarul gene
rai al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a obține în anul 
1985 recolte și mai bogate decît in 
acest an, producții agricole vege
tale și animale la nivelul exigen
țelor actuale ale dezvoltării econo
mice și socialte a patriei.

0 SOLUȚIE PRACTICĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA

PLANULUI LA EXPORT

Asigurarea operativă 
a materialelor pentru 

comenzile externe
Prioritate producției pentru ex

port ! Este o sarcină de cea mai 
mare însemnătate, trasată de condu
cerea partidului, pentru înfăptuirea 
căreia sînt datori să acționeze 
prompt, cu eficiență, toți factorii de 
resort, toate unitățile care concură 
la realizarea produselor destinate 
pieței externe. O cerință esențială 
pentru bunul mers al fabricației pro
duselor destinate exportului o repre
zintă asigurarea riguroasă a tuturor 
materiilor prime și ' materialelor. 
Cerință cu atît mai evidentă in 
situația comenzilor apărute pe par
cursul perioadei de plan, deci pen
tru realizarea cărora nu au fost re<- 
partizate resurse cu ocazia planifi
cării aprovizionării tehnico-materia- 
le. Ce este de făcut in asemenea 
împrejurări ? O soluție organizato
rică de mare eficiență a fost adopta
tă în cadrul Bazei de aprovizionare 
tehnico-materială a municipiului 
București.,

— Pentru urmărirea operativă a 
tuturor problemelor legate de asigu
rarea bazei ma
teriale a produc
ției pentru ex
port. necesară în
treprinderilor’ din 
raza municipiu
lui București, în
cepînd cu stabi
lirea necesarului 
de materiale si 
continuînd cu contractarea si livra
rea materialelor respective, a fost 
organizat un dispecerat cu a- 
tnbuții, competențe și răspun
deri speciale — ne-a spus tova
rășul Aurel Orvas, directorul 
B.A.T.M. București. Acest dispece
rat, alcătuit din oameni de speciali
tate de la toate compartimentele 
operative, este nemiilocit subordonat directorului bazei și are corespon
denți precis nominalizați în toate 
cele șapte filiale'de' specialitate.

— Practic, în ce mod își îndepli
nește acest dispecerat atribuțiile care 
îi revin ?

— După aprobarea planului, dis
peceratul urmărește distinct concre
tizarea cu prioritate, în contracte 
economice, a prevederilor din repar
tițiile dc materiale pentru produsele 
destinate exportului. Dealtfel, este 
stabilit ca aceste contracte să poarte 
un simbol distinct și anume litera 
„E“, de la export. Deosebit de mă
surile speciale luate de furnizori, 
dispeceratul urmărește livrarea rit
mică și integrală, in sortimentele șl 
tipodimensiunile stabilite, a materia
lelor respective, colaborînd strîns în 
acest scop' și cu celelalte baze din 
sistemul teritorial. Pentru a nu se 
produce încurcături și schimbări ale 
destinației materialelor respective 
s-a stabilit ca acestea să fie eviden
țiate și depozitate separat. Contro
lul respectării riguroase a acestei 
măsuri revine, de asemenea, dispe
ceratului respectiv. Verificările, efec
tuate atît de dispecerat, cît și de 
compartimentul de control stocuri 
din cadrul bazei, nu se rezumă la 
asigurarea integrității și respectării 
destinației prevăzute, ci au drept 
obiectiv ș! modul în care consumu
rile specifice la materialele respec
tive se încadrează în normele da 
consum aprobate, intervenind prompt 

La Baza de aprovizionare 
tehnico-materială 

a municipiului București

acolo unde se constată tendința de 
utilizare neeconomicoasă a acestor 
resurse.

— Ce se întîmplă in situația în 
care, pentru executarea operativă a 
unei comenzi, se ivește necesitatea 
asigurării anumitor cantități sau ca
tegorii de materiale, care nu au fost 
cuprinse în planul.de aprovizionare ?

— în asemenea situații, dispecera
tul are latitudinea de a opera pe 
căi simplificate, scurtcircuitind la 
maximum procedura obișnuită. Oda
tă formulată solicitarea, materialele 
sînt căutate operativ. în primul rînd 
în depozitele proprii ale bazei și ale 
celorlalte baze județene, apoi în de
pozitele sau chiar pe fluxurile de 
fabricație ale unităților economice 
din raza de activitate a fiecărei 
baze. Un răspuns la această investi
gare se poate da în cîteva ore sau 
în cel mult o zi. Dacă materialele 
există, ele sînt dirijate neîntirzlat 
către unitatea care are nevoie de 
ele. In ipoteza în care nu avem ma

terialele. se iau 
măsuri pentru 
introducerea ime
diată în fabrica.- 
tie a acestor ma
teriale la unităș 
tile de profil. 
Cum si acești 
producători au 
nevoie la rin- 

dul lor de anumite materii pri
me. uneori se impune ca. In 
lanț, să acționăm operativ pentru 
asigurarea resurselor materiale ne
cesare. De exemplu, recent. între
prinderea de electronică industrială 
București a solicitat asigurarea unei 
cantități de bandă laminată din alu
miniu necesară executării unor pro
duse pentru export. Cum acest ma
terial nu se afla nicăieri în stoc, s-a 
intervenit, prin sistemul pe care 
l-am prezentat, la conducerea între
prinderii de prelucrare a aluminiului 
din Slatina. Materialul respectiv a 
fost introdus imediat in fabricație șl 
în trei zile s-a aflat în curtea între
prinderii bucureștene. De asemenea, 
întreprinderea de aparate electroni
ce de măsură și industriale 
București a cerut cu maximă 
urgentă, pentru finalizarea unei 
comenzi la export, 2 tone dintr-un 
aliaj special cu cupru. Prin interme
diul nostru, a fost găsit si un furni
zor, „Neferal" București, care in 24 
de ore a și livrat materialul respec
tiv.. Tot întreprinderea amintită a 
mai cerut o anumită cantitate de 
fludor, care a fost livrată imediat 
din stocul existent la filiala de metal 
a bazei noastre.

— Sînt dese asemenea solicitări ?
— Destul de dese. Și trebuie să 

precizez că în bună măsură am 
reușit să ne achităm în condiții co
respunzătoare de sarcinile care na 
revin în asemenea situații. Dealtfel, 
atunci cind este cazul, nu ne ferim 

\ră apelăm la forurile de resort și la 
organele locale de partid, care ne 
dau tot sprijinul. Vă rog să rețineți 
că întregul colectiv al bazei noastre 
Înțelege exact importanța deosebită 
a sarcinii pe care ne-a trasat-o con
ducerea partidului, mobilizîndu-se 
pentru asigurarea prioritară a resur
selor materiale necesare producției 
pentru export.

Comellu CÂRLAN
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r LA DATORIE, SUB DRAPEL
Lumea contemporană cunoaște un 

tablou complex al proceselor și 
confruntărilor ideologice. Dar prin
cipala luptă de idei se dă între cele 
două concepții diametral opuse 
despre lume și viață : socialismul 
și capitalismul. După ce, o vreme, 
capitalismul a crezut că nu mai 
are nevoie de ideologie, pe care a 
gindit că o poate înlocui cu o 
confuză „logică a științei", Occi
dentul s-a văzut cuprins de „furia 
reideologizării". Raymond Aron, cel 
care lansase teza „sfîrșitului ideo
logiilor", a fost nevoit să-și recu
noască eroarea. „Climatul intelec
tual și politic — notează sociologul 
francez — s-a schimbat de-a lun
gul întregii lumi occidentale. Re
voluția revine la ordinea zilei. Tul
burările sociale se multiplică".

Nevoia de ideologie a simțit-o 
capitalismul mai cu seamă în fața 
diferitelor valuri revoluționare. 
Desigur, tulburările sociale din ță
rile occidentale au drept cauze 
șomajul, inflația, recesiunea eco
nomică. Toate aceste cauze sînt 
interne. Dar burghezia s-a obișnuit 
să caute „în afară" sursa acestor 
tulburări ale vechii orînduiri, noua 
orinduire, cea socialistă, fiind învi
nuită de... instigare la revoluție. 
Drept urmare au fost reînviate 
vetuste doctrine anticomuniste. 
Practicile vechi, între care „con
spirația tăcerii" și „anatemizarea", 
au fost abandonate ; „noua tactică" 
o constituie denaturarea realități
lor. Pe de o parte, ideologia capi
talistă a deschis o adevărată cam
panie de denigrare a procesului de 
construcție a noii societăți, iar pe 
de altă parte, se agită cu tot mai 
mare intensitate sloganul „perico
lului comunist".

în acest context, tot mai mult se 
resimte o accentuată radicalizare 
spre dreapta a ideologiei capitalis
te. Pornind de la concepția meta
fizică potrivit căreia „sensul ori
cărei revoluții este înăsprirea do
minației omului de către om", re
prezentanții „noii filozofii" — con
siderată pe bună dreptate veche 
încă de la apariția sa — nu-și as
cundeau încercarea de a contribui 
la stăvilirea' luptei maselor popu
lare, a partidelor revoluționare. La 
urma urmei, ce altceva însemna 
refuzul oricărei speranțe într-o 
altă lume, mai bună și mai dreap
tă, decît demersul în favoarea 
conservării rînduielilor capitalis
te ?! Pasul făcut „înainte" de 
„noua filozofie", de aite curente 
neoconservatoare îl constituie ata
cul la adresa democrației. Au 
apărut, în Occident, mai multe lu
crări în care se „analizează" pro
blematica democrației, a libertății 
și a drepturilor omului. Nu, auto
rii acestor lucrări nu și-au propus 
nici să ia în considerație realități
le, nici să facă o profundă inves
tigație științifică a proceselor isto
rice din țările care au trecut la 
făurirea noii orînduiri. Cu totul

altul este scopul : pornind de la 
detalii, de la unele neajunsuri ine
rente ce apar într-un proces con
structiv de anvergura edificării so
cietății socialiste, ei se îndeletni
cesc cu înnegrirea întregului 
tablou. Se aud însă în Oocident și 
altfel de voci. Sînt vocile ideologi
lor lucizi ; ale ideologilor mai pu
țin preocupați să privească „în 
grădina vecinului" înainte de a se 
ocupa de „propria grădină". Ei nu 
sint comuniști, nu sînt marxiști, 
dar se dovedesc a fi cercetători 
obiectivi ai realităților din societa
tea în care trăiesc. Problema de
mocrației îi preocupă și pe ei, dar 
dintr-un alt punct de vedere. Ei 
se întreabă ce se întimplă cu 
democrațiile occidentale, de ce se

cu prea mare ușurință în reclama 
vechii democrații. Dimpotrivă, se 
întețesc criticile ; tot mai mulți 
ideologi consideră că burghezia 
și-a trădat idealurile, că drepturile 
democratice se învață fariseic în 
școli, fără ca tinerii să le mai în- 
tîlnească in viață. „Capitalismul — 
nota «Le Monde Diplomatique- — 
n-a instaurat nici democrația eco
nomică, nici democrația socială. 
Dar își merită numele democrația 
politică instaurată de el ?“

Aceste voci — al căror ecou se 
amplifică în rîndul maselor, care 
cunosc cel mai bine „binefacerile" 
democrației burgheze — trezesc 
furia ideologilor de dreapta. Con
cluzia ce răzbate din cele mai nu
meroase analize este semnificat'-

Democrația burgheză 
și demagogia socială

îngustează drepturile și libertățile 
omului în țările capitaliste.

Timpul euforiilor s-a stins. Mulți 
privesc cu nostalgie înapoi, la 
începutul anilor ’60, cînd ideile 
„societății de consum" erau dătă
toare de speranțe. Apăruse la New 
York o lucrare de mare amploare, 
semnificativ intitulată „Ideologiile 
politice contemporane". Un capitol 
al cărții, în care se arăta că „este 
nevoie de o nouă declarație de 
credință și de acțiune a Occiden
tului", făcea o adevărată reclamă 
„noilor democrații" din vestul 
Europei. Au trecut însă anii șl 
iluziile s-au spulberat. Tema eșe
cului este tot mai prezentă în dez
baterile de idei ; optimismul mani
festat de autorii cărții menționate 
a fost părăsit. într-o altă carte, 
apărută cu mulți ani mai tîrziu, 
avea să fie remarcat faptul că 
„s-au neglijat legitățile sociale 
obiective in favoarea idealurilor și 
proiectelor abstracte". Cartea la 
care ne referim este intitulată 
„Ideologia neoconservatorismului 
american". Autorul ei, A. I. Mel- 
vil, observă alarmat că „statul a 
făcut prea multe promisiuni utopice 
— lichidarea sărăciei, a discrimină
rii rasiale, realizarea egalității so- 
cial-economice depline". A pro
mis, dar nu și-a respectat făgă
duielile. Ideologul în cauză consi
deră că „actuala criză a democra
ției (occidentale — n.r.) este in 
primul rind o criză de încredere".

Nu se mai lansează nimeni, azi,

vă : într-o societate în care criza 
economică se interferează cu cea a 
valorilor, a moralității și a idealu
rilor, în care omul dispare ca 
scop din proiectele economico-so*  
ciale și rămîne un simplu mijloc, 
democrația își sfîrșește treptat 
cariera. în condițiile unei crize 
profunde — care trece de la viața 
economică la cea spirituală — tot 
mai mulți autori, înregistrînd o 
serie de decese treptate : „moartea 
iubirii", „moartea artelor", „moar
tea valorilor", „moartea filozofiei", 
constată „moartea democrației". 
„Cum sfîrșesc democrațiile ?“ — 
iată o întrebare fundamentală 
căreia de pe pozițiile Ideologiei de 
dreapta i se răspunde cu vădite 
accente anticomuniste. Este com
bătută „eroarea" acelor ideologi 
care cred că democrațiile din țările 
occidentale se sting datorită unor 
cauze interne. Se răspunde cu 
pretenția de a face „lumină" în 
această problemă : „democrațiile 
sint amenințate numai din exteri
or". Vinovate deci pentru criza 
democrației capitaliste sînt... cuce
ririle socialiste. îndemnul ce se 
desprinde din această concluzie nu 
este greu de prevăzut : „critica 
trebuie întoarsă din interior spre 
exterior".

Este clar ce se dorește : să în
ceteze. în Oocident, vocile celor ce 
susțin că democrația nu poate fi 
concepută în afara unei vieți care 
să garanteze dreptul la muncă și 
deplina securitate a persoanei; că

există o profundă contradicție în
tre democrație și terorism ca mij
loc de presiune politică ; între 
democrație și „elitism" ; între de
mocrație și demagogia socială 
practicată de burghezie. Autori de 
acest gen preconizînd „întoarcerea 
criticii din interior spre exterior" 
invită întregul front al ideologiei 
occidentale să se unească în deni
grarea socialismului.

Desigur, democrația burgheză se 
confruntă continuu cu aspirațiile 
lucide ale maselor populare, care 
luptă pentru drepturi politice și 
economice, pentru libertate și dem
nitate. Acestor legitime aspirații 
burghezia le opune o accentuată 
demagogie socială. „Avocații" de
mocrației burgheze se situează pe 
poziții abstract-teoretice, refuzînd 
raportarea nemijlocită la realități
le istorice, la caracterul relațiilor 
sociale și la structura economică a 
societății. De multe ori își înteme
iază argumentația pe înțelesul eti
mologic al cuvîntuiui democrație, 
care înseamnă puterea poporului, 
dar evită să se Întrebe cine are pu
terea politică în societatea capita
listă, cine stăpînește mijloacele de 
producție, în ce măsură masele 
participă efectiv la conducerea sta
tului. Viața arată însă că tocmai 
raportarea la acești factori relevă, 
în prezent, o tendință de restrînge- 
re a democrației burgheze, în con
dițiile agravării crizei economice, 
ale intensificării șomajului și in
flației. Dincolo de limitele istorice 
inevitabile ale democrației burghe
ze se manifestă, în anii din urmă, 
o degradare progresivă a institu
țiilor și mecanismelor democratice 
în țările capitaliste. Apar noi forme 
ale dominației de clasă, inițiativa 
legislativă trece tot mai mult în 
sfera de activitate a monopoluri
lor, devine tot mai fățiș sprijinul 
pe care statul burghez il oferă 
cercurilor de dreapta. Așadar, nu 
pericolul „din afară" se află la baza 
crizei democrației burgheze, ci fap
tul că societatea capitalistă nu 
este în măsură să asigure o demo
crație reală, în cadrul căreia po
porul să hotărască asupra prezen
tului și viitorului, să dețină pu
terea de stat. Democrația burgheză 
este, cum nota un publicist occi
dental, „ca un castel de nisip la 
marginea mării".

Scria Marx că „slăbiciunea s-a 
refugiat, întotdeauna, în credința 
in minuni". Dar „minunea" în 
care își pun speranțe ideologii de 
dreapta, de a învinui socialismul 
de criza democrației burgheze, nu 
se înfăptuiește. Unicul vinovat pen
tru criza democrației în țările ca
pitaliste este capitalismul șl o 
bună parte a ideologiei occidentale 
continuă să spună răspicat acest 
adevăr.

Adrian VASILESCU

NOTE DE LECTURĂ!

Luptători pentru independentă*)
Volumul al treilea 

din cartea Iul Ion Bo- 
dunescu: Diplomația
românească în slujba 
Independenței, lucra
re de certă ținută sti-> 
ințifică. bazată pe o 
temeinică documen
tare. se citește cu un 
puternic interes. Scri
itor cunoscut si apre
ciat. autorul știe să 
selecteze documentul, 
să înfățișeze faptele 
și acțiunile, să carac
terizeze oamenii si e- 
venimentele istorice 
din perioada 1918— 
1944. într-o vizi
une materialist-dia- 
lectică. integratoare, 
capabilă să strîngă 
intr-un tot unitar. în
tr-o acțiune logic ar
ticulată. o epocă fră
mântată. de cea mai 
mare diversitate din 
istoria tării noastre si 
a Europei interbelice. 
După un substantial 
Cuvînt introductiv, 
autorul își structurea
ză cartea în sase ca-

•) Ion Bodunescu : 
Diplomația româneas
că in slujba indepen
denței, voi. 3. editura 
„Junimea", Iași. 1984.

pitole : Recunoașterea 
pe plan internațional 
a statalul național 
unitar român. Orien
tarea politico-diplo- 
matică de apărare a 
României după marea 
unire. Deceniu nou in 
diplomație. Diploma
ția românească fată 
în fată cu fascismul 
și războiul. Diploma
ția anilor 1940—1944, 
in capitolul al saselea 
Si ultimul ocupîndu- 
se de figuri proemi
nente ale diplomației 
românești interbelice 
precum: Nicolae Ti- 
tulescu. I.G. Duca. 
Armand Călinescu. N. 
Iorga, Grigore Ga- 
fencu. Vespasian V. 
Pella, Viorel V. Tilea, 
Martha Bibescu, Ele
na Văcărescu. Lucra
rea lui Ion Bodunes
cu si. bineînțeles, ci
titorii. ar fi avut, cre
dem. de cîștigat dacă 
aceste profiluri rigu
roase si - îndrăznețe 
ar fi fost și mal viu 
prezentate din punct 
de vedere uman, mai 
concret și mai nuan
țat. mai aproape de 
ceea ce se cheamă un 
portret sau o biogra
fie. realizate cu mij

loace artistice, fără a 
literaturiza. firește, 
mai ales că autorului 
îi stătea la îndemînă 
un asemenea proce
deu.

Ca si în volumele 
precedente. Ion Bodu
nescu urmărește si în 
cartea de fată o idee 
centrală de o maximă 
importantă si ne 
drept cuvînt mult în
drăgită de istoriogra
fia românească, anu
me aceea că românii 
si-au făurit în egală 
măsură istoria cu as
cuțișul săbiei, cu lupte 
grele și jertfe de 
singe. dar si cu 
spiritul, cu ascuți
șul condeiului si al 
inteligentei diploma
tice. din cele mai 
vechi timpuri si pînă 
în anii grei ai lupte
lor antifasciste. Lu
crarea demonstrea
ză convingător. ou 
puterea zdrobitoare a 
documentelor si a 
faptelor, că în lupta
pentru unitate națio
nală. pentru indepen
dentă si 
te, pentru 
nism si 
pentru

suveranita- 
pace. uma- 
democratie. 
înfrîngerea

„ciumei brune". ro

mânii n-au precupe
țit nici un efort, 
luptând cu inteligen
tă. curaj si un remar
cabil spirit de jertfă 
pentru interesele lor 
si ale întregii umani
tăți. Intelectualii ro
mâni. făcînd dovada 
unui puternic patrio
tism și a unei remar
cabile vocații univer
saliste. barați Pe o 
solidă pregătire pro
fesională. s-au a- 
flat mereu în primele 
tranșee ale luptei di
plomatice împotriva 
hitlerismului și împo
triva războiului. Lup
ta lor s-a sprijinit în
tr-o mare măsură pe 
aceea a clasei munci
toare. organizată de 
partidul comunist, pe 
lupta întregului nos
tru popor. Românii 
se organizează, creea
ză un șuvoi de opinie 
publică unitară în a- 
părarea marilor inte
rese naționale. își cer 
cu demnitate naționa
lă si argumente im
batabile drepturile pe 
care marile puteri nu 
li le acordă în ciuda 
bogatului tribut de 
jertfe și de singe dat 
în primul război mon

dial. participă la tra
tate. manifestă o vie 
solidaritate intema- 
tionalistă. iau parte 
la conferințe și con
grese europene si 
mondiale. întemeia
ză comitete antifas
ciste. inițiază proteste 
și memorii, demască 
pe toate căile perico
lul expansiunii fas
ciste. despre care un 
istoric comunist ca 
Petre Constantines- 
cu scria: „Oricum pri
vim fascismul. . el 
este un generator de 
războaie. El gestează 
cel mai groaznic răz
boi. acel al distruge
rii totale, pe bazele 
progresului tehnic". 
Comitetul național 
antifascist. în apelul 
publicat, semnat de 
scriitori, oameni de 
știință si cultură, de
masca hotărît „creș
terea pericolului fas
cist in România".

Diplomația româ
nească in slujba in
dependentei este o 
carte de istorie vie. 
dinamică. impresio
nantă prin bogăția 
documentării. prin 
logica și minuția ar
gumentării. prin o-

biectivltatea înfăți
șării faptelor si a oa
menilor. prin inteie- 
gerea dialectică a 
devenirii istorice. Este 
o carte care se citeș
te cu plăcere si cu 
folos, fiind capabilă 
să Informeze corect 
asupra unui mare nu
măr de evenimente 
cruciale, de probleme 
complexe și impor
tante privind desti
nele poporului român 
dintr-o epocă zbuciu
mată și. ba atare, ap
tă șă educe în spi
rit patriotic prin pilde
le elocvente pe care 
ni le oferă. Aici. 
Historia — este In
tr-adevăr — magistra 
vitae. Aici. Istoria po
porului român este 
prezentată intr-ade
văr unitar, integrînd. 
pe tema fundamenta
lă a luptei diploma
tice. elemente din is- ‘ 
toria socială, din ac
tivitatea diverselor 
partide politice. din 
mișcarea ideologică si 
culturală a tării.

Ion 
DODU BĂLAN

Terenul de instrucție al unei uni
tăți mecanizate. Tancurile îndepli
nesc comenzile primite : străbat 
zone accidentate, escaladează ob
stacole dificile, trec prin bazine 
adinei, umplute cu apă. Se trage 
asupra țintelor. Se înaintează Ma
nevrele și tragerile sînt executate 
cu precizie. Se obține calificativul 
maxim.

— Un tanc este o parte din tară, 
din făptura și din sufletul ei. ne 
spune comandantul unei subunități, 
locotenent-colonelul Paul Norocea- 
nu. O parte din țară care muncește, 
care învață și care — la nevoie — 
luptă pînă la victorie, pînă la 
jertfa supremă apărînd tara întrea
gă, libertatea, demnitatea si mă
reția sa.

Tanchiștii coboară Facem cunoș
tință cu un echipaj fruntaș : loco- 
tenent-major Antonescu Gheorghe. 
membru de partid, muncitor din 
Moreni, sergent-major Neagoe Vic
tor, membru de partid, instalator 
la un șantier de construcții din Ba
cău. soldat Florescu Iulian, utecist. 
sudor din Arad, 
soldat Iosub Flo
rin. utecist. trac
torist din Zorleni- 
Vaslui. Oamenii 
aceștia din atît de 
diferite meleaguri 
ale patriei, mun
citorii aceștia in 
haine militare 
sînt uniți aici în
tr-un scop su
prem, precum u- 
nită într-o sin
gură voință e 
tara : sînt puter
nici ca ea. alcă
tuind o fărâmă 
din izvorul ei de 
putere. în timpul 
misiunii, fiecare 
trebuie să înde
plinească cu cea 
mai mare exacti
tate anumite în
datoriri. fiecare 
are în suprave
ghere o parte 
precis delimitată 
din cîmpul vi
zual : mai mult 
ca oriunde, fie
care răspunde 
pentru sine si 
pentru toți si a- 
ceastă răspunde
re în condiții de 
luptă înseamnă 
chiar viata. în
seamnă succesul 
operațiunii.

Tanchiștii lsi 
șterg frunțile de 
sudoare. Chipu
rile — Încordate 
pînă atunci — se 
deschid. Aflînd 
că au dobîndit calificativul cel mai 
bun. un zîmbet cald le răsfrînge 
bucuria din inimi. E răsplata zi
lelor și nopților de instruire, de 
învățătură, de aplicații desfășurate 
în cele mai grele condiții de teren 
și de stare a vremii.

— Datoria noastră este să fim 
oricînd gata pentru orice misiune, 
la chemarea tării, la ordinul Co
mandantului nostru suprem.

Militarii se pregătesc temeinic, 
purtînd patria în inimi, sprijinin- 
du-se pe forța și avîntul ei con
structiv, fiind gata ca — împreună 
cu întregul popor — să alcătuiască 
un scut de neînvins.

Șantierul metroului bucureștean. 
Operă amplă. îndrăzneață, perfor
manță a inteligenței tehnice româ
nești, a devotamentului si eroismu
lui în muncă. Numeroase fronturi 
de lucru la suprafață si mai cu 
seamă în adînc, sub străzile aglo
merate și înaltele clădiri, sub 
parcuri și chiar pe sub vechea va
tră a Dîmboviței, ale cărei ape au 
fost deviate pe o albie nouă. în- 
tr-unul din aceste puncte îl aflăm 
— împreună cu subunitatea pe care 
o comandă — pe maiorul Dan Ma
rinescu. Militarii muncesc cu hăr
nicie. S-au efectuat săpături, se 
toarnă betoane. Maiorul Marinescu 
este un „veteran" al șantierelor, a 
participat împreună cu ostașii la 
lucrări în multe locuri despre care 
își amintește cu drag, cu satisfac
ția datoriei împlinite :

— în fiecare meleag din tară în 
care am muncit pot spune că am 
lăsat nu numai construcții trainice, 
ci și o parte din ființa noastră su
fletească. Fiecare din aceste locuri 
ne leagă și mai puternic cu patria 
întreagă. într-o vălurită zonă sub
carpatică, linia ferată construită de 
noi între Tirgu Jiu și Rovinari 
unește acum două centre de mare 
importantă economică. Am fost în
tr-un fel șl mineri, particinind la 
descopertarea minelor de la Rovi
nari. Apoi, o lucrare deosebit de 
dificilă : construirea în zona Porți
lor de Fier a liniei ferate Drobe- 
ta-Tumu Severin — Orșova. Acolo.

lîngă Dunărea Învolburată, pe ar
șiță. pe ploi și pe viscol, militarii 
au croit drum nou sus. în coasta 
munților, tăind stînca la înălțimi 
amețitoare sau așezînd șinele pe 
viaductele arcuite deasupra prăpas- 
tiilor. Și în aceste locuri, la fel 
ca și pe alte mari șantiere ale tă
rii. la Transfăgărășanul cutezanței 
peste înălțimile alpine, la monu
mentalul canal ce leagă Dunărea 
de mare, ostașii constructori au do
vedit pricepere, hărnicie, spirit de 
inițiativă, curaj.

— Și acum, la construcția me
troului ?

— Și aici se cer aceleași Înalte 
calități de care militarii dau dova
dă cu prisosință.

într-adevăr. condițiile aspre ale 
muncii în subteran solicită eforturi 
mari, creează situații neprevăzute. 
Iată una din aceste împrejurări : 
în timpul lucrărilor de la stația 
Dristor. infiltrații puternice de apă 
au pătruns în adîncul straturilor 
geologice, inundînd lucrarea. îm
preună cu comandantul lor și eu

secretarul organizației de partid, 
locotenentul-major Mihnea Bereuș. 
militarii — alături de ceilalți con
structori — au muncit zi si noapte 
în șuvoaiele reci, zăgăzuind apele, 
consolidînd pereții. Astăzi, cînd 
metroul poposește in frumoasa sta
ție Dristor, scăldată în lumina neo
nului. fiecare oprire este parcă si 
un omagiu adus eroismului muncii.

Am avut prilejul să-i întîlnim 
pe vrednicii constructori militari și 
în timpul lor liber, la activitățile 
educative 5 lecturi, filme, conferin
țe, sport. Chiar și sport de bun 
nivel, subunitatea mîndrindu-se cu 
fruntașul Vasile Popescu, muncitor 
din Vatra Bornei, performer pe 
țară la concursurile de atletism ale 
armatei. Ostașii se cunosc, se Îm
prietenesc.

— Eu sînt de felul meu din So- 
vata, județul Mureș — ne spune 
soldatul Biro Csaba. înainte de ar
mată am lucrat ca frezor la Odor- 
heiu Secuiesc. Acum, pe lîngă mâ
nuirea armelor la instrucție, lucrînd 
la metrou mă deprind si cu mese
riile de fierar-betonist și dulgher. 
Totodată, aici îmi fac noi cunoștin
țe. oameni din toată țara de care 
mă leg sufletește. Să vă spun o 
întîmpiare : în subunitatea noastră 
mai este și un alt Biro, care are 
aceeași vîrstă ca și mine, e și el 
tot din Sovata, a lucrat si el la 
Odorheiu Secuiesc, dar abia aici, la 
armată, ne-am cunoscut. Tot aici 
mi-a devenit prieten bun Ion Gor- 
cia ; amindurora ne place radioteh- 
nica. E un băiat minunat, muncitor 
din Vrancea. împreună cu acest 
prieten al meu și cu toti ceilalți 
camarazi — veniți de pretutindeni 
în subunitatea noastră — alcătuim 
o familie închegată, puternică, pe 
care unica noastră patrie. România 
socialistă, se poate bizui.

Instruire, muncă, educație. Gîn- 
duri și fapte tinerești. Spirit revo
luționar.

La panoul de onoare al subuni
tății este așezat la loc de cinste 
mesajul de felicitare semnat de to
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu și adresat

Calea Griviței, romanul 
semnat de Tudor Ștefănes- 
cu. se desfășoară pe trei 
niveluri : destinul unei fa
milii, destinul unui cartier, 
destinul și lupta unei co
lectivități umane — clasa 
muncitoare. Primele două 
planuri creionează profilul 
unui „Bildungsroman"; ul
timul definește specificul 
romanului-document.

în evocarea luptei clasei 
muncitoare (luptă prezen
tată in anii Învolburați 
care încep cu grevele din 
1933 și se termină cu actul 
istoric de la 23 August 
1914), autorul îmbină teh
nicile literaturii de ficțiu
ne cu acelea ale reconsti
tuirii istorice. Alături de 
personajele fictive apar a- 
deseori și numele celor care 
au condus lupta muncitori
lor în acele momente de 
cumpănă ale istoriei noas
tre naționale. Totodată, 
textul cărții cuprinde frag
mente din presa vremii, 
extrase din documente, ce 
stau mărturie pentru dîr- 
zema și devotamentul mun
citorilor comuniști. în fe
lul acesta, destinul perso
najelor se împletește cu a- 
cela al istoriei, beneficiind 
de un surplus de adîncime 
și adevăr

în centrul povestirii stă 
familia lui Ule Bogatu. Nu
mele său este o ironie a 
soartei, căci „Ilie avea o 
singură pereche de panta
loni peticiți in fund. Nu 
știa de unde i se trăgea

numele de Bogatu. Nu-și 
aducea aminte ca vreunul 
din neamul lui să fi ieșit 
din canoanele sărăciei. Ci
neva îl învățase să se ducă 
la judecătorie, să-și schim
be numele. Cînd au înțeles 
nepotrivirea dintre haine
le lui numai petice și nu
mele petiționarului, jude
cătorii au izbucnit în ris. 
A ieșit înjurând, impingind 
ușa grea de fier și tot Bo-

mare că-ți mor copiii de 
foame înseamnă că faci 
politică ? Politică e cînd te 
duci la direcție să întrebi 
de ce e plicul gol și te 
alegi cu un picior în spa
te ?“ Acestor fraze acuza
toare le urmează apoi recu
noașterea influentei mode
latoare pe care au avut-o 
comuniștii asupra conștiin
ței muncitorului năpăstuit: 
„Dar să nu uitați că am

șl ca tinăr comunist „Ne
gustorul" îl ajută să se 
pregătească pentru viață, 
să urmeze liceul si apoi să 
termine Facultatea de me
dicină. Sub ochii săi griju
lii, tinărul se formează si 
se maturizează. Lucrul a- 
cesta are loc însă intr-o 
perioadă de mari frămîn- 
tări sociale și politice. în 
care Paraschiv este con
fruntat, rînd pe rind, cu

Romanul unei epoci*)

*) Tudor Stefănescu : 
Calea Griviței. editura 
„Cartea românească". 1984.

gatu a rămas". Soarta sa 
este un lung drum al sufe
rinței. Prins în clocotul 
grevelor de la Grivița, Ilie 
este rănit și apoi închis 
alături de ceilalți tovarăși 
de luptă. De-a lungul în
fruntării cu oamenii poli
ției și, mai tîrziu, cu repre
zentanții justiției capitalis
te, Ilie descoperă fărădele
gea, cruzimea, minciuna și 
lipsa de conștiință morală. 
Dosarul său este falsificat, 
atribuindu-i-se fapte și 
gesturi contrare firii și ati
tudinii sale etice. Pe par
cursul acestei confruntări 
se produce un complex și 
aprig proces de conștiință. 
Ilie incepe să înțeleagă ros
tul bătăliei de clasă, începe 
să gindească în mod revo
luționar, exprimindu-și cu 
fermitate și tărie crezul său 
social : „Ca să-ți ceri drep
turile și să țipi in gura

stat linii de zile Închis ală
turi de tovarășii mei și 
școală mai bună ca între 
ei nu cred să fi putut avea 
în altă parte".

Același traseu al radicali
zării conștiinței și al des
coperirii crezului comunist 
este urmat și de fiul lui 
Ilie, Paraschiv. Rămas ne 
drumuri, purtînd grija fa
miliei în spate, ei se anga
jează băiat de prăvălie la 
un negustor de pe Calea 
Griviței, Dumitru Ploeștea- 
nu. Tînărul nu va afla de
cît mult mai tîrziu că aces
ta este un vechi comunist, 
devotat trup și suflet cau
zei revoluționare. Pentru 
copil, negustorul nu va fi 
un stăpin, ci un al doilea 
tată. El îl va îngriji, nu din 
milă ori din interes, ci din 
dragoste și înțelegere. Sub 
oblăduirea „jupînului". Pa
raschiv se împlinește ca om

furia legionară, cu nedrep
tățile capitaliste, cu mași
națiile Siguranței, cu oro
rile războiului. Socul isto
riei nu-1 descumpănește, 
căci el este sprijinit si a- 
părat de prieteni de nădej
de : alături de Dum’tru 
Ploeșteanu, pașii săi sînt 
îndrumați de Mioara și 
Voicu, tineri uteciști ilega
liști. Prin ei. Paraschiv în
țelege mai adine complexi
tatea luptei de clasă, idea
lurile nobile ale comuniști
lor. Treptele pe care el 
urcă în viață nu îl orbesc, 
nu îl fac să uite de greută
țile și lipsurile îndurate de 
el, de familia lui, de toți 
muncitorii de pe Calea Gri
viței. Angrenarea sa în ac
tivitatea uteciștilor pentru 
eliberarea tării este deci fi
rească. Astfel, unul dintre 
eminenții studenți ai Fa
cultății de medicină devine

un priceput și apreciat ile
galist : „Datorită activității 
și experienței dobîndite a- 
junsese membru al Comite
tului județean U.T.C. A- 
cum răspundea de munca 
printre elevi și studenți. 
Cunoștea regulile conspi
rației, știa care îi sînt duș
manii și care prietenii. Era 
pregătit pentru cazul că ar 
fi căzut... De aceea fiecare 
pas, fiecare mișcare, fieca
re întîlnire o chibzuia cu 
multă atenție".

Astfel. Paraschiv continuă 
o traiectorie pe care tatăl 
său o schițase fără a o pu
tea duce pînă la capăt — 
aceea a depășirii condiției 
umile a luptei cu greutăți
le, a victoriei și împlinirii. 
Moartea lui Ilie Bogatu, 
sub dărimăturile închisorii 
Doftana, capătă dimensiuni 
simbolice : el apare ca vic
timă a unei societăți în 
destrămare, pe care istoria, 
în frământările ei. o con
damnase de mult. Chiar 
dacă el nu întrevede zorile 
visate, făclia luptei și a 
speranței este transmisă 
fiului, celui ce a călcat pe 
unmele revoluționare ale 
tatălui.

Cartea se încheie cu o 
imagine alegorică : aceea a 
noii Căi a Griviței, cîndva 
„cea mai năpăstuită stradă 
â Capitalei". Este aceasta o 
imagine emblematică, ce 
reprezintă metaforic desti
nul eroilor cărții, martori 
ai devenirii noastre revolu
ționare, participanți activi 
la lupta pentru libertate si 
dreptate, făurari ai noii 
noastre societăți.

Mihai COMAN

proiectanților si constructorilor me
troului. inclusiv militarilor. Ală
turi — ca un răspuns prin fapte — 
este înscris un succes deosebit : în 
întîmpinarea celui de-al XIII-tea 
Congres al partidului, subunitatea 
și-a îndeplinit încă de la 20 septem
brie planul de producție Pe între
gul an.

Este, într-adevăr. un răspuns pe 
măsură tineretului nostru revolu
ționar, a tinerilor în haină militară.

Acum, în preajma Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România. ;/n 
sălile muzeului unității comandate 
de colonelul Vasile Brâdiceanu sțnt 
mai mulți vizitatori ca de obicei. 
Aici, lingă acest tezaur al eroisgau- 
lui, activitățile educative au su
portul pilduitor, vibrant al fapte
lor înalte, al patriotismului fiurbin- 
te. Istoricul unității — al cărei 
drapel este decorat cu înalte ‘ordine 
și medalii — se confundă cu isto
ria modernă a României, este o 
parte a ei. Sentimente Înălțătoare 
trezesc imaginile înfătișînd partici

parea vitejească 
a militarilor uni
tății la Războiul 
de independen
tă. apoi la luate
le glorioase din 
1916—1918. Nu 
poți să nu fii cu
prins de emoție 
cînd. iată, pri
vești aparatul cu 
care un echipai 
de pe o autostatie 
a acestei unități a 
transmis semna
lele istorice „Pa
jura" si „Stetar
— extremă ur
gență". care au 
declanșat în au
gust 1944 lupta 
Armatei române 
împotriva trupe
lor fasciste cotro
pitoare. Iar dru
mul de luptă al 
unității are re
pere glorioase : 
Oarba de Mureș. 
Satu Mare. Cărei
— ultima palmă 
de pămint româ
nesc eliberat acum 
40 de ani. la 25 
octombrie 1944 — 
si. în continuare, 
mai departe, ma
rile bătălii de ne 
teritoriul Unga
riei și Cehoslova
ciei. pînă la por
țile orașului Pra- 
ga. Drumuri de 
luptă, drumuri de 
jertfă. drumuri 
ale Victoriei.

Drumurile eroice ale luptelor de 
ieri au devenit astăzi. în zilele de 
pace ale tării, drumuri ale temei
nicei. înaltei pregătiri, ample tra
iectorii de muncă și de viată. Cu 
ani în urmă. Vasile Damian a in
trat în unitate ca nfilitar în ter
men. simplu soldat. S-a întâlnit 
aici cu ordinea, cu disciplina, dar 
și cu o tehnică de înalt nivel care 
l-a îmboldit să-i desferece tainele, 
să învețe, să cunoască. A urmat 
aceste îndemnuri, s-a străduit, a 
învins greutăți. Astăzi, locotenen- 
tul-major Vasile Damian este ingi
ner electronist, specialist de mare 
clasă. La cei 30 de ani ai săi. mul
țumirea împlinirilor nu-i domolește 
nemulțumirea creatoare :

— Am realizat câteva inovații în 
domeniul tehnicii militare. Altele 
îmi stau pe suflet, nu-mi dau as- 
tîmpăr. în electronică — domeniu 
de vîrf al științei și tehnicii — 
cunoștințele avansează într-un ritm 
uluitor. Trebuie să te pregătești 
mereu, să înveți întruna, pentru 
a gîndl mai departe si mai pro
fund, spre a înfăptui ceva deosebit. 
Și pentru noi. militarii, spiritul re
voluționar promovat de partid, de 
secretarul său general, înseamnă 
pregătire temeinică, neobosită cău
tare a noului.

La aceeași unitate, la recentele 
alegeri de partid, subofițerul 
Gheorghe Șandor a fost ales mem
bru al biroului organizației de bază 
din care face parte. I-am întrebat 
pe comuniști :

— Care au fost calitățile ce v-au 
Îndreptățit această opțiune ?

Răspunsurile au fost diverse, dar 
au avut, totuși, un termen comun :

— Pregătirea sa deosebită grija 
cu care se ocupă de instruirea mi
litarilor din subordine.

Pe bună dreptate se poate spune 
că pentru subofițerul Gheorghe 
Șandor policalificarea este un cu- 
vînt cu o bogată acoperire : a ve
nit în armată de la Roman, de la 
întreprinderea mecanică de acolo, 
cu meseriile de frezor si rabotor ; 
ca subofițer a urmat liceul indus
trial. dobîndind calificarea de elec
trician centrale, stații și relee ; 
rind pe rînd a obținut apoi atesta
te de radiotelegrafist, electromeca
nic, operator de frecventă opera
tor de relee... Ne mărturisește :

— Prin întreaga noastră activita
te îndeplinim mobilizatoarele sar
cini cuprinse în Directiva Coman
dantului suprem privind pregătirea 
militară și politică a armatei. Este 
o datorie a noastră să folosim și 
să întreținem bine tehnica din do
tare — și de ce nu ? — s-o per
fecționăm. Și aș vrea să mai atrag 
atenția asupra unui lucru : toate 
aceste meserii ale mele, deprinse 
acasă sau în armată, sînt în primul 
rind îndeletniciri ale muncii paș
nice. In acest scop aș vrea să le 
folosesc toată viata mea.

Așa este Armata română : o ar
mată bine pregătită dar o armată 
cu gînd de pace. La fel cum sînt 
și gândurile și faptele patriei dragi 
pentru a cărei liniște si prosperi
tate ostașii stau întruna de veghe, 
ia datorie, sub drapel.

Gh. ATANASIU 
Maior Ilie ZAVRAGIU

tv
14,55 Telex
15,00 Fotbal (color). Universitatea Cra

iova — Olympiakos Pireu, In 
Cupa U.E.F.A.

16,50 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)*  în în

tîmpinarea marelui forum al co
muniștilor

20,20 Actualitatea In economie. Priori
tăți in investiții — intrarea în 
funcțiune la termen a tuturor o- 
biectlvelor acestui an

20,35 Ctntarea României (color). Selec- 
țluni din Concursul oîntecului 
muncitoresc, patriotic și revolu
ționar organizat în întîmpinarea

Congresului al XHI-lea al parti
dului

20,45 Marele forum al partidului, ma
rele forum ai țării. Puternică an
gajare revoluționară pentru dez
voltarea multilaterală a patriei.

21,00 Teleclnemateca. Ciclul mari ac
tori : „Prieteni de duminică". 
Premieră TV. Producție a stu
diourilor franceze

22,20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie șt hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins Intre 24 octombrie, 
ora 20 — 26 octombrie, ora 20. în țară:

Vreme In general închisă In jumătatea 
de nord a țării șl schimbătoare, cu cer 
temporar noros. In restul teritoriului. 
Vor cădea ploi locale în Banat, Crișa- 
na, Maramureș, Transilvania și Mol
dova și Izolate în rest. La munte, pre
cipitațiile vor fi și sub formă de lapo- 
viță șl ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări loca
le predominînd din sectorul vestic la 
munte. Temperatura in scădere Îndeo
sebi în estul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre zero șl 10 
grade, iar cele maxime intre 10 șl 20 de 
grade. Noaptea și dimineața, pe alocuri, 
se va produce ceață. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros, favorabil ploii. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura în scădere. Temperaturile minima 
vor oscila Intre 4 șl 8 grade, iar maxi
mele între 15 și 19 grade.
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ

In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, vă transmitem, cu ocazia sărbătoririi celei de-a 
60-a aniversări de la întemeierea Partidului Comunist Libanez, cele mai 
calde felicitări și urări de noi succese în activitatea partidului dumneavoas
tră dedicată apărării intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, ale po
porului libanez prieten.

Comuniștii români, oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu senti
mente de caldă simpatie și solidaritate activitatea Partidului Comunist Li
banez pentru transformări înnoitoare, revoluționare, pentru realizarea uni
tății de acțiune a tuturor forțelor democratice și progresiste, in vederea 
înfăptuirii aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale poporului 
libanez, obiective care au călăuzit lupta partidului dumneavoastră de-a 
lungul celor șase decenii de existență.

Această aniversare constituie un eveniment important In istoria parti
dului dumneavoastră și are loc intr-o perioadă cind pe plan mondial se 
produc profunde transformări revoluționare și sociale, au loc procese și 
fenomene care evidențiază în mod pregnant hotărîrea popoarelor de a pune 
capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de a trăi libere 
și independente, de a-și hotărî in mod suveran destinele, fără nici un ames
tec din afară.

Cu această ocazie, dorim să reafirmăm convingerea că relațiile de 
prietenie, cooperare și solidaritate dintre partidele noastre se vor întări și 
dezvolta în continuare, în interesul popoarelor român și libanez, al cauzei 
libertății, independenței, păcii, colaborării și progresului tuturor popoarelor.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Perfecționarea stilului metodelor de muncă
(Urmare din pag, I)
cinilor". Din această perspectivă, 
alegerea căilor și mijloacelor pen
tru a transpune pe tărîmul faptelor 
obiectivele stabilite a devenit un 
atribut major al activității noastre. 
Astfel, organele și organizațiile de 
partid din județ s-au străduit, și 
desfășurarea recentelor adunări și 
conferințe de dare de seamă și ale
geri a arătat că ele au reușit, să a- 
sigure în permanență cuprinderea, 
abordarea și soluționarea cu maximă 
operativitate a tuturor probleme
lor, promovarea cu îndrăzneală a 
noului în toate sectoarele de activi
tate, cunoașterea exactă, operativă 
a modului în care se derulează pro
ducția industrială și agricolă, a ten
dințelor negative, a piedicilor și lip
surilor ce mai persistă în diferite 
sectoare, intervenind prompt în ve
derea lichidării grabnice a acestora, 
pentru repartizarea judicioasă a 
forțelor, dezvoltarea mai puternică 
a democrației de partid, afirmarea 
spiritului critic și autocritic, perfec
ționarea muncii și conducerii co
lective, paralel cu creșterea răspun- 

rii personale, organizarea mai ri- 
roasâ și temeinică a controlului 

îndeplinirii hotărîrilor, întărirea 
continuă a legăturii cu masele largi 
de oameni ai muncii. Asupra unor 
asemenea probleme s-au oprit cu 
precădere recentele adunări și con
ferințe de dare de seamă și alegeri, 
dezbaterile, măsurile adoptate ur
mărind perfecționarea in continuare 
a stilului și metodelor de muncă.

Una din trăsăturile fundamentale 
ale stil i lui de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid o consti
tuie aplicarea fermă, cu consec
vență in viață a hotărîrilor de par
tid și legilor țării, a propriilor pro
grame și hotărîri. Muncii organiza
torice revenindu-i un rol important 
în aplicarea acestora, ne-am preo
cupat ca organele și organizațiile 
de partid să acorde cea mai mare 
atenție cunoașterii și înțelegerii lor 
de către toți comuniștii.

Oricât de bune ar fi hotărârile, 
planurile de muncă, așa cum in re
petate rînduri a atras atenția secre
tarul general al partidului, ele va
lorează prea puțin dacă nu sînt în
făptuite la timp și eu eficiența scon
tată. Pentru traducerea lor în viață 
este obligatoriu să se știe cine răs
punde de îndeplinirea fiecărei pre
vederi în parte și în ce termen. Iată 
de ce comitetul județean de partid 
urmărește ca organele și organiza
țiile de partid să stabilească sar
cini concrete fiecărui comunist, care 
să raporteze periodic în fața orga
nizațiilor de partid sau a organului 
de partid în care activează asupra 
îndeplinirii lor, asupra examenului 
de conștiință și răspundere comu
nistă pe care îl trec în fața parti
dului cu fiecare sarcină încredin
țată. In prezent, 74 la sută din tota
lul membrilor de partid au sarcini 
concrete, iar jumătate din ei au ra
portat pînă acum despre îndepli
nirea lor, adunările și conferințele 
recente subliniind necesitatea ca or
ganele și organizațiile de partid sâ 
folosească și mai mult această moda
litate de angajare a comuniștilor la 
îndeplinirea îndatoririlor și răspun
derilor ce le revin. In fapt, cheia de 
boltă a stilului de muncă o repre
zintă înfăptuirea sarcinilor concrete 
din fiecare domeniu. Așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„întreaga activitate a tuturor orga
nizațiilor și organelor de partid tre
buie să se axeze pe realizarea P,a" 
nuiui si a sarcinilor ce revin fiecărei 
organizații, fiecărui comunist în sectorul său de activitate**.

• Moara lui Călifar z SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30; 10,43; 16; 
20.
• Zbor periculos : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11.15; 1330; 15,45; 18; 
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 13; 20.
• Singur de cart Z FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 17,43; 20.
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17.45; 20.
• Secretul lui Bachus z FAVORIT
(45 3170) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Buletin de București z MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

O altă trăsătură de fond a stilu
lui de muncă ce determină înfăp
tuirea cu bune rezultate a sarcinilor 
este — după cum o dovedește și 
practica de zi cu zi — trecerea la 
acțiuni în timp util, desfășurarea 
unei munci operative. Astfel, unită
țile care se confruntă cu unele greu
tăți pe linia îndeplinirii sarcinilor de 
plan la producția fizică și netă, la 
export au primit un ajutor prompt, 
concret și diferențiat din partea co
mitetului județean de partid, care a 
contribuit in mod hotărit.or la redre
sarea activității în momentele cri
tice. De exemplu, dacă in anul tre
cut Schela de producție Berea — ca 
sâ mă refer la un singur caz — 
înregistra rămîneri în urmă la extrac
ția de țiței, datorită examinării și 
evaluării realiste a posibilităților 
existente, organizării de către comi

tetul județean de partid a unor ac
țiuni politico-educative complexe, s-a 
asigurat un caracter militant, ofensiv 
deciziei politice, o puternică racor
dare a tuturor comuniștilor, a între
gului potențial uman și material la 
exigențele formulate de conducerea 
partidului, o mai intensă mobilizare 
a oamenilor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor de plan.* * Ca urmare, in 
prezent, această unitate se situează 
pe un loc fruntaș în întrecerea so
cialistă pe țară.

Reafirmarea cu claritate a obiec
tivelor noii revoluții agrare, va
loroasele indicații și orientări cu
prinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marea adunare 
populară din municipiul Slatina, cu 
prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei**,  
se constituie și pentru comuniștii din 
agricultura buzoiană în mobiliza
toare programe de acțiune. Pentru 
aceasta, este necesar ca spiritul re
voluționar în muncă promovat cu 
atîta insistență de secretarul general 
al partidului, a cărui măsură nu o 
pot da decît rezultatele practice, 
producțiile realizate, trebuie să de
vină o dominantă a stilului de mun
că al fiecărui comunist, al fiecărei 
organizații de partid din agricul
tură. Antrenarea tuturor comuniști
lor, a tuturor locuitorilor satelor la 
o muncă rodnică, din zori și pînă 
seara, pentru a încheia cît mai grab
nic și fără pierderi recoltarea, pen
tru ca și celelalte lucrări specifice 
sezonului să se desfășoare in condi
țiile de ritm și calitate impuse de ne
cesitatea obținerii unor producții su
perioare, în anul viitor, concomi
tent cu impulsionarea lucrărilor de 
modernizare a adăposturilor pentru 
animale pe timpul iernii sînt princi
palele sarcini și obiectivul care po
larizează în momentul de față pre
ocupările organelor și organizațiilor 
de.part id din județ.

Odată stabilite obiectivele, forțele 
si mijloacele care participă la de
clanșarea acțiunilor de aplicare a ho
tărîrilor. devine logică si necesară 
efectuarea unui control cuprinzător, 
urmat de măsuri concrete, practice, 
care să asigure îndeplinirea in între
gime a sarcinilor. „Aceasta presu
pune o îmbunătățire foarte serioasă a 
sistemului de control al activității in 
toate sectoarele" — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Comitetul jude
țean de partid are în vedere faptul ca 
acțiunile de control să nu se limiteze 
doar la depistarea și consemnarea 
deficiențelor, la simpla lor fotogra
fiere, ci să prevaleze, înainte de toa
te, analiza profundă a cauzelor ce 
determină stările de lucru negative, 
găsirea — împreună cu comuniștii, cu 
colectivele de oameni ai muncii — a 
soluțiilor și măsurilor celor mai po
trivite și trecerea operativă la apli
carea lor. în 1983 și în primul se
mestru al acestui an s-au efectuat 
controale complexe asupra activității 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid, de masă și obștești 
din 80 de comune și 36 de unități 
economice. Concluziile au fost pre- 
zentate în ședințe de secretariat, de 
birou ori plenare ale comitetului 
județean în care s-au adopțat mă
suri corespunzătoare pentru elimi
narea neajunsurilor constatate și îm
bunătățirea activității în perioada 
următoare. La circa 40 la sută din 
comitetele de partid din mari unități 
economice și comunale secretariatul 
comitetului, județean de partid s-a 
deplasat la fața locului pentru pre
zentarea concluziilor rezultate în 
urma controalelor complexe. (De 
exemplu, în comunele Mihăilești, 
Vintilă Vodă. Racovițeni, Poșta Cîl- 
nău. la întreprinderea de utilaj teh
nologic. Schela de producție petro
lieră Berea. Antrepriza județeană de 
construcții-montaj, întreprinderea de 
garnituri de frînă și etanșare Rîm- 
nicu Sărat). De asemenea, in aceeași 
perioadă s-au efectuat peste 200 de 
controale tematice și 25 de studii 
privind evidența și controlul înde
plinirii hotărîrilor de partid ; reali
zarea sarcinilor la export ; redu
cerea consumurilor de energie, com
bustibil și de metal pe unitatea de 
produs ; realizarea programelor ju
dețene privind dezvoltarea intensivă 
și modernizarea agriculturii ; selec
ționarea. pregătirea și promovarea 
cadrelor ; rezolvarea sesizărilor și 
propunerilor oamenilor muncii.

Devenită O condiție obligatorie a 
activității politlco-organizatorice. fo
losirea activului de partid este rezul
tatul unei cerințe obiective, deoarece 
este greu de imaginat cum ar putea

I Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Gheorghe Pop a fost numit în cali
tatea de ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Populară 
Socialistă Albania. în locul tovarășu
lui Aldea Militant.

★
La întreprinderea de tractoare si 

mașini agricole din Craiova a avut 
loc, marți, o festivitate prilejuită de 
livrarea în R. D. Germană a celui 
de-al 10 000-lea tractor de 45 CP cu 
încărcător hidraulic.

în cadrul festivității, la care au 
fost prezenți și membri ai Ambasadei 
R.D.G. la București, au fost evocate 
relațiile de strinsă prietenie și coo
perare dintre tara noastră si R. D. 
Germană, care se dezvoltă oe baza 
hotărîrilor stabilite cu prilejul întîl- 
nirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker. Âu fost evidentiati. tot
odată. înalții parametri calitativi ai 
tractoarelor produse la Craiova, fapt 
demonstrat și de neînregistrarea. 
de-a lungul celor aproape zece ani 
de cind acest produs românesc se 
exportă în tara prietenă, a nici unui 
refuz de calitate.

(Agerpres)

face față organele de partid cerințe
lor actuale fără a se baza în întrea
ga lor activitate pe această forță 
inepuizabilă de gîndire și acțiune. 
Referindu-se la punerea în valoare 
a potențialului de care dispun orga
nele și organizațiile de partid, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
„este necesar să folosim cu mai 
multă pricepere puternicul activ de 
partid pentru cuprinderea tuturor 
sectoarelor de activitate". In prezent 
județul Buzău dispune de un larg 
activ de partid format din numeroa
se cadre cu o bogată experiență pro
fesională și politică.

Creșterea rolului conducător al or
ganizațiilor de partid în toate dome
niile de activitate este strlns legată 
de îmbinarea permanentă, armonioa
să a preocupărilor curente cu cele 
de perspectivă. Realizarea sarcinilor 
ce revin județului în anul viitor și 
în cincinalul 1986—1990 implică 
mobilitate, dinamism, adoptarea unor 
hotărîri prompte, eficiente, care să 
asigure o mobilizare generală a for
țelor umane și materiale. Așa cum a 
cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 30 august — 1 septembrie 
a.c., comitetul județean de partid a 
luat măsuri temeinice în vederea 
bunei desfășurări a adunărilor și 
conferințelor de dare de seamă și 
alegeri, ceea ce a făcut ca ele să pri- 
lejuiască o largă și aprofundată ana
liză, într-un accentuat spirit critic 
și autocritic, a modului în care or
ganele și organizațiile de partid, fie
care membru al acestora au activat 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le-au 
revenit și, totodată, desprinderea u- 
nor concluzii clare, precise, pentru 
îmbunătățirea stilului de muncă in 
scopul sporirii capacității lor politi
ce și organizatorice, al creșterii rolu
lui lor de conducător politic în viața 
unităților economico-sociale și a lo
calităților din județ. De asemenea, 
în spiritul largii democrații, proprii 
vieții interne a partidului nostru, 
adunările și conferințele au oferit 
tuturor comuniștilor posibilitatea de 
a dezbate pe larg proiectul de Direc
tive ale Congresului al XIII-lea, ca 
dealtfel și celelalte probleme aflate 
pe ordinea de zi, de a-șî spune des
chis părerea, de a face propuneri 
pentru îmbunătățirea lui, astfel incit 
acesta să reprezinte, la înaltul forum 
al comuniștilor, rodul gîndirii, al în
țelepciunii întregului partid. Din a- 
ceastă perspectivă, organelor și or
ganizațiilor de partid, sub îndruma
rea permanentă a comitetului jude
țean, le revine îndatorirea de a se 
preocupa cu mai multă vigoare pen
tru îmbunătățirea stilului lor de 
muncă, pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate în adunările și con
ferințele de partid și crearea tuturor 
condițiilor pentru a realiza în 1985 o 
producție industrială în valoare de 
22,9 miliarde lei și de circa 30 miliar
de lei în 1990. în același timp, agricul
tura județului va trebui să obțină o 
producție globală de 5,7 miliarde lei 
in anul 1985, iar la sfîrșitul cincina
lului viitor, de 8,2 miliarde lei. cu 
44 la sută mai mare decît în 1981.

Aplicarea unui stil de muncă efi
cient implică și alte cerințe, alte tră
sături nu mai puțin importante. 
Esențial este ca spiritul revoluționar 
să străbată asemenea unei flăcări 
vii modul de a acționa al comuniș
tilor buzoieni, să se concretizeze, mai 
presus de toate. în întărirea capa
cității politice și organizatorice a 
tuturor organelor și organizațiilor de 
partid din cuprinsul județului în mo
bilizarea maselor la înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială, adudndu-ne astfel o 
contribuție sporită la asigurarea pro
gresului neîntrerupt al patriei noas
tre socialiste, expresia cea mai con
cludentă a unui stil de muncă revo
luționar.

Garanția cea mai sigură a înfăp
tuirii mărețelor obiective privind 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei. ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor mun
cii o constituie realegerea, la Con
gresul al XIII-lea, în suprema func
ție de secretar general al partidului, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub 
a cărui înțeleaptă conducere poporul 
român va păși cu fermitate spre zorii 
de aur ai societății comuniste, pro
punere pe care comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Buzău, 
alături de întreaga națiune, o sus
țin cu toată căldura inimii lor, cu 
legitimă mîndrie patriotică.

Plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești

Marți a avut loc ședința plenară 
a Consiliului Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești.

Participantii au exprimat. In nu
mele tuturor lucrătorilor din coope
rația meșteșugărească, deplina ade
ziune fată de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R.. din iunie 1984, pri
vind realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la Congresul al XIII-lea 
al partidului, in funcția supremă de 
secretar general al partidului, subli
niind că aceasta constituie chezășia 
progresului continuu al societății so
cialiste românești, a prosperității Și 
fericirii ponorului nostru.

Participantii au dezbătut sl anro- 
bat Raportul cu privire la sarcinile 
ce revin cooperației meșteșugărești 
în lumina proiectului de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului cu privire la dezvoltarea eco
nomico-socială a României în cinci

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participantii la plenară au adop
tat o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
in care se spune :

Consiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Întrunit In 
ședință plenară, a dezbătut cu legitimă mîndrie patriotică proiectul de Di
rective ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, excep
țional document programatic elaborat sub îndrumarea și cu contribuția dum
neavoastră hotărîtoare, strălucită expresie a consecvenței revoluționare cu 
care acționați pentru progresul continuu al societății socialiste românești, 
pentru prosperitatea și fericirea poporului nostru, pentru triumful cauzei 
păcii și independenței popoarelor, și și-au exprimat deplina aprobare față 
de acest istoric document, deschizător de noi și luminoase perspective. Ple
nara Consiliului UCECOM a dat o înaltă apreciere faptului, încărcat de 
multiple semnificații, că și de această dată, ca pe parcursul întregului proces 
de edificare a noii «unduiri, dumneavoastră, tovarășe secretar general, rc- 
prezentați pentru noi toți un pilduitor exemplu de gindire și acțiune cutezătoare, 
de profund atașament față de interesele, aspirațiile și viitorul poporului, rezol- 
vînd în mod creator, revoluționar complexele probleme ale construcției so
cialiste pe pâmîntul românesc, acționînd consecvent pentru cauza socialis
mului și păcii, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră.

Intr-o atmosferă de vibrant entuziasm, de însuflețită angajare revolu
ționară, elogiind cu profund respect și admirație personalitatea și activitatea 
dumneavoastră dinamică, desfășurată cu dăruire și înalt spirit patriotic, 
precum și mărețele realizări obținute în toate domeniile vieții economico- 
sociale a țării in perioada pe care poporul nostru o numește cu justificată 
mîndrie „Epoca Ceaușescu", participantii la plenară și-au exprimat totala 
lor adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. a! P.C.R. din iunie 1981. privind 
realegerea dumneavoastră Ia Congresul al XIII-lea în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist Român, aceasta reprezentînd chezășia 
sigura a înfăptuirii aspirațiilor supreme ale întregii noastre națiuni.

Participantii la plenară și-au exprimat, totodată, sentimentele lor de 
stimă și înaltă prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucită personalitate a vieții noastre politice, reputat om de 
știință al lumii contemporane, pentru întreaga activitate pusă în slujba 
propășirii patriei, pentru contribuția sa deosebită la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului, la ridicarea patriei pe culmi mereu mai înalte de progres 
și civilizație.

însuflețiți de minunatele perspective prefigurate In proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea a! partidului, eonștienți de rolul pe care coope
rația meșteșugărească îl ocupă în societate, vom acționa consecvent pentru 
realizarea programelor privind satisfacerea toi mai deplină și exigentă a 
solicitărilor populației in domeniile prestărilor de servicii și producției bu
nurilor dc consum, pentru dezvoltarea si diversificarea continuă a produselor 
realizate de industria mică pentru piața internă și pentru export, angajîn- 
dn-ne să contribuim cu toată energia la traducerea exemplară în viată a 
hotărîrilor istorice ce vor fi adoptate de înaltul forum al comuniștilor, pentru 
ridicarea scumpei noastre patrii pe treptele mereu mai înalte ale civilizației 
socialiste și comuniste.

Vizita nreședinteiui Partidului Sociai-Creștin Flamand 
din Belgia

Ministrul afacerilor externe. Stefan 
Andrei, s-a întîlnit. marți, cu pre
ședintele Partidului Sociai-Creștin 
Flamand din Belgia. Frank Swaelen.

Au fost abordate probleme ale dez
voltării relațiilor româno-belgiene 
în domenii de interes comun, pre
cum și unele aspecte ale actualității 
politice internaționale.

Manifestări politico-educative în întîmpinarea 
Zilei Armatei

In perioada 15—23 octombrie 1984, 
Comisia română de istorie militară 
a organizat o suită de 14 sesiuni de 
comunicări științifice cu tema „25 
Octombrie — Ziua Armatei Republi
cii Socialiste România". Asemenea 
sesiuni au avut loc la Brașov, Mier- 
curea-Ciuc, Odorhei, Sfîntu Gheor
ghe, Tîrgu Mureș, Oarba de Mureș, 
Timișoara, Arad și Lipova.

Materialele prezentate au rele
vat concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind locul și rolul ar
matei noastre; socialiste in cadrul 
sistemului național de apărare.

Comunicările au fost prezentate de 
generali, ofițeri superiori, veterani, 
cercetători științifici militari și civili, 
membri ai filialelor Comisiei româ
ne de istorie militară.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL : în turul al ll-lea al cupelor europene 
Azi, Girondins — Dinamo București 

și Universitatea Craiova - Olympiakos
Astăzi vor avea Ioc primele me

ciuri din turul al doilea al cupelor 
europene intercluburi. In cea mai 
importantă dintre aceste competiții 
— „Cupa campionilor", echipa Dina
mo București va întîlni, la Bordeaux, 
de la ora 21,30 (ora României), for
mația locală Girondins. Meciul va fi 
arbitrat de o brigadă austriacă, la 
centru Franz Wohrer.

Formația campioanei României se 
va alcătui din următorul lot de ju
cători : Moraru, Toma — Rednie, 
Marin, Nicolae, Andone, Stănescu, 
Vlad, Stredie — Movilă, Dragnea, 
Suciu, Orac, Țălnar, Tulba, Augustin, 
Radu.

La Craiova, în „Cupa U.E.F.A.", 
echipa Universitatea va juca împo
triva formației grecești Olympiakos 
Pireu. Meciul va începe la ora 15 și 
va fi arbitrat de o brigadă italiană, 
la centru Paolo Bergamo.

Echipa craioveană, care înregis
trează cîteva indisponibilități impor
tante (Cămătaru, Irimescu — suspen
dați ; A. Popescu și Negrilă — acci

nalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă în anul 2000. De 
asemenea, a fost analizat modul în 
care s-au îndeplinit sarcinile planu
lui pe primele nouă luni si au fost 
stabilite măsuri pentru înfăptuirea 
obiectivelor ce revin cooperației 
meșteșugărești pe întregul an 1984. 
Rezoluția adoptată de plenară ex
primă angajamentul tuturor lucrăto
rilor din cooperația meșteșugărească 
de a munci cu abnegație pentru dez
voltarea si diversificarea producției 
bunurilor de consum, a prestărilor 
de servicii pentru populație, spori
rea contribuției acestui sector de 
activitate la ridicarea necontenită a 
bunăstării ponorului.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ludovic Fazekas. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului.

Oaspetele belgian a avut, de ase
menea. o întrevedere la conducerea 
Ministerului Comerțului Exterior si 
Cooperării Economice Internaționale.

A fost prezent Jan Frans Maes, 
ambasadorul Belgiei la București.

- (Agerpres)

In aceste zile, în comandamente, 
direcții centrale, instituții și unități 
militare au loc adunări festive în 
cadrul cărora sînt evocate importan
ța istorică a Zilei Armatei, străluci
tele victorii dobîndite de poporul 
nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în edificarea so
cialismului, cu deosebire în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
de cind în fruntea partidului și țării 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sînt prezentate, de asemenea, rolul 
și misiunile armatei noastre în eta
pa actuală, sarcinile ce revin milita
rilor patriei din hotărîrile de partid 
și de stat, din Directiva comandan
tului suprem.

dentați), va fl formată din următorul 
lot de jucători : Lung, Boldici — So- 
rohan, Ștefănescu, Tilihoi, Ungurea- 
nu — Țicleanu, Bălăci, Bîcu, Bel- 
deanu — Geolgău, Cîrțu, O. Popescu 
și Cioroianu.

HANDBAL. La Istanbul, în meci 
retur pentru „Cupa federației inter
naționale" la handbal masculin, echi
pa H.C. Minaur Baia Mare a întrecut 
cu scorul de 41—32 (23—9) formația 
Itu Istanbul.

învingători și în primul joc (scor 
45—17), handbaliștii români s-au ca
lificat pentru turul II al competiției. 
♦ Turneul masculin de handbal de 
la Most (Cehoslovacia) a fost cîști- 
gat de selecționata Iugoslaviei — 5 
puncte, urmată in clasamentul final 
de echipele R.F. Germania — 4 
puncte, Cehoslovaciei — 2 puncte și 
Danemarcei — 1 punct.

în ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Cehoslovacia — Danemarca 19—19 
(11—11) ; Iugoslavia — K.F. Germa
nia 16—16 (8—9).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII ZAMBIA

Excelenței Sale
Tovarășului KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Partidului Unit al Independenței Național», 
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Independenței de 

stat a Republicii Zambia, în numele Partidului Comunist Român, al guver
nului și poporului român, precum și al meu personal, vă adresez dumnea
voastră, Partidului Unit al Independenței Naționale și poporului zambian 
calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea fermă că, in spiritul Înțelegerilor realizate cu pri
lejul întîlnirilor noastre la București și Lusaka, raporturile da prietenie șl 
colaborare dintre partidele, popoarele șl țările noastre se vor dezvolta tot 
mai mult, In interesul reciproc, al cauzei păcii, independenței naționale și 
înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate șî fericire personală, tar poporului zambian 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
două decenii de Ia 
proclamarea indepen
dentei Zambiei (24 
octombrie 1964). act 
memorabil care a nus 
capăt dominației co
loniale. deschizînd ca
lea unor ample trans
formări înnoitoare. 
Sub conducerea Parti
dului Unit al Inde
pendentei Naționale, 
poporul zambian s-a 
angajat chiar de la 
început într-o nouă 
bătălie la fel de grea, 
ca si cea pentru 
neatîmare. bătălia 
dezvoltării si valorifi
cării în folosul pro
priu a bogățiilor na
turale.

Se știe că Zambia 
este situată într-o 
zonă a continentului 
african ce benefi
ciază de o mare va
rietate a resurselor, 
în adîncurile Dămîn- 
tului se găsesc apre
ciabile rezerve de 
cărbune. mangan. 
plumb, zinc, aur si. 
mai ales, cupru, al 
căror volum repre
zintă un sfert din re
zervele mondiale de 
metal roșu. Măsurile 
luate de autoritățile 
de la Lusaka pentru 
dezvoltarea industriei 
extractive au adus 
importante prefaceri 
în zona minieră cu
noscută sub numele 
de ..centura de cu
pru". Aici funcțio
nează astăzi saote

combinate de prelu
crare a minereului în 
care lucrează «este 
250 000 de muncitori. 
Producția anuală se 
ridică la aproape 
600 000 tone cupru, 
comercializare» ei pe 
piețele externe furni
zează 92 la sută din 
veniturile in valută 
ale Zambiei.

în cei 20 de ani 
care au trecut de la 
proclamarea indepen
dentei. noporul zam
bian a reușit să obți
nă succese evidente si 
în alte sectoare ale 
activității economice. 
Au fost construite u- 
zine si fabrici In do
meniile siderurgiei, 
cimentului si chi
miei. s-au lnăltat 
baraje si hidrocentra
le. s-a extins rețeaua 
de căi de comunica
ție. Tinind seama de 
faptul că 70 la sută 
din populația de 
5 800 000 de locuitori a 
Zambiei se ocupă cu 
agricultură. un loc 
central în cadrul pla
nului national de dez
voltare 11 ocupă ridi
carea satelor la o 
viată nouă. Recent, 
guvernul zambian a 
adoptat un vast pro
gram de restructura
re a agriculturii, care 
va permite în 1990 a- 
sigurarea din resurse 
nroorli a alimentelor 
de bază. Măsurile sta
bilite prevăd efectua
rea de lucrări de hi

Cu prilejul „Zilei Națiunilor Unite"
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de marcarea în tara noastră a Zilei 
Națiunilor Unite, marți seara. în sala 
de concerte a Radiodifuziunii române 
a avut loc un concert omagial.

Au participat Traian Pop. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Noel Eichhorn, director ad-interim 
al Centrului de informare O.N.U. la

teatre
• Teatrul Național (14 7J 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — lo; Gaițele — 20; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) : „Confluen
ța artelor". Muzică — Literatură — 
Plastică. „Faust — erou al cuhoaș- 
terii__18
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schfltz — 18.
• Teatru! de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-al ei husar — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala 
Grădina Icoanei. 11 95 44) : Anchetă 
asupra unui tinăr care nu a făcut ni
mic — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, «ala 
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 19.
• Teatru! Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19.30.
• Teatru! satiric-muzical „Constan. 
tin Tănase*  (sala Savoy, 15 56 78) i 
Băiatul cu sticleți — 19,30; (sala Vic
toria. 50 58 65) : Dragoste ta prima 
vedere — 19,30.
• Teatru! „Ion Creangă*  (50 26 55) z 
Nota zero Ia purtare (spectacol dez
batere) — 0; Albă ca zăpada și cei 2 
pitici — 15.
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) 1
Aventurile lui Plum-Plum — 10; 16; 
Nocturn — Carte de vizită — 20;
(sala din Piața Cosmonauțllor) s Ti- 
grișorul Petre — 16.
• Circul București (10 65 90) î Vraja 
circului — 1£.

cinema 

droameliorații In ba
zinele principalelor 
cursuri de ană si uti
lizarea. in condiții din 
ce în ce mai bune, a 
marilor sisteme de 
irigații.

Animat de senti
mente de ■ prietenie si 
solidaritate fată de 
tinerele state inde
pendente ale Africii, 
poporul român urmă
rește cu caldă simpa
tie eforturile depuse 
de ponorul zambian 
pentru lichidarea ur
mărilor dominație! co
loniale si făurirea 
unei vieți noi. Intre 
Republica Socialistă 
România si Republi
ca Zambia s-au sta
tornicit relații de 
prietenie si colabora
re. care cunosc o con
tinuă dezvoltare. Un 
rol hotărîtor în acest 
sens au avut întâlni
rile frecvente dintre 
președintele Nicolae 
Ceausescu si președin
tele Kenneth David 
Kaunda. care s-au 
încheiat de fiecare 
dată cu rezultate 
rodnice. Declarația 
comună si celelalte 
documente semnate 
cu prilejul celui mai 
recent dialog la nivel 
înalt — care a avut 
loc la Lusaka. în iu
lie 1983 — au deschis 
noi orizonturi colabo
rării bilaterale. în - in
teresul celor două 
țări si popoare, al 
cauzei păcii si înțe
legerii internaționale.

București, conducătorii unor instituții 
internaționale cu sediul în capitala 
tării noastre, șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Programul a cuprins piese din 
creația muzicală românească si uni
versală.

(Agerpres)

• Surorile! BUZESTI (50 43 38) —
13; 17,15; 19,30.
• Emisia continuă z DACIA (30 33 94) 
-- 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Dreptate In lanțuri z LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,45: 20. COTROCENI
(49 48 40) — 15; 17,15; 19.30.
• Explozia z FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Glissando z CIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 16; 19. MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12.30; 15.45; 19.
• Salutări de la Agigea z POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
• Ana Pavlova : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30: 16; 19,15.
• Simfonia primăverii : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20, CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16, Tatii și bunicii — 17,45; 19,43: 
DOINA (16 33 38).
• Cum am declanșat al doilea război 
mondial z TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 12: 16; 19.
• Yankeii: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12.30; 15; 17,30; 20.
• Jazz ’20 z PACEA (60 30 85) —
15.30; 17.30: 19.30.
• Pensionul doamnei Latter z VII
TORUL (10 67 40) — 15,30; 17,30: 19.30.
• Dosarul albastru z COSMOS
(27 54 95) — 9,30: 11,30: 13,30; 13.30;
17,30; 19,30.
• împușcături sub sptnzurătoare :
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Cu cerul sub picioare ! PROGRE
SUL (23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Seberezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20.
• Cei șapte din Teba z CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Cactus Jack z FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.
A Undeva, etndva z LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Marfă furată z GRIVIȚA <17 03 58)
— 9: 11,13: 13,30: 15.45; 18: 20.
• Competiția : UNION (13 49 04) —
9,30; 11.30; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Lancea de argint z MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 13,43; 18;
20,
• Afacerea Pigot z VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
• Cobra se Întoarce z AURORA
(35 04 66) — 9z 11,15; 13,30; 13,45; 18;
20.
• Omul șl fiara : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 18,30.
• Roiul : FLACĂRA (20 33 40) —
13,30; 13,30; 17,30; 19,30.
• Cineva ca tine z ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Solitarul de la fortul Humboldt :
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20.15.
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PROTEINE FURAJERE DIN
TURBĂ. Specialiștii letoni au pus la
punct o tehnologie de obținere a proteine
lor furajere din turbă, scrie „Nauka i Jiz- 
ni“. Deși de mult timp se cunoștea faptul 
că stratul superior al turbei conține zaha- 
roză, vitamine și alte substanțe necesare 
hranei animalelor, pînă acum nu exista 
tehnologia care să permită extragerea aces
tora. In apropierea localității Zilaiskalis 
din R.S.S. Letonă se construiește o fabrică 
ce va produce inițial 6 700 tone turbomela- 
să anual. Noua unitate va avea un ciclu 
complet, reziduurile urmînd să fie fo
losite ca îngrășăminte agricole.

PLOI ARTIFICIALE. Specialiștii in
dieni de la Institutul de meteorologie tro

picală au realizat o serie de experiențe 
privind provocarea ploilor artificiale — re
latează presa din Delhi. Experiențele — 
desfășurate in vestul țării — au constat în 
răspindirea, cu ajutorul avioanelor, a unui 
amestec de sare și sulfat de calciu deasupra 
norilor și urmărirea științifică a evoluției 
climaterice în zonele respective. S-a 
constatat, astfel, că, în regiunile unda au 
avut loc aceste experiențe, cantitatea de 
precipitații a crescut cu 10 pînă la 20 la 
sută. în prezent, oamenii de știință in
dieni, paralel cu continuarea acestor pro
grame de cercetare, se preocupă de găsi
rea celor mai eficiente modalități de apli
care în practică a unei asemenea metode.

UN STRĂMOȘ AL OMULUI DE 
ACUM 18 MILIOANE DE ANI. Ia

cursul unor săpături efectuate pe insula 
Rusinga, din lacul Victoria (Africa), mem
brii unei expediții științifice au descoperit 
numeroase fosile ale unor primate, cu o 
vechime de circa 10 milioane de ani. Intr-o 
declarație făcută în capitala Kenyei, pa
leontologul american Richard Leakey a 
afirmat că după toate probabilitățile sche
letele scoase la iveală aparțin speciei cu
noscute de specialiști sub numele de „Pro
consul africanus", apreciind, totodată, că 
cercetarea lor va conduce la concluzii im
portante privind evoluția strămoșilor 
omului.

ANTIDĂUNĂTOR ELECTRO
NIC. Specialiștii de la o firmă britanică 
au realizat un dispozitiv menit să ducă 
la evitarea unor pierderi însemnate de

recoltă pricinuite de păsările dăunătoare. 
Este vorba in fapt de o „sperietoare elec
tronică", ce poate funcționa indiferent de 
condițiile climatice — ploaie, căldură ex
cesivă etc. Dispozitivul constă dintr-o 
țeava de oțel galvanizat prin care un apa
rat electronic emite puternice semnale 
sonore la intervale de timp prestabilite — 
între S0 secunde și o jumătate de oră — 
care sperie păsările ce se îndreaptă spre 
lanuri. La fermele unde s-a aplicat acest 
sistem, pierderile de recoltă au fost di
minuate considerabil, uneori pînă la 30 la 
sută. Instalația este alimentată cu o simplă 
baterie de 12 volți sau o baterie de tractor. 
Deosebirea față de alte dispozitive simi
lare constă în aceea că noul aparat este 
dotat cu o celulă fotoelectrică ce declan
șează semnalele numai în timpul zilei, 
cind păsările dăunătoare pornesc în căuta

rea hranei ți sini mai activa ca pe timp 
de noapte.

CENTRALA ELECTRICA PE RE
ZIDUURI DIN LEMN. In apropierea 
unei fabrici de prelucrare a lemnului din 
Canada s-a construit o centrală electrică 
ce satisface necesarul energetic al fabricii 
in totalitate din reziduurile acesteia, infor
mează publicația „Energy Report". Tehno
logia folosită constă in uscarea reziduurilor 
de lemn înaintea arderii, astfel incit umi
ditatea să scadă de la 50 la 12 la sută, și 
apoi în concasarea lor. Arderea are loc în 
stare de suspensie, realizată prin injecta
rea de aer in partea inferioară a focaru
lui. Aceasta permite creșterea cu 12 la sută 
a emanației de căldură, în comparație cu 
metodele tradiționale de ardere, prin care

combustibilul solid este așezat pur ți 
simplu pe grătar. i

CANAL INTRE OCEANELE PA
CIFIC Șl INDIAN. Strîmtoarea Malac- ț 
ca se numără printre traseele maritime cu i 
tranzitul cel mai intens — 40 000 de nave / 
in prezent — și, potrivit estimărilor, 100 000 1 
în jurul anului 2000. Pentru a facilita, în 4 
această perspectivă, traficul navelor, o J 
firmă americană a elaborat proiectul unui l 
canal navigabil in zona istmului Kra, în 7 
Thailanda, care ar permite o nou^, legă- ț 
tură intre oceanele Pacific și Indian și ar i 
scurta drumul parcurs de nave intre por- ’ 
turile din Extremul Orient, pe de o parte, * 
și cele din vestul Asiei șl din Europa, pe I 
de altă parte. Potrivit proiectului, canalul 1 
ar urma să aibă o lungime de 102 km. i
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Dezbateri în Comitetul pentru probleme politice 
si de securitate al Adunării Generale a O.N.U.
1

Intervenția reprezentantului permanent al României
NAȚIUNILE UNITE 23. — Tri

misul Agerpres, N. Chilie, transmite: 
în Comitetul pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale au loc, în aceste zile, dezba
teri generale asupra ansamblului 
punctelor referitoare la oprirea 
cursei înarmărilor și la dezarmare.

Luinâ cuvintul, reprezentantul per
manent al țării noastre la O.N.U., 
ambasadorul Teodor Marinescu, a 
prezentat pe larg concepția Româ
niei, a președintelui Nlcolae 
Ceaușescu, privind necesitatea impe
rioasă a întreprinderii unor măsuri 
și acțiuni concrete de stăvilire a 
cursei înarmărilor, cu prioritate a 
înarmărilor nucleare, și de înaintare 
pe calea dezarmării. Toți cei care 
doresc să privească realitatea în față, 
lucid șl responsabil, a arătat vorbi
torul, nit pot ajunge la altă concluzie 
decît aceea relevată in repetate 
rinduri de președintele României, și 
anume că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la rea
lizarea unor măsuri substanțiale de 
dezarmare, in primul rînd de dezar
mare nucleară, la apărarea dreptu
lui suprem al oamenilor, al popoare
lor la existență, la viață, la libertate, 
independență și pace.

Reprezentantul țării noastre a evi
dențiat atenția prioritară pe care 
România, personal șeful statului 
român, o acordă rezolvării situației 
deosebit de grave create în Europa. 
România — a subliniat vorbitorul — 
consideră că este necesar să fie opri
te amplasarea de către S.U.A. a ra
chetelor nucleare în Europa occiden
tală și. ca urmare, realizarea contra- 
măsurilor nucleare de către U.R.S.S. 
si să fie reluate negocierile celor 
două mari puteri în vederea elimi
nării complete a rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa și, în 
continuare, a tuturor armamentelor 
nucleare. El a relevat răspunderea 
țărilor europene, pe teritoriul cărora 
s-au amplasat deja rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune sau pe te
ritoriul cărora se are în vedere in
stalarea unor astfel de arme, necesi
tatea ca țările celor două pacte mi
litare, N.A.T.O. și Tratatul de la

Realegerea României în Consiliul Economic și Social
în Adunarea Generală au avut loc 

alegeri pentru Consiliul Economic și 
Social (ECOSOC), unul dintre organe
le principale ale O.N.U., alcătuit din 
54 de state. însărcinat cu examinarea 
problemelor esențiale ale colaboră
rii internaționale în domeniile eco

Necesitatea respectării normelor prevăzute în Carta 
Națiunilor Unite

reliefată intr-un mesaj al secretarului general ai O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— în mesajul secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, dat 
publicității cu ocazia Zilei Națiuni
lor Unite (24 octombrie) — se arată 
că, acceptînd Carta O.N.U., popoare
le lumii au hotărît să așeze relațiile 
dintre națiuni pe o bază cu totul 
diferită de cea care a provocat con
flicte interminabile și mari suferințe 
de-a lungul secolelor. In cele aproa
pe patru decenii care au trecut de la 
crearea O.N.U.,' am fost martorii 
multor discrepanțe intre realități și 
principii, intre starea de fapt a rela
țiilor internaționale și normele pre
văzute de Cartă — se relevă in me
saj. Asistăm in continuare la persis
tența unor porniri și atitudini care 
duc la conflicte violente și la o ne
stăvilită cursă a înarmărilor. Situa
ția provoacă fără îndoială o mare 
îngrijorare și teamă.

Pe plan politic, O.N.U. este un for 
de neinlocuit pentru angajarea unui 
dialog larg intre guverne asupra tu

Varșovia, să manifeste mai multă 
inițiativă, să-și asume o răspundere 
mai mare pentru apărarea interese
lor și a vieții popoarelor lor și ale 
Europei, să participe activ, intr-o 
formă corespunzătoare, la încheierea 
unor acorduri și înțelegeri pentru 
eliminarea rachetelor din Europa și 
oprirea cursului către o catastrofă 
nucleară.

în continuare, vorbiitorul a pus ac
centul asupra priorității absolute pe 
care România o acordă înfăptuirii 
dezarmării nucleare, țara noastră 
considerînd necesar ca S.U.A. și 
U.R.S.S. să reia tratativele dintre ele 
în toate domeniile armamentului nu
clear și să se ajun'gă la o conferință 
la care să participe toate statele po
sesoare de arme nucleare, in scopul 
de a se opri producerea de noi arme 
nucleare și de a se trece la reduce
rea treptată, pînă la eliminarea to-' 
tală a celor existente.

După ce a relevat însemnătatea 
unor măsuri concrete pentru preve
nirea cursei înarmărilor în spațiul 
extraatmosferic, vorbitorul a reafir
mat poziția tării noastre privind ne
cesitatea încheierii cu rezultate pozi
tive, concrete a Conferinței de la 
Stockholm, a negocierilor de la Vie- 
na privind reducerea forțelor ar
mate și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală, a creă
rii de zone denuclearizate în Balcani 
și în alte părți ale Europei și ale 
lumii. A fost subliniată apoi impor
tanța deosebită a continuării efortu
rilor în cadrul O.N.U. în scopul an
gajării unor negocieri concrete care 
să aibă drept rezultat înghețarea și 
reducerea bugetelor militare și alo
carea fondurilor astfel eliberate pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
statelor care operează asemenea re
duceri și sprijinirea mai eficientă a 
eforturilor de progres și prosperitate 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

Reprezentantul rămân a evidențiat 
necesitatea afirmării voinței auten
tice a statelor de a se mobiliza la 
maximum pentru a se putea înainta 
pe calea înfăptuirii obiectivelor ur
gente ale dezarmării, pentru a se 
asigura pacea și o colaborare inter
statală fundamentată pe principiile 
egalității și independenței.

nomic și social și cu coordonarea 
acestor activități ale întregului. sis
tem al Națiunilor Unite.

Țara noastră a fost realeasă în 
ECOSOC. pentru un mandat de trei 
ani, cu începere de Ia 1 ianuarie 
1985.

turor problemelor de interes interna
tional. Chiar și in perioada actuală, 
de serioasă încordare, evoluțiile re
cente au arătat din nou ’ importanța 
Națiunilor Unite ca singurul loc unde 
conducătorii sau reprezentanții sta
telor care se află în conflict său in 
dezacord unii cu alții pot să se reu
nească și să formuleze poziții ce duc 
la negocieri de fond.

în încheiere, secretarul general al 
O.N.U. adresează îndemnul de a se 
depune eforturi sporite în direcția 
întăririi organizației mondiale, a- 
ceasta fiind „indispensabilă păcii, 
dezvoltării și chiar supraviețuirii u- 
mane".

La rîndul său, președintele Adu
nării Generale a O.N.U., Paul Lu
saka, a adresat apelul de a se con
tinua dialogul, care ar facilita anga
jarea în negocieri reale și construc
tive privind dezarmarea și reducerea 
încordării la toate nivelurile, și' de 
a se lansa negocieri globale în do
meniu: cooperării economice inter
naționale in scopul dezvoltării.

PLENARA C.C. AL P.C.U.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc, la 23 octombrie, 
plenara C.C. al P.C.U.S,, transmite 

' agenția T.A.S.S.
în deschiderea lucrărilor, Kon

stantin Cernenko, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit o amplă 
cuvîntare.

Plenara a examinat un raport pri
vind „Programul pe termen lung de

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noî incidente în Liban ♦ S-a anuntat retragerea contin
gentului seneqalez din cadrul U.N.l.F.l.L. • Premierul israe- 

lian despre dificultățile economice ale tării
BEIRUT 23 (Agerpres). — în mai 

multe localități din suditl Libanului 
forțele de ocupație ișraeliene au tre
cut la desfășurarea unor unități spe
ciale de desant in regiunea de coas
tă. ca măsură de represiune față de 
acțiunile patrioților libanezi.

Pe de altă parte, la Beirut și în 
zonele învecinate situația se menți
ne Încordată, în contextul Intensifi
cării ciocnirilor armate dintre mili
țiile rivale libaneze. După cum trans
mit agențiile A.P. și U.P.I., duelurile 
de artilerie din regiunea Souk EI 
Gharb s-au soldat cu morți și răniți. 
Postul de radio libanez reluat de a- 
gențiile menționate, a anunțat de 
asemenea noi schimburi de focuri in 
zona muntoasă din preajma capitalei.

Ca urmare a unor incidente în ta
băra de refugiați Burj Barajneh, au 
fost luate măsuri speciale de secu
ritate. Comandamentul armatei liba
neze a declarat, într-un comunicat, 
că asemenea incidente periclitează 
procesul de normalizare și stabili
zare a situației din tară și a cerut 
încetarea imediată a tulburărilor.

BEIRUT. — Guvernul Senegalului 
a hotărît retragerea, pînă la sfîrsitul 
lunii octombrie, a contingentului se- 
negalez cu -un efectiv de 560 de oa
meni din cadrul Forței Interima
re a Națiunilor Unite în Liban 
(U.N.I.F.I.L.) — a anuntat. la Beirut, 
un purtător de cuvînt oficial, citat de 
agenția K.U.N.A. Oficialitățile serie- 
galeze au motivat această acțiune 
prin natura extrem de periculoasă 
a misiunii U.N.I.F.I.L., în condițiile

Simpozion egipteano-iordanian
CAIRO 23 (Agerpres). — I^a Cairo 

s-au desfășurat lucrările unui sim
pozion cu tema ..Perspectivele coo
perării bilaterale egipteano-iorda- 
niene". prezidate de prințul moște
nitor al Iordaniei. Hassan, care a con
dus delegația guvernamentală a tării 
sale la convorbirile egipteano-iordâ- 
niene. destinate extinderii cooperării 
bilaterale pe diverse planuri. în con
textul restabilirii depline a relațiilor 
diplomatice dintre, cele două țări. 
După cum transmite agenția M.E.N., 
la încheierea lucrărilor, prințul Has
san a relevat necesitatea coordonă
rii eforturilor Iordaniei și Egiptului

Pentru reducerea nivelului dobinzilor și eliminarea 
protecționismului comercial

BRASILIA 23 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe participant! la vii
toarea Adunare Generală a Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.) 
vor purta discuții neoficiale în legă
tură cui problema datoriilor cu care 
se confruntă continentul latiiio-ame- 
rican. a anuntat Ministerul brazilian 
de Externe. Miniștrii celor 11 state 
cu cele mai mari datorii din Ameri
ca Latină s-au întilnit deja de două 
ori pînă acum și urmează să aibă o 

îmbunătățiri funciare, sporirea efi
cienței folosirii terenurilor amelio
rate în vederea creșterii permanente 
a fondului de produse alimentare al 
țării", prezentat de Nikolai Tihonov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

în legătură cu problemele dezbătu
te, plenara a adoptat o hotărire.

existentei unei situații instabile în 
regiune, și a tergiversării angajării 
de negocieri în vederea retragerii 
trupelor ișraeliene din sudul Liba
nului. Mai multe țări. între care 
Franța și Nepal, s-au oferit să com
pleteze efectivele U.N.I.F.I.L., care, 
în urma hotăririi guvernului de la 
Dafair, se vor reduce la 5 200 oameni.'

TEL AVIV. — Primul ministru is- 
raelian, Shimon. Peres, a avertizat 
că dificultățile economice cu care 
este confruntată. în prezent. . tara, 
echivalind cu cea mai gravă criză 
economică cunoscută în Israel de la 
întemeierea statului, impun adopta
rea unor măsuri de austeritate extre
mă. restrîngerea la nivelul cel mai 
scăzut posibil a cheltuielilor guver
namentale și publice, practicarea 
unei politici riguroase de economii. 
Luînd cuvintul la deschiderea sesiu
nii Knessetului (Parlamentul israe- 
lian) ,el a amintit că, în momentul 
în care a preluat conducerea guver
nului, rata inflației se ridica la 400 
la sută, amenințînd să atingă, pînă 
la sflrșitul anului, 900 la sută. Deși 
a admis că la dificultățile financiare 
ale țării Contribuie și menținerea 
trupelor de ocupație în sudul Liba
nului — care înghite fonduri eva
luate la 1,2 milioane dolari pe zi — 
Peres a reafirmat teza cunoscută, 
potrivit căreia retragerea celor 10 000 
militari israelieni din Liban nu va 
avea loc înaintea realizării unor a- 
corduri care să asigure securitatea 
frontierei de nord a tării.

în vederea valorificării depline a 
resurselor naturale din regiune, re
alizarea unor proiecte comune în do
meniul agriculturii, menite să con
tribuie la asigurarea necesităților 
alimentare ale celor două țări,

în altă ordine de idei, prințul 
Hassan a apreefet că ocuparea în 
continuare a Cisiordaniei. Gâzei si 
înălțimilor Golan de către trupele 
ișraeliene constituie principala sfi
dare cu cpre efte confruntata lumea 
arabă, relevînd. în context, necesita
tea unificării eforturilor tuturor sta
telor arabe, pentru instaurarea păcii 
în Orientul Mijlociu.

î
nouă întrunire pe .această temă, în 
februarie 1985. la Santo Domingo.

A.P. reamintește că națiunile lati- 
no-americane debitoare, care au de
clarat in repetate rinduri că nu in
tenționează să formeze un cartel al 
datornicilor, cer condiții mai bune 
de renegociere a datoriei, convocarea 
unei conferințe guvernamentale cu 
țările industrializate creditoare, in
stituirea unor dobînzi mai mici și 
eliminarea protecționismului comer
cial.

CEHOSLOVACIA

încheierea „Zilelor \ 
culturii românești*
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PRAGA 23. — Trimisul Agerpres, 
Coralia Popescu, transmite : Intre 
15—22 octombrie s-au desfășurat in 
Cehoslovacia „Zilele culturii româ
nești", manifestare dedicată eveni
mentelor de o deosebită însemnătate 
din viața patriei noastre — aniversa
rea a patru decenii de la marele act 
istoric din august. 1944 și apropiatul 
Congres al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Referindu-se la această manifesta
re, Milan Klusak, ministrul culturii 
al R. S. Cehe, sublinia că „Zilele 
culturii românești" au reușit să 
ofere o imagine edificatoare a dez
voltării culturii și artei din Româ
nia, a geniului creator al poporului 
român, contribuind la adincirea co
laborării româno-cehoslovace pe plan 
artistic. Prin programul complex
— spectacole, concerte, expoziții, 
dezbateri, seri literare — al ce
lor șapte zile această manifestare
— a declarat ministrul ceh — 
este nu numai o manifestare cul
turală a poporului român, ci și un 
atelier de qreație in care s-au .în
tilnit artiștii și operele lor. Creațiile, 
fie din domeniul muzicii, fie din cel 
al artelor plastice, cinematografiei 
sau literaturii, prezentate cu acest 
prilej, au stat mărturie nivelului 
dezvoltării culturale, maturității spi
rituale a poporului român.

La reușita acestei ample mani
festări și-au adus contribuția pres
tigioase colective artistice, ansambluri 
folclorice, numeroși artiști plastici, 
scriitori, cineaști, oameni de teatru, 
soliști vocali și instrumentiști din 
țara noastră. Manifestările românești 
desfășurate la Praga, Bratislava, in 
numeroase alte orașe ale Cehoslova
ciei au fost primite cu mult interes 
de publicul iubitor de artă, de presa 
din această țară.

Convorbiri polono-clenc
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat marți con
vorbiri între Wojciech Jaruzelski, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și primul .ministru 
al Greciei. Andreas Papandreu. care 
întreprinde o vizită oficială în capi
tala poloneză. Au fost abordate, po
trivit agenției P.A.P.. probleme re
feritoare la relațiile bilaterale si la 
situația internațională actuală.

Acțiuni represive 
ale autorităților rasiste 

de la Pretoria
PRETORIA 23 (Agerpres). — O ac

țiune represivă de o amploare rar 
întîlnită a fost declanșată marți de 
armata si politia regimului rasist 
sud-afriean in orașul locuit exclusiv 
de populația, africană. Scbokeng. si
tuat la sud de Johannesburg. Peste 
7 000 do militari si polițiști' puternic 
înarmați ati transformat localitatea 
într-un adevărat drop de bătălie — 
relatează agențiile de Dresă. încă de 
la miezul nopții, orașul a fost încer
cuit. toate căile de acces blocate, iar 
intersecțiile păzite cu arme grele, pe 
străzi circuited patrule cu armele în 
poziție do tragere. Astfel a început 
o vastă acțiune de percheziție a ab
solut fiecăreia din cele aproape 
20 000 de locuințe. „Oamenii de or
dine" ai regimului segregationist- mi
noritar al albilor de la Pretoria ur
măresc prin această acțiune fără 
precedent, după cum a declarat cu 
cinism ministrul sud-african „al le
gii si ordinii", să „curețe Sebo- 
keng-ul de elemente revoluționare" 
și să neutralizeze mișcarea tot mai 
largă împotriva apartheidului.

Au fost arestate, potrivit unui 
prim bilanț, aproape 400 de per
soane.

Hotărîrea C.C. al P.C. Chinez 
cu privire la reforma structurii economice

BEIJING 23 (Agerpres). — După 
cum a mai anuntat agenția China 
Nouă, la Beijing a avut loc plenara 
C.C. al P. C. Chinez, care a adoptat 
„Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez cu pri
vire la reforma structurii economice" 
și a stabilit convocarea în septem
brie 1985 a Conferinței naționale a 
P. C. Chinez.

în hotărîrea cu privire la reforma 
structurii economice se relevă că 
plenara a analizat situația politică 
și economică actuală din China și a 
sintetizat experiența construcției so
cialismului și mai .ales rezultatele 
reformei structurii economice în me
diul urban si rural în ultimii ani — 
transmite agenția China Nouă. Ple
nara a ajuns la un consens în ce 
privește faptul că — pornindu-se de 
la ideea necesității construirii socia
lismului cu specific chinez, prin apli
carea principiilor fundamentale ale 
marxismului în condițiile actuale din 
China — este necesar să se facă 
noi progrese în politica de stimulare 
a economiei interne, să se realizeze 
o mai mare deschidere fată de exte
rior. acoelerîndu-se restructurarea 
economiei naționale în ansamblu, cu 
accentul pe economia din mediul 
urban pentru' a se crea condiții noi 
și mai bune în procesul modernizării 
socialiste.

Hotărîrea arată că cea de-a treia 
plenară a celui de-al 11-lea Comitet 
Central al P. C. Chinez, stabilind ca 
întreaga activitate să se concentreze 
asupra construcției econdmice. a 
subliniat necesitatea imperioasă a 
reformei structurii economice. în ve
derea modernizării socialiste a Chi
nei. După această' plenară, partidul 
a realizat o serie de reforme, mai 
ales in mediul rural, unde restructu
rarea economică a înregistrat mari 
succese. Producția agricolă — con
stituind de multă vreme preocuparea 
majoră — s-a dezvoltat viguros în
tr-o foarte scurtă perioadă de timp. 
Reforma în mediul rural continuă, 
și economia rurală progresează în 
direcția specializării și a moderni
zării.

în hotărire se arată apoi : Orașele 
reprezintă centrele economice, poli
tice, științifice, tehnologice, cultura
le și educaționale unde se concentrea
ză industria modernă si membrii 
clasei muncitoare, ele jucind un rol 
conducător te modernizarea socialis
tă. Un sistem ferm de reforme con
stituie singura cale prin care orașele 
vor reuși să-si îndeplinească rolul lor 
conducător de întărire a economiei 
urbane si de stimulare a întregii 
economii, de deschidere către exte
rior si de promovare a unei dezvol
tări mai sănătoase si mai rapide a 
ansamblului economici naționale.

Structura economică — subliniază 
hotărîrea — trebuie să folosească 
mai bine ultimele realizări științifice 
și tehnologice prin promovarea pro
gresului științific si tehnologic si 
prin generarea de noi forte de pro
ducție.

După ce se relevă *că  in cei 35 de 
ani care au trecut de la crearea Re
publicii Populare Chineze, poporul 
ei. condus de P. C. Chinez, a reali
zat un sistem economie național Si 
industrial independent. deșțuX de 
cuprinzător, ati fost depuse eforturi 
pentru a se crea bazele materiale 
fundamentale necesare pentru a 
transforma China intr-o țară socialis
tă modernă, puternică ,și prosperă, 
cu un înalt nivel de democrație și ci
vilizație, în hotărire se subliniază : 
Trebuie să ne emancipăm mai mult 
gîndirea. să urmăm propria noastră 
cale, să promovăm creșterea forțelor 
de producție. Aceasta constituie o- 
biectivul fundamental al reformei 
noastre actuale.

Această reformă — se arată în do
cument — se va realiza sub condu
cerea partidului și statului, in mod 
planificat, sistematic si metodic. Ea 

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt '

va servi la progresul stabilității so
ciale. dezvoltării producției.-îmbună
tățirii nivelului de trai al oamenilor 
muncii, creșterii veniturilor statului.

Cheia restructurării economiei na
ționale este revigorarea întreprinde
rilor din mediv.1 urban, mai ales a 
întreprinderilor mari si mijlocii a- 
parținînd întregului popor — se sub
liniază. apoi. în hotărire. Pentru ca 
activitatea economică a întreprinde
rilor să corespundă cerințelor gene
rale ale creșterii economice, insti
tuțiile socialiste de stat trebuie să 
supravegheze, să ghideze si să re
glementeze activitățile întreprinderi
lor prin planificare si prin mijloace 
economice, administrative si legale.

întreprinderile — se arată în ho- 
tărîre — trebuie să elaboreze în ter
meni clari cerințele fiecărui loc de 
muncă si îndatoririle fiecărui mun
citor sau membru al personalului de 
conducere si să stabilească forme 
variate ale sistemului răspunderii 
economice, bazat. în principal, pe ac
tivități contractate, astfel incit să 
se obțină o înviorare a activității în
treprinderilor urbane, o creștere a 
simțului de' răspundere al muncito
rilor si al membrilor conducerii si 
să se ajungă la o punere deplină te 
valoare a inițiativelor, entuziasmului 
si spiritului creator. Principiile de 
bază ale acestui sistem al răspunde
rii sînt o îmbinare intre răspundere, 
autoritate și beneficiu, o unitate in
tre interesele statului, ale colectivi
tății si cele individuale, precum și 
o legare a veniturilor muncitorilor 
si ale membrilor conducerii de re
zultatele muncii lor.

Relevîndu-se necesitatea efectuări! 
treptate a unor majorări ale salarii
lor muncitorilor si ale personalului 
de' conducere, precum si în privința 
consumului populației. în hotărire se 
arată că aceste creșteri vor trebui 
să fie bazate pe o creștere a pro
ducției, pe rezultate economice mal 
bune, pe o sporire continuă a veni- 
turilqr statului si pe o corectă pro
porție între acumulare si consum.

Hotărîrea subliniază în continuare 
că trebuie extinsă în mod activ coo
perarea economică externă si schim
bul de tehnologie, pe baza princi
piilor egalității, independentei, bi
zuirii pe propriile forte, ale avanta
jului si bunei credințe reciproce.

în hotărire se nune un accent deo
sebit pe formarea cadrelor de con
ducere si administrative. în special 
de directori de întreprinderi, care să 
fie la curent cu problemele econo, 
mici si tehnologiei moderne si. tot
odată. animați de un spirit creator și 
novator.

Reforma structurii economice a 
Chinei — se subliniază in hotărire — 
va fi înfăptuită pe o arie lar
gă si in profunzime. Ea va avea 
implicații directe asupra viito
rului tării si asuora intereselor vi
tale ale milioanelor și milioanelor de 
muncitori, țărani si intelectuali. Toii 
tovarășii din partid trebuie să se afin 
în primele rinduri ale reformei.

în partea finală a hotăririi se ara
tă : Paralel cu înfăptuirea reforme > 
trebuie să întărim conducerea între
gului proces de consolidare a parti
dului. De asemenea, trebuie să' în
tărim si mai mult afirmarea știlulu: 
bun al partidului si spiritului de dis
ciplină. să menținem o viată politică 
internă de partid sănătoasă. în acti
vitatea ideologică si organizatorică 
din noua perioadă istorică trebuie să 
înfăptuim cu fermitate principiul 
călăuzitor al partidului, potrivit că
ruia această activitate trebuie să 
contribuie la îndeplinirea sarcinilor 
generale stabilite de partid, să fie 
strîns legată de construcția economi
că și de reforma structurii economi
ce. Comuniștii chinezi consideră că 
promovarea continuă a dezvoltării 
și progresului social este misiunea 
lor istorică — se subliniază in în
cheierea hotăririi.

UN IMPERATIV MAJOR AL VIEȚII INTERNAȚIONALE:

CREȘTEREA ROIULUI O.N.U. 1N SOIUJIONAREA 
PROBLEMELOR FUNDAMENTALE ALE CONTEMPORANEITĂȚI

A intrat în tradiție ca în fiecare 
an la 24 octombrie, ziua adoptării, 
în 1945, a Cartei O.N.U.. să se săr
bătorească „ZIUA NAȚIUNILOR 
UNITE". Creată la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, ca ex
presie a aspirațiilor înaintate ale tu
turor popoarelor, Organizația Națiu
nilor Unite și-a propus drept scop 
menținerea păcii și securității gene
rale, dezvoltarea de relații priete
nești intre națiuni, conlucrarea din
tre ele pentru a soluționa marile pro
bleme economice, sociale, culturale și 
umanitare ale lumii contemporane.

Importantele transformări revolu
ționare. naționale și sociale care au 
avui loc in lume in perioada post
belică și-au pus amprenta și asupra 
caracterului si fizionomiei organiza
ției. De la 51 de membri, cîț numă
ra in 1945. O.N.U. are în prezent 
159 de membri, transl'ormîndu-se în 
cel mai larg și cuprinzător for inter
national. in care toate statele pot 
participa activ și cu drepturi egale 
la dezbaterea și soluționarea pro
blematicii mondiale. Așa cum este 
cunoscut, de-a lungul celor 39 de ani 
de activitate. O.N.U. a înregistrat o 
serie de succese și realizări. Pot fi 
amintite astfel sesiunea Adunării Ge
nerale din 1960. care a aprobat isto
rica Declarație asupra acordării in
dependenței țărilor și popoarelor su
puse dominației colonialiste, sesiuni
le speciale ale Adunării Generale 
consacrate dezarmării, sesiunea spe
cială in legătură cu instaurarea noii 
ordini economice internaționale, di
ferite conferințe, mondiale privind 
dezvoltarea, știința si tehnologia, 
comerțul, alimentația și altele, cu 
■oate aceste prilejuri fiind adoptate 
o serie de rezoluții Importante pen
tru raporturile dintre statele membre.

Din păcate, nu întotdeauna docu
mentele si hotărârile adoptate au 
fost urmate și de acțiuni ferme de 
natură să ducă la rezolvarea ches
tiunilor cardinale cu care este con
fruntată lumea de azi. Sporirea ro

lului O.N.U., creșterea contribuției 
sale la soluționarea durabilă a unor 
asemenea probleme se impun cu 
atit mai mult cu cit pe arena in
ternațională se manifestă în prezent 
o încordare fără precedent. Se in
tensifică politica de menținere și de 
reîmpărțire a zonelor de influentă 
și sferelor de dominație, politica de 
forță și de amenințare cu forța ; pe 
diferite meridiane s-au agravat ve
chile conflicte dintre state si au a- 
părut altele noi. s-au amplificat ma
nifestările actualei crize economice, 
care afectează practic toate statele 
șl in mod deosebit țările în curs de

DE „ZIUA NAȚIUNILOR UNITE"

dezvoltare ; mai presus dc toate, 
cursa înarmărilor, in primul rind 
nucleare, a atins proporții alarmante, 
sporind pericolul ' unui nou război 
mondial, care in actualele împreju
rări s-ar transformai inevitabil.' în- 
tr-o conflagrație nucleară, cu conse
cințe incalculabile pentru întreaga 
umanitate.

Pornind tocmai de la asemenea 
realități. România, președintele ță
rii, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, au 
militat și militează cu consecventă 
ca organizația mondială să-și înde
plinească în condiții cit mai bune 
misiunea ee-i revine. Să răspundă 
pe deplin așteptărilor popoarelor. Re- 
afirmînd această poziție, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arată : „A- 
cordâtn o mare importantă Organiza
ției Națiunilor Unite, cel mai repre
zentativ for mondial, chemat să a- 
signre participarea tuturor statelor la 
dezbaterea și soluționarea marilor 
probleme contemporane. I)e aceea 
considerăm necesar să se facă totut 
pentru perfecționarea activității Or
ganizației Națiunilor Unite, pentru 
democratizarea sa continuă, pentru 

sporirea rolului și contribuției sale 
la viata internațională".

în acest spirit a acționat țara noas
tră in decursul celor 29 de ani de 
cînd este membră a organizației, ac
tivitatea susținută și inițiativele sale 
constructive în probleme de cea mai 
mare importantă pentru destinele 
păcii și securității internaționale 
bueurindu-se de un amplu ecou in
ternational. Pe aceeași linie s-a în
scris șt documentul -Poziția Româ
niei. concepția si aprecierile președin
telui Nicolae Ceaușescu. privind asi
gurarea păcii, realizarea dezarmării, 
destinderii si colaborării internațio

nale", prezentat la actuala sesiune 
a Adunării Generale de către mi
nistrul de externe român, document 
care a întrunit largi aprecieri pozi
tive în rîndul celorlalte state mem
bre ale organizației.

în condițiile în care problema fun
damentală a epocii noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare. în primul rind 
ia dezarmarea nucleară, apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al 
națiunilor la viață, la pace, proble
matica încetării înarmărilor și dezar
mării a o-cupat și ocupă tin loc im
portant pe agenda O.N.U., inclusiv 
a sesiunii aflate in curs de desfășu
rare. Dealtfel, tot în această zi dc 
octombrie incepe .„SAFTAMINA 
PENTRU DEZARMARE", manifes
tare cu caracter amplu. în cadrul 
căreia toate statele membre ale 
O.N.U., toate popoarele lumii sint 
chemate să întreprindă acțiuni hotă
rîie pentru dezvăluirea pericolului 
uriaș pe care îl prezintă acumularea 
de arme de distrugere în masă, pen
tru înlăturarea primejdiei nucleare și 
trecerea la măsuri energice, și hotărî- 

te de dezarmare. O importantă di
recție de acțiune în acest sens o 
constituie înghețarea și reducerea 
bugetelor militare, problemă care se 
află pe ordinea de zi a O.N.U. ca ur
mare a unei inițiative a țării 
noastre.

Deosebit de actuale sint, in îm- 
prejurările cînd în întreaga lume se 
multiplică focarele de tensiune și 
conflict, propunerile legate de întă
rirea principiilor și normelor drep
tului internațional și a contribuției 
O.N.U. la traducerea lor in viață. 
După adoptarea, de către Adunarea 
Generală, prin consens, in 1982. a 
„Declarației asupra reglementării 
pașnice a diferendelor internațio
nale", inițiată de țara noastră, de 
un real interes și o largă adeziune 
se bucură, in prezent, propunerea 
țării noastre de creare în cadrul 
O.N.U. a unei comisii de bune oficii, 
mediere și conciliere, care să acțio
neze prompt și eficient în direcția 
prevenirii apariției de noi confrun
tări armate, pentru soluționarea 
pașnică a conflictelor și a oricăror 
altor probleme litigioase dintre 
state.

O cerință importantă pentru pacea 
și securitatea popoarelor, pentru în
suși viitorul omenirii o reprezintă 
lichidarea subdezvoltării care, in 
condițiile crizei economice mondiale, 
ș-a accentuat tot mai mult, redu
cerea decalajelor dintre țările bo
gate și țările sărace, edificarea noii 
ordini economice internaționale. Nu 
întîmplător în ultimii ani, Ziua Na
țiunilor Unite este marcată și ca 
„ZI MONDIALA DE INFORMARE 
ASUPRA DEZVOLTĂRII". Dintre 
multiplele aspecte care țin de acest 
cerc de probleme o atenție priori
tară reclamă cea a datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare. în 
acest sens fiind bine cunoscute pro
punerile formulate de România. 
In examinarea ansamblului pro
blemelor economice internaționale, 
eforturile trebuie concentrate, după 

părerea țării noastre, in direcția gă
sirii căilor pentru angajarea unor 
tratative globale, in cadrul O.N.U., 
intre țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare, în scopul depășirii 
crizei actuale, eradicării subdezvol
tării, progresului general.

In zilele noastre. în ansamblul e- 
fdrturilor pentru rezolvarea proble
melor acute ale lumii contemporane 
un rol important revine tinerei gene
rații, viitorul fiecărei națiuni. alzîn
tregii umanități aflindu-șe în cone
xiune directă cu educarea tineretului 
în spiritul celor mai nobile idealuri 
de muncă, libertate și pace. O însem
nătate deosebită pe această linie o 
are inițiativa României privind mar
carea în 1985 a „Anului Internațio
nal al Tineretului", sub deviza 
„Participare, Dezvoltare, Pace", ini
țiativă susținută de toate statele 
membre ale O.N.U.

Atașamentul profund al României 
față de scopurile și principiile Cartei 
O.N.U., activitatea sa constructivă 
vizînd ridicarea organizației la înăl
țimea obiectivelor pentru care a 
fost creată, creșterea contribuției 
sale la făurirea unei lumi a păcii și 
înțelegerii între toate popoarele 
constituie izvorul unei largi apre
cieri și recunoașteri pe plan inter
național. Semnificative sînt in aceas
tă privință cuvintele secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar : „Președintele Nicolae
Ceaușescu este un om care crede in 
Organizația Națiunilor Unite, crede 
că O.N.U. este un instrument adec
vat pentru soluționarea problemelor i 
internaționale, dar că, pe de. altă j 
parte, se simte nevoia unei schim- 
bări a modului in care organizația j 
mondială este folosită de țările I 
membre. Activitatea României a Ș| 
exercitat o deqsebilă influență asu
pra țărilor membre ale O.N.U. Ea a 
obținut rezoluții de o extraordinară 
importanță pentru viața interna
țională".

Acționind neabătut pentru înfăp
tuirea idealurilor de înțelegere, liniș
te și colaborare ale întregii umani
tăți, România socialistă, așa cum 
sublinia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este ferm hotărîtă să-și 
aducă și în continuare contribuția 
pentru ca Organizația Națiunilor 
Unite să joace un rol tot mai im
portant in marea luptă a popoarelor 
pentru pace, securitate și destindere 
în lume, pentru progres economic și 
social.

Radu BOGDAN

LUCRĂRILE CONSILIULUI GUVERNATORILOR AL FONDULUI INTER- I 
NAȚIONAL DE DEZVOLTARE AGRICOLA (F.I.D.A.), organism specializat ! 
al O.N.U. insărcinat cu acordarea de asistență financiară pentru dezvol
tarea agriculturii în țările lumii a treia, s-au deschis la Paris . Deschlzînd j 
dezbaterile, președintele Franței, Franțois Mitterrand, a declarat că țările ' 
in curs de dezvoltare, mai ales cele din Africa, sînt confruntate cu o criză 
alimentară foarte gravă, ceea ce necesită asistență sporită atit din partea ; 
statelor dezvoltate, cit și a organismelor de finanțare Internațională. Tot- ■

I
odotâ, șeful statului francez a atras atenția asupra pericolului pe care îl 
reprezintă nu numai pentru agricultură, dar și. pentru echilibrul ecologic 
al planetei exploatarea nerațională a pădurilor, care o dus, îndeosebi in 
țările în curs de dezvoltare, la defrișarea unor întinse suprafețe de teren.

COOPERAREA EGIPTEANO-SU-
DANEZA. Țn comunicatul dat pu
blicității la încheierea lucrărilor 
Adunării Naționale a Văii Nilului,
se arata ca au fost adoptate o se- 

Irie de recomandări în vederea in
tensificării in continuare a coope
rării pe plan politic si economic 
dintre Egipt' si Sudan. în interesul 
ambelor țări. „Parlamentul Văii 

I Nilului" (cum mai este denumit 
acest for consultativ), constituit în 

Ibaza „Cartei integrării" sudanezo- 
egfotene. s-a pronunțat, totodată, 
pentru elaborarea unei strategii 

I menite să asigure securitatea in re
giunea Mării Roșii, cu colaborarea 
tuturor statelor riverane.

| NOUA ZEELANDA SE OPUNE 
| CONTINUĂRII EXPERIENȚELOR 

CU ARME NUCLEARE in regiunea 
Pacificului de sud și in intreaga 
lume, a declarat primul ministru 
neozeelandez, David Lange. „Sin- 
tem. îndeosebi, preocupați de ex
periențele franceze deoarece ele au 
loc in Pacificul de sud, unde trăim 
nol“, a spus premierul neozeelan
dez.. El a arătat că nu numai Noua 
Zeelandă, ci și celelalte țări din 
bazinul Pacificului de sud se opun 
continuării • experiențelor nucleare 

j franceze in această regiune.
LA REUNIUNEA MINISTERIA-

ILA O.P.E.C. de la Geneva, la care 
au participat șase din cele 13 state 
memb're ale organizației, s-a ajuns

Ila un ..acord de principiu" asupra 
reducerii producției de petrol în 
scopul menținerii actualelor pre
turi. Reuniunea a examinat situa-

Iția de pe piața mondială a petro
lului intervenită în urma deciziei 
unor producători — Norvegia. Ma-

. rea Britanie si Nigeria — de a re
duce prețul petrolului sub nivelul

I de 29 dolari barilul stabilit anterior 
la reuniunea O.P.E.C. de la Lon-

| dra.

CONDUCĂTORII PARTIDELOR ! 
POLITICE DE OPOZIȚIE DIN 
URUGUAY se vor reuni in cursul i 
acestei săptămini pentru a defini
tiva pozițiile lor cu privire la co- 
ordonarea acțiunilor in perspectiva 
instaurării in țară a unui guvern 
civil, la 1 martie 1985. Candidații la I 
alegerile prezidențiale din Uruguay, 
de la 25 noiembrie, Julio Maria I 
Sangutnetti (Partidul Colorado), Al
berto Zumaran (Partidul Național- 
Blanco), Juan Vicente Chiarino < 
(Uniunea Civică) și Liber Seregni i 
(liderul Frontului Amplu), din care I 
face parte șl Partidul Comunist, vor 
examina cu acest prilej punctele | 
de vedere comune asupra realizării . 
unui acord programatic național in 
domeniile prioritare ale vieții po- . 
litice și economico-sociale urugua- I 
pene. ‘ I

MINIȘTRII DE EXTERNE DIN I 
TARILE MEMBRE ALE C.E.E.. I 
reuniți la Luxemburg, au aiuns la 
un acord nrivirtd propunerile ce l 
urmează să fie prezentate Spaniei 
si Portugaliei în vederea proiecta- 1 
țel aderări a acestora la Piața co
mună.

ADUNAREA LEGISLATIVA A 
SALVADORULUI a decretat, marți, i 
prelungirea cu 30 de zile a stării j 
de urgență. Decizia a fost adoptată ' 
la cererea Consiliului de Miniștri, 
in contextul agravării conflictului I 
intern.

VENEZUELA Șt ECUADORUL I 
au semnat un acord comercial, care 
contribuie la lărgirea si diversifi
carea schimburilor dintre ele we . 
sistemul mărfurilor în contranarti- I 
dă. Schimburile de această na- • 
tură au fost recomandate de Siste
mul Economic Latino-American I 
(S.E.L.A.). în scopul economisirii | 
devizelor si stimulării cooperării 
regionale. .


