
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe Kari

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul Televiziunii finlandeze

Mănty. adjunct al șefului Departa
mentului' de actualități al Televiziu
nii finlandeze.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru Televiziunea finlandeză.
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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI N8C0LAE CEAUȘESCU,
A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită tle stat,

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 4 iunie, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI ÎN INDUS
TRIE, INVESTIȚII ȘI COMERȚ EXTERIOR 
ÎN PERIOADA I.I.—31.V., ȘI, ÎN MOD 
DEOSEBIT, PE LUNA MAI 1985, COMPA
RATIV CU REALIZĂRILE DIN ACELEAȘI 
PERIOADE ALE ANULUI 1984. în cadrul 
ședinței, conducătorii ministerelor economice 
au raportat asupra modului în care s-a acțio
nat in sectoarele lor de activitate pentru 
realizarea prevederilor de plan, în special a 
exportului, și au prezentat măsurile luate 
pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor 
prevăzute pentru luna iunie și pe întregul 
an, pentru încheierea cu rezultate cît mai 
bune a actualului cincinal.

Pornind de la rezultatele obținute, de la 
faptul că și în această perioadă au continuat 
să se manifeste serioase rămîneri în urmă în 
ceea ce privește îndeplinirea planului de 
export și, în general, realizarea producției 
planificate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat activitatea nesatisfăcătoare a unor 
ministere economice, pe miniștrii și consi
liile de conducere ale acestora, precum și pe 
viceprim-miniștrii de resort, care nu au 
asigurat toate măsurile ce se impuneau în 
vederea îndeplinirii riguroase a sarcinilor de 
export, a tuturor indicatorilor de plan, can
titativi și calitativi. S-a cerut guvernului, 
ministerelor economice, centralelor indus
triale și unităților producătoare să acționeze 
cu toată fermitatea pentru recuperarea in
tr-un timp cît mai scurt a răminerilor in 
urmă și pentru îndeplinirea ritmică, integra
lă, și Ia un nivel calitativ superior a produc
ției stabilite, în mod deosebit a celei desti
nate exportului, pentru realizarea obiective
lor de investiții Ia termenele prevăzute in 
plan. S-a indicat să fie luate măsuri ferme 
pentru buna organizare a muncii și produc
ției, pentru întărirea spiritului de ordine și 
disciplină în fiecare sector de activitate, 
pentru utilizarea cu maximă eficiență a po
tențialului tehnic și unlan de care dispune 
economia noastră națională. S-a subliniat că 
trebuie acordată în continuare toată atenția 
creșterii mai accentuate a productivității 
muncii, sporirii eficienței întregii activități 
economice prin utilizarea cu maximă grijă a 
materiilor prime, energiei și combustibilului, 
introducerea și mai largă în circuitul pro
ductiv a materialelor refolosibile, reducerea 
consumurilor specifice și a cheltuielilor ma
teriale.

Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a exprimat convingerea 
că, sub conducerea organelor și organizați
ilor de partid, oamenii muncii din industrie, 
din toate ramurile economiei naționale vor 
face totul pentru ridicarea întregii activități 
la nivelul exigențelor actualei etape de dez
voltare a societății noastre, pentru realizarea 
in bune condiții a tuturor prevederilor de 
plan, așigurînd, pe această bază, transpune
rea neabătută în viață a hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea al partidului, a Programu
lui de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Comitetul Politic Executiv a exami
nat și aprobat PROPUNERILE PRI
VIND PLANUL DE ȘCOLARIZARE, NU
MĂRUL DE BURSE PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 1985—1986 LA TOATE GRADE
LE DE ÎNVĂȚĂMÎNT. Elaborate în confor
mitate cu hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român și pe 
baza propunerilor ministerelor, instituțiilor 
centrale și comitetelor executive ale consi
liilor populare, cifrele de școlarizare reflec
tă preocuparea statornică a conducerii parti
dului și statului nostru, personal a secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a crea’ învățămintu-

lui de toate gradele — primar, gimnazial, 
liceal, profesional, superior și postuniversi
tar — cele mai bune condiții pentru a se 
dezvolta puternic, strîns legat de viață, de 
cerințele actuale și de perspectivă ale eco
nomiei naționale. Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că propunerile privind școlariza
rea în anul de îhvățămînt 1985—1986 au 
în vedere ca marea majoritate a elevilor din 
clasa a IX-a să fie pregătiți în licee cu pro
filuri industriale, agroindustriale, silvice. 
Pentru asigurarea unui număr cît mai mare 
de cadre de muncitori cu înaltă calificare, 
se prevede creșterea în continuare a pon
derii absolvenților de 10 clase cuprinși în 
școlile profesionale. Va spori, totodată, nu
mărul elevilor în învățămîntul de maiștri.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, propunerile privind numărul 
burselor ce vor fi acordate elevilor și stu
denților în anul școlar și universitar 1985— 
1986, subliniind că ele asigură, în spiritul 
politicii umaniste a partidului și statului 
nostru, condiții tot mai bune de viață și de 
pregătire tineretului studios.

în același timp, au fost aprobate propu
nerile de primire la studii în Republica 
Socialistă România, în anul universitar 
1985—1986, a cetățenilor străini.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Poli
tic Executiv a dezbătut și aprobat RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA ȘI 
DESFĂȘURAREA ÎN BUNE CONDIȚII A 
LUCRĂRILOR DIN CAMPANIA AGRICO
LĂ DE VARĂ.

Pe baza programului adoptat de recenta 
plenară a Consiliului Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit măsurile 
ce se impun pentru strîngerea, transportul 
și depozitarea într-un timp cît mai scurt și 
iară pierderi a recoltei de vară. S-a subli
niat că, în condițiile climatice ale acestui 
an agricol, trebuie să se acționeze cu toată 
răspunderea pentru strîngerea recoltei de 
orz în 3—4 zile și a celei de grîu în 8—10 
zile. în acest scop, s-a cerut unităților și 
organelor agricole, comitetelor județene de 
partid să încheie neîntîrziat toate pregăti
rile pentru această importantă campanie 
agricolă, așigurînd funcționarea ireproșabilă 
a combinelor și celorlalte utilaje agricole, 
a mijloacelor de transport, precum și în
treaga cantitate de piese de schimb nece
sare reparării mașinilor in timpul strîngerii 
recoltei.

Totodată, pentru efectuarea integrală și 
în perioadele optime a lucrărilor agricole de 
vară s-au indicat folosirea cît mai rațională 
a cadrelor de mecanizatori, mobilizarea lar
gă a tuturor locuitorilor satelor, organizarea 
temeinică a activității la nivelul fiecărei 
unități agricole — cooperatiste și de stat —, 
al fiecărei ferme, astfel îneît să se mun
cească neîntrerupt, zi și noapte, într-un spi
rit de ordine și disciplină, de înaltă răspun
dere pentru strîngerea în cele mai bune 
condiții a recoltei din acest an.

Comitetul Politic Executiv a subliniat ne
cesitatea ca, paralel cu desfășurarea campa
niei de strîngere a cerealelor, să fie efec
tuate Ia timp și de calitate corespunzătoare 
lucrările privind eliberarea terenului, însă- 
mînțarea culturilor duble, irigarea și între
ținerea culturilor prășitoare, recoltarea le
gumelor și furajelor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat — cu unele îmbunătă
țiri — PROPUNERILE PRIVIND STABI
LIREA FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ PENTRU DEPĂȘIREA ’PLA
NULUI PE ANUL 1984.

în cadrul ședinței, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU A INFORMAT DESPRE VI
ZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE PE CARE 
A EFECTUAT-O, ÎN FRUNTEA UNEI DE
LEGAȚII DE PARTID ȘI DE STAT, ÎN 
REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ,

în perioada 28—30 mai, la invitația tova
rășului Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Germane, 
a Comitetului Central al P.S.U.G., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
R.D. Germane.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitei, care a marcat 
un moment de cea mai mare însemnătate 
in evoluția bunelor relații dintre partidele, 
țărjle și popoarele noastre. S-a subliniat că 
noua întîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker se înscrie în 
practica — devenită tradițională — a con
tactelor prietenești, la nivel înalt, care au 
un rol determinant în promovarea susținută 
a conlucrării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit din Germa
nia, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

A fost evidențiat, cu satisfacție, faptul că 
cei doi conducători de partid și de stat au 
exprimat, în timpul convorbirilor, voința 
comună de a amplifica și mai mult rapor
turile rodnice, multilaterale, dintre România 
și R.D. Germană. în acest sens, Comitetul 
Politic Executiv a relevat importanța Pro
gramului de lungă durată privind dezvol
tarea colaborării economice și tehnico-știin- 
țifice, a specializării și cooperării în produc
ție dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, pînă în 
anul 2000, document semnat, la încheierea 
vizitei, de tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, care deschide o nouă etapă 
și dă o largă perspectivă conlucrării dintre 
cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de 
asemenea, înțelegerile convenite de secreta
rul general al P.C.R. și secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G. de a extinde colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, de a intensifica 
contactele, consultările, schimburile de ex
periență in probleme de interes comun.

A fost manifestată convingerea că promo
varea continuă a conlucrării dintre partidele 
și țările noastre este în folosul și spre binele 
ambelor popoare, al edificării noii orînduiri 
în România și R.D. Germană, al creșterii 
forței socialismului și a prestigiului său în 
lume, al cauzei păcii, înțelegerii și colaboră
rii dintre națiuni.

în același timp, s-a reliefat profunda sem
nificație a schimbului de păreri pe care to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker 
l-au avut în probleme esențiale ale vieții 
politice internaționale. Comitetul Politic 
Executiv a scos în evidență hotărîrea parti
delor și țărilor noastre — reafirmată, cu pri
lejul vizitei, de cei doi conducători de partid 
și de stat — de a conlucra tot mai strîns pe 
arena mondială, de a acționa ferm și în vi
itor, împreună cu celelalte țări socialiste, cu 
popoarele și forțele iubitoare de pace de 
pretutindeni, pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, pentru soluționarea 
pe cale politică a diferendelor dintre state, 
reluarea și consolidarea cursului destinderii, 
edificarea unui climat de securitate, încre
dere și largă colaborare pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, în 
unanimitate, înțelegerile și documentele con
venite cu prilejul vizitei și a cerut guvernu
lui, ministerelor, celorlalte organe economice 
centrale să asigure realizarea, în cele mai 
bune condiții, a măsurilor stabilite privind 
dezvoltarea tot mai puternică a colaborării 
prietenești dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană, 
în interesul celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității de 
partid și de stat.
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președintele Republicii Finlanda, Mauno Koivisto,

împreună cu doamna Tellervo Koivisto

BUN VENIT PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 

Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele 
Republicii Finlanda, Mauno Koivisto, împreună cu doamna Tellervo 
Koivisto, sosește astăzi în tara noastră într-oKoivisto, sosește astăzi în țara

Mauno Koivisto s-a născut în ora
șul Turku, la 25 noiembrie 1923. 
După terminarea școlii generale, a 
fost învățător și funcționar in 
litatea sa natală. în paralel, 
el a studiat la Universitatea 
din Turku, absolvind, în anul 
1953, Facultatea de filozofie. în 
1956, susține teza de doctorat 
pe tema „Relațiile sociale în 
portul Turku".

După ce deține funcția de 
consilier municipal în orașul 
Turku, în perioada 1958—1966, 
este director, apoi director 
general al Casei de economii 
a muncitorilor din Helsinki.

în anii 1966—1967 ocupă 
funcția de ministru de finanțe 
in guvernul condus de Rafael 
Paasio, după care este numit 
guvernatorul Băncii Finlandei.

în perioada 1968—1970 este 
prim-ministru al guvernului 
de centru-stinga. După alege
rile parlamentare din 1970, 
Mauno Koivisto redevine gu
vernator al Băncii Finlandei, 
post in care rămîne pînă în 
anul 1979 (cu o mică întreru
pere in 1972, cînd deține 
funcțiile de viceprim-minis- 
tru și ministru al finanțelor 
în guvernul social-democrat).

între anii 1979 și 1982 deține 
funcția de 
unui nou 
stingă, iar 
brie 1981 
prezidențiale 
ianuarie 1982 deține și funcția 
de președinte ad-interim al 
Finlandei.

prim-ministru al 
cabinet de centru- 
de la 10 septem- 
pînă la alegerile 

anticipate din

loca-

lor socială, 
continuarea 
a

vizită de stat.

Ea se pronunță pentru 
procesului de edificare 

securității europene inaugurat 
prin semnarea Actului final de la

De la 26 ianuarie 1982, 
Mauno Koivisto îndeplinește înalta 
•funcție, de, președinte -al Republicii 
Finlanda, cu un mandat de șase ani.

în discursul rostit cu prilejul in
stalării în funcția' supremă de stat, 
el a declarat că va depune eforturi 
pentru menținerea și consolidarea 
respectului și încrederii de care se 
bucură pe plan internațional politica 
de pace și neutralitate activă a țării 
sale.

Finlanda cultivă relații de 1 priete
nie și colaborare cu țările vecine, cu 
țările europene și de pe alte conti
nente, fără deosebire de orînduirea

Helsinki, pentru reluarea politicii 
de destindere, depunind eforturi in 
direcția opririi cursei înarmărilor și 
eliminării pericolului unei catastrofe 
nucleare, inclusiv prin crearea unei 
zone denuclearizate în nordul con
tinentului.

Relațiile economice dintre România 
și Finlanda se dezvoltă constant, 
existînd toate condițiile pentru am
plificarea lor, in special pentru creș
terea schimburilor comerciale. Pro
tocolul celei de-a XV-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-finlandeze 
de comerț și cooperare economică,

industrială și tehnică, desfășurată 
recent, prevede măsuri privind dez
voltarea și diversificarea în' conti
nuare a schimburilor comerciale. Au 
fost stabilite, totodată, noi căi și 
forme de cooperare economică intre 
România și Finlanda, inclusiv în do
meniul cooperării în terțe țări.

Evocind cu satisfacție raporturile 
dintre cele două țări, care au fost 

puternic impulsionate de in- 
tîlnirile româno-finlandeze la 
cel mai înalt nivel, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arăta că relațiile 
dintre România și Finlanda 
au cunoscut, în ultimii ani, 
un curs ascendent „atît ne 
plan economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, cît și pe plan 
politic".

Cu prilejul primirii, Ia Hel
sinki, a ministrului român al 
afacerilor externe, șeful statu
lui finlandez a apreciat efor
turile consecvente, neobosite 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe linia salvgardă
rii păcii și înfăptuirii dezar
mării, în primul rind a dezar
mării nucleare. Cu aceeași 
ocazie, președintele Finlandei 
a exprimat dorința de a se în- 
tilni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în cadrul bunelor relații 
statornicite între România și 
Finlanda, vizita pe care pre
ședintele Mauno Koivisto o 
începe astăzi în țara noastră 
prilejuiește o reafirmare a 
dorinței celor două țări și 
popoare de mai bună cunoaș
tere, de înțelegere reciprocă. 
Ea reprezintă, totodată, o ac
țiune concretă menită să faci
liteze destinderea pe conți?
nentul nostru, să influențeze 

pozitiv cooperarea interr tțională, 
pacea și securitatea .în Eurcpa și in 
întreaga lume.

Poporul român, animat de senti
mente de stimă si prietenie fată de 
poporul finlandez, salută vizita pre
ședintelui Finlandei cu convingerea 
că dialogul la nivel înalt de la Bucu
rești va avea rezultate fructuoase 
bentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre cele două țări și po
poare și adresează înaltilor oaspeți 
tradiționala urare de „Bun venit pe 
pămintul României !“.

A
,------ ÎN FOLOSUL ECONOMIEI NAȚIONALE, AL NOSTRU, AL TUTUROR

CIT MAI MULTE MATERIALE
RECUPERATE 
RECONDIȚIONATE
REFOLOSITE

în Raportul prezentat 
la Congresul al XlII-lea 
al partidului; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Se va intensifica 
activitatea de recuperare 
Și refolosire a surselor de 
energie și materiale. Pe 
această bază, in multe 
sectoare va trebui să 
asigurăm 50 la sută și 
chiar peste 50 Ia sută din 
necesarul de materii pri
me". Sint cerințe de ma
ximă importanță pentru 
mersul inainte al econo
miei națibnale, . pentru 
asigurarea dezvoltării sale 
eficiente, pentru realiza
rea aprovizionării cores
punzătoare a unităților 
economice cu resursele 
materiale necesare.

Experiența acumulată 
in ultimii ani’ în țara 
noastră, realizările do- 
bindite pe plan mondial 
atestă largile posibilități 
existente in acest dome
niu, acțiunea de recicla
re a materialelor inscriin- 
du-se ca. una din acțiu
nile de acută utilitate și 
necesitate practică in an
samblul preocupărilor 
privind dezvoltarea bazei 
de materii prime și ma
teriale.

Desigur. în cadrul ac
țiunii de recuperare a 
materialelor refolosibile 
aportul principal revine 
marii industrii, unităților 
economice, acolo unde se 
utilizează materiile pri
me și unde in urma pro
ceselor .tehnologice re
zultă numeroase materia
le recuperabile și refo
losibile. Deosebit de im
portantă este însă și 
contribuția gospodării
lor populației, aceasta cu 
atît mai mult cu cît în 

‘ fiecare gospodărie se a- 
dună și rămin nefolosite 
destule bunuri uzate, ce 
nu mai fac trebuință ce
tățenilor, ca și diverse 
resturi metalice, chimice, 
din hîrtie, sticlă, cauciuc, 
textile ș.a.

Colectarea tuturor a- 
cestor materiale in fo
losul economiei, al socie
tății trebuie înțeleasă de 
noi toți, de fiecare cetă

țean în parte, ca o cerin
ță patriotică, de interes 
general. De altfel, este 
în firea bunului gospo
dar să nu risipească ni
mic, să repună in valoa
re tot ceea ce e posibil 
să fie valorificat. Avem, 
așadar, cu toții datoria 
să dăm dovadă de înalt

Dispunem în toată țara 
de unități specializate în 
colectarea și preluarea 
materialelor refolosibile 
de la populație. Pe lingă 
ceea ce valorifică di
rect cetățenii la puncte
le de colectare se desfă
șoară ample acțiuni de 
recuperare a materialelor

J Este posibil și necesar j 
j ca, prin intensificarea j 
î acțiunilor de colectare, ! 
t volumul materialelor J ( i

refolosibile recuperate ) 
ț din gospodăriile ) 
populației să sporeas- j 

} că încă din această j 
j lună cu cel puțin ț 
j 20-30 LA SUTĂ j

spirit civic, să strîngem 
și să predăm cu grijă la 
centrele de colectare toa
te acele obiecte și mate
riale ce nu ne mai fac 
trebuință în gospodărie. 
Să nu uităm că aceste 
obiecte și materiale in
corporează muncă și va
lori importante, că fieca
re gram de materie pri
mă se obține cu mari 
cheltuieli, de multe ori 
in valută, și de aceea 
este nefiresc ca ele să ia 
drumul haldelor de gu
noi, in loc să fie rein
troduse in circuitul eco
nomic.

refolosibile din gospodă
riile populației prin an
trenarea organizațiilor de 
pionieri și U.T.C., de 
sindicat, femei și O.D.U.S., 
a comitetelor de cetă
țeni și asociațiilor de lo
catari, a tuturor organi
zațiilor de masă și ob
ștești de la orașe și de 
la sate. Important este 
acum ca, prin impulsio

narea acțiunilor de co
lectare. să se asigure su
plimentarea încă din a- 
ceastă lună cu cel puțin 
20—30 la sută a volumu
lui de materiale recupe
rabile colectate de la gos
podăriile populației, in 
vederea acoperirii mai 
bune a balanțelor de 
aprovizionare ale econo
miei.

Pentru aceasta se cer 
luate măsuri de mai bună 
organizare a întregii ac
tivități de colectare, pre
luare și valorificare a 
materialelor și, in pri
mul rînd, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de 
manipulare și transport, 
prin utilizarea tuturor 
mașinilor care circulă în 
localități și intre locali
tăți, astfel incit să se asi
gure folosirea lor în 
sistem plin-plin. De 
asemenea, întreprinderile 
județene de recuperare 
și valorificare a mate
rialelor refolosibile, cu 
sprijinul consiliilor popu
lare, vor trebui să asi
gure spațiile și recipien- 
ții nqcesari pentru colec
tarea materialelor din 
curțile și apartamentele 
cetățenilor. Se impune tot
odată desfășurarea unor 
intense activități politi
co-educative în rindul 
populației, pentru ca fie
care cetățean — la locul 
de muncă și acasă — să 
se dovedească un bun 
gospodar, nelăsînd să se 
risipească nici un mate
rial refolosibil.

Țara are nevoie de tot 
mai multe materiale și 
nici un efort pe această 
linie nu este prea mic ! 
Valoroasă și așteptată 
este orice contribuție a 
noastră, a tuturor cetă
țenilor, înțelegînd că de 
modul cum ne gospodă
rim resursele materiale 
depind progresul țării, 
bunăstarea fiecăruia din
tre noi.

Publicăm în pagina a lll-a experiența a 
două întreprinderi din județul Timiș în 
reintroducerea în circuitul economic a 

pieselor de schimb.
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ANGAJAREA COMUNISTĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA LOR
Una dintre principalele atribuții 

care revin organelor și organizații
lor de partid din întreprinderi în 
exercitarea rolului lor de conducă
tor politic o reprezintă asigurarea 
participării nemijlocite a comuniști
lor la rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă colectivele de 
muncă din care fac parte. La rîndul 
lor, comuniștii au înalta îndatorire 
de a fi prezenți-, în primul rînd 
prin fapte, în procesul permanent 
de ridicare calitativă a întregii ac
tivități economice. în Raportul pre
zentat la marele forum al comuniș
tilor, secretarul general al parti
dului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sublinia în acest sens : 
„Rolul conducător al partidului nu 
reprezintă o lozincă sau o cerință 
abstractă, el se materializează în 
munca de zi cu zi a fiecărei orga
nizații, a fiecărui organism de 
partid, a fiecărui comunist".

în lumina comandamentelor poli
tice și economice actuale, corespon
denții noștri județeni Gheorghe 
Manea (Dîmbovița), Virgil Tătaru 
(Mehedinți), Gheorghe Crișan (Bis- 
trița-Năsăud) și Gheorghe Baltă 
(Bacău) au consemnat, la fața locu
lui, fapte. acțiuni, opinii despre 
modul în care unele organe și or
ganizații de partid se străduiesc să 
pună în valoare cît mai bine, cit 
mai prompt și mai eficient, prin 
intermediul sarcinilor de partid, su
gestiile și propunerile comuniștilor 
făcute în adunările generale de. 
partid.

Preocuparea permanentă pentru 
finalizarea măsurilor stabilite de a- 
dunările generale este ideea pe care 
o relevă exemplul prezentat de to
varășul Stelian Codreanu, secreta
rul uneia dintre cele trei organiza
ții de bază din secția armături in
dustriale din cadrul întreprinderii 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște. 
Potrivit relatării sale, aplicarea a- 
cordului global s-a dovedit și aici a 
fi o formă de organizare și retribui
re a muncii ce stimulează energiile 
și spiritul de inițiativă al oameni
lor. Surprinzător însă. în timp ce în 
toate celelalte compartimente ale 
secției interesul pentru ridicarea ca
lității produselor era în creștere, la 
prelucrări mecanice acest interes era 
mult mai puțin evident. Exista, de
sigur.- o cauză, dar această nu era 
simplu de stabilit, deoarece nimeni 
nu și-a îndreptat pentru moment a- 
tenția către modalitatea practică de 
aplicare a acordului global în acest 
sector. Comunistul • Petre Ioniță, 
controlor tehnic de calitate, a sesi
zat că noua formă de retribuire se 
aplicase aici fără să se țină seama 
de specificul activității, ceea ce fă
cea ca răspunderea personală să fie 
mai greu de precizat și, drept ur
mare, să se dilueze. La o adunare 
generală de partid, el a prezentat 
amănunțit constatările sale, încheind 
cu propunerea de a se adopta un 
sistem de evidență a lucrărilor din

care să rezulte cu claritate cine a 
efectuat și controlat fiecare opera
ție. Fiind vorba de o măsură ce viza 
locuri de muncă unde acționează și 
comuniști din celelalte două orga
nizații de, bază, propunerea a fost 
preluată de comitetul de partid din 
secție, care a' hotărît ca Radu Popa, 
secretarul comitetului, și ing. loan 
Petcu, șeful secției, să se ocupe de 
îndeplinirea ei. Aplicarea acestei 
măsuri a generat creșterea răspun
derii muncitorilor și cadrelor teh
nice față de calitatea muncii lor și, 
implicit, față de calitatea produse
lor.

Un comunist care face o propu
nere. care avansează o sugestie de
ține, de cele mai multe ori, și o vi
ziune asupra căilor și mijloacelor 
pentru aplicarea lor. Ca atare, im
plicarea membrilor de partid in în
făptuirea propriilor propuneri făcu-

lectiv din care a făcut parte și au
torul propunerii. Problema tehnică 
a fost soluționată intr-un timp 
scurt, iar avantajele noii tehnologii 
sint remarcabile : productivitatea 
muncii a crescut cu peste 20 la suta, 
iar calitatea producției s-a îmbună
tățit substanțial.

Pentru sticlarii de Ia întreprinde
rea de sticlărie-menaj din Bistrița, 
ridicarea calității produselor consti
tuie o preocupare de prim ordin, cu 
atit mai mult cu cit aproape 80 la 
sută din producția realizată este des
tinată exportului, marca fabricii fiind 
cunoscută și apreciată în mai multe 
țări. La un moment dat s-a impus 
însă necesitatea lustruirii termice a, 
paharelor de cristal. Această pro
blemă a fost pusă în dezbaterea co
muniștilor de la organizația de bază 
a atelierului mecanic. Instalatorii 
Iosif Borșa și Viorel Pascu au sus-
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te în adunările generale se dovedeș- ținut că operația se poate efectua 
te o modalitate de o deosebită efi- ' numai prin confecționarea unor ar- 
ciență in sistemul de repartizare a 
sarcinilor. Această implicare semni
fică, în același - timp, legătura or
ganică ce trebuie să existe între 
dezbaterile din adunările generale 
și acțiunile politico-organizatorice 
întreprinse pentru îndeplinirea mă
surilor stabilite, așa cum o demon
strează exemplele oferite de orga
nizația de partid de la întreprinde
rea de anvelope din Drobeta-Turnu 
Severin. La una din adunările co
muniștilor, inginerul Nicolae Drăcea. 
șeful atelierului de cercetare și pro
iectare tehno'logică. a venit cu ideea 
de a se aduce îmbunătățiri tehnolo
giei de recuperare a deșeurilor de 
cauciuc prin folosirea valțurilor con- 
casor și rafinor. Comuniștii au in
clus în planul de măsuri adoptat și 
această propunere, iar răspunderea 
pentru îndeplinirea ei a revenit 
chiar celui care a formulat-o, pre
cum și inginerului Grigore Bucșain, 
șeful secției amestecare. Cei doi 
specialiști au elaborat un studiu pe 
baza căruia a fost introdusă o nouă 
tehnologie care reduce pierderile pe 
fluxul tehnologic cu 80 la sută, va
loarea cauciucului recuperat cifrîn- 
du-se la .peste 200 000 lei lunar. în- 
tr-o altă adunare de partid, tînărul 
comunist subinginerul Marcel Po
pescu a supus atenției comuniștilor 
un aspect 
a observat 
presele de 
țațele cele 
elaborarea 
sire a apei supraîncălzite 
prese. Sarcina elaborării acestei teh
nologii a fost încredințată unui co-

concret de producție. El 
că folosirea aburului la 

vulcanizare nu 
mai bune și 

unei tehnologii

dă rezul- 
a propus 
de folo- 
la aceste

zătoare speciale. Asumindu-și sar
cina de a contribui la conceperea și 
executarea acestor arzătoare, ei au 
cerut în același timp sprijinul or
ganizației de partid. Biroul organi
zației de bază a constituit un 
lectiv format din muncitori de 
ferite calificări, printre care și 
doi instalatori. De asemenea, pe 
treaga durată a confecționării arză
toarelor, membrii biroului au fost 
într-un contact permanent cu colec
tivul, sprijinindu-1 în procurarea 
materialelor necesare, în asigurarea 
asistenței tehnice, în eliminarea 
unor dificultăți apărute pe parcurs, 
într-un timp relativ scurt, atelierul 
de șlefuit din fabrică s-a aflat in 
posesia arzătoarelor. Este de remar
cat făptui că la confecționarea ar
zătoarelor s-au utilizat numai piese 
scoase din uz. Exemplul menționat 
ilustrează și un alt aspect al dru
mului concretizării ideilor în fapte 
— și anume că sarcinile încredin
țate comuniștilor, oricit de judicios 
ar fi repartizate, oricit de echilibra
te Și precise, nu pot fi întotdeauna 
îndeplinite în cele mai bune con
diții, îndeosebi cele cu un grad mai 
ridicat de complexitate, dacă nu 
este asigurat din partea organelor 
de partid un sprijin sistematic și 
eficient.

Spre sfîrșitul anului trecut, solici
tările de mobilă tapisată la export 
depășeau puterile unor sectoare de 
fabricație existente la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Bacău. 
In sectorul tapițerie, maistrul Gheor
ghe Dragomir, împreună cu oamenii 
pe care îi conduce făceau eforturi 
susținute pentru a se putea achita

co- 
di- 
cei 
in-

ajuns la concluzia că propune- 
prezintă un deosebit interes și 
trecut neîntîrziat la tpanspune- 
ei în viață. Mașinile și utilajele 
fost realizate in cea mai mare

despre
a mediului

maistrut, a 
cu alți oa- 
generală- a 
a propus : 

in interesul

Ziua internațională
înconjurător

Foto : Sandu Cristian

de sarcinile de producție : și-au or
ganizat munca în trei schimburi, în 
loc de două cum se lucra în mod 
obișnuit in celelalte sectoare, au in
trodus noi- tehnologii de fabricație 
etc. Dar tot nu se putea face față 
cerințelor. S-a gindit 
chibzuit, s-a sfătuit și 
meni și într-o adunare 
organizației de partid 
„Cred că ar fi bine, 
nostru și al economiei, să mai în
ființăm in combinat încă un sector 
de tapițerie. Nu-i nevoie de o in
vestiție pr.ea.mare pentru, că spațiul 
îl avem in hala de croit a fabricii 
de case prefabricate, care stă a- 
proape nefolosit, iar mașinile, uti
lajele de care avem nevoie le pu
tem realiza, in cea mai mare parte, 
în combinat, cu forțe proprii. Am 
putea astfel, in scurtă vreme, să re
alizăm o producție dublă de mobilă 
tapisată". Comitetul de partid. îm
preună cu conducerea combinatului 
au 
rea 
s-a 
rea 
au 
parte în cadrul acțiunii de autouti- 
lare. între timp, peste o sută de oa
meni au fost calificați în sectorul 
de tapițerie existent. Și în luna 
martie din acest an, noul sector a 
început să producă. Se realizează 
aici, lunar, o producție marfă în va
loare de 4,5—5 milioane lei, toată 
destinată exportului. Ca să-i ajute 
pe-noii lui tovarăși de muncă, mais
trul Gheorghe Dragoniir a realizat o 
adevărată colecție de modele de 
mobilă tapisată — toată acceptată 
de partenerii de peste hotare, 
de mult a fost realizată 
mașină specială de prelucrare a ma
teriilor prime recuperate, prin care 
se realizează anual economii în va
loare de 1,5 milioane Iei. Participa
rea maistrului de la unitatea bă
căuană la înfăptuirea propriei pro
puneri, care are o eficientă econo
mică atit de ridicată, este conclu
dentă pentru felul in care comunis
tul trebuie să înțeleagă că, pe lingă 
calitatea sa de om al muncii, el este 
dator să-și asume răspunderi care 
depășesc cadrul simplelor îndatoriri 
profesionale, presupunind afirmarea 
puternică a spiritului de inițiativă și 
creativitate tehnică.

Relevarea acestor exemple demon
strează că oricit de mari și com
plexe ar fi sarcinile ce revin unei 
organizații de partid, ea are in înțe
lepciunea colectivă a membrilor săi, 
în capacitatea lor de a se mobiliza 
pe ei înșiși și pe ceilalți oameni ai 
muncii, forțele necesare pentru în
făptuirea cu succes a acestor sarcini, 
asigurîndu-se astfel buna desfășu
rare a activității economice din în
treprinderi, realizarea riguroasă a 
planului.

Nu 
aici și o

Parcurile - loc de agrement, de relaxare într-un sănătos mediu ambiant
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CONFECȚII 
DE SEZON
FRUMOASE,
MODERNE

Marcarea, în fiecare an, a Zilei. 
mondiale a mediului înconjurător 
reprezintă un nou prilej de a readuce 
in atenția statelor, guvernelor. a 
opiniei publice mondiale' una dintre 
problemele majore ale contempora
neității, și anume aceea a protejării 
mediului ambiant, pentru reliefarea 
necesității combaterii poluării me
diului, a degradării solului și a ex
ploatării neraționale a resurselor 
planetei. Preocupările de ordin eco
logic au îmbrățișat treptat diverse 
aspecte ale mediului înconjurător, 
relațiile dintre natură și mediile 
create de om afectînd solul, apele, 
organismele vii și procesele biolo
gice, atmosfera și clima, adincurile 
abisale ale oceanelor, spațiul cosmic, 
habitatul și, in final, condițiile de 
viață ale omenirii.

Acțiunile umane au condus, în 
anumite situații, Ia- îngrijorate pen
tru viitorul omenirii : poluarea ex
cesivă a atmosferei marilor orașe, 
scăderea faunei piscicole, pînă la 
dispariție în unele lacuri din Ameri
ca de Nord și din sudul Peninsulei 
Scandinave, moartea păsărilor ca 
urmare a folosirii neraționale a in
secticidelor și pesticidelor, poluarea 
cu petrol a mărilor și oceanelor ; 
unele accidente grave — cum au fost 
acelea de la Soveso. din Italia, și de 
la Bhopal, din India, s-au soldat cu 
mii de morți și multe mii de intoxi
cați mai mult sau mai puțin grav.

Viitorul umanității este indisolu
bil legat de interesul pe care il 
purtăm mediului înconjurător. Dacă 
degradarea ecologică pe care o con
statăm astăzi în diferite zone ale 
Terrei va continua, omenirea va 
suferi o sărăcire spirituală, socială 
și materială. Eforturile tuturor oa
menilor trebuie să se unească pentru 
a opri această tendință distructivă. 
Nu există decit o singură economie 
și un singur mediu planetar, pe care 
se sprijină și va. continua să se 
sprijine economia mondială : dezvol
tarea tuturor țărilor, ca și instaura
rea condițiilor de viață demne pen
tru toți oamenii trebuie să fie țelul 
nostru comun. Trebuie să ' '
gîndi pentru toți și a 
perspectivele dezvoltării 
lung. Nici o regiune sau națiune nu 
poate să se izoleze de restul pla
netei ; omenirea este 
de viitorul ei comun.

Un program rațional 
economică și socială 
țină seama de interacțiunea dintre : 
populație, resurse, mediu și dezvol
tare. Creșterea rapidă a populației 
mondiale obligă să se producă din ce 
în ce mai multe alimente, mai multă 
energie și combustibili. Acest lucru 
nu trebuie neapărat să conducă la o 
degradare a condițiilor de existență 
sau de mediu. Omenirea a avut, in 
tot lungul evoluției sale numerice,

și are încă, posibilitatea de a asigura 
hrana necesară oamenilor, chiar sur
plusuri față de necesar. Repartiția 
regională a acestor resurse de hrană 
nu a fost, și nu este nici astăzi echi
librată și uniformizată, conducind 
astfel la înfometarea a milioane de 
oameni din Africa, Asia și America 
Latină.

Programul Națiunilor Unite pentru 
Mediu cuprinde și coordonează ac
țiunile de interes mondial și regio
nal care se desfășoară pentru crea
rea unui mediu de Viață cit mai bun 
pentru întreaga populație a lumii. 
Printre propunerile mai recente ale 
P.N.U.E., în colaborare cu Progra
mul Națiunilor Unite pentru Dez
voltare, cu Fondul de Alimentare 
O.N.U., cu UNESCO, voi cita ges
tionar,ea și conservarea patrimoniu
lui cultural și natural ; protecția 
Speciilor de, faună și floră sălbatică ; 
crearea și dezvoltarea de parcuri 
naționale naturale și de zone pro
tejate ; conservarea și ameliorarea 
solurilor ; protecția păturii de ozon 
a atmosferei ; studierea consecințe
lor creșterii conținutului de bioxid 
de carbon în atmosferă. La acestea 
se mai adaugă preocupări mai vechi, 
dar care se desfășoară pe lungi și 
veșnic actuale intervale de timp : 
lupta contra deșertificării ; reface
rea fondului mondial forestier ; stu
dierea acțiunii substanțelor chimice 
toxice asupra echilibrului ecosiste
melor.

Și țara noastră se aliniază celor
lalte țări pentru crearea condițiilor 
de viață și pentru protejarea mediu
lui înconjurător necesar dezvoltării 
armonioase a actualelor și viitoare
lor, generații.

Avem implantat un sistem global 
de supraveghere si control al calită
ții acrului, un sistem complex și 
vast de supraveghere a calității ape
lor curgătoare, un altul de suprave
ghere a calității solurilor, cei trei 
factori principali ai mediului încon
jurător. Cu toată dezvoltarea impe
tuoasă a industriei și în general a 
economiei naționale, factorii de me
diu in țara noastră nu s-au înrăută
țit, investițiile pentru protejarea și 
ameliorarea situației existente cres- 
cind în fiecare an, prin grija pe care 
conducerea partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae, Ceaușescu 
personal, o poartă, și din acest punct 
de vedere, dezvoltării armonioase a 
societății noastre socialiste.

Avem un singur Pămint. Să-i va
lorificăm resursele naturale cu grijă 
și chibzuință, să păstrăm un mediu 
înconjurător cît mai favorabil vieții 
și bunăstării tuturor oamenilor 1

Profesor Virgil IANOVIC1 
președintele Consiliului Național 
pentru Protecția Mediului 
înconjurător

Magazinele comerțului de, stat 
din toată țâra oferă o variată 
gamă de modele vestimentare 
de sezon pentru toate virsțele 
și preferințele. Se poartă linia 
clasică, fantezi și sport. Prin 
felul in care a fost concepută, 
vestimentația de acum este ușor 
adaptabilă pentru orele de 
muncă, timp liber, spectacole, 
vizite. Iată, de exemplu, la ma
rele magazin „Unirea" din 
București, gestionarele' de la 
raioanele de confecții pentru 
femei nu mai prididesc cu vîn- 
zarea pardesielor sport, elegan
te, cu multe accesorii, intre care 
catarame și broderii, precum și 
a scurtelor, bluzoanelor si jache
telor uni sau în combinații 
atrăgătoare de culori. Sînt foar
te solicitate costumele tip safa
ri și sport. O explicație a acestor 
solicitări stă ' și în faptul că 
lucrătorii din magazinele comer
țului de stat și-au asumat și 
rolul de a testa cererile cumpă
rătorilor și a sugera factorilor 
de răspundere suplimentarea 
mărfurilor celor mai cautate. 
Aflăm că astfel de testări pri
vind cererea și gustul cumpără- 

' ’■ tbri-lor se află, de asemenea, în 
atenția întreprinderilor produ
cătoare din țară.

Vestimentație lejeră, confor
tabilă, ușor de întreținut, în 
culori vesele sau discrete se 
poate cumpăra de la toate maga
zinele comerțului de stat, intre 
care Magazinul tineretului. Ga
leria modei, Calipso. Elegant, 
Modern. Bucur-Obor, Victoria, 
Cocor din București, întreprin
derile comerciale cu ridicata 
textile-incălțăminte din Craio
va, Pitești, Timișoara, Satu 
Mare și altele.

Pentru femei, specialiștii re
comandă in acest sezon com- 
pleuri clasice, rochii în forme 
simple, fuste cu buzunare mari 
și bluze cu mineci ample, iar 
pentru bărbați — sacoul pe 
care-1 pot combina cu panta
lonul drept sau costumul din 
tercoturi fine, de inspirație spor
tivă. Materialele din care este 
confecționată această vestimen
tație ? Poplinuri, tercoturi, con
texturi tip pînzâ, bumbac, mă
tase, gabardină mată sau lucioa
să cu tendințe spre uniuri 
ușor de combinat. Se pot proba 
pe loc oricare dintre confecțiile 
dorite. Magazinele comerțului 
de stat stau la dispoziția cum
părătorilor cu o gamă largă de 
mărfuri de sezon.

răspunzătoare

Marta CUIBUS

învățăm a 
reflecta, la 
pe termen

de dezvoltare 
va trebui să

Constantin VARVARA

Noutăți de sezon
în stațiunea

Slănic-Moldova

că

Ilustrata din frumoasa stațiune Slanic-Moldova

Serviciile publice în autogări

Fără 
decit 

era 
lase

cerință de conti- 
actualitate. subli- 

în repetate

PE TEME CETĂȚENEȘTI

cardiovasculare, cu o ca
de 400 proceduri pe zi. o 
o saună precum și noi 
de alimentație publică, 

de

Pitoreasca stațiune Slănic-Mol- 
dova s-a pregătit din vreme pen
tru noul sezon estival. De la to
varășul Mihai Ghibilic. directorul 

’ întreprinderii balneare, am aflat că 
■ au fost modernizate mai multe case 
‘de odihnă, s-au deschis noi spa
tii comerciale si de servire, au 
fost amenajate aproape toate cele 

I; 20 de izvoare cu apă minerală re
comandate în tratarea unor afec
țiuni ale aparatului digestiv. Pen
tru efectuarea tratamentelor, sta
giunea dispune de instalații de apă 
minerală pentru cură internă, ba
zine de înot cu apă încălzită și 

|. un' sanatoriu subteran la Tîrgu 
j Ocna, pentru tratarea astmului 
i. bronșic si bronșitei cronice.
I Tovarășul Gicu Manolache. di- 
I- rectorul O.J.T. Bacău, ne spunea 

că. in curînd. în stațiune vor fi 
amenajate și date în folosință o

- nouă mofetă pentru tratarea afec- 
r țiunilor

pacitate 
e piscină.

unități 
j Pentru completarea fondului 
.. marfă la cantinele-restaurant. în- 
- treprinderea si-a organizat o gos- 
; podărie-anexă cu crescătorii

RESPECTUL MERITAT

de 
i.vaci de lapte, porci, iepuri, pre

cum și sere si solarii pentru le- 
Igume. A fost construită, de ase

menea. o secție industrială care a- 
' sigură pe plan local produsele za
haroase și răcoritoarele.

i Noutăți de sezon și in ceea ce
i privește petrecerea- timpului liber.

Edilii stațiunii au amenajat noi 
locuri de recreare, terenuri de 
sport, o stină turistică. 'La casa 
de cultură îsi desfășoară activita
tea un teatru popular cu stagiu
ne permanentă, un cinematograf, p 
bibliotecă 
asemenea.
Teatrului

.Orchestra
? precum

„Doina
Baltă.

și un club. Prezintă, de 
spectacole colectivul 

dramatic „Bacovia“ și 
simfonică din Bacău, 

și ansamblul folcloric 
Trotușului". (Gheorghe 

corespondentul „Scînteii").

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează
La 9 iunie 1985. Administra

ția de Stat Loto-Pronosport 
ganizează o nouă tragere 
cepțională Loto, la care se 
acorda importante cîștiguri 
bani, '
(la ambele faze ale 
precum și excursii in 
garia.

' La această tragere_
tuează 7 extrageri in două faze, 
cu un total de 66 numere. Se 
poate ciștiga si cu 3 numere din 
18 sau 24 extrase. Se participă 
pe bilete jucate cu variante sim- 

,ple. variante combinate si com
binații „cap de pod", achitate 
sută la sută sau în cote de 25 la 
sută. Variantele de 25 lei parti
cipă la toate cele 7 extrageri. 
Ultima zi de participare este 
șimbătă 8 iunie 1985.

or- 
ex- 
vor 

în 
autoturisme „Dacia 1300“ 

tragerii), 
R.P. Bul-

se efec-

Autogările întreprinderilor de transporturi auto se 
locurile cele mai frecventate, în ele perindîndu-se zeci 
călători. După cum ne preciza inginerul Silviu Popescu . __
timentului călători din cadrul întreprinderii județene de transporturi auto 
DEVA — zilnic sint organizate peste 1 600 de curse de autobuze pe 293 
de trasee, de care beneficiază, în medie, 60 000 călători.
mulți cetățeni, autogările reprezintă „cărți de vizită" ale localităților, locul 
unde iau 'primul contact cu orașul în care descind. Intr-un raid-anchetă 
întreprins în Deva, Hunedoara, Brad, Călan, Hațeg și Orăștie am urmărit 
mai îndeaproape cum sînt primiți 
servicii au ei la dispoziție.

și serviți călătorii

numără printre 
și zeci de mii de

— șeful compar-

Totodată, pentru

in autogări, ce

De la început trebuie să remar
căm că la Deva, Hunedoara și Brad 
au fost construite autogări noi, ca
pabile să asigure servicii civilizate 
unui însemnat număr de călători. 
Personalul care lucrează ăici este 
bine pregătit, selectat în decursul 
anilor și ține la bunul renume do- 
bindit. acționînd pentru a se asigura 
regularitate în circulația autobuze
lor ; servire promptă, civilizată, la 
ghișee ; există un mediu ambiant 
plăcut în sălile de așteptare și servi
cii comerciale absolut necesare unui 
om plecat la drum, chiar pe o dis
tantă mai scurtă (chioșcuri de difu
zare a presei și a cărții, servirea de 
gustări, de răcoritoare). In aceste 
locuri, ca si la Hațeg și O’lstij. 
funcționează stații de amplificare.

Parcurgem incinta autogării din 
Deva. Zilnic, pe aici, trec intre 8 000 
și 10 000 de pasageri! Deși e lume, 
multă in fata ghiseeior. ordinea se 
respectă. Deasupra fiecărui 
sînt afinate vizibil numele 1 
lor p intru care se 
iar la stația de amplificare 
zeazâ mereu. informațiile

publicului aflat in trafic. Casierele 
de serviciu (Magdalena Koos; Floare 
Smarandache și Maria Diaconescu)

comportare civilizată în societate, 
despre ocrotirea bunurilor obștești 
și respectarea regulilor de circula
ție. De multe ori. cu sprijinul orga
nelor de miliție popularizăm exem
plele pozitive și criticăm cazurile ce
lor care încalcă regulile de circu
lație sau de comportare civilizată in 
societate.

...Cit despre mersul autobuzelor, ce 
să spunem ? Am urmărit (și altă 
dată, cu alte prilejuri) exactitatea 
cu care sosesc si pleacă ele. Am 
remarcat că impiegatii de miș
care fac tot ce depinde de ei ca să 
se respecte orarul curselor autobu-

Un raid în județul Hunedoara

corect și cu amabilitate pe 
furnizează 
aceștia.

străduim
mai

informațiile ce-

să asigurăm o 
plăcută atît la

ordinea
ghișeu 

bcalităli- 
eliberează bilete.

se difu-
necesare

servesc 
călători, 
rute de

— Ne
ambiantă cit 
ghișee, cit și in sala de așteptare, 
și chiar în jurul autogării — ' ne 
spune șeful autogării, tovarășul Vio
rel Andrica. Insistăm foarte mult 
ca la ghișee să domnească calmul. 
De un real folos în activitate ne este 
stația de amplificare ; nu ne mărgi
nim să anunțăm numai sosirea și 
plecarea autobuzelor, ci „adresăm" 
și unele î 
pildă, de 
le vorbim 
cesitatea 
mijloacele 
despre

îndemnuri educative. De 
mai multe ori pe zi 

i călătorilor despre ne- 
comportării 
de transport în 

respectarea regulilor

corecte în 
comun, 

de

zelor. Din timp, ei iau legătura cu 
autobazele pentru ca fiecare mașină 
să sosească cu 10—15 minute înainte 
de plecarea din autogară.

Aspecte pozitive asemănătoare se 
pot constata și la autogările din 
Hunedoara. Brad, Călan. Hațeg și 
Orăștie. Un plus de atenție am re
marcat la ^Hunedoara și Brad (șefii 
respectivelor autogări — Anastasia 
Dumitru și Sabin Șiler). unde sint 
vizibile ambianta plăcută și curățe
nia din sălile de așteptare și grija 
unităților comerciale care desfac 
produse alimentare diversificate. 
O mențiune pentru Consiliul popu
lar orășenesc 
localitate. . cu 
cetățenilor și 
sibile de la demolări, a fost renovată

Călan ; în această 
participarea largă a 
cu materiale refolo-

o clădire pentru autogară. cu o sală 
de așteptare și cu utilitățile afe
rente.

Din constatările înregistrate și 
din discuțiile cu mai multi călători 
am desprins necesitatea ca și 
Orăștie. Hațeg și Călan să se 
ființeze cît mai repede posibil, 
cum de fapt s-a stabilit pe 
județean, chioșcuri de difuzare a 
presei. în plus, la Orăștie se ridică 
și problema plasării unor chioșcuri 
de desfacere a unor gustări și ră- 
ebritoare — mai ales acum. în timpul 
călduros.

în toate sălile de așteptare din 
autogări este afișat orarul sosirilor 
și plecărilor autobuzelor, traseele 
traficului rutier, alte informații utile 
pentru călători. Nu am întilnit însă 
nicăieri o propagandă vizuală 
adecvată localității respective. Ne 
referim mai ales la unele panouri 
care să reprezinte realizări sau as
pecte pitorești semnificative din ora
șele respective: nu am văzut nici un 
îndemn sau invitație de a vizita un 
monument istoric sau un muzeu. Și 
mulți călători sint și turiști !

Există toate posibilitățile pentru 
ca. pe lingă asigurarea în conti
nuare a punctualității curselor, să 
se realizeze îmbunătățirea și diver
sificarea serviciilor. în plus, din dis
cuțiile cu factori răspunzători la 
comitetele municipale și orășenești 
de partid am desprins că se vor 
lua măsuri pentru îmbunătățirea în
tregii propagande vizuale din auto
gări. Așteptăm să consemnăm.

la 
în- 
așa 

plan

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii
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nua 
niată 
rînduri prin documen
tele de partid, este • 
asigurarea fondului 
de stat la produse 
agroalimentare, înde
plinirea de către toți 
factorii a obligațiilor 
ce le revin in acest 
sens. In lumina acestor 
indicații și exigențe 
merită privite și două 
instantanee surprinse 
de reporter in ultimul 
timp.

Primul
semnat
Turnu 
Sibiu, 
marți, 
dată la 
mini, „se face 
adică ar trebui 
sească mașina 
preia animalele 
tractate de . 
tori. în ziua aceea (21 
mai) „baza" era anun
țată pentru miei. încă 
de dimineață, cind s-a 
aflat că autotrenul 
ajunsese în comuna 
vecină, a început o în
treagă forfotă in ve
derea întâmpinării ei. 
Activul 
popular s-a 
prin satele 
toare, anunțînd și mo- 
bilizind producătorii, 
amintindu-le, dacă era 
cazul, de îndatoririle 

. lor asumate prin con
tracte și decurgind din 
Programul unic, țăra
nii afluiau spre obor 
cu miei și oi (se știe 
că pentru a fi „con
vinși" să meargă, mieii 
sint „conduși" pivă la 
locul despărțirii de sat 
de oile-mamă) pînă și 
răspunsurile femeii de 
serviciu de 
liul popular 
precipitate : 
varășii sint

a fost con- 
în

Roșu, județul 
intr-o 
zi in care,

două

comuna

zi de 
o 

săptă- 
baza“, 
să sto

care 
con- 

producă-

consiliului 
răspindit 
aparțină-

la consi- 
erau mai 
„Toți to- 
prin sat,

după contracte, 
vine baza".

Dar orele treceau, 
mieii se stringeău, iar 
„baza" nu sosea, 
nici un alt motiv 
acela că așa ii 
obiceiul : să se 
așteptată. După recep
ția animalelor in pri
ma comună, echipajul 
mașinii de mare tonaj 
nu mai era de găsit. 
„Pauza" de după oste
neala de a fi recepțio
nat mieii dintr-o co
mună s-a prelungit 
mai bine de patru cea
suri. în acest răstimp, 
producătorii din cea
laltă comună așteptau, 
resimțind gustul sălciu 
al '■ sfidării. Recepția 
mieilor în Turnu Roșu 
a durat 80 de minu- 

' te. inutila zăbapă — 
280 de minute.

Celălalt 
este o mostră 
dodinamism. 
de 27 martie, 
ția de radioficare a co
munei Prejmei-, jude
țul Brașov, a fost difu- 

. zat un anunț din care 
spicuim : „Toți cetă
țenii deținători de ovi-' 
ne care fac dovadă cu 
adeverință de primire 
și plată și cu contract 
că au predat în
treaga cantitate de 
lină, dar au primit 
avize de nevredare 
de la I.J.R.V.M.R. 
Brașov (...) vor fi pre
zenți pentru clarifica
rea situației..." Text 
absolut paradoxal : 
dacă producătorii și-au 
respectat promisiunea 
consfințită prin con
tract, de ce să mai 
primească avertizări ? 
Dacă lina a fost livra
tă. ce să se mai cla
rifice ?

„Neclaritățile" se 
trăgeau din nemuncă.

exemplu 
de pseu- 
în ziua 
prin sta-

din proastă evidență, 
din delăsare. Scriptele 
despre preluarea pro
duselor contractate 
sint foarte minuțioase, 
dar cine a răspuns din 
partea întreprinderii 
beneficiare de recep
ția linii la Prejmer 
nu le ținuse cum tre
buie. Drept consecin
ță, după expirarea ter
menului prevăzut în 
contract, la o nouă 
campanie de preluare 
I.J.R.V.M.R. a trimis 
somații și celor ce nu 
livraseră lina, și celor 
ce, corecți, iși respec
taseră obligațiile con
tractuale.

N-ar trebui ignorate 
asemenea semne de 
indiferentism sau, 
poate, de supraestima- 
re orgolioasă și fără 
sens a propriilor atri
buții. Fiecare contract 
de livrare a unor pro
duse agroalimentare 
reprezintă o punte de 
legătură a gospodăriei 
țărănești cu restul so
cietății. La baza lui se 
situează o muncă 
exemplară și intensă, 
de la activitatea de lă
murire a producători
lor desfășurată de 
deputați, de activul 
consiliilor populare, 
cooperativelor, al altor 
unități, pînă la truda 
și sudoarea țăranului. 
Nu exagerăm conside- 
rind că momentul pre
dării produselor, chiar 
fără însemne 
este un fel de 
toare sau, cel 
un examen al 
ciei, punctualității, 
maturității civice, 
atitudinile birocratice, 
formaliste, nepăsătoa- 
re nu au ce căuta la 
un asemenea prilej.

festive, 
sărbă- 
puțin, 
hărni- 

al 
Or,

Sertțiu ANDON



SCINTEIA — miercuri 5 iunie 1985 P

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESO

IN FOLOSUL ECONOMIEI NAȚIONALE, AL NOSTRU, AL TUTUROR

CIT MAI MULTE MATERIALE
RECUPERATE
RECONDIȚIONATE
REFOLOSITE

PIESELE DE SCHIMB

r

f

OAMENI
reintroduse în circuitul economic!

In cadrul acțiunilor pentru recuperarea în cit mai mare măsură și valorificarea eficientă a ma
terialelor refolosibile - care reprezintă resurse de bază ale producției - o deosebită importanță 
are recondiționarea pieselor și subansamblelor. Măsurile stabilite, in acest scop, de conducerea parti
dului, cadrul legislativ creat au asigurat condiții pentru dezvoltarea substanțială, îndeosebi în actualul 
cincinal, a activității de recondiționare a pieselor de schimb. De exemplu, anul trecut, prin recondi
ționarea unui volum important de piese de schimb, s-au consumat cu 160 mii tone mai puține metale 
feroase și neferoase, economiile realizate ridicindu-se la circa 7 miliarde lei. Dar rezervele ce se 
cer valorificate in acest domeniu sînt cu mult mai mari.

URMĂRIȚI CU ATENȚIE ACESTE CALCULE!

® în acest an trebuie să fie recondiționate DE 3 ORI MAI MUL
TE PIESE DE SCHIMB decît în 1980.

® Ponderea pieselor recondiționate în totalul pieselor de 
schimb va ajunge în acest an la CEL PUȚIN 30 LA SUTĂ.

@ Valoarea pieselor de schimb recondiționate în 1985 se ridică 
la APROAPE 10 MILIARDE LEI.

1
î

ț

AI MUNCII,CETĂȚENI,REȚINEȚI!
■.■fi

recuperarea și valorificarea

FURAJE,
cît mai multe furaje de bună călii
Inițiative foarte bune care trebuie mai putt 

sprijinite

e

Se poate aprecia că sectoarele din întreprinderi în care se recondiționează piese de schimb 
beneficiază, în cele mai multe situații, de o organizare si dotare tehnică corespunzătoare. Un rol im
portant in aceasta acțiune a revenit și revine în continuare institutelor de cercetare și inginerie teh
nologică de profil, care au inclus intre temele de cercetare și obiective legate de recondiționarea 
prin procedee cît moi economicoase, mai eficiente * t. —,. a ■
au apărut inițiative valoroase, experiențe și soluții 
neralizate.

Prezentăm, în continuare, experiența pozitivă

a pieselor de schimb. în multe unități economice 
deosebite care trebuie cunoscute, preluate și ge-

. , în acest domeniu a două unități economice tiini-
șene : Trustul pentru mecanizarea agriculturii și in treprinderea de reparații auto.

I

resurselor materiale refolosibile,
utilizarea și circulația ambalajelor

<1

eficientă
Unitățile de mecanizare a agriculturii din jude

țul Timiș au o veche experiență in recondiționa
rea pieselor de schimb pentru tractoare și mașini 
agricole. Iată insă că in ultimii ani in cadrul trus
tului s-a conturat organizarea științifică, imitară a 
acestei activități, menită să asigure evitarea 
unor paralelisme și specializarea recondițio- 
nărilor — principala condiție - a promovării pe 
scară largă a unor tehnologii eficiente. Astfel, in 
cadrul unităților trustului a devenit un fapt cu
rent aplicarea unor tehnologii de înaltă tehnicitate 
— cum sînt metalizarea, încărcarea în mediu pro-, 
lector, refacerea formei 
tinderea procedeului de•recondiționare. a treptelor 
de reparații —’ ceea ce ' ___ ~
de an atit nomenclatorul pieselor recondiționate, cit 
și valoarea acestora. Pentru a releva eficiența teh
nologiilor aplicate am reținut că s-a reușit ca 
materialul de aport să nu depășească 6—8 la sută 
din greutatea piescj de bază, 
iar valoarea recondiționări! să 
nu depășească 40 Ia sută din va
loarea piesei noi. Acum, nomen
clatorul pieselor recondiționate 
cuprinde 435 repere. Intr-un an, 
prin recondiționarea pieselor se 
economisesc circa 200 tone oțel 
aliat și 5 tone materiale ne
feroase.

Am vizitat citeva centre de recondiționare. 
Ne-au impresionat plăcut ordinea și disciplina, or
ganizarea riguroasă, după principii industriale, a 
recondi ționării fiecărui reper. Pe utilaje și insta
lații moderne, așezate in flux tehnologic, se reali
zează recondiționarea atit prin metalizate, cît și 
prin sudură a arborilor motor de la toate tipurile 
de motoare folosite de agricultură, a axelor pla
netare a arborilor de ambreiaj. corpurilor și rotoa
relor de pompă EIP-5.0., a pompelor hidraulice. La 
reperele amintite, in fiecare an piesele uzate co
lectate se recondiționează in totalitate, ajungîn- 
du-se la 4 000 de arbori cotiți, 3 000 axe planetare, 
.1 000 axe ambreiaj, 840 pompe EIP-5.0.. 750 pompe 
hidraulice.

— Din experiență a reieșit că se pot obține 
rezultate bune în domeniul recondiționării pieselor 
de schimb numai prin organizarea extrem de ri
guroasă a acțiunii de colectare și livrare a pieselor 
uzate și de recondiționare a acestora, in cadrul 
unor secții sau ateliere specializate atit in S.M.A.- 
uri, cit și la nivelul județului — ne-a spus ing. 
Nicolae Doggendorf, directorul trustului. Ne-am 
străduit ca atelierele să fie dotate corespunzător 
atit cu utilaje și instalații, cît și cu documentație 
tehnică necesară realizării unor recondiționări de 
calitate superioară. Astfel, documentațiile .sint ex
plicit realizate, în detaliu, incit fiecare muncitor, 
chiar de o calificare mai redusă, să fie in stare să 
aplice corect operațiile tehnologice prescrise.

O altă măsură organizatorică adoptată a fost 
înființarea unor centre specializate pentru recondi
ționarea pieselor. De exemplu, la S.M.A. Lugoj se 
recondiționează piese pentru motoare : la S.M.A. 
Buziaș — piese pentru tractoarele U—650 ; la S.M.A. 
Gătaia — se repară pompe hidraulice ; la S.M.A. 
Ciacova — piesele pompelor EIP-5.0. ; la S.M.A.

pieselor prin turnare, ex-
a permis să sporească an

LA TRUSTUL DE MECANIZARE
A AGRICULTURII TIMIȘ

Lugoj și S.M.A. Timișoara — se realizează meta
lizări.

Preocupindu-se intens de extinderea și perfec
tionarea tehnologiilor de recondiționare. trustul a 
colaborat și colaborează în continuare eu rezultate 
fructuoase cu Institutul de sudură și încercări de 
materiale ^Timișoara. Directorul trustului ne-a ară
tat o broșură în care sint prezentate rezultatele 
modernizării tehnologiilor de recondiționare prin 
sudură și realizarea, in premieră, a procedeului de 
sudură a arborilor cotiți prin Creta,j — procedeu ce 
permite reintroducerea in circuitul productiv a 
arborilor rupți: ■• ■

— Diferite procedee de recondiționare prin su
dură și încărcări metalice, am înțilnit .și in alte 
unități economice. Prin ce" se distinge activitatea 
unităților dv. in acest domeniu tehnologic?

— într-adevăr. unele tehnologii de acest fel se 
aplică în multe unități din tară, ne spune direc

torul trustului. Dar, intr-o serie 
de situații, fie că se recurge la 
improvizații, la soluții izvorîte 
din inițiative locale — mai pu
țin eficiente, fie că dotarea teh
nică este inadecvată. De aceea, 
Institutul de sudură și încercări 
de materiale a organizat la 
S.M.A. Lugoj un atelier mo-

■ del, dotat cu ceea ce este 
pentru recondiționări, unde se

tehnologii bine puse la punct, pe 
baza unor materiale de aport de fabricație româ
nească. Cei care doresc să-și organizeze o aseme
nea activitate sînt invitați să vadă acest atelier.

— Ce vă propuneți în continuare?
— Pentru extinderea, în continuare, a aplicării 

unor tehnologii de recondiționare moderne, trustul 
va continua colaborarea cu institutul amintit din 
Timișoara, in special în scopul diversificării ga
mei de arbori sudați (cuprinzînd și pe cei pentru 
motoarele D-131 și MAN-SAVIEM). precum si cu 
facultatea de sudură, cu facultatea, de mecanică 
agricolă și cu diferite unități economice din județ. 
Firește, posibilitățile și rezervele de care dis
punem sint încă .importante. în acest sens am so
licita întreprinderilor industriale și institutelor de 
cercetări să extindă gama materialelor <le aport 
pe care le pot pune la dispoziție, in special a sir- 
melor'pentru metalizare — produse 
pinăm dificultăți in aprovizionare, 
este necesar ca forurile de resort 
executarea centralizată a tuturor 
SDV-urilor pentru activitatea de

absolut necesar 
lucrează cu

la care întîm- 
De asemenea, 
să organizeze 
utilajelor si 

____ ,.____ ___ ,____ ___ recondiționări, 
intrucit această problemă ’de interes national nu 
poate fi lăsată numai pe seama autoutilărilor. 
Constatăm, totodată, că datorită neorganizării uni
tare a sistemului de colectare a pieselor uzate din 
toate unitățile economice importante cantități de 
piese recondiționabile merg la retopit, deși există 
capacități de recondiționare a acestora. Propunem 
factorilor de resort să pună Ia punct mecanismul 
de condiționare a eliberării pieselor de schimb noi 
de predarea pieselor uzate, asa cum. de altfel, pre
vede legea.

Valoroasă realizare tehnică: superfinisarea arborilor cotiti
Pentru economisirea otelului si fontelor aliate, 

colectivul de oameni ai muncii de la Intrenrinde- 
rea de reparații auto Timișoara au pus la punct și 
elaborat noi tehnologii de recondiționare. prin su- 

' dură a blocurilor motor fisurate, care altfel tre
buiau înlocuite cu blocuri noi a căror valoare, in 
cazul motorului SAVIEM. este de aproape 10 000 
lei bucata. Tot prin procedeul de încărcare cu su
dură s-a elaborat și pus la punct tehnologia de 
recondiționare a axelor cu came la motoarele 
SAVIEM. Intr-un an, pe aceas
tă cale se recondiționează peste 
800 de axe, in valoare totală de 
aproximativ 145 000 lei. Deci o 
activitate eficientă, generatoare 
de importante economii. între 
cele mai recente realizări se în
scriu și noile tehnologii de pre
lucrare a arborilor cotiți și a ta- 
cheților recondiționați. Despre 
ce este vorba ? Ne explică ing. 
Nazarie Lcca, directorul între
prinderii.

— în unitatea noastră, au fost elaborate tehnologii 
și s-au proiectat și realizat utilaje specializate in 
vederea realizării suprafețelor superfinisate la ar
borii cotiti și tacheții motor. Pină acum pentru 
superfinisarea suprafeței frontale a tachetului mo
tor. utilajele similare, existente in țară, au fost 
procurate din import cu un efort valutar deose
bit. Utilajul produs de noi — mașina de super- 
finisat taeheți — asigură prelucrarea acestor piese 
la performanțele atinse de utilajele din import, ga- 
rant.indu-se calitatea atit a piesei noi prelucrate, 
cit și a celei recondiționate, la parametrii inițiali 
prevâzuți. Cit privește eficiența economică obți
nută, putem arăta că prin aplicarea reconditionă- 
rilor urmate de procedeul de superfinisare la ta- 
chetul de motor RABA se realizează o producție 
suplimentară de 131 200 lei pe an. De asemenea, in 
cadrul întreprinderii a fost concepută si realizată 
mașina de superfinisat arbori cotiți, cu grad ridi-

LA ÎNTREPRINDEREA
DE REPARAȚII AUTO 

DIN TIMIȘOARA>

cat de universalitate, la execuția sa nefiind necesa
re nici materiale, nici piese din import. Aceasta 
a fost omologată și a intrat in fabricația de serie. 
Ea asigură prelucrarea după recondiționarea, 
la treptele de reparație, a unei game largi de arbori 
cotiți, ce echipează motoarele de autovehicule, 
tractoare și mașini agricole.

— Care sint efectele tehnice obținute prin uti
lizarea acestei mașini?

— Tehnologia de superfinisare a arborilor cotiti 
asigură la piesa prelucrată, la 
toate fusurile simultan, o rugo
zitate echivalentă , cu cea -reali
zată pe mașinile importate. De 
asemenea, prin procedeul de 
superfinisare a arborelui cotit 
se obțin prelungirea duratei de 
exploatare a motorului între 
două reparații capitale, precum 
și o uzură mai redusă a arbo
relui cotit și a cuzineților, de 
aici importante economii. Bună

oară. in unitatea noastră, intr-un an. prin aplicarea 
acestui procedeu economisim peste un milion lei.

— în ce măsură și alte unități s-au arătat inte
resate de aceste realizări?

— Tehnologia a fost extinsă Ia toate unitățile 
din țară ale Centralei industriale de reparații auto, 
iar in județ beneficiază de utilaj și de tehnologie 
unitățile Trustului de mecanizare a agriculturii. 
Toți beneficiarii sînt mulțumiți de funcționarea 
utilajului și de rezultatele deosebite pe care le 
obțin ca,urmare a aplicării acestei tehnologii. Cre
dem insa că și alte unități de profil din țară ar 
trebui să ia cunoștință de această tehnologie. în 
ce ne privește, ne angajăm să acordăm tot spri
jinul necesar.

Corneliu CARLAN 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

® In scopul lărgirii șl 
folosirii intensive a bazei 
de materii prime, între
prinderile, centralele, toa
te unitățile socialiste, mi
nisterele, celelalte organe 
centrale și focale sînt 
obligate să asigure recu
perarea integrală și va
lorificarea tuturor mate
riilor prime vechi, mate
rialelor, a pieselor și 
subansamblelor recondi- 
ționabile și a celorlalte 
resurse materiale refolo
sibile.
• Cetățenii sînt obligați 

să predea unităților de 
colectare materialele și 
obiectele uzate care nu 
mai sînt utilizate în gos
podăriile individuale, să 
depoziteze reziduurile me
najere îp locurile stabi
lite de către comitetele 
sau birourile

$

sau birourile executive 
ale consiliilor populare 
și să participe la acțiu
nile inițiate de organele 
de stat sau de organiza
țiile de masă și obștești, 
în scopul colectării ma
terialelor refolosibile»

«Uniunea Tineretului 
Comunist, organizațiile 
sindicale, de femei, orga
nizațiile proprii ale fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, toate or
ganizațiile obștești au 
datoria de a cultiva în 
rîndurile tuturor cetățe
nilor patriei spiritul de 
economie, grija pentru 
buna gospodărire a ma
teriilor prime și mate
rialelor, atitudinea ne
cruțătoare contra risipei, 
de a atrage masele largi 
de oameni ai muncii la 
acțiunile de recuperare 
și valorificare a resurse
lor refolosibile.

« Livrarea materiilor 
prime, materialelor, pie
selor și produselor noi se 
face numai pe măsura în
deplinirii de către bene
ficiar a obligației de re
cuperare a resurselor 
materiale și relolosibile, 
rezultată din plan sau din 
normele și normativele de 
recuperare șl recondițio
nare.

Pentru , a se obține furaje de cali
tate, organele, de partid și agricole 
ale județului Prahova au stabilit mă
suri pentru recoltarea lucernei și a 
celorlalte culturi in faza optimă și 
aplicarea tehnologiilor de conservare 
fără pierderi. Se extinde. între alte
le. tehnologia de balotare a lucernei 
cu adaos de uree, organizîndu-se. la 
S.M.A. Ciorani. echiparea preselor 
cu dozatoare. Cuvîntul de ordine este 
ca din fiecare tonă de masă verde 
să rezulte fin sau semjsiloz de cea 
mai bună calitate.. De asemenea, au 
fost delimitate suprafețe cu masă 
verde pentru consumul curent al ani
mal elor și cel e ce 
vederea asigurării 
iarnă.

Pentru cele 1 500 ......... _
ferma Corlătești, aparținind 
Valea Călugărească, s-a organizat 
recoltarea furajelor in modul cel mai 
economic posibil: pe 60 hectare de 
pășune cultivată se aplică metoda 
pășunatului rational cu opt păstori 
electrici. Vacile pășunează por
țiunile delimitate cu gardul elec
tric. iar în urmă resturile de iarbă 
— trei, patru tone de masă verde la 
hectar — sint recoltate și conservate 
pentru iarnă, fără nici o risipă. în 
urma mijloacelor mecanice, pășunea 
este fertilizată cu 150 kg azotat de 
amoniu la hectar și irigată cu 
400—500 mc de apă. De curînd, 
după 
pitei pentru masă 
sămințat iarbă de 
condiții de irigare 
tone de masă verde 
asemenea, după secerișul orzului se 
va însăminta mei — una dintre cul
turile rezistente la secetă.

Recoltarea furajelor in unitățile cu 
efective mari de animale implică o 
mai mare concentrare de forțe si 
mijloace mecanice, crearea formații
lor complexe de mecanizare și orga
nizarea exemplară a activității aces
tora. Asemenea formații, create în 
fiecare consiliu agroindustrial, dis
pun de ateliere mobile și mecanici 
cu experiență pentru înlăturarea ope
rativă a defecțiunilor. Formația spe
cializată de la complexul intercoo- 
peratist de creștere și îngrășare a 
taurinelor Bărcănesti are sase com
bine autopropulsate și vindrovere. 
greble mecanice sau cu tracțiune 
hipo. mijloace de transport de mare 
capacitate. Pe o tarla proaspăt eli
berată de linul de lucerna, după ple
carea combinelor, cu două greble 
trase de cai. erau adunate ultimele 
lire de lucerna. ..Mai adunăm 150— 
200 kg de fin la hectar, ceea ce nu-i 
deloc pulin’ — apreciază Ion Stoica, 
șeful fermei pentru producerea fu- 

. r.ajelor. Am organizat fluxul tehnolo
gic astfel incit, la cel mult douâ-trei

se recoltează în 
furajelor

taurine

pentru

de la
I.A.S.

apă. De 
recoltarea loliumului și ra- 

verde s-a în- 
Sudan. care în 

asigură 60—70 
la hectar. De

zile după cosire. lucerna pălită, cu 
umiditatea redusă la 35—40 la sută, 
să fie strinsă si depozitată sub for
mă de semifin. Avem însă și ne
cazuri". „Am schimbat 
rele la o combină E-280 
zi și jumătate de lucru, 
mecanicul Vasile Badea.
de curele triple ce acționează toba 
pentru tocat furaje, care nu sini co
rect dimensionate și au o rezistentă 
scăzută". într-adevăr. in ziua docu-

patru cu- 
în . numai o 

precizează 
Este vorba

în unități agricole 
din județul Prahova

mentării noastre, la o combină se 
rupsese cureaua triplă, alta staționa 
din alte cauze. Deși au primit trei 
variatoare pentru combinele E-280, 
mecanizatorii nu le-au putut asam
bla. pentru că nu corespund cotelor 
normale. Este evident, o problemă 
pe care factorii de resort trebuie să 
o rezolve neintirziat pentru a asigu
ra funcționarea normală a utilajelor 
de mare randament.

Cum se aplică tehnologia de re
coltare și balotare a lucernei? — 
l-am întrebat pe tovarășul Gheorghe 
Musat. director al direcției agricole. 
..Primele o mie de tone de uree sint 
în curs de utilizare pentru conserva
rea lucernei în cooperativele agrico
le Ciorani. Fulga, Sălciile, Boldești — 
Grădiștea. Drăgănești. precum si in 
fermele întreprinderii de îmbunătăți-

re și exploatare a pajiștilor 
precizat directorul. Avantaj 
tei tehnologii de conservare 
nei si modalitățile concrete 
care sînt ilustrate convingăto. 
periența acestor unități care 
ră fin vitaminic de cea mai b 
litate". La cooperativa agricd 
ciile, lucerna cosită este intd 
doua zi și balotată in cea de 
zi cu două prese echipate cu 
toare de uree. „Folosim p 
experiență din anul trecut, cin 
balotat cu adaos de uree două 
de tone de lucerna, la care s-au 
trat toate frunzele, menținindu-sj 
loarea verde pină in primăvara*  
ne informează președintele uni 
Ion Nedelcu. Este cel mai bun 
pe care am reușit să-1 preparăm ț 
tru hrana vițeilor. Acum balotări 
adaos de uree întreaga cantitate 
fin de lucerna cu care sperăm 
uipplem un finar de 900 de toi 
Așadar, tehnologia de conservări 
lucernei cu adaos de uree, expi 
mentată cu succes incă din anul t 
cut. in unități agricole prahovene, 
șanse să fie extinsă. Este insă t 
cesară repartizarea cantităților mii 
male de uree unităților agricole pt 
gramate să aplice această nietor 
Simplul fapt câ aceasta permite b 
lotarea lucernei cu 35—40 la su 
umiditate, evitindu-se pierderi 
frunzelor bogate în substanțe nutr. 
tive. este ‘cel mai bun argument î 
favoarea soluționării acestei pro 
bleme.

C. BORDEIANU

IALOMIȚA
Recoltarea lucernei la C.A.P. Remetea Mare, județul Timiș

Bătălia pentru păstrarea primului loc pe țară
se dă acum la strîngerea nutrețului

în 1984, unitățile agricole 
din județul Ialomița s-au 
clasat pe primul loc pe 
țară la producția de lapte, 
sarcinile de plan pe între
gul an fiind realizate in 
numai 10 luni. Pe această 
bază s-au livrat suplimen
tar la fondul de stat 
130 000 hl de lapte. In pri
mele patru luni din acest 
an. deși lucrătorii și spe
cialiștii din zootehnie s-au 
confruntat cu o iarnă deo
sebit de aspră, producția a 
fost realizată in proporție 
de 106 la sută, iar in luna 
măi. față de o producție 
zilnică planificată la nivel 
de județ, de 2 025 hl, 
ajuns la peste 2 500 
Creșterea producției 
lapte este rodul
munci susținute, responsa
bile. al respectării progra
mului stabilit de comanda
mentul județean pentru a- 
gricultură. pentru flecare 
unitate și fermă, program 
urmărit zilnic și analizat 
săptăminal. Unul 
biectivele centrale ale a- 
cestui program 
creșterea producției 
lapte il constituie, in pri-

s-a
hl. 
de 

unei

din o-
pentru

de

mul rinei. asigurarea unor 
cantități sporite de. furaje 
de cea mai bună calitate.

Acum, in județul Ialo
mița se află in plină des
fășurare campania de re
coltare a lucernei de pe 
cele 14 500 ha cultivate, ceea 
ce 
din 
zei 
s-a 
nie 
au 
tone fin 
cantitatea stabilită pentru 
această perioadă.

C.A.P. Grindu are un 
sector zootehnic puternic, 
ce însumează 1 100 bovine 
și 6 000 ovine. Producțiile 
ridicate — peste 4 200 litri 
lapte de la fiecare vacă 
furajată pe an și aproape 
10 kg lină de la fiecare 
oaie — permit ca această 
unitate să realizeze peste 
50 la sută din venituri' din 
sectorul zootehnic. La re
coltarea lucernei de pe cele 
310 hectare se lucra 
două combine de mare 
pacitate. Mecanizatorii 
Virgil Nițu și Grigore Ghi- 
nea — cosesc zilnic peste

reprezintă 80 la sulă 
suprafața destinată ba- 
furajere. Prima coasă 
realizat pină ia 3 iu- 
pe 13 800 hectare și 

fost depozitate 21000 
70 la sută din

cu
ca-

60 hectare. Pentru ca lu
cerna să fie bine uscată, 
30 de cooperatori intorc 
brazdele lăsate de combine 
a doua zi de la cosire, 
iar in a treia se trece la 
transportul finului in baza 
furajeră. Munca se desfă
șura sub directa îndrumare 
a șefului bazei furajere, Ion 
Minea, care urmărea per
manent ca nici un fir din 
acest prețios furaj să nu se 
risipească.

La baza furajeră, coordo- 
nînd modul in care se de
pozitează finul, l-am intil- 
nit pe președintele unității, 
Eroul Muncii Socialiste 
Angliei Mircea Dan. care 
ne-a spus : „De asigurarea 
furajelor și, in primul 
rind, a finului de lucerna 
depind producțiile sectoru
lui zootehnic. De mai mulți 
ani, noi intrăm în iarnă cu 
peste o tont, de fin pentru 
fiecare vită mare și 500 kg 
pentru fiecare caie. Ca să 
realizăm aceste cantități de 
fin. noi depozităm și con
servăm peste 60 la sută din 
producția de lucerna".,

Cantități mari de' fiii, 
bine conservat, au realizat

pină in prezent și co
operativele agricole din 
Amara, Gheorghe Doja, 
Munteni-Buzău. Miloșești, 
Smirna și Gîrbovi, I.A.S. 
Balaciu, Stelnica, Urziceni, 
Bordușani, Giurgeni și 
A.E.I. Scinteia. Medicul' 
veterinar Constantin Pirvu, 
director cu producția ani
mală în cadrul direcției a-, 
gricole, remarcă : „Dacă în 
numai doi ani [județul Iâ-[ 
lomița a ajuns la producția 
de lapte de pe j ultimul loc 
pe țară pe primul loc, 
pe care ne menținem și in 
prezent, aceasta se dato- 
rește în primull rînd efor
turilor făcute pentru reali
zarea furajelor de calitate 
și in cantități îndestulătoa
re. Pentru acest an ne-am 
propus ca fiecare unitate 
să depoziteze pentru iarnă 
cel puțin 1 200 kg fin pen
tru fiecare bovină și 500 
kg pentru fiecare oaie. 
Pentru a realiza acest de
ziderat, acționăm cu forțe 
sporite și cu mult spirit 
gospodăresc".

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

0 demonstrație convingătoare a posibilităților mari 
de creștere a producției zootehnice

An de an, în majorita
tea fermelor zootehnice 
din cele 74 cooperative 
agricole din județul Sălaj 
in care se cresc bovine, 
s-au obținut producții de 
lapte sub nivelul celor pla
nificate. în acest an insă, 
pină in prezent, aceleași 
ferme zootehnice au livrat 
la fondul de stal cu aproa
pe 1 500 000 1 de lapte mai 
mult față de aceeași peri
oadă a anului trecut. Dacă 
in primăvara 
toamna lui 1984 se 
registrau producții 
litri de lapte
o vacă. uneori
și mai scăzute,

toare la îmbunătățirea si
tuației din zootehnie, pen
tru întronarea unei ordini 
și discipline ferme in în
treaga activitate 
sector, 
fost > 
existente 
operativ 
rea lor.

Ne-am
suri s-au luat și

______ din acest 
In acest stop au 

depistate neregulile 
și s-a intervenit 
pentru înlătura-
interesat ce ma

se vor

siere și s-au asigurat în 
cantități mai mari nutre
țurile suculente. Lotizarea 
efectivelor a permis ca fu
rajarea să se facă diferen
țiat, in funcție de produc
ția de lapte și starea fi
ziologică a animalelor. A 
fost declanșată o amplă 
acțiune de modernizare a 
tuturor adăposturilor pen
tru vacile cu lapte. La toa-

și chiar in 
mai în
de 2—3 
de la 

chiar 
acum nu 

mai există asemenea situa
ții. Mai mult, in unele coo
perative agricole producția 
de lapte s-a dublat. Așa se 
explică cum majoritatea 
unităților și-au realizat și 
depășit planul la producția 
de lapte pe primele cinci 
luni din acest an, pe an
samblul unităților coopera
tiste planul fiind realizat 
în proporție de 111 la sută..

— Saltul înregistrat in 
creșterea producției de 
lapte — ne spune Simion 
Timar, director cu proble
me de zootehnie din cadrul 
direcției agricole județene 
— se explică, înainte de 
toate, 
rea 
rîrilor adoptate 
tima vreme de 
județean de partid privi-

prin 
întocmai

îndeplini- 
a hotă-

în ul- 
comitetul

Din experiența județului Sălaj

lua, ce acțiuni s-au între
prins și se vor întreprinde 
pentru creșterea in conti
nuare a producției de lap
te. în toate unitățile agri
cole au fost repartizate 
cadre de specialitate de la 
organele agricole județene, 
care participă la program, 
controlează și îndrumă ac
tivitatea la fața locului, 
soluționind, împreună cu 
factorii de răspundere lo
cali, problemele care apar. 
Se cuvin subliniate și cîte- 
va din măsurile tehnico- 
organizatorice întreprinse, 
între acestea un rol cen
tral il au cele referitoare 
la asigurarea din timp a 
furajelor de bună calitate. 
Pentru prima dată s-a tre
cut la tocarea și înnobila
rea tuturor furajelor gro-

te acestea se adaugă atra
gerea și permanentizarea 
in zootehnie a celor mai 
buni îngrijitori. Incepind 
din această primăvară, 
pregătirea pășunatului s-a 
făcut ca la carte. Au fost 
organizate din timp tabe
rele in cimp și s-au asigu
rat instalațiile de apă. S-a 
hotărît ca pășunatul să se 
facă in loturi mici — de 
pină Ia 20 de vaci, pentru 
valorificarea rațională a 
masei verzi. Tot pe baza 
programului stabilit de co
mitetul județean de partid, 
pentru modernizarea secto
rului zootehnic, incepind 
cu acest an, se va genera
liza sistemul de furajare 
în stabulatie liberă.

în mai multe unități 
agricole, intre care He- 
reclean, Crasna, Șimleu

Silvaniei, Surduc. Sărmă- 
șag etc., ne-am convins că 
zootehniei i se acordă o 
atenție specială, că pretu
tindeni se acționează cu 
hotărire pentru materiali
zarea măsurilor întreprinse 
in vederea creșterii pro
ducției de lapte. La Crasna, 
primarul comunei, tovară
șul Teodor Filip, ne prezin
tă o listă din care reiese 
că urmărește producția de 
lapte zi de zi. „Cum apare 
vreo neregulă, intervenim 
rapid — ne spune acesta. 
Producția este in continuă 
creștere. Am ajuns la 
8,7 1. pe vacă furajată, de 
la 3—4 litri în toamnă. 
Ne-am convins de valoarea 
nutritivă a suculentelor, 
motiv pentru care am și 
mărit suprafața cu sfeclă 
furajeră la 45 ha. (De 
menționat că, în aceeași 
idee, suprafața cultivată 
cu sfeclă furajeră în județ 
a crescut în acest an cu 
800 de ha). Anul acesta am 
folosit pentru prima dată 
grosierele măcinate și în
nobilate. Rezultatele se 
văd". Aici, ca și in alte 
comune, este evidentă pre
ocuparea pentru punerea 
pe baze noi a activității 
din zootehnie. Aceasta re
prezintă o garanție că in 
viitor producția de lapte 
va crește și mai mult.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"
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TRECUT, PREZENT, VIITOR]
- izvoarele generoase ale creației literare (ii)

Publicăm în numărul de azi continuarea colocviului nostru („Scinteia" 
nr. 13 299 din 26 mai 1985) despre valorificarea literară a unor momente 
de seamă din istoria poporului român — dezbatere consacrată împlinirii a 
douăzeci de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R.

Independența și libertatea, lupta 
pentru emancipare socială - opțiuni 

esențiale ale literaturii istorice

— Ce epoci, evenimente, persona
lități ale istoriei noastre au fost 
mai frecvent abordate ? . Ce teme 
lipsesc ?

Mihai Ungheanu : Lotul cel mai 
mare de cărți și povestiri, piese 
de teatru privesc evul mediu și 
marile lui personalități, figurile 
de insurecție socială și națională, 
haiducii, figurile de luptători, re
voluționarii. Cu cit ne apropiem de 
epocile moderne, predilecțiile ro
manului românesc de inspirație is
torică slăbesc. Marile evenimente 
ale României moderne lipsesc 
adesea din romanul postbelic. Sînt 
extrem de puține romanele în
chinate Unirii din 1918, nu există 
o mare carte epică închinată lui 
Tudor Vladimirescu, figurile re
voluției de la 1848 nu-s impuse 
Încă in literatura noastră de fic
țiune. Personalitățile antifasciste 
ale perioadei interbelice n-au in
trat nici ele în atenția romancieri
lor, deși există numeroase perso
nalități ale epocii care pot fi foar
te bine personajele unui univers 
romanesc de direcție antifascistă. 
Se scrie prea puțin despre lagărul 
de la Tîrgu Jiu și despre deținuții 
Doftanei, despre lupta și sacrifi
ciile comuniștilor, după cum rolul 
maselor populare in insurecția de 
eliberare națională de la 23 Au
gust 1944 este încă prea puțin ur
mărit.

întrebarea este in ce măsură 
prezentul devine istorie. Pentru 
generația născută în anii ’60, răz
boiul ultim mondial este istorie. 
Rezonanța afectivă a evenimentu
lui este aproape absentă în acest 
caz. Absența unor teme vine și 
din această desprindere a genera
țiilor de evenimente. O lărgire a 
razei de inspirație a romanului 
istoric se impune cu atît mai mult.

— Consider că grație formării 
unui climat de receptivitate față 
de „ofertele" istoriei putem vorbi 
despre o reală lărgire a razei de 
inspirație. Problema ce se pune 
imediat este a nivelului valoric la 
care se situează literatura de inspi
rație istorică, a noutăților pe care 
le aduce sau a schemelor în care se 
complace o parte a ei...

Eugen Barbu : Scheme vechi și 
învechite au existat totdeauna. 
După Sofocle și Plaut, după Cara- 
giale și Moliăre, toate piesele care 
au fost scrise folosesc aceste sche
me vechi și învechite, cu voie sau 
fără voie. Nu sint în măsură să 
răspund ce epoci. evenimente, 
personalități aii fost mai frecvent 
abordate in acest gen. Aici, statis
tica ar putea să ne dea un răs
puns. în general sînt scoase in 
față personajele carp s-au ilustrat 
într-un fel sau altul — pozitiv 
sau negativ — în istorie. Tentează 
epocile sîngeroase, personalitățile 
complexe, evenimentele imprevizi
bile. Cit privește literatura noas
tră, cred că nu au fost uitate nici 
una din aceste personalități sau 
epoci. Dar în ce privește calita
tea, ar fi mai multe de spus. Ope- 
retistica, mai ales in filme, face 
mai mult rău decit bine. In litera
tură, retorica distruge orice dorin
ță de a te apropia de acest gen. 
O personalitate istorică înseamnă 
faptă, înainte de orice altceva. Că 
altădată fapta însemna : săgeată, 
sabie, tun, aviație, rachetă e una, 
și cibernetica zilelor noastre, alt
ceva. Există, în istorie, personali
tăți afirmate prin economie, de 
pildă, bunăstarea fiind o armă 
mai eficientă decit orice altceva. 
Noutăți în materie nu există în 
general. Apariția unui Brecht, a 
unui Diirrenmatt și a altor citorva 
constituie excepții care confirmă 
regula.

Mihai Ungheanu : Romanul is

Formarea tinerilor lucrători ai ogoarelor, 
in concordanță cu exigențele noii revoluții agrare

O EXPERIENȚĂ CONTURATĂ ÎN ȘCOLILE DIN JUDEȚUL OLT
Pregătirea viitorilor lucrători ai ogoarelor în concor- 

lanță cu exigențele noii revoluții agrare reprezintă 
ibiectivul fundamental al celor 190 unități liceale și pro- 
esionale de profil agroindustrial, al celor circa 2 000 de 
icoli cu clasele l-X din mediul rural, în care sînt cu- 
jrînși, în prezent, peste 300 000 de elevi. îndeplinirea 
icestei îndatoriri majore trasate școlii de Congresul 
rl Xlll-lea, de secretarul general al partidului, tova- 
ășul Nicolae Ceaușescu, implică o sporire remarca
bilă a calității și eficienței pregătirii științifice și prac- 
ice a elevilor incit, încadrați la locurile de muncă din 
jgricultură, aceștia să participe și să contribuie activ 
a înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare — trans- 
ormarea generală a felului de muncă, de viață, de 
jindire al țărănimii, realizarea unor producții agrico- 
e care să satisfacă din plin necesitățile de consum 
de întregului popor, precum și alte cerințe ale dez
voltării economiei naționale.

Județul Olt și comuna Scornicești, în special, au 
devenit, din acest punct de vedere, un model de trans
punere în practică a sarcinilor pe care partidul le-a 
pus în fața învățămîntului agricol, a indicațiilor date 
de tovarășul Nîcolae Ceaușescu, în vederea creșterii 
continue a rolului școlii în procesul dezvoltării mul
tilaterale a patriei. Este concluzia reliefată și cu pri
lejul unui recent „Schimb de experiență pe proble
mele pregătirii forței de muncă necesare agriculturii, 
in lumina sarcinilor ce reies din documentele Con
gresului al Xlll-lea al P.C.R.", organizat de Ministerul 
Educației și învățămîntului și Inspectoratul școlar al 
județului Olt, cu participarea inspectorilor școlari ge
nerali, a inspectorilor școlari de biologie din județe
le țării, a reprezentanților unităților agricole din ju
dețul gazdă, lată cîteva din direcțiile principale de 
acțiune relevate cu acest prilej.

Pregătirea elevilor în condițiile 
specifice unor producții 

record
Sase licee cu profil agroindustrial 

și 88 de școli cu treapta I de liceu 
în mediul rural (reprezentind. de 
fapt, ponderea învățămîntului din 
județ), laboratoare si cabinete de 
biologie-agricultură. chimie si fizică 
dotate după toate cerințele unui in- 
vătămint de calitate, promovarea 
unor tehnologii moderne de instrui
re și educare, a unor soluții oferite 
de cercetarea științifică in domeniul 
învățămîntului — toate acestea con
turează cadrul general în care se des
fășoară pregătirea științifică si pro
fesională a lucrătorilor de mi ine ai 
ogoarelor județului Olt. Li se adau
gă amplele măsuri adoptate de fo
rurile de partid si de învătămint lo
cale pentru optimizarea desfășurării 
practicii în producție a eleialor, in 
vederea integrării eficiente a învă
țămîntului cu producția și cercetarea 
științifică. 

toric contemporan este reprezentat 
de toate nivelurile valorice. Este 
de reținut o schimbare a op
ticii atît față de modul de a scrie 
romanul istoric, cit și l’ață de în
țelegerea evenimentelor istorice. 
Actualul roman istoric de calitate 
este scos din sfera povestirii pito
rești, fiind un roman de analiză, 
de problematică intelectuală, de 
psihologie acută, de rafinament 
psihologic și artistic. Nu este vor-r 
ba însă numai de roman, ci și de 
dramă. Am cita aici in primul 
ri'nd pe Paul Anghel pentru ciclul 
Zăpezile dc acum un veac, ajuns 
la al șaptelea volum, pe Eugen 
Uriearu pentru Rug și Flacără și 
1184, vreme in schimbare, pe Ion 
Dumitru Denciu pdntru Lumi
nile zeiței Bendis, pe Alice Botez 
pentru Dioptrele sau Dialog la zi
dul caucazian și pentru Elipsa de 
dor, pe Paul Everac pentru Con- 
stantineștii, pe Dan Tărchilă pen
tru Zidarul și alte piese. Trebuie 
menționate, în același timp, remar
cabilele scrieri pentru teatru ori 
film ale lui Mihnea Gheorghiu și 
Titus Popovici. Mai trebuie amintiți 
Mihail Diaconescu pentru romanele 
sale istorice, Radu Ciobanu, Mar
cel Petrișor și alții. Ceea ce ne 
propune această literatură nu este 
numai reexaminarea atentă a fap
telor și evenimentelor istorice și a 
personalităților, dar și formule 
suple, moderne de lucru. Romanul 
de solidă reconstituire a climatu
lui de epocă scris de Paul Anghel 
este, totodată, și o carte în care 
realul se îmbină cu fantasticul, 
fresca se împacă cu analiza psiho
logică fină. Cartea propune o 
nouă viziune asupra fenomenului 
românesc, dar și asupra propriului 
nostru roman istoric. Același lucru 
l-am spune și despre Elipsa dc 
dor a prozatoarei Alice Botez, în 
care epoca cuceririi romane este 
înfățișată mai ales în planul, 
psihologiilor și al unei realități 
care-și pierde contururile precise. 
Zestrea postbelică a literaturii is
torice de ficțiune este pe cit de 
bogată, pe atît de diversă.

— în această „zestre postbelicii" 
despre care ați amintit, n-ar putea 
fi omiși marii scriitori : Mihail Sa- 
doveanu, Qamil Petrescu, al cărui 
roman despre Bălcescu, „Un om în
tre oameni", reprezintă o etapă dis
tinctă in evoluția genului, un gen 
ce a cunoscut de altfel o mare di
versitate. în legătură cu diversita
tea : pină unde poate ajunge ea ? 
Cred că orice formula sau modali-

Imaginea literară a unui 
mare act revoluționar

— Literatura română dispune de 
o remarcabilă tradiție a prozei is
torice. Nu ne propunem să facem 
acum un inventar, ci să degajăm 
citeva direcții care au fost ilustra
te în mod deosebit. Este semnifica
tiv să constatăm, pentru potenția
lul său militant, că proza româneas
că, romanul in 'chip special, a re
ținut momente cruciale din luptele 
românilor pentru independență, 
eroismul de care in diverse epoci 
poporul nostru a dat dovadă în 
apărarea gliei strămoșești, a inde
pendenței și neatirnării. „Romanul 
de război" are, la rindul său, o anu
mită tradiție la noi și v-aș ruga să 
vă referiți la aceasta. Este, pe de 
altă parte, necesar să vedem în ce 
măsură evenimente mai recente, 
inclusiv al doilea război mondial, 
insurecția ș.a. și-au găsit întruchi
parea în „acte" literare memorabile.

— La Liceul agroindustrial din 
Scornicești — relata prof. Ștefan 
Motcă, directorul liceului — in
struirea tehnico-productivă se reali
zează direct în sectoarele de produc
ție ale C.A.P. si I.A.S.. in întreprin
derile locale de profil (de confec
ții. alimentare, mecanice), sub con
ducerea inginerilor fermieri si mai
ștrilor din ferme, a specialiștilor din 
unitățile productive, avind sarcini 
concrete de producție din planul e- 
conomic al unităților respective. Un 
cimp experimental de 15 ha. pe care 
se desfășoară 15 experimente, reali
zate in colaborare cu Stațiunea de 
cercetări agricole Caracal, lotul de 
cercetare pomicolă din cadrul fer
mei pomicole Scornicești constituie 
deopotrivă adevărate laboratoare în 
care sint însușite bazele științifice 
ale agriculturii moderne, de inaltă 
productivitate. De asemenea, liceul a 
luat în ..patronare" o fermă a C.A.P. 
din localitate, în suprafață de 245 
ha. unde realizăm toate lucrările — 
de la pregătirea terenului si însă- 
mintat si Pînă la recoltare — și de 

tate sînt valabile, rodnice din punct 
de vedere artistic și filozofic, cu o 
singură condiție : respectarea ade
vărului despre o epocă, un timp, o 
personalitate...

Mihnea Gheorghiu : Nu pot fi 
de acord cu scriitorii care se fo
losesc dc unele pagini ale istoriei 
pentru a furniza ornamente li- 
rico-filozoficc pe marginea lor re- 
povestindu-Ie in absența trăirii 
originare. Pirandello a inventat 
formula : fiecare cu adevărul său ; 
de aceea, unii cred că pot „pole
miza" eu istoria. Nimic mai fals. 
Cred că și „demitizarea" este, in 
sine, un lucru neserios. Jocul cu 
istoria se produce în sfera exis
tențialului și mă simt solidar cu 
această condiție tragică a omului 
din toate timpurile, cu „bietul 
om" confruntat cu toate vremu
rile. Bineînțeles, contemporanul 
nostru e mai bine plasat decit 
strămoșii, ca să citească viitorul 
în trecut. Adevărul istoric este și 
el relativ. Dar în artă e necesar 
și incoruptibil. De exemplu, azi 
dramele istorice ale lui Shakes
peare sint interpretate ca teatru 
politic, ca tragedii ale puterii.

Eugen Barbu : Multe dintre ca
racteristicile estetice, filozofice și 
tematice ale literaturii istorice 
sînt aceleași ca ale înaintașilor in 
materie, numai că unele au îm
brăcat o haină nouă, nu atit adîn- 
că, cît spectaculoasă ; nu atît pro
fundă, cît făcînd concesii unui pu
blic dornic să se amuze. Ce-i mai 
plăcut decit să stai în fotoliu și 
să rizi de regi ? în literatura 
noastră aș menționa doi autori 
care a‘u păstrat linia și expresia 
tradițională în teatru : Al. Sever, 
cu piesa sa Descăpățînarea, și Paul 
Anghel; în tot ce a scris. Din pă
cate, nu lipsesc nici unele încer
cări ludice de a face din istorie 
un carnaval cu paiațe. în ce mă 
privește, îl prefer pe Calboreanu 
în Ștefan cel Mare al lui Dela- 
vrancea. Aș mai menționa pe Radu 
Teodoru, un bun romancier pe 
teme esențial istorice. Vreau să 
precizez că nu am prejudecăți, 
adică admit și un teatru metafo
ric, admit fantezia, caricaturalul 
și grotescul, cu o singură condi
ție : să nu faci dintr-un mare 
domnitor un nespălat, un clovn 
care ține cu orice preț să distreze 
publicul. O să-mi spuneți că în 
Hamlet există și așa ceva, și nu 
numai în Hamlet, dar geniul lui 
Shakespeare poate să estompeze 
aceste caricaturizări. Consecințele 
exagerărilor, ale invențiunilor re
gizorale jignesc simțul artistic. Pu
blicul „mare" vine la teatru să se 
amuze și asta înțeleg, dacă asistă 
la comedii. Dar a transforma pie
sele de inspirație istorică în spa
ții aleatorii in care totul este per
mis este inacceptabil. Zdrență
roși. mobilă împerecheată ana
poda, anacronisme voite pot fi 
exultate de o critică snoabă care 
se pamează la toate chichițele 
unor autori de „revoluție în artă", 
dincolo de care nu există însă 
decit nevoia de scandal. însă nu 
de o critică riguroasă, responsa
bilă.

Mihai Ungheanu : Romanul ro
mânesc de război, mai ales roma
nul închinat ultimului război 
mondial și al participării româ
nești la el, însumează prea puține 
titluri de referință, fie sub rapor
tul adevărului istoric, fie sub ra
port artistic. Acest roman a de
pins prea mult de cadrele fixate 
de istoriografie. Față de impor
tanța și valoarea participării ro
mânești. de pildă, pe frontul 
antifascist, de condiția de a patra 
beligerantă ca insemnătate mili
tară a armatei române, literatura 
română rămîne datoare. Peste tot 
in Europa, literatura de război se 
rescrie dintr-un unghi nou de ve
dere. A apărut o înțelegere mai 
adincă a evenimentelor, datorită 
perspectivei scurse și a unor do
cumente noi intrate în circulație. 
Acest război mondial a devenit is

pe care ne-am angajat să obținem 
producții record — la porumb, de 
exemplu, cel puțin 20 tone știuleți 
la hectar.

Aici, la Liceul agroindustrial din 
Scornicești. ca si în alte unități de 
învătămint din județ — între care 
liceele agroindustriale, din Caracal. 
Slatina si Grădinari, școlile cu cla
sele I—X din Vișina. Fălcoiu. Vă- 
dăstrita. Osica de Sus. Măruntei. Pia- 
tra-Olt — instruirea tehnico-produc
tivă îmbracă modalități formative 
distincte, de reală eficientă. Desfă
șurată pe loturile școlare, in micro- 
ferme zootehnice, pe terenuri expe
rimentale sau în unitățile .de produc
ție. activitatea practică oferă elevi
lor prilejul să-și însușească 
a.b.c.-ul meseriilor în condițiile con
crete. specifice ale producției agri
cole. să învețe muncind, participînd 
efectiv la realizarea unor produc
ții agricole de virf. prin folosirea 
unor tehnici și tehnologii moderne.. 
Se înlătură astfel verbalismul din 
predarea noțiunilor, lecțiile devin 
mai interesante si accesibile, mai

torie. Optica asupra lui a sporit în 
complexitate. în această consacrare 
a unei optici complexe, cuprinză
toare. literatura are un rol extrem 
de important. Nădăjduim1 că in
trarea în circuitul public românesc 
a seriei de documente privind
participarea românească la ultimul 
război mondial, condiția Româ
niei in cadrul marelui conflict
european și mondial să genereze
climatul propice unei literaturi pe 
măsura sacrificiilor făcute de po
porul român pentru cauza păcii și 
independenței popoarelor, a erois
mului poporului și ostașilor care 
s-au înfruntat cu dușmanul in 
memorabile și dramatice încleștări, 
Sacrificiilor românești, sutelor de 
mii de ostași români presarăți pe 
pămintul Europei, li se cuvin 
o evocare și nemurire literară pe 
măsură in literatura noastră dc 
război, încă nescrisă.

Mihnea Gheorghiu : Ultimele
două războaie mondiale, epoci de 
răscruce — în care românii au 
combătui pentru libertatea și su
veranitatea națională, situați pe o 
poziție antiimperialistă — au 
inspirat o vastă literatură, de o 
varietate și amploare excepțională 
și citeva capodopere. Timpul a 
putut releva discrepanțe intre re
prezentările unora sau altora din
tre autori. Istoria nu este așa cum 
o cunoaște fiecare. nici chiar 
atunci cind participăm la ,,fău
rirea" ei in epoci memorabile ; 
dovadă, Memoriile unor partici
pant la' evenimente istorice cru
ciale care nu se potrivesc întot
deauna cu adevărul istoric omolo
gat de cercetători. Ca să scrie 
Comentariile despre războiul cu 
Galii era obligatoriu ca Cezar să 
ia parte la el ; dar cartea lui este 
filoromană și abia de poți găsi 
acolo citeva date relevante despre 
viața și lupta celților care-și apă
rau patria. în schimb, Tolstoi n-a 
participat la campania din 1812, 
dar i-a dedicat o capodoperă de 
realism literar. îți trebuie o anu
mită detașare de complexitatea 
momentului trăit, o detașare eroi
că sau una ingenuă, in orice caz 
responsabilă, ca să descoperi sim
plul adevăr că in „repovestirea" 
războiului (dramatică sau apolini
că, psihologică sau reportericească) 
ceea ce-i asigură perenitatea este 
apărarea destinului omului și al 
națiunilor dc a trăi intr-o lume 
mai umană și mai dreaptă.

Eugen Barbu : Romanul de 
război are. intr-adevăr, o tradiție 
bogată în literatura noastră, înce- 
pind cu Mihail Sadoveanu, Cezar 
Petrescu, Camil Petrescu etc. Cît 
despre momentul 23 August, aici 
reprezentarea faptelor e mai rară 
și mai puțin inspirată, poate și 
din lipsa de distanță pe care o 
comportă orice operă literară, le
gată de evenimente reale.

Eugen Uriearu : Aniversarea Vic
toriei asupra fascismului, sărbă
toarea Independenței constituie un 
bun prilej de privire retrospectivă 
asupra literaturii dedicate și inspi
rate din aceste mărețe fapte. îm
prejurări . istorice și politice, lămu
rite si îndepărtate de ,cel de-al. IX- 
lea Congres. ,tau făcut ca luptă, 
jertfa de singe a poporului nostru 
adusă pentru înfăptuirea acestor 
momente de istorie, să fie privite 
fie cu timiditate, fie din puncte de 
vedere, să le zicem, nesatisfăcă
toare. Literatura care a apărut, cu 
puține excepții, era schematică, 
restrictivă, uneori neadevărată is
toric și literar. Este timpul să avem 
o mare literatură dedicată luptei 
noastre împotriva fascismului. Cel 
pentru care această luptă a fost 
chiar lupta vieții lor nu ne-au lăsat 
încă mărturia artistică; Rămîne ca 
scriitorii altor generații, chiăr ai 
generațiilor care n-au cunoscut 
războiul al II-lea mondial să 
treacă la scrierea cărților adevăra
te, cu binele, cu răul, cu eroismul 
și erorile celor care au vietuit in 
această tragică împrejurare a ome
nirii. dar întotdeauna cu și despre 
împotrivirea nestrămutată \a po
porului nostru la fascism, 4a vio
lentă, la dorința de cotropire si 
înrobire. Este de datoria scriitori
lor noștri să caute în viitoarea ace
lor ani constantele niciodată uita
te, niciodată risipite, ale felului 
nostru de a fi : independență, li
bertate și unitate.

C. STĂNESCU

convingătoare. Preluarea prin con
tracte. pe baza acordului global, de 
către unitățile de învătămint de pro
fil. a unor însemnate suprafețe de 
teren, cu angajamentul de a obține 
producții record, conferă prezentei e- 
levilor în procesul de producție a- 
gricolă condițiile de muncă activă, 
in ordine si disciplină, cu respec
tarea riguroasă a prevederilor pro
gramelor școlare, de înțelegere si în
sușire profundă a îndatoririlor ce le 
revin, a răspunderilor politice, pa
triotice. profesionale pentru produc
ția agricolă, pentru pîinea tării. Tot 
astfel, pregătirea tehnico-productivă 
a elevilor in fermele C.A.P. si I.A.S.. 
ale asociațiilor de stat si coopera
tiste, în secțiile S.M.A. și în cele 
de mică mecanizare, adică acolo 
unde vor lucra după absolvirea sco
lii. determină integrarea lor socio- 
profeșională rapidă.

Stăpînirea unor tehnici 
și tehnologii moderne

— La Liceul agroindustrial din 
Caracal — menționează ing. Elvira 
Groza, directoarea liceului — pre
gătirea științifică si profesională a 
elevilor se realizează sub îndrumarea 
cadrelor didactice de specialitate și 
cu concursul cercetătorilor din ca
drul Stațiunii de cercetări agricole 
Caracal, pe lingă care funcționează 
unitatea noastră de învătămint. Pe 
loturile acesteia, elevii iau cunoștin
ță direct cu diferitele etape ale teh
nologiilor de vîrf aflate în studiu, 
execută lucrări cu grad mare de di
ficultate. întelegînd astfel ..pe viu" 
importanta executării tuturor lucră
rilor agricole la timpul optim si de 
cea mai bună calitate pentru obți
nerea recoltelor bogate. Pe lingă 
cercurile pe obiecte. în liceu sînt 
organizate si două cercuri de cer
cetare agrofitotehnică-biologie și

Casa de cultură a științei și'tehnicii pentru tineret din Buzău

PERSPECTIVA COMUNISTĂ
SI MENIREA TEATRULUI

Se discută adeseori despre trecu
tul și despre prezentul teatrului. Nu 
întotdeauna cu aceeași acuitate des
pre viitorul teatrului.

Izvorul inspirației creatorilor de 
artă a fost, este și va fi schimbarea, 
transformările ce se produc în so
cietate și in viața oamenilor; Dacă, 
prin absurd, lumea nu s-ar schim
ba, dacă, prin absurd, omul nu 
s-ar schimba, dacă, prin absurd, 
noile generații n-ar lua locul celor 
ce le-au precedat, arta n-ar fi apă
rut, arta n-ar exista.

Arta surprinde chiar și schimbă
rile, transformările imperceptibile, 
acelea lente, acelea care se petrec 
în natură la scara mileniilor. Tot
odată, chiar și un portretist nu ră- 
mine în istoria artei dacă n-a sur
prins acea clipă in care se con
densează o schimbare, o evoluție 
majoră in structura psihofizică a 
celui al cărui portret l-a făcut.

Cu ătit mai mult dramaturgia, 
arta teatrului au ca izvor funda
mental de inspirație sehimbarea, dia
lectica devenirilor. Căci dramaturgia 
este arta dramei, adică a primej
diilor care amenință valoarea, a 
luptei valorii cu nonvaloarea de a 
se impune ca unitate de măsură și 
criteriu de apreciere între oameni, 
deci1 a luptei reale, existențiale 
dintre nou și vechi, este arta con
flictului dramatic, deci a raportu
rilor de luptă și de forță, dintre oa
meni, care se dezvoltă pe terenyl 
afirmării raporturilor de cooperare 
fraternă intre aceștia, și anume 
drama scrisă surprinde schimbarea 
acestor raporturi de luptă in con
trariul lor.

Astfel că, pe scurt și in același 

ROMĂNIA-FILM prezintă:

„MIREASMA PLOILOR TÎRZII
Producție a Casei de filme Unu

Scenariul : George Anania, Romulus Bărbulescu ; decorurile : Daniel Ră- 
duță ; costumele : Victor Țapu ; muzica : Horia Moculescu ; montajul : 
Gabriela Nasta ; sunetul : Mihai Orășanu ; imaginea : Liviu Pojoni ; re
gia : Mircea Moldovan. Cu : Colea Răutu, Maria Ploae, Ion Lupu, Florin 
Zamfirescu, Virgil Andriescu, Ernest Maftei, Boris Petroff, Mircea Belu, 
Stelian Stancu. Film realizat in' studiourile Centrului de producție ci

nematografică „București"

mecanizare, in care activează ele
vii din toți anii de studiu. în func
ție de profil si meseriile pentru care, 
se pregătesc elevii, in fiecare an 
liceul încheie o convenție de colabo
rare cu stațiunea, în care sînt în
scrise obligațiile fiecărei părți.

Relatînd participantelor la schimbul 
de experiență realizările cercetători
lor. ing. Constantin I’ătrășcoiu, 
directorul Stațiunii de cercetări agri
cole Caracal, a evidențiat „cota" de 
contribuție a elevilor și cadrelor 
didactice ale liceului, hărnicia, disci
plina și entuziasmul cu care cei mai 
tineri agricultori se integrează in 
marea familie a lucrătorilor ogoare- 
relor.

„Ucenicie" precoce 
în meseria de agricultor

O dovedesc cu prisosință preocu
pările celor mai mici viitori agri
cultori din multe școli ale județului, 
de la Școala din Piatra-sat, de exem
plu. unde,.sub îndrumarea inimoase
lor lor profesoare — Ecaterina Gri- 
gorescu și Ioana Marin — lucrul 
elevilor pe lotul școlar se face în 
funcție de clasă, respectiv de nivelul 
de înțelegere și de bagajul lor de 
cunoștințe. Sau de la Casa pionieri
lor si șoimilor patriei din Corabia, 
unde funcționează un cerc de creș
tere științifică a iepurilor. îndrumat 
de prof. Florica Firoiu. In cele mai 
multe școli din comunele județului 
funcționează cercuri agrobiologice 
ale elevilor, sînt amenajate ..colturi 
agrobiologice" unde se află planul 
experiențelor efectuate pe lotul di
dactic, harta solurilor și culturilor 
din unitățile agricole locale, pro
ducțiile comparative de pe loturile 
școlare și din C.A.P., planificarea 
grupelor de elevi care asigură, pe 
timpul vacantei. întreținerea culturi
lor de pe loturile școlare si supra
fețele lucrate în acord global. „în 
.ultimii ani — ne spunea prof. Ste- 
riana Iordache, inspector școlar de 
biologie, prezenta elevilor din jude
țul Olt la etapa națională a concursu
lui de biologie a fost tot mai activă : 
locul 5 — în 1984, locul 2 — în 1985".

Permanenta perfecționare 
a cadrelor didactice

Participanților la schimbul de ex
periență le-a fost pus la dispoziție 
un amplu și deosebit de edificator 

timp elementar, deci esențial, iz
vorul de inspirație al dramaturgilor 
este revoluția.

Așadar, spiritul revoluționar este 
intrinsec dramaturgiei. Cine nu e 
în stare a măsura distanța dintre 
prezent și viitor poate fi orice alt
ceva, dar nu dramaturg, chiar dacă 
își zice așa.

Dezvoltind, pe baza studierii și 
cunoașterii întregii problematici a 
contradicțiilor in socialism, ca mo
tor — acestea — al progresului so
cial, faptul că socialismul nu e un 
dat încremenit, o dată pentru tot
deauna, nu e stagnare, ci, pe teme
lia trăsăturilor sale fundamentale, 
perpetuă schimbare, secretarul ge
neral al partidului a adus, implicit, 
un mare sprijin artei scriitorilor 
dramatici, regizorilor, actorilor. 
Aceștia, ca slujitori ai cauzei parti
dului, partid al novatorilor, trebuie 
să se străduiască să conștientizeze 
schimbarea reală a societății, trans
formările ei.

încotro evoluează societatea so
cialistă ? în singura direcție posi
bilă și necesară, potrivit structuri
lor care se cer plenar dezvăluite ale 
personalității umane, ale fiecărui om, 
și anume spre comunism. Progra
mul partidului arată că intre socia
lism și comunism nu va exista un 
zid despărțitor. Această previziune 
este profund științifică pentru că se 
întemeiază pe cunoașterea realită
ții, a sensului în care aceasta, in 
fapt, și nu utopic, se schimbă. Ceea 
ce inseamnă că anumiți germeni ai 
comunismului pot fi incă de pe 
acum depistați.

Este vorbij, printre altele, despre 
autoconducere, ceea ce prefigurează 

documentar ..In sprijinul activității 
de perfecționare a profesorilor de 
biologie-agricultură". Coordonatorii 
lucrării : prof. dr. Elena Bărbulescu, 
.inspector școlar general adjunct, 
prof. Anton Laurențiu. inspector șco
lar. Selectind din experiența valo
roasă obținută de cadrele didactice 
din școlile județului, autorii lucrării 
relevă căile prin care se poate obți
ne o eficiență mai mare în pregăti
rea tehnico-productivă a elevilor, 
factorii care favorizează pregătirea 
lor superioară pentru munca în agri
cultură. rolul stimulativ al atitudinii 
creatoare a profesorilor în procesul 
instructiv-educativ. Date si situații 
semnificative din activitatea unită
ților de învătămint locale, scheme și 
grafice ilustrative, planuri concrete 
de activitate oferă cadrelor didac
tice modele de activitate, ca si prilej 
de studiu si meditație creatoare in 
direcții de reală însemnătate, pentru 
perfecționarea muncii lor : organi
zarea cercului pedagogic al profeso
rilor de biologie, organizarea pe baze 
științifice a loturilor școlare, teh- 
nologia-cadru a culturii intensive a 
porumbului pentru obținerea unei 
producții de peste 20 tone la hectar, 
■lecția modernă în biologie, preocu
pări privind orientarea copiilor din 
școlile cu clasele I—X din mediul 
rural către meseriile specifice 
agriculturii. „Pentru extinderea 
experienței rodnice a unități
lor de învătămint fruntașe — 
subliniază prof. Ion Pătrașeu. inspec
tor școlar general al județului Olt — 
inspectoratul nostru ș.co.lar. Ca.sa per
sonalului didactic inițiază frecvent 
acțiuni metodologice Ia care partici
pă directori de școli, profesori de 
biologie — agricultură și de' alte 
specializări, sint editate materiale 
documentare".

Dezbaterea problemelor pregătirii 
forței de muncă necesară agriculturii, 
relevarea unei experiența valoroase 
in organizarea si desfășurarea pre
gătirii viitorilor lucrători ai ogoare
lor. in momentul cind o nouă pro
moție de tineri se îndreaptă spre 
învățămîntul liceal reprezintă un 
real sprijin acordat cadrelor didac
tice. părinților ■ si elevilor în preci
zarea opțiunilor școlare și profesio
nale ale acestora din urmă.

Florica DINULESCU 
Mihai GRIGOROȘCUȚĂ 
corespondentul „Scînteii"
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viitoarele structuri mozaicate și mo
bile care vor lua locul structurilor 
piramidale și relativ fixe proprii 
tuturor societăților actuale. După 
cum, autoconducerea prefigurează 
controlul societății, al celor ce pro
duc mijloacele materiale ale exis
tenței. inclusiv banii, asupra modu
lui cum acestea sint folosite și 
cheltuite. După cum, tot autocondu
cerea prefigurează exercițiul con
știent al democrației pină la ca
păt, care nu e și nu va fi anarhie, 
ci organizare rațională a existenței 
tuturor. Pe temelia 
se dezvoltă încă de 
cesul trecerii de la 
unidimensionată 
monoprofesionalizarej 
multidimensională ț 
policalificare, ca și prin autodezvă- 
luirea capacităților creatoare in dife
rite domenii). Unii, in Occident, afir
mă că revoluția tehnico-științifică 
actuală face imposibilă democrația, 
pentru că masele nu pot avea acces 
la realizările de vîrf ale științei și 
tehnicii. Dar la capătul aplicării 
noilor cuceriri ale științei și teh
nicii (depinde de modul cum aces
tea sint utilizate) se află sau nu 
se află bunăstarea tuturor (care 
nu e totuna cu îmbuibarea) și. in 
acest domeniu, controlul maselor, 
dacă e efectiv, este fără greș. După 
cum, unii afirmă că revoluția teh
nico-științifică actuală lipsește de 
sens independența fiecărei națiuni. 
Or. o revoluție tehnico-științifică 
fără colaborare egală in drepturi, 
pe baza avantajului reciproc, intre 
națiuni, ar fi un monstru antiuman, 
un cancer, și nu o revoluție auten
tică. Revoluția este sănătate sau nu 
e revoluție.

Cel mai interesat în schimbare, 
cel mai interesat, obiectiv interesat 
în realizarea perspectivei comuniste, 
este tineretul. Nu am căderea să 
vorbesc în numele celor tineri, dar, 
din cile îi cunosc, pot presupune că 
ei nu gustă și nu vor gusta produc
țiile artistice care nu conștienti
zează schimbarea, perspectiva co
munistă. De aceea mă miră tenta
tivele cîte unui „teoretician" de a 
prefigura un ,,teatru al viitorului 
care să semene pînă la identificare 
cu acela al trecutului. Către unele 
producții cam simpluțe ale trecu
tului nu numai tinerii, dar chiar și 
noi, cei maturi, ne îndreptăm pri
virea cu oarecare înduioșare. Căci 
a conștientiza schimbarea reală 
presupune o intervenție novatoare ' 
atît la nivelul fondului, cit și la 
acela al formei artistice. Repetiția 
este „mama studiului", dar repetarea 
trecutului nu e creație. După cum 
arta este incompatibilă cu producția 
(chiar individuală fiind) „la scară 
industrială". Căci talentul nu-1 „vi
zitează" pe creator in fiecare clipă. 
Arta aparține frumosului, dar sfera 
acestuia e mai largă. Incompatibilă 
cu producția de serie, opera este 
sau unicat (inclusiv în raport cu 
folclorul oral), sau nu e artă.

Se tem de schimbare, de per
spectiva comunistă doar acei autori 
care nu se simt in stare, nu sint 
pregătiți și nu se pregătesc zi de 
zi să-i facă față. E frumos și nece
sar, de pildă, să fie închinate im
nuri de slavă muncii. Dar proble
ma e mai prozaică, e : cum mun
cim, cum se muncește ori cura 
scriem, cum se scrie.

Schimbarea, perspectiva comu-
’ nistă sint inexorabile.

De aceea, se și poate presupune că 
teatrul viitorului nu va fi identic 
cu acela al trecutului, ci va impu
ne noi sensuri ideatice, noi conven
ții și forme artistice, care, de altfel, 
se și nasc sub ochii noștri. Să le 
privim cu atenție, să încurajăm vii
torul.

Mergem și vom merge pe dru
muri nebătătorite, pe care încă ni
meni n-a pășit, ca exploratori ai 
viitorului, ne spune pe drept cuvint 
secretarul general al partidului. Pe 
aceste drumuri vom înregistra și iz- 
bînzi și greșeli. Nu ne resemnăm 

. cu greșelile, dar, dacă se produc, 
e cazul să le combatem, să le în
dreptăm, nu să le transformăm în
tr-o marotă, într-o idee fixă, o ob
sesie.

Pe drumuri nebătătorite, pe care 
nimeni n-a pășit incă... E firesc să 
fie la fel și în artă, in dramatur
gie, în teatru.

Problema e, așadar, 
prioritățile românești 
șl, totodată, să creăm 
borării priorităților 
viitorului. Iată de ce 
teoretică, inclusiv despre artă, tre
buie așezată cu fața spre viitor.

să cultivăm 
ale trecutului 
condițiile ela- 
românești ale 
orice discuție

Theodor MANESCU

20,00 Telejurnal
.20,15 cabinet de informare politico- 

ideologlcă
20,30 Luptăm pentru pacea lumii (co

lor) — Emisiune de versuri
20,40 Film serial : Războiul Indepen

denței (color) — Ultimul episod : 
„Victoria" — In rolurile principa
le : George Constantin. Arnza 
Pellea, Mircea Albulescu, Emano- 
il Petruț, Sebastian Papaiani, Ser
giu Nicolaescu, Constantin Co- 
drescu, Gyiirgy Kovacs, Ernest 
Maftei, Mihai Mereuță, Ion Mari
nescu. Octavian Cotescu, Tudor 
Gheorghe, Ioana Pavelescu, Papii 
Panduru, Vlad Rădescu, Jean 
Constantin. Tlmotei Ursu, Ion Di- 
chlseanu, Cornel Coman — Sce
nariul Paul Anghel — Regia 
Gheorghe Vitanidls — O produc
ție a studioului de film TV. reali
zată de Centrul de producție ci
nematografică „București"

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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în Editura politică a apărut volumul : 
CONGRESUL AL XIII-LEA

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
— 19-22 noiembrie 1984 —

DESCHIDEREA ȘANTIERULUI NAȚIONAL 
AL TINERETULUI DE LA SISTEMUL

DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE FRUNZARU-OLT
în atmosfera de puternică și una

nimă angajare patriotică, revolu
ționară, prin care tinăra generație, 
întregul nostru popor intîmpină 
implinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului 
— eveniment de istorică importan
ță in viața patriei, partidului și 
poporului nostru — marți s-a des
chis Șantierul național al tineretu
lui de la Sistemul de îmbunătățiri 
funciare Frunzaru-Olt.

La deschiderea lucrărilor șantie
rului au participat tovarășii Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., Vasile 
Bărbulescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Olt al P.C.R.. ac
tiviști de partid și de stat, un mare 
număr de brigadieri.

Constituit pe baza sarcinilor de 
o deosebită importanță ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist din 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
Forumului tineretului, a indicați
ilor și orientărilor date de secreta
rul general al partidului la recenta 
plenară lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare. Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, noul șantier național 
al tineretului va contribui la reali

„Sintem onorați că. răspunzind dragostei și încrederii cu care că
lăuziți activitatea Uniunii Tineretului Comunist, creșterea și educarea ti
neretului, ni s-au încredințat cinstea și răspunderea ca, prin munca 
noastră plină de abnegație, curaj și inalt romantism revoluționar, să pu
nem in folosință acest obiectiv de mare valoare economică in agricultură, 
care se integrează strălucitei salbe de ctitorii și izbinzi ale timpului istoric 
pe care ii trăim și ii făurim.

Ferm hotărîți să răspundem prin fapte exemplare încrederii și dra
gostei cu care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, părinte drag și prieten apropiat al tinerei generații, vegheați 
la formarea și afirmarea noastră ca adevărați constructori ai socialismului 
și comunismului in patria noastră, vă asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a face din acest nou șantier national al tineretului o 
adevărată școală de educare prin muncă și pentru muncă a tineretului.

Folosim și acest prilej pentru a ne exprima deplina adeziune la po
litica externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit făuritor și 

1 neobosit promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, luptător neobosit pentru pace, dezarmare, pentru o 

; lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră. în cadrul generos al 
inițiativei de larg răsunet internațional a României socialiste de a se 

■ proclama anul 1985 ca An Internațional al Tineretului, sub deviza „Parti
cipare, Dezvoltare, Pace", ne vom aduce și noi contribuția, împreună 
cu întregul tineret al patriei, la triumful cauzei nobile a păcii și înțele
gerii între popoare, a progresului social.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
hotărîrea fierbinte a tuturor brigadierilor de pe Șantierul național al ti
neretului de la Sistemul de îmbunătățiri funciare Frunzaru-Olt de a 
realiza in cele mai bune condiții sarcinile asumate, de a munci, învăța 
și acționa fără preget, cu toată pasiunea și dăruirea, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a Programului is
toric de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism".

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL : Ieri au plecat în Fin
landa lotul reprezentativ A și lotul 
de tineret, in vederea partidelor 
oficiale cu formațiile similare fin
landeze.

Meciul dintre primele reprezenta
tive ale României și Finlandei, din 
preliminariile campionatului mon- 

s dial — grupa a IlI-a, se va juca la 
Helsinki, joi. 6 iunie, de la ora 19. 
El va fi arbitrat de o brigadă belgia
nă — la centru Marcel Van Lan- 
genhove.

Lotul nostru are următoarea alcă
tuire : Lung, Cristian — Iovan, Ște- 
fănescu. Iorgulescu, Ungureanu. Ne- 
grilă, Zare — Rednic. Boloni, Klein, 
Hagi, Mateuț. Irimescu, Andone — 
Lăcătuș. Cămătaru, Coraș, Geolgău.

Partida echipelor de tineret (din 
preliminariile campionatului euro
pean pentru această categorie de 
vîrstă) va avea loc astăzi in orașul 
finlandez Varkaus.

HANDBAL : în aceste zile, echi
pa reprezentativă studențească a 
României efectuează meciuri de ve
rificare cu echipe din Ungaria, pen
tru definitivarea lotului și a forma
ției pentru participarea la Campiona
tul mondial universitar. La 7 iunie, 
antrenorii Lascăr .Pană și Cezar 
Nica vor comunica pe cei 16 jucă
tori care vor avea sarcina de a ne 
reprezenta cu cinste la acest apro
piat turneu mondial (15—23 iunie, 
R.F. Germania). Amintim că echipa 
studențească a României a cîștigat 
de patru ori titlul de campioană 
mondială universitară.

HALTERE : Cinci tineri sportivi 
români vor participa la campiona
tele mondiale și europene de juniori 
(23—30 iunie, Edinburg), la care s-au 
înscris concurenți din 60 de țâri. 
Dintre halterofilii români, candidea
ză cu șanse mari la cucerirea titlu

zarea unor importante lucrări de 
îmbunătățiri funciare, în conformi
tate cu angajamentele asumate de 
tinăra generație privind participa
rea la înfăptuirea prevederilor Pro
gramului național pentru asigura
rea unor producții sigure și sta
bile, prin creșterea potențialului 
productiv al pămîntului, mai buna 
organizare' și folosire în mod uni
tar a terenurilor agricole, a între
gii suprafețe a țării, realizarea iri
gațiilor, pe circa 55—60 la sută din 
suprafața arabilă, a lucrărilor de 
desecări și combatere a eroziunii 
solului. Brigadierii prezenti la des
chiderea Șantierului național al ti
neretului de la Frunzaru s-au an
gajat să realizeze în acest an un 
volum de lucrări in valoare de pes
te 60 milioane lei, constînd în exe
cutarea a 970 000 metri cubi de te- 
rasamente si a 12 stații de pom
pare. montarea a 164 km conducte 
Si impermeabilizarea a 50 000 metri 
pătrati cu dale de beton.

într-o atmosferă de vibrant en
tuziasm tineresc, de înalt patrio
tism, participanții au adresat o te
legramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, în care se spune : 

lui mondial și european Andrei 
Socaci (medaliat cu argint la J.O. 
1984). El a trecut de la categoria 67 
kg la cea de 75 kg. iar rezultatele 
pe care le obține in cadrul noii ca
tegorii de greutate sint dintre cele 
mai promițătoare. Spre exemplu, re
cordul pe care l-a stabilit in luna 
aprilie La stilul smuls — 158 kg — 
este superior rezultatului cu care 
s-a ciștigat titlul european la recen
tele campionate de seniori ale con
tinentului. De altfel, în luna au- 
gus’t, în Suedia. Andrei Socaci va 
concura și la campionatele mondiale 
de seniori. 1

RUGBI : Meciurile din etapa a 
XlV-a a campionatului diviziei A la 
rugbi se vor desfășura azi, după 
următorul program : Steaua — Glo
ria P.T.T. Araci (stadiop Steaua, 
ora 17) ; Dinamo — Știința Pe
troșani (stadion Olimpia, ora 10) : 
R.C. Grivița roșie — Farul Con
stanța (stadion Parcul copilului, ora 
16,30) ; Rulmentul Bîrlad — Știința 
Cemin Baia Mare ; Politehnica Iași
— C.S.M. Sibiu.

TENIS : în primul tur al probei 
de simplu juniori din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, ce se desfășoară pe te
renurile de la Roland Garros din 
Paris, jucătorul român Mihnea Năs- 
tase l-a învins cu 6—1, 7—5 pe 
J.C. Baguena (Spania).

CICLISM : Etapa a 17-a a Turului 
ciclist al Italiei a reveiiit sportivu
lui elvețian Daniel Gisiger, crono
metrat pe distanța de 243 km în 6h 
28’12”.

Lider al clasamentului general se 
menține francezul Bernard Hinault, 
urmat de italianul Francesco Moser
— la 1’35” și americanul Greg Le- 
mond — la 2’33”.

Vizita delegației 
parlamentare 
columbiene

Marți, ministrul afacerilor exter
ne, Ștefan Andrei, a avut o între
vedere, cu membrii delegației parla
mentare columbiene, condusă de 
Jose Antonio Name Teran, președin
tele Senatului și al Congresului Na
țional ale Republicii Columbia, care 
efectuează o vizită în țara noastră.

In cursul întrevederii au fost 
abordate probleme referitoare la 
dezvoltarea colaborării româno-co- 
lumbiene în domenii de interes co
mun, precum și unele aspecte ale 
vieții politice internaționale actuale.

Oaspeții au avut, de asemenea, 
convorbiri la conducerile .Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare și Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale.

Cu prilejul vizitei delegației parla
mentare columbiene, ambasadorul 
Columbiei la București, Lucella Oss- 
man de Duque, a oferit un dineu.

Au participat Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, deputați.

Cronica zilei
Marți, tovarășa Alexandrina 

Găinușe, viceprim-ministru al guver
nului, a avut convorbiri cu Zenon 
Komender, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, 
care face o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost relevate 
bunele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între România și 
Polonia și s-a exprimat dorința de 
a se intensifica conlucrarea bilatera
lă în diverse domenii de interes 
comun.

în timpul întrevederii au fost exa
minate noi modalități de amplificare 
a schimburilor reciproce de mărfuri, 
posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării in domeniile turismului, sănă
tății și construcției de locuințe.

A luat parte Boguslaw Stahura, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Italiene, ambasadorul acestei 
țări la București, Benedetto Santa- 
relli, a oferit, marți, o recepție.

Au participat Ion M. Nicolae, vice
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Victor Ciobanu, ministrul sănătății, 
reprezentanți ai unor ministere și 
instituții centrale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

*
Cu prilejul Zilei Constituției Da

nemarcei, marți după-amiază a avut 
loc in Capitală o manifestare cultu
rală Organizată de Institutul rotnân 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, în cadrul căreia, au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară. în continuare, a fost 
vizionat un film documentar realizat 
de studiourile cinematografice da
neze.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public. Au fost prezenți 
Mogens Edsberg, ambasadorul Da
nemarcei la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 iunie, ora 20—8 iunie, ora 
20. în țară : Vremea va fi caldă, dar 
ușor instabilă în cursul după-amiezi- 
lor. Cerul va fi schimbător. Izolat vor 
cădea ploi, care vor avea și caracter 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice, îndeosebi în zonele de deal și de

DE LA C. E. C.
Dezvoltarea continuă a procesu

lui de economisire in țara noastră 
este strins legată și puternic sti
mulată de drepturile și avantaje
le de care beneficiază toți depu
nătorii la C.E.C.

In afara avantajelor specifice 
fiecărui instrument de economisi
re pe care depunătorii la C.E.C. 
iși păstrează economiile bănești, 
aceștia beneficiază și de un avan
taj general izvorit din însăși 
constituția țării, care prevede.: 
„Dreptul de proprietate personală 
este ocrotit de lege. Pot constitui 
obiect al dreptului de proprietate 
personală veniturile și economiile 
provenite din muncă...". Pe 
această bază, un avantaj acordat 
tuturor depunătorilor este garan
ția statului asupra sumelor depu

NOUA INIȚIATIVĂ M PAS A TOVARĂȘULUI NKOLAȚ CEAUȘESCU,

înflăcărat îndemn la acțiunea 
a popoarelor pentru înlăturarea

unită și solidară

Vibrantul cuvînt 
al președintelui țării

Dimensiune firească a spațiului 
în care trăim, în care gindim. și 
muncim, pacea de toate zilele ne 
fortifică existența, ne potențează 
visul, ne înnobilează fapta. Izvorit 
dintr-o emoționantă responsabili
tate față de generațiile tinere ale 
tării, ale umanității, cuvîntul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu care 
cheamă la unirea eforturilor întru 
izbinda zidirii de pace poartă în 
fibra lui raza unei vocații milenare 
a poporului român. De la om la 
om, de la popor la popor, Chemarea 
și Apelul de conștiință lansate 
către orizonturile anului 1985 de 
Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S., cel mai reprezentativ for 
civic al națiunii, constituie un mo
ment de implicare a personalității 
și acțiunii fiecăruia dintre noi in
tr-o operă exemplară, in afirmarea 
voinței de pace, înțelegere și co
laborare, al cărui prestigios promo
tor este întîiul fiu al patriei, pre
ședintele României.

Forța Chemării și Apelului pentru 
dezarmare și pace consistă in fap
tul că aceste documente'emană din 
voințele noastre însumate, din ac
țiunile noastre, îngemănate în 
fapta și politica profund construc
tivă pe care o promovează cu con
secvență conducătorul partidului 
nostru comunist, al statului român. 
Sentimentul cel mai vibrant pe 
care îl trăim asumindu-ne aceste 
documente este acela al adeziunii 
intime la fiecare dintre ideile con
ținute in ele. Și cu deosebire la ne
cesitatea acută a salvării umanită
ții de distrugere, de aberanta cursă 
spre moarte, de povara tot mai 
greu de suportat a înarmărilor — 
terestre, navale, aeriene și cosmice, 
deopotrivă.

Este necesar în acest an, de

Înaltă răspundere 
față de soarta planetei

împreună cu ortacii mei am 
primit cu deplină aprobare și min- 
drie patriotică noua și strălucita 
inițiativă de pace a iubitului con
ducător al partidului șî statului 
nostru. Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
Chemarea și Apelul celei mai cu
prinzătoare și mai democratice or
ganizații din țara noastră consti
tuie o nouă mărturie a. consecven
ței și fermității cu care acționează 
România socialistă pentru înlătura
rea primejdiei nucleare și asigura
rea prezentului și viitorului pașnic 
al planetei Pămint.

Alături de intregul nostru popor, 
minerii Văii Jiului sint puternic 
mobilizați pentru a înfăptui mă
rețele sarcini trasate de Congresul 
al XIII-lea al partidului. Materia
lizăm un vast program de inves
tiții. La mina noastră, Paroșeni, 
mecanizarea lucrărilor de extrage
re a cărbunelui depășește 80 la 
sută. Lucrăm cu o tehnică înainta

munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxi
me între 20 și 30 de grade, local mai 
ridicate. Dimineața, izolat, în centrul 
țării și la munte se va produce ceață. 
In București : Vremea se va încălzi 
ușor, iar cerul va fi schimbător, fa
vorabil ploii slabe de scurtă durată. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
14 și 17 grade, iar maximele între 28 
și 30 de grade.

se la C.E.C., asupra dobînzilor și 
ciștigurilor obținute.

Garantarea de către stat a eco
nomiilor depuse la C.E.C. înseamnă 
asigurarea restituirii oricînd a 
sumelor depuse pe libretele de 
economii, în conturile curente 
personale, pe obligațiuni C.E.C. 
cu câștiguri ca și pe alte instru
mente de economisire, la cererea 
persoanelor îndreptățite să înca
seze sumele respective.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună timp nelimitat nu nu
mai de sumele depuse, ci și de do- 
bînzile și cîștigurile obținute, aces
tea fiind imprescriptibile. Sumele 
reprezentind dobînzile sporesc cu 
trecerea timpului, acestea fiind 
adăugate anual la soldul depune
rilor. Astfel, dobinzile produc la 
rindul lor alte dobinzi. 

dicat de către umanitate tinereții, 
speranțelor de viitor sub generoasa 
deviză „PARTICIPARE — DEZ
VOLTARE — PACE", ca statele 
lumii să ia act de gravele respon
sabilități ce le revin și să dea curs 
favorabil marilor cerințe pe care 
omul tînăr sau vîrstnic, omul ca 
specie — creator de istorie, de 
civilizație, de speranță — are drep
tul să le dobîndească, într-o lume 
a păcii.

Apelul trimis de la fereastra în
sorită a țării către orizonturile 
lumii de azi se însoțește firesc cu 
Chemarea pe care nejo adresăm 
nouă înșine, învigorîndu-ne fapta 
brațului și a minții în însuflețită 
competiție cu timpul, cu calitatea, 
cu nevoia de a ne clădi destinul pe 
valorile iubirii de patrie, ale uma
nismului, ale civilizației socialiste, 
și deopotrivă ale eficienței întregii 
activități de producție și creație.

Constituie temei de mîndrie să 
știm că inițiativele de pace ale 
României, ale președintelui său au 
contribuit și contribuie la configu
rarea unor importante soluții pen
tru problemele cate frămîntă con
temporaneitatea, la conlucrarea 
spre binele popoarelor în Europa 
și în întreaga lume.

Fie ca acest nou act de voință 
prin care ne adresăm lumii să 
constituie, pentru fiecare dintre 
noi, unghiul de referință sub a 
cărui incidență să ne înzecim efor
turile de muncă și gîndire, de 
inspirație și dăruire pentru ca 
România să pășească la intîlnirea 
cu lumea de azi și de miine ca o 
minunată zidire a păcii, a libertății 
și a demnității umane.

Mihai NEGU1ESCU 
scriitor

tă, dispunem de utilaje complexe 
de susținere și tăiere mecanizată a 
cărbunelui, cu care se obține o 
productivitate înaltă. Transportul 
cărbunelui la suprafață se face tot 
mecanizat, pe benzi transportoare, 
întregul proces de producție este, 
de asemenea, organizat la nivel 
tehnic superior. Orașele Văii Jiului 
sint tot mai frumoase. Aceste în
făptuiri, obținute mai ales după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
se datorează politicii înțelepte, 
departe văzătoare a partidului și 
statului nostru, înțelepciunii cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conduce poporul român pe calea 
bunăstării, asigurării unor condiții 
de pace, securitate și independen
ță națiunii noastre socialiste.

Pacea este bunul nostru cel mai 
de preț. Am construit în condiții de 
pace și munca noastră este desti
nată păcii. De aceea susținem cu 
toată ființa noastră îndemnul în
flăcărat al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a ne ridica glasul

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19; (sala Cosmonauților) : 
Idolul și Ion Anapoda — 19
© Filarmonica ..George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
Lucero Te na (Spania) — castagnete 
și dans. La chitară : Carmelo Mar
tinez Parrilla — 19
© Opera Română ('13 18 57) : Don 
Quijote — 18
© Teatrul ele operetă (14 80 11) : Vîn- 
zătorul de păsări — 18,30
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sakx Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : într-un parc 
pe o bancă — 19
© Teatru] Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 49
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 19
@ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : < Mizerie și noblețe — 
18,30; (sala Studio) : Olelie și Vînă- 
torii — 19
6 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19
© Teatrul satiric-muzical „C, Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy): Anotimpul 
varietăților — 19
• Ansamblul ..Rapsodia Română4* * 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18 
G Teatrul ,,lon Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9
• Teatrul ,,Țăndărică" (15 23 77) ; O 
fetiță caută un cîntec — 10: Arvinte 
și Pepelea — 15,30; (sala Cosmonauți
lor) : Lungul nasului — 15,30. 

© Mireasma florilor Urzii : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11 ;’13; 15; 17; 19
© Masca de argint : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Capcana : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
O Piciu : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19.30, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20 
® Mușchetarul român : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
© Ciuleandra : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,45
• Acasă : VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
© Ziua „Z“ : AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
© Recorduri, lauri, amintiri : MUN
CA (21 50 97) — 15 ;17: 19
9 Barajul : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20
@ Pe urmele șoimului : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18
© Iluzii pierdute: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
@ Așa bunic, așa nepot : GLORIA 
(47 46 75) — 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

contra continuării cursei înarmări
lor, pentru asigurarea păcii in 
Europa și in lume. Susținem din 
inimă propunerea de a se opri de 
către ambele părți, pe tftnpul ne
gocierilor -sovieto-americane de la 
Geneva, amplasarea de noi arme 
nucleare pe continentul nostru, .ex
periențele cu orice arme atomice, 
ca și propunerile de reducere a 
cheltuielilor pentru înarmări și a 
efectivelor militare. Ne exprimăm 
convingerea că, unindu-și forțele, 
popoarele pot opri alunecarea spre

Limba unică a păcii
Ca femeie și mamă am primit cu 

nesfîrșită bucurie noua inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ideile nobile cuprinse in 
Chemarea și Apelul F.D.U.S. care 
dau glas năzuințelor celor mai 
scumpe ale întregului nostru popor, 
hotărîrli sale de a face, totul pen
tru asigurarea condiției fundamen
tale a mersului înainte al omenirii 
— asigurarea păcii pentru toate 
popoarele lumii. Eu fac parte din 
generația păcii, m-arn născut, cres
cut și format ca om intr-o perioadă 
in care popoarele din această parte 
a lumii n-au trăit războiul. Ororile 
lui generația noastră le cunoaște 
doar din amintirile părinților și 
bunicilor, din cărțile de istorie. 
Este firesc, deci, ca, împreună cu 
toate femeile din lume, cu toate 
mamele din orice colț al planetei, 
să dorim ca și copiii noștri să tră
iască intr-o lume a păcii, viața lor 
să nu fie umbrită de groaznicul 
flagel al războiului, de frica zilei 
de miine. Cred intr-adevăr că fie
care om poate contribui, intr-o mă
sură sau alta, la apărarea păcii, 
pentru a impune dezarmarea pe 
planeta noastră. Noi, femeile 
României socialiste putem și tre
buie să facem mai mult in această 
direcție. Indiferent de naționalitate, 
indiferent de limba maternă, ca 
mame și soții, ca fiice ale aceleiași 
patrii iubitoare nu putem avea de
cit o unică limbă — a păcii. Ca

Desen de Daniela Păr, elevă in clasa a IV-a, Școala generală nr. 3, 
Piatra Neamț

© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19
@ Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Căsătoria (amînat din 24 
V) — 19

cinema 

prăpastia războiului. însuflețiți de 
această convingere, sintem hotărîți 
să ne aducem întreaga contribuție 
la eliberarea lumii de bombele 
atomice, de rachete, de-toate arme
le aducătoare de moarte, pentru ca 
generațiile actuale și cele de miine 
să se bucure de roadele muncii 
pașnice.

Gavrilă MESAROȘ 
șef de brigadă,
întreprinderea minieră Paroșeni

mame și soții avem datoria sfintă 
să creștem, să educăm și să for
măm generația de miine, să le 
creăm condițiile ca nimic să nu le 
amenințe viitorul.

Pentru aceasta este insă nevoie 
ca toate statele, și în primul rînd 
marile puteri, să trateze cu maximă 
responsabilitate problemele păcii șl 
dezarmării, să adopte măsuri con
crete care să îndreptățească aștep
tările tuturor popoarelor doritoare 
de liniște și securitate. Și fără în
doială, Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale America le revine un rol 
de primă importanță, speranțele 
noastre indreptîndu-se spre înche
ierea cu rezultate pozitive a trata
tivelor de la Geneva.

Împreună cu toți locuitorii comu
nei noastre — și deopotrivă cu vo
ința și aspirațiile întregului nostru 
popor — îmi exprim adeziunea de
plină la înflăcăratul îndemn al pre
ședintelui țării, la Chemarea șl 
Apelul F.D.U.S. ca pacea să dăinuie 
în lume, ca cerul să fie mereu 
senin deasupra frumoasei noastre 
planete albastre, care să-și poată 
continua drumul în jurul Soarelui 
ca o planetă roditoare, căminul mi
liardelor de oameni și nu ca un 
deșert neînsuflețit, acoperit cu ce
nușă radioactivă.

VASS Klăra
primărița comunei Gidfalău, 
județul Covasna

© Cavalerii teutoni : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12;- 16; 19
@ Alarmă : cota 333 : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
© Voi fi mamă : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
O Băieți în haine de piele : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
0 Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15.30; 18,30
© Toate mi se intîmplă numai mie : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, GRIVITA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. ARTA 
(213186) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20.45
© Crăiasa zăpezii — 9; 11; 13, Acea 
pisică blestemată — 15; 17; 19; DOI
NA (16 35 38)
© Căpitanul răzbunării : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21, TOMIS (21 49 46) — 9; 
11; 13: 15; 17,15; 19,30, la grădină —- 
20,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
© Rocky II : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
© Iubirea are multe fete : UNION 
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19
© Vulcanul : LIRA (317171) — 15,30; 
17,30; 19,30, la grădină — 21, PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
© Kramer contra Kramer : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
® Piedone în Egipt : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19K
O Frați de cruce: FLACĂRA (20 33 40) 
— 15; 17; 19
@ Provocarea dragonului : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
© Marfă furată : GRADINA AURORA 
(35 04 66) — 20,45
0 Lovitură fulgerătoare : GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 21
© Legenda călărețului singuratic : 
GRADINA MODERN (11 07 72) — 21

r*
Ț DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)

• ENERGIA GERMINAȚIEI. 
Specialiști austrieci in fiziologie vegeta
lă au încercat să determine cantitatea de 
energie pe care o degajă semințele plan
telor pentru a declanșa procesul de incol- 
tire. Ei au examinat in total 21 000 de 
semințe de grîu. porumb, floarea-soarelui 
și bob și au constatat că dacă sămința de 
porumb are nevoie, pentru încolțire. la 
o masă a coltului de un gram, doar de 
10 kilojouli. cea de floarea-soarelui tre
buie să dezvolte. în schimb. 32.6 kilojouli. 
Energia necesară procesului de incolțirj 
trebuie să fie realizată din substanțele 
de rezervă conținute in semințe. Pentru 
aceasta, moleculele mari trebuie să fie sec
ționate in fragmente mai mici. La incol- 
tire pot fi folosite numai lanțurile sec
ționate ale moleculelor de zaharuri. a- 
minoacizi și acizi grași. Plantele care în
magazinează grăsimi cum este floarea-soa
relui. au nevoie pentru încolțire de o e- 
nergie de trei ori mai mare decit cele 
ce inmagazinează hidrați de carbon, cum

este porumbul. Noile cunoștințe dobindite 
cu ajutorul' acestor experiențe sint apli
cabile in agricultură, ele permitted in
fluențarea favorabilă a încoltirii și utili
zarea mai bună de către plante a substan
țelor de rezervă.

® LENTILELE GRAVITAȚIONA- 
[ £ sint obiecte cosmice (galaxii sau grupuri 
de galaxii) care se află dispuse între Pă
mint și unele obiecte cosmice (quasari). a- 
flate la mari distante. Cimpurile lor gra
vitaționale deviază lumina quasaruiui în
depărtat. produeînd. totodată, si o mări
re a imaginii acestuia. Se cunoșteau cihci 
astfel de lentile, recent însă, cercetători 
ai Institutului de astrofizica din Cam
bridge au descoperit si o a șasea, cea mai 
apropiată de Pămint. Este vorba de o ga
laxie spirală, cu magnitudinea 15. care se 
află la o distantă de 400 milioane ani-lu- 
mină de Pămint. Ea influențează radiația 
luminoasă provenită de la un.quasar aflat 
la șapte miliarde ani-lumină de Terra.

• PE CÎND MICROSCOPUL 
NEUTRONIC ? După ce a contribuit 
la numeroase descoperiri în biologie, fi
zică, medicină, chimie, microscopul optic 
a atins limita stabilită de natură însăși, 
in sensul că posibilitățile lui nu pot de
păși lungimea undei luminoase, egală cu 
circa un micron. Microscopul electronic 
mărește însă de o mie de ori mai mult, 
cu ajutorul lui puțind fi vizualizat ato
mul. în schimb, microscopul neutronic va 
putea oferi cercetătorilor, după cum se 
speră, imagini care să pună in evidentă 
componenta chimică a probelor de la
borator. structura lor magnetică și multe 
alte elemente. La Institutul de energie a- 
tomică din Moscova a fost testat, re
cent. un sistem de obținere a imaginilor 
cu ajutorul neutronilor de mică energie, 
care se mișcă cu viteze reduse. Iată deci 
prima experiență care demonstrează posi
bilitatea creării așteptatului microscop neu
tronic.

• DOUĂ SĂPTĂMÎNI LA MA
RE „ADÎNCIME" SIMULATĂ. Un 
scafandru profesionist si doi înotători din 
R.F.G. au petrecut 14 zile într-o cameră 
special utilată, în care au fost reproduse 
condițiile unei adîncimi subacvatice de 230 
metri. în interiorul camerei a fost crea
tă o presiune de 24 bari. în componen
ta aerului pentru respirat, azotul a fost 
înlocuit cu heliu, pentru a fi evitată așa- 
numita „boală a chesonului". care-i a- 
fectează pe multi scafandri. După înche
ierea experimentului, medicii au declarat 
că toți cei trei participanti se simt bine, 
în luna noiembrie, anul acesta, ei urmea
ză .să-și amelioreze rezultatul.' „coborind" 
la 400 de metri.

• OTEL CU STRUCTURĂ HI
BRIDĂ. Căutind o soluție intermediară 
între oțelul inoxidabil — rezistent la coro
ziune. dar rigid — .și oțelul carbon — ma

leabil, dar vulnerabil la agenții externi — 
cercetătorii de la Universitatea americană 
Stanford au obținut o structură hibridă. 
Noul material este compus dintr-un strat 
interior care-i conferă un înalt grad de 
maleabilitate — marja de alungire ajun- 
gind pînă la 1 800 la sută, la temperaturi 
de 600—800 de . grade — și dintr-un strat 
exterior care îi asigură rezistentă la coro
ziune. chiar în condițiile unor deformări 
considerabile, in cursul prelucrărilor prin 
presare.

® ROTILE DINTATE DIN BE
TON constituie o recentă invenție a fir
mei daneze „Portland". Noua tehnologie 
de fabricație asigură importante economii 
de metal. Roțile dințate de mari dimen
siuni din beton sint mai ușoare si au o 
durată de ..viață" în exploatare mai lun
gă decit cele obișnuite. Numai un strat 
subțire de la suprafața danturii roților, re
prezentind circa două procente clin masa

lor totală, este din metal. Se presupune 
că această acoperire metalică se realizea
ză pe cale chimică.

• ELECTRONICA SI PREVENI
REA INCENDIILOR. In pădurile 
Franței s-a trecut la instalarea uncr noi 
sisteme de supraveghere, menite să pre
vină izbucnirea unor incendii pustiitoare. 
Primul sistem de acest gen a fost reali
zat in zona silvică din Gasconia. de-a 
lungul țărmului Atlanticului. Aparate sen
sibile la radiațiile infraroșii. instalate în 
turnuri înalte, se rotesc în permanentă, 
scrutind .pădurea pe o rază de 40 de km. 
Ele semnalează, de indată, orice sursă ne
obișnuită de căldură unui centru de calcul, 
precizînd. totodată și intensitatea ei. 
Computerul indică, prin aprinderea unor 
beculete. în punctul corespunzător al hăr
ții. locul unde a apărut focul, făcind ast
fel posibilă adoptarea de măsuri operative 
pentru stingerea lui.
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NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎN SPRIJINUL DEZARMĂRII Șl PĂCII 

„Cursa înarmărilor afectează dezvoltarea popoarelor"
Simpozion internațional cu tema „Educația pentru pace"

CARACAS 4 (Agerpres). — Un 
simpozion internațional cu tema 
„Educația pentru pace" se desfă
șoară la Caracas, in prezența a nu
meroase personalități ale vieții po
litice și culturale din țări ale Ame
rica Latine și de pe alte continente 
— informează agenția I.P.S. In 
discursul inaugural, ministrul vene
zuelean al relațiilor externe, Simon 
Alberto Consalvi, a relevat .că spo
rirea, tot mai alarmantă, a cheltuie
lilor militare constituie o amenin
țare pentru securitatea economică 
a tuturor statelor și, în ansamblu, 
pentru pacea și securitatea lumii. 
El a adăugat că actuala cursă a în
armărilor afectează dezvoltarea po-

împotriva proiectelor 
de militarizare 

a spațiului cosmic
TOKIO 4 (Agerpres). — Partici

parea Japoniei la proiectul militar 
american supranumit „războiul 
stelelor" ar constitui o încălcare 
directă a principiilor nenucleare ni
pone : de a nu produce, a nu achi
ziționa și a nu introduce arme nu
cleare pe teritoriul Japoniei, a de
clarat, in Dietă, deputatul Akio 
Sato. Referindu-se la apropiatele 
convorbiri dintre Oichi Kato, direc
torul general al Agenției pentru 
apărare a Japoniei, și ministrul 
american al apărării, Caspar Wein
berger, el a cerut guvernului nipon 
să ofere garanții că nu va antrena 
țara in proiectele periculoase de 
militarizare a spațiului cosmic.

O delegație a municipalității ora- 
șului-pOri Yokosuka (prefectura 
Kanagawa) a inmihat guvernului 
nipon o declarație de protest in le
gătură cu acostarea in acest port a 
submarinului nuclear american 
„New York City" avind la bord ra
chete de croazieră de tipul 
„Tomahawk". In declarație se 
subliniază că populația prefecturii 
Kanagawa, zonă declarată liberă de 
arme nucleare, protestează cu fer
mitate împotriva accesului in por
tul Yokosuka a navelor avind la 
bord armament nuclear.

In orașul nipon Nagasaki a fost 
inaugurat un „Monument al păcii". 
Grupul sculptural — o mamă ce-și 
ridică in brațe copilul — se află in- 
tr-una din piețele centrale ale ora
șului. Monumentul a fost ridicat in 
cadrul acțiunilor de comemorare a 
40 de ani de la bombardamentul 
atomic asupra orașului, ca un sim
bol al dorinței locuitorilor lui de a 
trăi in pace și prietenie cu 
poarele de pe întreaga planetă.

Partidele de opoziție din Japonia 
au cerut guvernului să renunțe la 
proiectul construirii unui nou aero
drom pentru avioanele forțelor ae
riene americane pe insula Miyako 
din apropiere de Tokio.

poarelor, subliniind necesitatea ur
gentă de a se pune capăt utilizării 
unor uriașe resurse in scopul pro
ducerii de arme și de a se aloca o 
parte cit mai mare a fondurilor 
astfel economisite pentru combate
rea foametei și subdezvoltării, pen
tru solutionarea unor probleme so
cial-economice stringente. Minis
trul venezuelean a evidențiat im
portanta educării pentru pace a 
popoarelor, in vederea creșterii ro
lului opiniei publice in lupta pen
tru înlăturarea pericolului de 
război, pentru apărarea și consoli
darea păcii și solutionarea pe cale 
pașnică, prin negocieri,. a marilor 
probleme ale lumii contemporane.

po-

In Australia se extinde mișcarea împotriva cursei înarmărilor. Fotografia 
de mai sus înfățișează una din marile demonstrații pentru dezarmare 

nucleară organizate de tineretul din Sydney
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ORIENTUL MIJLOCIU ATENA
în sprijinul organizării unei conferințe internaționale 

pentru soluționarea crizei din regiune
AMMAN 4 (Agerpres). — în. ca

drul intiliîirii pe care a avut-o la 
Amman cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei, primul ministru al Iordaniei, 
Zeid Rifai, a reafirmat necesitatea 
convocării unei conferințe interna
ționale — la care să participe păr
țile implicate, inclusiv O.E.P. — in 
vederea găsirii unei reglementări 
pașnice a conflictului din Orientul 
Mijlociu. O astfel de reglementare, 
a subliniat premierul iordanian, tre
buie să se întemeieze pe planul 
adoptat la întîlnirea arabă la nivel 
înalt de la Fez și rezoluțiile 242 și 
338 ale Consiliului de Securitate, pe 
necesitatea recunoașterii drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, 
transmite agenția K.U.N.A.

CAIRO 4 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Egiptului, Esmat 
Abdel Meguid, a reafirmat că țara 
sa sprijină organizarea unei confe
rințe internaționale pentru soluționa- ■ 
rea crizei din Orientul Mijlociu cu 
participarea tuturor părților intere
sate, transmite agenția M.E.N. In
tr-un interviu acordat televiziunii 
britanice „B.B.C.", șeful diplomației 
egiptene a arătat că se desfășoară în 
continuare contacte cu privire la or
ganizarea unei asemenea conferințe, 
în ceea ce privește opoziția Israelu
lui față- de participarea palestinieni
lor, membri ai Consiliului Național 
Palestinian, la orice negociere, Abdel 
Meguid a declarat că Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei ii re
vine dreptul de a-și alege singură 
reprezentanții.

încheierea convorbirilor 
mongolo-buigare

ULAN BATOR 4 (Agerpres). — La 
încheierea convorbirilor de la Ulan 
Bator dintre Jambin Batmunh, secre
tar general al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, și Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 

: Stat al R. P. Bulgaria, marți, cei 
. doi conducători de partid și de stat

au semnat Programul pe termen lung 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică între R.P.M. și R.P.B., re
latează agenția B.T.A. A fost semnat, 
de asemenea, protocolul privind cola
borarea culturală și științifică între 
cele două țări pe perioada 1986—1990. 
în aceeași zi a avut loc un miting al 
prieteniei mongolo-buigare, la care 
au luat cuvîntul Jambîn Batmunh și 
Todor Jivkov.

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak
BAGDAD 4 (Agerpres). — Aviația 

.irakiană a efectuat luni seara două 
raiduri împotriva Teheranului, a 

.anunțat un purtător de cuvînt mili- 
. tar la Bagdad, citat de agențiile 
, M.E.N., Reuter- și France Presse. Tot 
■ luni, avioanele irakiene au bombar
dat terminalul petrolier de,pe insula 
iraniană Kharg, o tabără militară de 
la Khanah și complexul petrolier 
din orașul-port Khomeini.

Agenția I.N.A. relevă că mai multe 
orașe irakiene de frontieră, între 
care Basra, Mandali și Khanaqin au 
fost ținta tirului artileriei iraniene. 
Apărarea antiaeriană irakiană a in
terceptat două avioane iraniene care 
încercau să pătrundă în spațiul ae

rian al Irakului și care.au fost for
țate să se reintoarcă.

TEHERAN 4 (Agerpres). — Avi
oane de luptă iraniene au atacat 
luni orașele irakiene Diana și Shlaq- 
lave, iar artileria iraniană a bom
bardat 13 orașe din Irak, a anunțat 
agenția I.R.N.A., citind un comunicat 
militar difuzat la Teheran. '

Agenția relevă, de asemenea, că 
avioane irakiene au atacat luni seara 
cu rachete Teheranul.

Pe de altă parte, apărarea antiae
riană iraniană a respins avioanele 
irakiene care încercau să atace por
tul Khomeini. Un atac aerian irakian 
a fost îndreptat, tot luni, împotriva 
orașului iranian Piranshahr, mențio
nează agenția.

Preocupări politice după recentul
scrutin legislativ

Primul ministru Andreas Papandreu urmează să prezinte 
declarația-program a viitorului guvern

ATENA 4. — Trimisul Agerpres, 
Victor Martalogu, transmite: Andreas 
Papandreu, președintele Mișcării So
cialiste Panelene (P.A.S.O.K.), a pre
zentat marți, președintelui republicii, 
Christos Sartzetakis, demisia guver
nului său, in urma alegerilor gene
rale desfășurate duminică in Grecia, 
in urma cărora a primit mandatul 
de a’constitui un nou guvern.

Noul guvern va depune jurămintul 
miercuri sub titulatura de cabinet 
provizoriu, principala sa sarcină 
fiind de a urmări stabilitatea în sec
torul economic. Premierul desemnat 
a precizat că structura definitivă a 
guvernului va fi cunoscută peste, o 
lună, după ce noul parlament se va

pronunța asupra propunerii de a se 
unifica unele portofolii și instituții, 
răminjnd să funcționeze 10 princi
pale ministere. El a înscris această 
inițiativă in cadrul măsurilor de în
noire cuprinse în platforma-program 
a partidului său vizind creșterea efi
cienței diferitelor organisme guver
namentale.

Pe de altă parte, s-a precizat că 
noul parlament se va întruni la 17 
iunie pentru a-și alege prezidiul, al
cătuit din președinte și trei vicepre
ședinți. Tot in cursul acestei luni, 
primul ministru Andreas Papandreu 
va prezenta declarația-program a 
viitorului guvern socialist cuprinzînd 
principalele direcții de acțiune pe 
plan intern și extern.

La 24 iunie, alegeri prezidențiale în Italia
ROMA 4 (Agerpres). — Data a- 

legerilor prezidențiale din Italia a 
fost fixată pentru 24 iunie — s-a 
anuntat oficial la Roma. Președin
tele Camerei Deputatilor. Nilde Jotti.- 
si președintele Senatului. Francesco 
Cossiga. au hotărit marți convocarea 
celor două camere ale parlamentu
lui italian la această dată in. ve
derea desemnării, prin vot. a nou
lui președinte al Republicii Italiene, 
pentru un mandat de șapte ani. in
formează agenția A.N.S.A Președin
tele actual, Alessandro Pertihi, de

ține această funcție de la 8 iulie 
1978.

La vot vor participa deputății, se
natorii. reprezentanți ai regiunilor 
Italiei (cite trei pentru fiecare re
giune, cu excepția regiunii Valle 
d’Aosta. care are un singur repre
zentant), și 11 „mari electori". Pen
tru ca un candidat să fie ales din 
primele trei tururi de scrutin se cere 
obținerea a două treimi din voturi
le exprimate. Pentru următoarele tu
ruri de scrutin este suficientă ma
joritatea simplă.

Reuniunea Conducerii Naționale a P. C. Brazilian
BRASILIA 4 (Agerpres). — La 

Brasilia s-au încheiat lucrările pri
mei reuniuni a Conducerii Naționale 
a Partidului Comunist Brazilian, 
după legalizarea activității forma
țiunilor politice interzise de fostul 
regim militar. Au fost examinate 
situația partidului în noul context și 
participarea sa la viața politică in
ternă, una dintre problemele anali
zate fiind prezența P.C.B. la viitoa

rele alegeri municipale ce vor avea 
loc la 15 noiembrie. în cuvîntul său, 
secretarul general al partidului, Gio- 
condo Dias, a lansat tuturor forțelor 
de stingă și progresiste din Brazilia 
apelul de a-și strînge rîndurile in 
eforturile pentru asigurarea stabili
tății procesului de transformări eco- 
nomico-sociale și de trecere la de
mocrație, inițiat in țară.

Pentru solutionarea pe cale pașnica 
a situației din America Centrala

CARACAS 4 (Agerpres). — Sta
tele membre ale ..Grupului de la 
Contadora" isi vor continua efortu
rile pentru lichidarea focarelor de 
tensiune din America Centrală si in
staurarea unei Păci durabile in re
giune — a declarat ministrul rela
țiilor externe al Venezuelei. Simon 
Alberto Consalvi. într-o conferință 
de presă organizată la Caracas, el 
a subliniat că ; un . prim i.pas'-.in.’^as 
ceasta direcție l-ar putea constitui 
instaurarea unor raporturi de. bună 
vecinătate între statele din America 
Centrală.

MANAGUA 4 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a, propus crearea 
unei zone demilitarizate intre Ni
caragua și Costa Rica, sub suprave
ghere internațională și cu sprijinul 
„Grupului de la Contadora". într-un 
comunicat difuzat la Managua se 
subliniază necesitatea urgentă de a 
se pune capăt situației create la 
frontiera dintre cele două țări, din 
pricina folosirii teritoriului costa- 
rican ca bază de operațiuni a ele
mentelor contrarevoluționare anti- 
sandiniste. Documentul evidențiază 
imperativul respectării stricte a 
principiilor dreptului internațional 
și reafirmă dorința Nicaraguei de a 
menține relații corecte cu poporul 
și guvernul coștarican — relatează 
agenția Prensa Latina.

PORT OF SPAIN 4 (Agerpres). — 
în capitala statului Trinidad Tobago 
— Port of Spain — s-au deschis.lu
crările celei de-a X-a sesiuni a Co
mitetului de Coordonare și Dezvol
tare a ’Caraibilor (C.C.D.C.), orga
nism afiliat Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.). Participă miniștri de 
externe din 20 de state din regiune.

în alocuțiunea rostită la' deschid 
derea sesiunii, secretarul general al 
O.N.U., Javier-Perez de Cuellar, a 
relevat necesitatea întăririi cooperă
rii la nivel regional și subregional 
in vederea soluționării problemelor 
social-economice cu care se confrun
tă statele din această zonă geografi
că. Secretarul general al O.N.U. a 
adresat un apel în vederea intensi
ficării eforturilor tuturor statelor 
pentru reglementarea conflictelor 
regionale pe cale pașnică, subliniind, 
în context, importanța susținerii 
eforturilor statelor membre ale 
„Grupului de la Contadora" pentru 
soluționarea pe cale politică a stării 
conflictuale din America Centrală.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele Camerei Reprezentanți
lor a Statelor Unite, Thomas O’Neill, 
a anunțat că va cere guvernului 
începerea negocierilor cu Nicaragua 
pentru normalizarea relațiilor bila
terale.

Seminar internațional 
cu tema : 

„Educația femeii pentru 
dezvoltare"

LOME 4 .(Agerpres). — Un semi
nar internațional cu tema „Educa
ția femeii pentru dezvoltare", orga
nizat la Lome, capitala Republicii 
Togoleze. a adoptat o serie de re
comandări prevăzind o participare 
mai activă a femeii la realizarea 
diferitelor proiecte de dezvoltare. 
După cum relevă agenția togoleză 
de presă A.T.O.P..' in documerife se 
recomandă' guvernelor. între altele, 
ca femeile să ’ia parte lă toate' ă*  
tapele — de elaborare. îndeplinire 
si evaluare a rezultatelor — pe care 
le presupune înfăptuirea unui pro
iect de dezvoltare.

majoritatea obiectivelor indus
triale. Iată citeva cifre sugestive 
.pentru acest proces cu profunde 
semnificații : in 1960, 35 la sută 
din finlandezi trăiau din agricultu
ră ; in 1975 această proporție se 
redusese la 17 la sută, iar în pre
zent ea a coborit sub 10 la sută. 
Finlandezul de astăzi este omul so
cietății industrializate, cu avan
tajele și dezavantajele ce decurg 
din această situație, trăind ritmul 
acestei societăți".

Semnele dezvoltării industriale a 
Finlandei și cu deosebire tendința 
de a incorpora in produsele sale 
un înalt grad de cunoștințe 
tehnico-științifice sînt evidente 
de la primii pași pe care-i 
faci pe parchetul. sălilor aero
portului din Helsinki: tratind 
lemnul folosit cu plastic, parchetul 
a devenit extrem de rezistent, păs- 
trind, totodată, frumusețea naturală 
a lemnului. Citeva milioane de oa
meni calcă in fiecare an pe „dalele" 
acestui parchet, dar fabricanții săi 
afirmă că el iși va păstra același 
aspect pină in 2000. Industria pre
lucrării lemnului, ale cărei în
ceputuri se situează cu aproape un 
secol in urmă, continuă să dețină 
o poziție dominantă intre ramurile 
economiei finlandeze, considerată 
fiind in mod obișnuit ca suport al

12,6 milioane șomeri 
in tarile Pieței comune
BRUXELLES 4 (Agerpres). — Peste 

patru milioane din cei 12,6 milioane 
șomeri din Piața comună sint tineri 
în virstă de 20—24 ani, informează 
un comunicat al Comisiei C.E.E. Șo
majul in rîndul tinerelor femei este 
în prezent de 27 la sută din total. 
Comisia atrage atenția asupra faptu
lui că 40 la sută din șomeri caută un 
loc de muncă de peste un an, iar 20 
la sută de peste doi ani.

RATIFICARE. Agenția P.A.P. 
informează că țările participan
te la Tratatul de la Varșovia au 
remis către Guvernul R.P. Po
lone instrumentele de ratificare 
a Protocolului cu privire la pre
lungirea duratei de valabilita
te a tratatului. Acest protocol, 
semnat la Varșovia la 26 apri
lie, a intrat astfel in vigoare la 
31 mai 1985.

ADUNARE FESTIVĂ. La Praga 
a avut loc, marți, o adunare festi
vă consacrată aniversării a patru 
decenii de la crearea Mișcării Sin
dicale Revoluționare din Cehoslo
vacia. într-o alocuțiune rostită cu 
acest prilej, Gustav Husak,' secre
tar general al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S. Cehoslovace, a sub
liniat contribuția importantă a 
sindicatelor în construirea și dez
voltarea societății socialiste in 
Cehoslovacia.

LĂ GENEVA — în cadrul tra
tativelor sovieto-americane cu pri
vire la armele nucleare si cosmi
ce — marți s-a desfășurat reuniu
nea grupului însărcinat cu exami
narea armelor cosmice, relatează 
agenția T.A.S.S.

APEL. într-un apel adresat gu
vernelor. organizațiilor obștești și 
neguvernamentale din întreaga 
lume. Subcomitetul pentru- petiții, 
informații și ajutoare al Comitetu
lui special pentru decolonizare al 
O.N.U. a cerut intensificarea spri-

B~agei\ițiile DE PRESA 
pe scurt

j inului acordat luptei legitime a 
popoarelor din R.S.A. și Namibia 
pentru libertate, independență și 
respectarea drepturilor fundamen
tale a-le omului. în apel se cere 
comunității internaționale să susți
nă eforturile O.N.U. in direcția 
decolonizării Namibiei,. . precum. și 
lupta dreaptă a populației de cu
loare majoritare din :R.S.A.. împo
triva politicii de apartheid și dis
criminare rasială promovată de re
gimul minoritar de la Pretoria.

CONVORBIRI CHINO-BRITA- 
NICE. în cursul primei runde de 
convorbiri dintre premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, aflat în vizită oficia
lă la Londra, și primul ministru 
britanic, Margaret Thatcher, China 
și Marea Britanie s-au angajat să 
respecte cu strictețe prevederile 
declarației comune cu privire la 
Hong Kong și să dezvolte relațiile 
bilaterale'in toate domeniile, trans
mite agenția China Nouă. Potrivit 
unui purtător de cuvînt al delega
ției chineze, părțile au efectuat, 
de asemenea, un schimb de păreri 
în legătură cu problemele interna
ționale de interes reciproc. Tot

odată, au fost semnate un acord 
de cooperare economică bilaterală 
și un altul cu privire la folosirea 
energiei nucleare in scopuri paș
nice.

forțele insurgente sal- 
VADORIENE au scos din luptă, in 
luna mai. 612 militari apărținind 
armatei, , regim ului de la Sați 'Sal
vador; " hhtmță postul de radio 
„Venceremos" al Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.). *..................
pierderile armatei 
materiale de luptă 
în luna mai de

Subliniind că 
în oameni și 

sînt superioare 
aproape două

Arestări la Bruxelles
BRUXELLES 4 (A- 

gerpres). — După cum 
relevă agenția France 
Presse, cinci britanici 
arestați săptămina tre
cută în zona stadionu
lui Heysel din Bru
xelles au compărut . 
marți in fața Camerei 
de punere sub acuzare 
din capitala belgiană. 

Anterior, alți doi bri
tanici și patru italieni 
au compărut in fața 
aceleiași instanțe. Toa
te cele 11 persoane 
arestate vor compărea 
din nou in fața Came
rei de punere sub acu
zare peste 30 de zile. 
Ele sint învinuite de 
nesupunere față de

ori față de aprilie, comunicatul 
dezminte afirmațiile oficiale potri
vit .cărora autoritățile de la San 
Salvador ar controla efectiv situa
ția în întreaga țară.

AMPLE DEMONSTRAȚII ÎM
POTRIVA TERORISMULUI au a- 
vut loc in orașele spaniole Bilbao 
și Pamplona, informează agenția 
France Presse. Au participat pes
te 100 000 de persoane. Terorismul 
cunoaște in Spania o nouă recru
descentă, actele teroriste comise 
luna trecută soldîndu-se cu 10 
morți si 15 răniți.

publicității la 
număr de case

PUTERNICELE FURTUNI Care 
s-au abătut asupra provinciei ca- 
nariiene'Ontario, s-au soldat cu 91 
de morți, sute de răniți și imense 
pagube materiale, arată un bilanț 
preliminar dat 
Ottawa. Un mare 
au fost distruse sau grav avariate. 
De asemenea, au fost compromise 
culturile pe mari suprafețe.

forțele de ordine, ră
niri, distrugeri mate
riale și furturi. A.F.P. 
notează că poliția bel
giană nu a arestat incă 
pe nici unul dintre in
divizii responsabili de 
gravele incidente pro
duse pe stadion și 
soldate cu 38 de morți 
și 454 de răniți.

RITMURILE PROGRESULUI
Datoria externă — o grea povară 

pentru țările în curs de dezvoltare
Helsinki, „fiica Balticei", iși 

oglindește frumusețea ciudată in 
apele. albastre din jur — sub strălu
cirea estivală a unui soare amin
tind mai degrabă Mediterana decit 
marea care-l împresoară și care i-a 
dat numele cu care îl alintă locui
torii săi și, de fapt, toți finlandezii.

Vara a venit anul acesta, la 
Helsinki, pe neașteptate intr-o 
după-amiază de luni a sfirșitului 
de mai, înlocuind primăvara ce 
intirziase și provocind o adevărată 
inundație umană pe străzile și in 
parcurile orașului. $i mai ales pe 
aleile faimoasei esplanade ce co
boară spre port. Cu treabă sau fără 
treabă, toată suflarea locului a ie
șit in stradă pentru a aduna căl
dura și lumina soarelui, după o 
îndelungată și neobișnuit de aspră 
iarnă. „Viața unui locuitor al ora
șului Helsinki pulsează în ritmul 
anotimpurilor" — ne , spune un 
confrate finlandez, îndemnindu-ne 
să privim imaginea multicoloră a 
orașului. Poate că așa este, dar la 
o reihtîlnire după ani și ani cu 
capitala de pe țărmul nordic al 
Golfului Finic, ritmul vieții sale 
•interioare și exterioare ni se pare 
determinat mai mult de schimbă
rile de structură, economice și so
ciale, petrecute în viața societății 
finlandeze, decit de cele ale ano
timpurilor.

Sigur, iij vasta piață a vechiu
lui centru neoclasic al Helsinkiu
lui, decorat în culor.i pastel des
chise. mișcarea este mai lentă 
pentru că o dau turiștii veniți să 
admire această realizare arhitecto
nică enormă. pentru o așezare de 

■4 000 de locuitori, citi număra-ora
șul cînd, Ig începutul secolului tre
cut, arhitecții Carl Ludwig Engel 
și Johan Albrecht Ehrenstrbm i-au 
trasat liniile, construind o operă 
care impresionează chiar și astăzi 
cînd populația orașului a depășit o 
jumătate de milion. Desigur, a- 
ceeași senzație de „ralanti" ti-o dă 
și pescarul cu obrazul asprit de via
turi, așteptind in barca sa cu ca- 
rena neagră, ancorată la cheiul por
tului din piață, cumpărători pentru 
marfa cu care a venit vîslind poate 
zeci de leghe. Dar și aici, ca și 
pe străzile ce mărginesc vechiul 
centru, nu pofi să nu înregistrezi 

. un alt ritm, care-ți dă măsura di

namismului vieții, nu numai a lo
cuitorilor capitalei, ci și a altor 
locuri ale „țării celor 60 000 de 
lacuri". „S-au schimbat finlande
zii ?", îl întrebăm pe distinsul so
ciolog Erik Allardt, discutind in 
biroul său de la Universitate. 
„Fără îndoială, ne răspunde. In 
anii ’60—’70 au avut loc mari 
schimbări in Finlanda. Industriali
zarea rapidă a produs modificări 
structurale in vechea societate fin
landeză. Oamenii s-au îndreptat in 
masă spre orașe, îndeosebi spre 
sudul țării, unde se concentrează

Note de drum 
din Finlanda 

economiei naționale. Ea reprezintă, 
in prezent, o cincime din valoarea 
producției industriale, folosind o 
cincime din forța de muncă specia
lizată. Ponderea sa este determi
nată și de faptul 'că 80—90 la sută 
din producție este exportată, ceea 

: ce are o deosebită importanță pen
tru o țară ca Finlanda, care depin
de într-o mare măsură de comerțul 
său exterior. De altfel, partea Fin
landei in comerțul mondial al hir- 

■ tiei și cartonului, este de 15 pină la 
20 la sută. In ultimele decenii, ca 
urmare a dezvoltării rapide a in
dustriei metalurgice, industriei tex
tile și confecțiilor, ca .și-a indus
triei chimice și acestea au căpătat 
o importanță de prim rang in 
structura exporturilor finlandeze, 
iar prin nivelul tehnologic atins au 
aceeași greutate în politica econo
mică externă a țării, creind condi
țiile realizării unor acțiuni de 
cooperare bi și multinaționale.

Toată această „f ugă înainte" nu a 
. dus numai la înscrierea Finlan
dei in rindul principalelor tari 
industrializate occidentale, ci și la 
un alt mod al finlandezului de a 
gindi lumea în care trăiește, rapor
turile sale și, în ultimă instanță, ale 
țării sale cu această lume. Desigur, 
finlandezul de astăzi se reîntoarce 
spre micuțele căsuțe construite pe 
malurile lacurilor, sub poala pădu
rii, și de unde nu lipsesc barca și 
mai ales sauna. Desigur, . rămine 
intact respectul pios pentru opera 
înaintașilor, fie că este vorba de 
limba și literatura națională, de 
muzică, de operele arhitectonice, 
fie de lupta pentru dobindirea 
independenței.'Dar tot atit de ade
vărat este că tot acest trecut este 
privit prin prisma prezentului și a 
viitorului, iar imaginea Finlandei 
de astăzi este reprezentată poate 
cel mai semnificativ de noua 
concepție arhitecturală a orașului. 
La numai citeva minute de mers pe 
jos, vizitatorul vechiului centru al 
Helsinkiului, incă sub impresia 
unității de stil de acolo, se va în- 
tîlni în noul centru cu o varietate 
de stiluri, fiecare clădire — Teatrul 
Municipal, Muzeul Național, noile 
hoteluri, Palatul Finlandia — re- 
prezentind un unicat, deși planul 
general al centrului a fost conceput 
de faimosul Alvar Aalto. Și, fără

Marea - o dominantă a peisajului capitalei finlandeze

îndoială, dintre toate, Palatul Fin
landia — această adevărată perlă a 
arhitecturii moderne a orașului, cu 
formele sale austere, șlefuite și cla
re. proiectat de Alvar Aalto și exe
cutat in marmură albă — dezvăluie 
cel mai bine dorința lăuntrică 
a poporului finlandez de a-și 
vedea țara participind cu dem
nitate la realizarea, unei poli
tici de pace și destindere, in 
„spiritul de la Helsinki", așa cum 
s-a degajat în 1975, cind intr-una 
din sălile acestui palat a fost sem
nat Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa (C.S.C.E.), prin care state
le participante s-au angajat la o 
serie de măsuri concrete menite să 
promoveze înțelegerea interna
țională.

Acum, cind se fac pregătiri pen
tru aniversarea a zece ani de la is
torica semnare a Actului final al 
C.S.C.E., pășind pe treptele ce duc 
spre tribuna sălii Finlandia, încer
căm un sentiment de emoție și le
gitimă mindrie patriotică, reamin- 
tlndu-ne că, de la această tribună, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
identificindu-se cu nobilele aspira
ții de pace, libertate, independență 
și progres ale poporului român, a 
adus o contribuție larg recunoscută 
— nu numai aici, în Finlanda, ei și 
pe toate meridianele lumii — la 

succesul Conferinței europene, la 
lupta pentru menținerea păcii și 
securității in lume. In aceste zile, 
aici, la Helsinki, in preajma vizitei 
de stat pe care, la invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Mauno Koivisto împreună 
cu doamna Tellervo Koivisto o vor 
face in România, interlocutorii noș
tri — personalități ale vieții politi
ce, economice și sociale finlandeze 
— au avut cuvinte de înaltă apre
ciere și prețuire pentru principiali
tatea și spiritul constructiv al poli
ticii externe românești, pentru neo
bosita activitate a președintelui țării 
noastre in slujba păcii și înlăturării 
pericolului nuclear, in eforturile 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să asigu
re dezvoltarea liberă, independentă 
a tuturor națiunilor. Exprimindu-și 
admirația față de personalitatea 
conducătorului țării noastre, gazde
le au reliefat convingerea lor că 
noul dialog româno-finlandez la cel 
mai inalt nivel, impulsionînd dez
voltarea raporturilor bilaterale, va 
contribui la perpetuarea spiritului 
înțelegerii și destinderii, la întă
rirea păcii in lume.

Valentin PĂUNESCU
Helsinki

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— La sediul din New York, al Na
țiunilor Unite s-a deschis cea de-a 
32-a sesiune a Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 
consacrată elaborării și coordonării 
programelor de colaborare tehnică in 
țările africane, zona arabă. Asia și 
Oceanul Pacific, America Latină și 
bazinul Mării Caraibilor. Pe agenda 
sesiunii figurează probleme care con
fruntă țările in curs de dezvoltare 
din aceste zone ale lumii, in special 
cea a datoriilor externe.

PARIS 4 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției cubaneze 
de presă Prensa Latina, secretarul 
general al P.C. Francez, Georges 
Marchais, a relevat că problemele 
cu care sînt confruntate țările în 
curs de dezvoltare, ca urmare a spo
ririi datoriilor lor externe, au atins 
un punct extrem de grav, fiind ne
cesare soluții de urgență in acest 
domeniu. în context, el a apreciat 
că, la sfirșitul acestui an, datoria 
externă a țărilor in curs de dezvol
tare se va cifra la 970 miliarde do
lari. După ce a menționat că in lume 
există la ora actuală peste 600 mi
lioane de persoane afectate de gra
vul fenomen al foametei, secretarul 
general al P.C.F. s-a pronunțat in 
favoarea transferării unei părți din 
uriașele sume destinate cheltuielilor 
militare pentru dezvoltarea țărilor 
lumii a treia.

Vehementă condamnare
LONDRA 4 (Agerpres). — La 

Londra a fost dat publicității pro
gramul de acțiune al organelor lo
cale ale puterii din Marea Britanie 
intitulat „Municipalitățile contra 
apartheidului", care prevede organi
zarea în Marea Britanie a unor ma
nifestații de protest împotriva po
liticii de apartheid promovate de 
regimul minoritar din R.S.A. Pro
gramul, care a fost elaborat de 120 
.de municipalități din Marea Brita
nie, cere guvernului Margareth 
Thatcher să adopte măsuri urgente 
in cadrul eforturilor întreprinse pe 
plan internațional pentru eliminarea 
politicii de apartheid. Totodată, se 
cere companiilor comerciale și bănci
lor britanice să înceteze colaborarea 
cu firmele stid-africane.

Referindu-se la situația Americii 
Latine, Georges Marchais a apre
ciat că societățile transnaționale, 
marile bănci occidentale și organi
zațiile financiare internaționale im
pun condiții împovărătoare pentru 
economia țărilor de pe continent. în 
consecință, a spus secretarul general 
al P.C.F., „este necesar să fie modi
ficate actualele structuri și, in ace
lași timp, să fie. edificat un alt tip 
de relații economice internaționale".

QUITO 4 (Agerpres). — In capi
tala Ecuadorului s-au deschis lu
crările Congresului Confederației A- 
sociațiilor Profesionale' din America 
Latină. Pe ordinea de zi se află în
scrise, potrivit agenției T.A.S.S., pro
bleme legate de căile extinderii co
laborării economice dintre statele la- 
tino-americane, de datoria externă a 
acestora, de utilizarea mai eficientă 
a resurselor naturale în interesul 
dezvoltării economice a țărilor con
tinentului. Deschizînd dezbaterile, 
ministrul ecuadorian de interne, Luis 
Robles, a evidențiat necesitatea mo
bilizării eforturilor statelor latino- 
americane pentru rezolvarea proble
melor economice și sociale cu care se 
confruntă. Aceste obiective, s-a rele
vat in continuare, pot fi atinse doar 
în condiții de pace, de destindere pe 
plan internațional, de stăvilire a 
cursei înarmărilor.

a politicii de apartheid
. VIENTIANE 4 (Agerpres). — Co

mitetul laoțian pentru pace, solida
ritate și prietenie cu popoarele lu
mii, a dat publicității o declarație in 
care își reafirmă sprijinul față de 
lupta dreaptă a popoarelor africane 
pentru independență națională, li
bertate și progres social — transmi
te agenția laoțiană de știri K.P.L. 
Documentul exprimă profunda deza
probare în legătură cu politica ra
sistă, de apartheid promovată de 
regimul de la Pretoria, se pronunță 
pentru intensificarea eforturilor in 
direcția impulsionării accesului la 
independență al Namibiei, dă ex
presie sentimentului de solidaritate 
al poporului laoțian cu mișcările de 
eliberare de pe continentul african.
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