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PLANUL PE ACEST AN

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

50 BANI

ÎN INDUSTRIE

în conștiința tuturor oamenilor 
muncii sînt proaspete îndemnurile 
vibrante, mobilizatoare adresate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nîcolae Ceaușescu. de la 
înalta tribună a Congresului al III- 
lea al consiliilor populare, de a ac
ționa stăruitor, cu toată hotărîrea si 
răspunderea, pentru îndeplinirea in
tegrală a planului pe acest an în in
dustrie și in alte sectoare, pentru 
încheierea în acest fel. cu rezultate 
bune, a cincinalului 1981—1985. Toc
mai de aceea, săptămînile si lunile 
următoare trebuie transformate pre
tutindeni, în fiecare întreprindere, în 
fiecare ramură a economiei și județ, 
într-o perioadă a rezultatelor maxime 
in producție, pentru ca planul pe 
anul 1985 să fie realizat Ia toti indi
catorii, spre a se asigura o bază trai
nică trecerii la înfăptuirea obiective
lor planului pe anul viitor — primul 
an al celui de-al optulea cincinal — 
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Desigur, este pozitiv fapțul că, în 
cele opt luni încheiate din acest 
Ia o serie de produse importante 
economiei naționale s-a obtinut 
ritm de creștere superior celui . 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Totuși, așa cum s-a subliniat 
la recenta ședință, a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P;C.R„ în 
unele ramuri, centrale și unităti eco
nomice, rezultatele înregistrate nu se

ridică .la nivelul prevederilor planu
lui, al posibilităților existente. Ca 
atare, acum, mai mult că oricînd, 
este absolut necesar ca în fiecare în
treprindere, centrală industrială, mi
nister, în fiecare județ, sub condu
cerea nemijlocită a organelor și or
ganizațiilor de partid, să se aplice

spre a se asigura îndeplinirea inte
grală a planului la producția de' căr
bune, titei. minereuri și alte materii 
prime absolut necesare economiei 
naționale. Practic, acțiunile ce se în
treprind în aceste unități trebuie să 
vizeze, în principal, folosirea cu 
indici mai înalti a utilajelor și in-

Producția fizică - realizată riguros, în canti
tățile și în structura sortimentală prevăzute 
Exportul - un obiectiv prioritar, esențial pen
tru toate colectivele de întreprinderi 
Acțiuni ferme pentru creșterea mai accen
tuată, pe toate căile, a eficienței economice

an, 
ale
un 

din

cu perseverentă măsurile ferme sta
bilite. astfel incit să se asigure rea
lizarea integrală, la toate, sortimen
tele, a planului la producția fizică ; 
cu atit mai mult trebuie să se acțio
neze în acest sens în unitățile unde 
există restante în realizarea unor 
sortimente. pentru recuperarea cit 
mai grabnică a nerealizărilor din pe
rioada care a trecut din acest an.

De bună seamă, cu cea mai mare 
fermitate și răspundere este nevoie 
să se acționeze în această privință 
în unitățile industriei extractive.

stalatiilor, buna lor întreținere și 
reparare, punerea urgentă în func
țiune a noilor capacități de produc
ție. organizarea judicioasă a produc
ției și a muncii. întărirea ordinii și 
disciplinei in muncă. Indiscutabil, 
noile reglementări stabilite prin re
centul Decret al Consiliului de Stat 
vor determina creșterea răspunderii 
personalului de conducere si a per
sonalului tehnic, economic și de altă 
specialitate din unitățile industriei 
extractive în realizarea riguroasă și 
depășirea planului de producție la

■ cărbune, țiței și minereuri neferoa
se. unități care au un 
în dezvoltarea bazei de 
și energetice a tării.

Sarcini deosebit de 
mobilizatoare revin în 
oadă oamenilor muncii din termo
centralele electrice pe cărbune ; ei 
au datoria de a acționa cu perseve- 

■. rentă, și înaltă responsabilitate mun
citorească pentru a asigura funcțio
narea la parametri superiori, în con
diții de deplină siguranță, a tuturor 
agregatelor și instalațiilor, spre a li-

■ vfa cantități sporite de energie elec
trică necesare îndeplinirii planului 
în industrie 
desfășurări a 
meniile.

i Cu aceeași 
trebuie să se acționeze și în unită-

• tile din celelalte ramuri ale indus
triei pentru realizarea integrală, in 
structura sortimentală prevăzută, a 
planului la producția fizică. Nici un 
moment nu trebuie să se piardă din 
vedere că toate produsele, toate 
sortimentele au un rol bine deter- 

, minat în mecanismul echilibrat al
■ planului, al dezvoltării economiei 

naționale, și, ca atare, ele trebuie 
realizate ritmic și în cantitățile pla
nificate. Cu toată claritatea trebuie 
să se înțeleagă că orice nerealizare 
la producția fizică, dintr-o unitate

rol important 
materii prime
importante și 
această peri-

și agricultură, bunei 
activității in toate do
stăruință și răspundere

(Continuare în pag. a V-a)
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Șantierul naval Brăila, una din unitățile economice reprezentative ale orașului de la Dunăre, a cunoscut in ultimele 
două decenii o puternică dezvoltare. In prezent, șantierul brăilean realizează nave moderne: cargouri de 4 500 și 
7 500 tdw, supertraulere, drăgi hidraulice, nave de aprovizionare de mare capacitate, tancuri pentru transportul 

uleiurilor minerale xFoto : Eugen Dichiscanu

imbold 
trasate 
general 
varășul 
cerințele __  ......
agrare. împreună cu con
ducerea C.A.P.. am stabilit 
pentru fiecare sector de 
producție în parte măsuri

sarcinile 
de către secretarul 
al partidului, to- 

Nicolae Ceaușescu, 
: noii revoluții

, 1

© Viteza zilnică de lucru la semănat 
trebuie să crească substanțial, astfel ca 
peste tot însămînțările să avanseze mai 
repede și să se încheie la termenele 
prevăzute

© Pretutindeni, mecanizatorii și spe
cialiștii să dovedească o mare răspun
dere și exigență față de calitatea lucră
rilor de pregătire a terenului și semănat, 
respectînd riguros tehnologiile prevă
zute

• Spre a se asigura front larg de 
lucru mecanizatorilor, organizațiile de 
partid și consiliile populare comunale, 
cadrele de conducere din unitățile a- 
gricole au datoria să mobilizeze pe 
toți cooperatorii, pe toți locuitorii sa
telor la recoltarea cu prioritate și eli
berarea de resturi vegetale a terenuri
lor ce urmează să fie însămînțate

Ne aflăm înfr-o perioadă în care 
se lucrează din plin la însămin- 
țarea griului, mai ales în zonele a 
doua și a treia agricole. Pe an
samblu, pînă în seara "zilei de 25 
septembrie, griul a fost însămînțat 
pe 360 000 hectare, reprezentînd 14 
la sută din suprafața prevăzută. 
Mai avansate sînt județele Olt, 
Bihor, Argeș, lași, Brașov și Mara
mureș, care au 
acum între 20 
din suprafețe, 
atunci cind se

însămințat 
și 50 la 

demonstrînd 
acționează

pina 
sută 

că, 
cu 

toată răspunderea, lucrările avan
sează în ritm susținut. In schimb, 
în alte județe - 'Prahova, Caraș- 
Severin, Vrancea și Neamț din zona 
a doua agricolă, Sălaj, Alba, Hu
nedoara și Sibiu din zona a treia 
- au fost însămînțate'sub 10 la 
sută din suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu grîu. Pentru a se obține 
recolte mari în anul viitor, este 
absolut necesar ca și în aceste ju
dețe să fie intensificat la maximum 
ritmul zilnic la arături, pregătirea 
terenului și însămînțări. Concomi-

tent, mecanizatorii specialiștii și’ 
cadrele de conducere din unitățile 
agricole trebuie să dovedească o 
înaltă răspundere față de calitatea 
lucrărilor, asigurînd respectarea ri
guroasă a tehnologiilor.

Nu există în momentul de față 
sarcină mai importantă pentru or
ganele județene de jaartid și agri
cole, pentru comitetele de partid 
și consiliile populare comunale de- 
cît aceea de a mobiliza puternic 
la munca din cimp toate forțele de 
la sate. Pretutindeni, in toate uni
tățile agricole, în toate județele, 
trebuie acordată, în continuare, 
prioritate strîngerii recoltei de pe 
suprafețele ce urmează să fie în
sămînțate cu culturi de toamnă, 
spre a se asigura front larg de 
lucru la arat/)pregătirea terenului 
și semănat. întreaga activitate tre
buie astfel organizată îneît toate 
aceste lucrări să se desfășoare fără 
întrerupere, pentru ca semănatul să 
se încheie peste tot pină cel tîrziu 
la 10 octombrie, așa cum a indicat 
conducerea partidului.

Toamna așterne covoare 
de aramă peste întreaga 
Cîmpie Română. Aici, la 
Jilava, lunca Sabarului își 
lărgește marginile, cuprin- 
zind întinderi mari de pă- 
minturi pe care oamenii au 
întemeiat grădini roditoare. 
Acum, în aceste zile, cind 
„se numără bobocii", lun- 
ca-grădină e plină de oa
menii care string roșiile, și 
vinetele, și fasolea, care 
sapă, ară și fac răzoare, 
care dau apă plantelor sau 
însămînțează recoltele vii
toare: Toată suflarea co
munei se găsește ' ' j!
tot aici o aflăm 
aceasta energică, 
și brațele arse 
primărița Ileana

— Deci dis-de-diminea- 
tă pe ogoare...

— Păi, cum altfel ? De 
fapt, aș putea spune că din 
sala Congresului consiliilor 
populare am venit direct 
aici, în cimp. In acest fel 
am înțeles eu că. în lumină 
hotăririlor congresului, 
consiliul popular trebuie să 
fie statul major, al bătăliei 
pentru recoltă : ai'lîndu-ne 
tot timpul aici, unde se 
hotărăște soarta bătăliei.

— ...Care nti-i deloc 
ușoară în condițiile de se
cetă ale acestui an...

— Așa este ! Dar iată , că 
noi, cei din Jilava — ca 
mari furnizori de legume” cutat chestiunea în comisia 
și zarzavaturi pentru Capi
tală — chiar și pe această 
secetă am realizat în secto
rul legumicol vreo 7 000 000 
kg produse, lucrînd 
tractorul, 
folosind 
udînd și 
cana. De 
tura mare, avem unele re
zultate bune ;. de exemplu, 
mergem către 8 000 kg po
rumb boabe la hectar. De- 

^sigur, nu ne vom opri ;

în cimp și 
pe fertieia 
cu chipul 
de soare. 
Vișu.

și cu 
sapa, 

dar 
și cu

dar și cu 
irigațiile, 

cu găleata, 
asemenea, la cul-
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Așadar, oamenii au iniția
tivă și nu se mulțumesc 
doar să facă propuneri, ci 
pun umărul la greu.

împreună cu primărița 
străbatem lunca Sabarului ■ 
și la un moment dat ne în- 
tilnim cu președintele 
C.A.P.-ului, Vasile Voicu.

Satul înflorește
prin

tuturor
concrete pe care, de fapt, 
începem să le realizăm.

— Exemple ?
— Iată, chiar aici, la gră

dina de legume. Pină anul 
acesta am avut un sistem 
de irigații cu conducte me
talice care se spărgeau 
mereu, ne ocupau mult 
spațiu și erau alimentate 
de 12 motopompe. Deci 
defecțiuni, risipă de teren 
și de combustibil. Am dis-
permanentă pentru agri
cultură. Sfătuindu-se cu 
legumicultori priceput! ca 
Gheorghe Radu, Marin 
Stan, Gheorghe Pencu și 
alții, inginerul loan Mun- 
teanu a propus .un nou 
proiect, bazat pe o singură 
stație de pompare din sis
temul Vidra-Frumușani și 
cu conducte de azbociment 
îngropate, care asigură iri
garea a 140 hectare. Acum 
proiectul se realizează.

Ne aflăm într-un loc pe 
care oamenii îl nivelează și 
îl pregătesc cu multă grijă.

— Ce-ați recoltat de 
aici ?

— Nimic, vine răspunsul. 
Si asta deoarece nu s-a 
cultivat nimic, de cind e 
lumea. Pină anul acesta 
aici se afla o viroagă adîn- 
că, urmată de o mlaștină. 
Am cărat pămînt, nivelăm. 
Este încă unul din terenu
rile recuperate de noi pen
tru agricultură.

— încă unul ?
— Da! Oamenii au pus la 

inimă cuvintele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
caldul său îndemn de a 
gospodări cu. grijă pămîn- 
tul, cea mai de seamă avur 
tie a tării, de a nu irosi 
nici măcar o singură palmă 
de teren. Ca deputat și ca 
președinte al comisiei per
manente pentru agricultură 
am primit multe propuneri

in această privința : „Să 
folosim suprafața din spa
tele gării Progresul și să 
desființăm drumul acela de 
prisos din tarlaua Sifo- 
naru“ — a fost ideea depu
tatului Marin Anghelescu, 
brigadier la cultura mare ; 
„Știu că-i multă muncă, 
dar merită să umplem cu 
pămînt și să nivelăm vi- 
roagele din valea Mami- 
nei“ — a propus Gheorghe 
Stanciu, și el deputat ; „Ar 
trebui să defrișăm arbore- 
tele și pilcurile de mărăci- 
niș din lunca Sabarului" — 
a zis la rîndul său Petre 
Ioniță, brigadier la legume. 
Și, cum se spune, zis și fă
cut. Toate aceste locuri au 
devenit șantiere pe care 
lucrează întreaga comună. 
Palmă cu palmă, numai 
anul acesta se adună vreo 
15 hectare de terenuri noi 
pentru agricultură.

Ajungem pe tarlaua 
„Centură", unde ară în for
mație mecanizatorii Stan 
Pirvan, Ștefan Popa, Marin 
Dobra și Stelică Bujor. 
Primărița se scotocește în 
sacoșă, scoate un brazdo- 
metru și măsoară adînci- 
mea arăturii. E nemulțu
mită :

— Păi, se poate ? Am 
stabiliț să nu arăm la mai 
puțin de 32 cm !

— E secetă. Pămîn.tu-1 
tare- ca piatra,

— Oricum ar fi, de la ca
litate nu putem face rabat.

— Ni s-au tocit fiarele...
— într-un ceas primiți 

altele, ascuțite.
Apoi 

devine
— Ia 

sinteți

glasul Ilenei Vișu 
cald, apropiat : 
spuneți-mi, băieți, 
mulțumiți cu min-

Gh. ATANASIU
(Continuare în pag. a Il-a)

Specialistul în confruntare 
cu exigentele de „ultimă oră"

BACĂU

ale profesiei OU
© Realități și dificultăți la „bursa informației“® Receptivitate, dar și 
reticențe față de... „computerul știe tot“

stă la dispoziție. Apelați la tezaurul ei!
® Banca de informații vă

In anii construcției 
mai ales in perioada 
de la Congresul al IX-leă al parti
dului, Bacăul a cunoscut, aseme
nea tuturor localităților patriei, o 
puternică dezvoltare industrială și 
urbanistică, devenind o așezare 
modernă, înfloritoare. In mai pu
țin de două decenii, aici au fost 
puse in funcțiune 150 de noi ca
pacități de producție, care au făcut 
ca producția industrială a munici
piului să crească de peste 15 ori. 
In imediata apropiere a cetăților 
industriale se înalță noile și mo
dernele cartiere de locuințe.

Alături de cele peste 55 000 de 
apartamente s-au construit nume-

socialiste, dar 
care a trecut

© Producția fizică - reali
zată la toate sortimen
tele, cu parametri cali
tativi superiori

® Creșterea volumului ex
portului — obiectiv prin
cipal al întregului co
lectiv

© Pe teme cetățenești : la 
zi - probleme ale apro
vizionării

roase edificii social-culturale, uni
tăți turistice, comerciale și presta
toare de servicii, au fost amena
jate parcuri și grădini, complexe 
sportive și de agrement.

Dar gindul băcăuanilor se în
dreaptă spre municipiul de mîine ; 
se conturează un nou centru civic, 
noi dezvoltări de anvergură. Pen
tru că, la ora actuală, întregul 
nicipiu continuă să fie un vast 
tier.

Modernizarea centrului, ca 
întregului municipiu este însoțită, 
cum e și firesc, de un amplu pro- 

de lucrări edilitar-gospodă- 
care participă întreaga

Ferestre spre

o

Toamna, priviți de 
la depărtare, munții 
au culori stranii. Ii ur
măresc de la fereastra 
trenului, pe măsură 
ce mă 'apropii de Fă
găraș, imenși, ireali, 
siăldați de soarele 
temperat al anotim
pului, cortină pictată 
intr-un mixaj de nu
anțe : albastru, verde, 
galben și violet. Pen
tru mine munții au 
fost întotdeauna
odihnă a ochiului. Nu 
doar, pentru că m-am 
născut aici, in acest 
oraș, in care mă reîn
torc cu adincă bucu
rie in fiecare toamnă, 
ci și pentru că pri
virea simte nevoia să 
se sprijine întotdeau
na pe ceva, să găseas
că o punte de legă
tură intre pămînt și 
zare, Cind mă aflu la 
Făgăraș, privirea mea 
se purifică, se limpe
zește. Aș sta ore în 
șir să privesc munții, 
pădurile, orașul care 
se întinde pe fundalul 
decolorat, inundat 
lumina autumnală.

Am impresia 
memoria noastră „lu
crează" adesea folo
sind tehnici cinema
tografice. Peste „foto
grama" inițială ea 
așază apoi imaginile

munte
suprapuse ale acelu
iași peisaj, fără să Ic 
amestece, ci dindu-le 
o succesiune in timp; 
derulate cu viteză, 
aceste, cadre dau sen
zația de mișcare, de 
schimbare, compunînd 
o reprezentare dina
mică a realității. Des
prinsă din acest „flux 
al memoriei", prima 
amintire despre Făgă-

ÎNSEMNĂRI

raș — o imagine din 
copilărie — îmi pare 
azi o stampă veche. De 
sub zidurile bătrinei 
cetăți, care îmi apă
reau atunci colosale, 
se întindea radial, in 
structuri adesea in- 
timplătoare, un oraș 
bătrin, a cărui înfăți
șare nu părea să se 
fi schimbat aproape 
deloc, pe parcursul 
ultimului secol. In 
acest peisaj de străzi 
vechi, cu inflorescen
țele lor de acoperișuri 
și turle, cu .mici ma
gazine ivindu-se de 
sub arcadele caselor 
gotice, aveai senzația 
că viața se derulează 
cu încetinitorul.

mutațiile înregistrate 
în configurația econo
mică a orașului — 
dezvoltarea puternică 
a Combinatului chi
mic și a întreprinderii 
de utilaj chimic, că
rora li s-au adăugat 
numeroase unități e- 
conomice noi — n-au 
avut consecințe ime
diate in planul dez
voltării urbane. O dată 
cu înscrierea Făgăra
șului în rîndul muni
cipiilor, edilii au în
cepui să „vadă" un 
oraș nou, cu o altă 
deschidere, înscris 
parcă mai generos în 
peisajul depresiunii, 
in lumină și spațiu. 
Acest fapt 
schimbări 
te în 
orașului, 
mele" pe care memo
ria mea le-a înregis
trat și le înregistrea
ză, de la un an la 
altul, sînt atit de di
ferite, in același peri
metru urban, incit am ’ 
senzația că privesc un 
film a cărui peliculă 
e derulată accelerat, 
și un peisaj cu totul 
nou apare din contu-

Mircea Florin 
ȘANDRU

ct adus 
importan- 

configurația 
„Fotogra-

Ne oprisem în articolul trecut, în 
dialogul purtat la Institutul de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru electrotehnică din 
București cu tovarășii ing. Cristian 
Traian Barcă, director, și dr. fizician 
Ana Maria Moisin, secretar științi
fic, la sursele de informare accesi
bile și necesare cercetătorului de 
aici, pentru a fi mereu in formă în 
profesia sa.

— Așadar, stăruiti asupra acestor 
posibilități!

— S-ar cuveni poate mai întîi o 
precizare: informația a început, pre
tutindeni în lume, să devină din ce 
în ce mai scumpă. Dintr-un anumit 
punct de vedere, e normal: este și 
asta o afacere, cu gestiune proprie, 
obligată să-și acopere cheltuielile.

— Ce decurge de aici?
— Un prim fapt: procurarea re

vistelor. a cărților de specialitate se 
poate angaja la prețuri destul de 
mari. Se publică mult, se publică 
enorm și nici o țară'din lume nu-și 
permite să achiziționeze tot ce apa
re. Si la noi fondurile cu această 
destinație fiind limitate, căutăm să 
suplinim acest neajuns cu exploata
rea internă a surselor de care dis
punem. pe care ni le îmbogățim, in 
condițiile date,'necontenit.

— Tocmai asupra acestor surse, la 
care specialistul are in mod opera
tiv acces, am "vrea să ne oprim.

— în această direcție, răspunsul 
cel mai în temă și la obiect poate, 
fi dat de tovarășul Teodor Cazacu, 
cercetător științific principal, șeful 
compartimentului de informare-do- 
cumentare.

Ne adresăm tovarășului Teodor 
Cazacu:

— Ce informații oferă comparti
mentul dv. cercetătorului din insti
tut ?

— Nu numai din institut, ci din 
întreaga industrie electrotehnică ro
mânească. Avem o bibliotecă cu cir
ca 30 000 cărți de specialitate și un 

. fond de aproape 90 000 de reviste, 
teze de doctorat, comunicări științi
fice etc. Valori informaționale con
stituite în timp, de interes pentru 
informarea și pregătirea specialistu
lui. întreținem relații de schimb și 
împrumut cu peste 100 de unităti de 
profil din țară și de peste hotare. 
Plus informația care se tezaurizează 
ca urmare a relațiilor directe stabi
lite de partlciparțtii la congrese, 
simpozioane, schimburi de idei in 
profesie.

— Se adaugă ceva acestei „bănci 
de informații" de care dispuneți, pe

măsura cererii dictate, 
obiectivele majore și 
institutului ?

' — Iată o întrebare 
un punct fierbinte. Clar și la obiect: 
după părerea mea nu înmagazinăm 
cit trebuie in raport de cită infor
mație valoroasă se produce azi in 
lume. In această ordine de idei este 
de prisos să mai insist asupra ade
vărului îndeobște cunoscut și potri
vit căruia, atunci cind vorbim des
pre captarea informației, trebuie să 
avem în vedere nu numai volumul 
acesteia — important, desigur — ci 
înainte de toate noutatea ei. Pros
pețimea informației este lucrul esen
țial pentru specialist, pentru cerce
tător. in genere. Procurarea cu în- 
tirziere a noutăților dintr-un dome
niu sau altul de cercetare reprezin
tă. indiscutabil, un handicap. Handi
capul timpului., al decalajelor care 
produc uzura. O reevaluare a pier
derilor care decurg de aici ar da, . 
zic eu. ciștig de cauză opiniei că nu 
avem decit de ciștigat dacă deținem

se-nțelege, de 
presante ale

care atinge

IHe TĂNASACHE 
VlaicH RADU

(Continuare în pag. a IV-a)

că

(Continuare 
in pag. a V-a)

gram 
rești, la 
populație. (Gheorghe Baltă)
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PRODUCȚIA FIZICA 
realizată la toate sortimentele, 

cu parametri calitativi superiori
întreprinderea de produse cărbu- 

noase Slatina reprezintă o unitate 
aparte a industriei noastre metalur
gice. Ea este singura unitate din tară 
unde se realizează o serie de produ
se de maximă necesitate pentru in
dustria aluminiului, pentru siderur
gie și construcții de mașini, nomen
clatorul de fabricație cuprinzînd 
electrozi siderurgici, anozi cloro- 
sodici. nipluri din grafit, dale si 
blocuri catodide pentru industria alu
miniului. blocuri pentru furnale, 
pastă Soderberg, cocs-petrol calcinat 
ș.a. Tocmai de aceea, colectivul de 
aici s-a mobilizat lună de lună pen
tru îndeplinirea exemplară a olanu
lui la producția fizică, la toti indica
torii. Si nu oricum, ci prin fabrica

rea unor produse de calitate egală, 
dacă nu chiar superioară in anumite 
privințe cu cele din țări cu tradiție 
in acest domeniu.

Condițiile de lucru din primele 
luni ale acestui an, după cum se 
știe, nu au fost dintre cele mai 
favorabile. Cu toate acestea, planul 
de producție a fost îndeplinit și 
chiar depășit cu regularitate, conco
mitent înregistrindu-se si o substan
țială reducere a cheltuielilor mate
riale. Iată, de altfel, dinamica pro
ducției de electrozi siderurgici, care 
reprezintă o pondere importantă in 
fabricație, precum și evoluția, în re
gres evident, a cheltuielilor mate
riale, în cele opt luni care au trecut 
din acest an :

Foto : S. CristianFabrica de zahăr din Cărei, județul Sctu Mare
ianua- februa-martie apriije maj Iunie iulie august

Productia 
electrozi 
derurgici 
(tone)

de 
si- X

3 000 3 000 2 975 3 200 3 570 3 550 .3 550 3 810

Cheltuieli ma
teriale la
1 000 lei pro-
ducție-marfă
(iei) 791,4 803,7 782,2 778,9 780,9 717,5 763,3 763,2

Rezultă, așadar, că producția de 
electrozi siderurgici a crescut consi
derabil in perioada care a trecut de 
la începutul anului, situația fiind 
asemănătoare si la celelalte sorti
mente ale producției fizice. Dar ceea 
ce nu rezultă din tabelul prezentat 
este faptul că nivelul producțiilor 
obținute s-a situat constant peste 
prevederi, planul la producția fizică 
pe opt luni fiind 
depășit cu 7,6 la 
sută. Aceste re
zultate vin, de 
fapt, să le conti
nue pe cele de 
anul trecut, cind 
unitatea a fost 
distinsă cu „Or
dinul Muncii" 
clasa I, pentru o- 
cuparea locului I 
în întrecerea socialistă. Și, ceea ce 
trebuie remarcat, în acest an 
vederile de plan sînt cu 30 la 
superioare celor din 1984.

La aceste performante nu _ _ 
•ajuns, desigur, întîmplător. în urma 
vizitelor de lucru ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, efectuate în anii 
1982 și 1983, a fost elaborat și aplicat 
un amplu program de măsuri pentru 
perfecționarea activității în toate 
sectoarele și compartimentele unită
ții. Măsurile întreprinse au vizat 
în principal reorganizarea tuturor 
fluxurilor tehnologice. înnoirea și 
modernizarea unor utilaje si proce
dee tehnologice, schimbarea unor 
rețete de fabricație,, mărirea capaci
tăților de producție, creșterea pro
ductivității muncii. Pe fondul aces
tor măsuri de ordin mai general a 
fost temeinic organizată activitatea 
de zi cu zi. Printre altele, dună cum 
ne-a spus Nicolae Marinescu, ingi- 
ner-șef cu pregătirea fabricației, s-a 
acționat pentru asigurarea unor 
stocuri de materii prime de bază 
pentru un timp mai îndelungat, îm
bunătățirea asistentei tehnice pe 
schimburi, fiecare cadru de conduce
re și specialist primind responsabili
tăți directe, precise în coordonarea 
activității pe schimburi, secții și ate
liere. Totodată, au fost organizate 
cursuri de ridicare a nivelului cu
noștințelor de specialitate ale tutu
ror cadrelor tehnice, pentru punerea 
la curent cu tot ceea ce este nou in 
domeniul lor de activitate și, tot
odată, pentru însușirea unor noi re
țete și tehnologii de fabricație. Apoi, 
după absolvirea acestor cursuri, spe
cialiștii s-au ocupat, la rîndul lor, 
de perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale ale personalului muncitor 
de la fiecare Ioc de muncă j de ase
menea, 
utilaje 
troduse 
ment.

în acest proces complex de per
fecționare a activității productive au 
fost atrași numeroși muncitori si 
specialiști, s-a manifestat adeseori 
spiritul de inițiativă al multor oa
meni ai muncii. Așa. de pildă, de la 
I.M.A.M.U.S. Iași a fost adusă o ma
șină de prelucrat nipluri bitron- 
conice, care, după instalare, nu a 
putut fi pusă în funcțiune cu rezul
tate satisfăcătoare. „Au rămas fără 
rezultat mai multe încercări de a 
afla defecțiunea mașinii, pînă cînd 
inginerul stagiar Adrian Săftoiu. un 
tinăr inimos, a pus mina pe șurubel
niță și nu s-a lăsat pînă cînd mașina 
nu a fost pusă în funcțiune" — ne 
spunea inginerul-șef al unității. Pe 
Adrian Săftoiu l-am găsit la secția 
de prelucrări mecanice. Amintindu-și 
de acel episod, ne-a spus cu modes
tie : „Era de datoria mea să încerc, 
deși nu aveam această sarcină. E 
drept,că m-au ajutat mult maistrul 
Tudor Burcă, de la secția prelucrări 
mecanice, și Francis Silaghi. munci
tor de înaltă calificare la secția de 
reparații mecanice. împreună, am lu
crat ore si zile în șir. pină cînd ma
șina a început 
De remarcat că 
în funcțiune a

realizat un spor de producție de circa 
100 tone nipluri pe lună, piese de 
asamblare a electrozilor de mare 
complexitate, pe care ie fabrică nu
mai 6 țări în întreaga lume. în ace
lași timp, după cum ne-a 
maistrul Gavrilă Feldioreanu, s-au 
făcut eforturi deosebite pentru a se 
stabili formula optimă de impregna
re a niplurilor

La întreprinderea 
de produse 

cărbunoase Slatina

pre- 
sută

s-a

_______ C lllLillLct , L1C doc 
au fost modernizate unele 
uzate moral și au fost în
altele noi. de mare randa-

să lucreze normal", 
numai prin punerea 
acestei mașini s-a

spus

si electrozilor cu 
smoală, reușin- 
du-se ca în pre
zent calitatea a-1 
cestora să fie la 
nivelul celor mai 
bune performan
te atinse pe plan 
mondial.

Nu este . însă 
singura măsură 
luată pentru îm
bunătățirea cali- 

în acest scop, s-au 
de acțiuni speciale.

tații electrozilor.
organizat o serie____ ,___  _r_____
Astfel, au fost selecționați cîțiva din
tre cei mai buni specialiști din uni
tate, care au alcătuit echipe cu.sar
cina să urmărească în mod perma
nent comportarea electrozilor în ma
rile oțelării din țară. După aceea, în 

. funcție de constatările făcute la fața 
locului, au fost aduse modificările 
necesare în rețetarul și tehnologia' 
de fabricație ale electrozilor. De re
marcat că. în felul acesta, s-a reușit 
să se obțină la beneficiari o reducere 
cu 30 la sută a consumului specific 
de electrozi pe tona de produs. .Nu
mai la întreprinderea de mașini 
grele București, de pildă, s-a înre-

■ gistrat o diminuare a consumului de 
electrozi în valoare de 1,5 milioa
ne lei.

„Creșterea calității producției este 
una din sarcinile de mare răspun
dere trasată personal de tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, secretarul gene
ral al partidului, în timpul vizitei de 
lucru efectuate în întreprinderea 
noastră la 21 octombrie 1984 ,— ne 
spune Petre Botoran, directorul în
treprinderii. Ca urmare a indicațiilor 
primite, ne-am unit eforturile cu cele 
ale colectivului din cadrul Centrului 
de cercetare și inginerie tehnologică 
pentru produse cărbunoase care 
funcționează pe lingă unitatea noas
tră, filială a Institutului central pen
tru cercetări metalurgice București, 
și am întocmit un program concret 
de acțiune mai bine corelat cu latura 
practică a activității noastre. îm
preună. am pus la punct noi diagra
me de coacere și grafitare,. tehnologii 
noi de prelucrare a electrozilor cu 
filet modificat și a niplurilor cu di
mensiuni majorate, am asimilat noi 
rețete de fabricație a acestora, am 
acționat pentru reducerea consumu
lui de energie electrică in fazele de 
grafitare. O atenție deosebită am 
acordat și îmbunătățirii calității ma
teriilor prime introduse în fabricație, 
printr-o mai bună conlucrare cu 
furnizorii de cocs, petrol și smoală. 
In paralel, pe baza unui pro
gram coordonat direct de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, asimilăm în fabricație 
cocs îmbunătățit, produs la Dărmă- 
nești, cu conductihilitate electrică 
mare și coeficient de dilatare termi
că de 2—3 ori mai mic".

Deși rezultatele obținute în ultimul 
timp sînt, într-adevăr. foarte bune, 
colectivul întreprinderii de produse 
cărbunoase din Slatina este con
știent că există încă rezerve nevalo
rificate' atît în ce privește creșterea 
nivelului producției, cît, și îmbună
tățirea calității acesteia. Si tocmai de 
aceea se caută noi soluții tehnologice 
și organizatorice pentru sporirea 
producției. în condiții de calitate și 
eficientă superioare, astfel îneît să 
se asigure satisfacerea cerințelor 
de produse cărbunoase ale econo
miei naționale si crearea unor dis
ponibilități cît mai mari pentru 
export.

Mihai GRIGOROSCUȚA 
corespondentul „Scinteii"

Realizarea ritmică, la termenele 
stabilite in contracte și la un înalt 
nivel calitativ al producției pentru 
export se înscrie ca unul din obiec
tivele prioritare ale întregului colec
tiv de la întreprinderea „Porțelanul'' 
din Alba ' “ ~ ’
zultatele 
ponderii 
tal al producției, aprecierile de care 
se bucură produsele livrate parte-' 
nerilor de peste hotare.

— întreprinderea noastră a început 
să livreze produse la export numai 
de cițiva ani — ne spune tovarășa 
Elena Covaciu, directoarea unității. 
De altfel, însăși unitatea este tinără, 
împlinind în acest an 15 ani de la 
intrarea in funcțiune. în ultimii 
cinci ani, ponderea exportului în 
ansamblul producției realizate a cres
cut de Ia 20 la sută Ia 36 la sută, 
în luna septembrie, exportul repre
zintă chiar 41 la sută din întreaga 
producție planificată. Putem spune, 
deci, că sîntem pe un drum ascen
dent. Fac această afirmație gîndin- 
du-mă^la faptul că pe lingă o serie 
de parteneri externi din Anglia, 
Italia, Canada,. Franța, care importă 
de mai . multă vreme produse de la 
noi. în ultimul timp am cîștigat 
piețe noi în Grecia, Irak, Olanda, 
Statele Unite și alte țări. Pentru co
lectivul întreprinderii noastre, reali
zarea exemplară a exportului con
stituie o problemă majoră de disci
plină de plan, de conștiință șl res
ponsabilitate muncitorească.

îndeplinirea ritmică, lună de lună, 
a planului la export, onorarea exem
plară a contractelor se înscriu prin,- 
tre succesele de prestigiu ale între
prinderii, care s-a situat în ultimii 
ani în mod constant în rîndul uni
tăților fruntașe în întrecerea socia-

lulia. O demonstrează re
de pînă acum, creșterea . 

exportului în volumul to-

listă. „în acest an s-au livrat, lună 
de lună, partenerilor de peste hotare 
importante cantități de produse pes
te prevederile de plan, precizează 
Elisabeta Mărginean, șeful biroului 
plan, programare, export. Așa se 
face că, în opt luni, planul Ia ex
port a fost îndeplinit în proporție 
de 115,5 la sută".

clal unde se realizează seria zero a 
fiecărui tip nou de produs asimilat in 
fabricație. Aici, după preluarea mo
delelor de la sectorul de creație, se 
execută primele loturi de produse, se 
verifică și se' stabilesc în amănunt 
tehnologiile ce se vor aplica. în felul 
acesta se introduc în fabricația de se
rie numai produse care corespund

guroasă a operațiilor pe flux, se exe
cută simultan trei garnituri de ser
vicii de masă, modelele 1 209, 1 211 și 
1 218, precum și diferite modele de 
vaze și cești. Un alt exemplu. în 
lunile iulie și august s-au solicitat la 
export cantități mai mari de farfurii. 
Pentru a spori capacitatea de produc
ție la acest produs, un colectiv con-

La întreprinderea „Porțelanul" din Alba lulia

CREȘTEREA VOLUMULUI EXPORTULUI
obiectiv principal al întregului colectiv

Cîteva dintre acțiunile tehnico- 
organizatorice Întreprinse pentru În
deplinirea și depășirea planului la 
export ne sînt prezentate de loan 
Luca, inginerul-șef al întreprin
derii.

— încă de la începutul anului 
ne-am propus și am urmărit constant 
două obiective de bază : pe de o 
parte, elaborarea unor rețete de fa
bricație cit mai bune, care să asi
gure o înaltă calitate a porțelanului, 
iar pe de altă parte, reducerea pier
derilor tehnologice și a consumurilor 
materiale și energetice, astfel ca ex
portul să se efectueze și cu eficiență 
ridicată. în acest an, în întreprin
dere a.fost înființat un atelier spe-

exigențelor Ia export. Un alt obiec
tiv pe care l-am urmărit se referă la 
creșterea operativității în execuția 
produselor, în așa fel incit să putem 
onora prompt orice comandă. De 
exemplu, în acest an, am executat' 
în numai șase luni un 
masă denumit „Aida“, 
pretențios, pentru un partener din 
Italia.

— Cum este posibilă această opera-r 
tivitate in execuția produselor 7

— în principal, prin aplicarea de 
măsuri tehnico-organizatorice. Bună
oară, în secția I, liniile de fabricație 
sînt specializate exclusiv pentru pro
ducția de export. în prezent, pe a- 
ceste linii, printr-o organizare ri-

serviciu de 
deosebit de

dus de lng. Marian Sarmeș și mai
strul loan Pleșa" a transformat o 
mașină de fasonat cești în mașină 
de fasonat farfurii. De altfel, în do
meniul nostru de activitate se pot 
face multe adaptări și perfecționări 
de tehnologii. Tar muncitorii și spe
cialiștii din întreprindere sînt bine 
pregătiți profesional și, deci, pot re
zolva orice problemă tehnică, teh
nologică sau organizatorică.

Este de relevat că prevederile re
centului Decret al Consiliului de 
Stat cu privire la noi măsuri pentru 
aplicarea mecanismului economico- 
financiar și creșterea răspunderii 
personalului de conducere și a per-

sonalului tehnic, economic și de altă 
specialitate in realizarea planului de 
producție pentru export și a planu
lui de producție în industria extrac
tivă constituie un stimulent puternic 
pentru perfecționarea activității pro
ductive. în întreprindere a fost crea
tă o grupă de cercetare care urmă
rește stabilirea unor soluții noi de 
reducere a consumului de materii pri
me, realizarea unor mase de por
țelan care să asigure aceeași cali
tate produselor la temperaturi de 
ardere mai scăzute. De asemenea, 
se fac încercări pentru realizarea 
unor procedee de decor diferite de 
cele așa-zis clasice. Printre altele, 
se experimentează efectuarea opera
țiunii de decor sub glazură, elimi- 
nindu-se astfel o ardere, ceea ce în
seamnă o importantă reducere a 
consumului de combustibil.

— In perioada ce a mai rămas pină 
la sfirșitul anului, colectivul secției 
decor I s-a angajat să depășească 
lunar planul la export cu 5 la sută, 
ne spune Aurelia Ianeău, șefă de 
brigadă. De aceea, am luat o serie 
de noi măsuri pentru întărirea ordi
nii și disciplinei la toate locurile de 
muncă, pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale a oamenilor.

Experiența dobîndită de colectivul 
Întreprinderii în realizarea produc
ției de export, hotărîrea și răspun
derea cu care se acționează în fie
care compartiment al unității 
stituie temeiul angajamentului 
mat de a îndeplini în avans 
nul la export pe acest an, în
diții de calitate șl eficiență superb 
oare.

con- 
asu- 
pla- 
con-

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteiî*

(Urmare din pag. I) cum ne-a fost

SUCEAVA PE TEME CETĂȚENEȘTI<4

carea caldă pe care v-o tri
mitem de la cantină 7

Ajungem in comună abia 
după-amiază. Străzile — 
unele asfaltate, altele pie
truite — sint curate, fru
moase. Discutăm despre 
gospodărire, despre autofi
nanțare.

— Să știți că nu e un lu
cru nou pentru noi. Co
muna Jilava se autofinan- 
țează de șapte ani. Mai 
mult : anul acesta dăm la 
fondul de dezvoltare mai 
bine de zece milioane lei. 
Altfel ne-am putea numi 
buni gospodari ?

Scurt popas in dreptul 
unei case. Schimburi 
ziua-bună. Apoi :

— Ei, v-ați dus azi 
sticla după lapte 7

Cei doi rid zdravăn , 
un lucru deocamdată nu
mai de ei știut.

— Ba ne-am dus cu șiș-

de
cu

de

tarul, așa
vorba. Și vă mulțumim de 
povață.

Aflăm 
măvară, 
venit la

— De

povestea. In prl- 
Mihai Toader a 

primăriță :
cînd a murit cel 

bătrin nu mai are cine să 
îngrijească vacile. Vreau să 
le vind I

— Cum asta 7 De 
Ie îngrijiți voi 7

— După cum știți, 
crez mecanică fină...

— Creșterea vitelor e 
puțin la fel de importantă 
ca mecanica ta fină...

— Nevasta lucrează și ea 
la Întreprinderea de tăbă- 
cărie, iar copiii... Ce să 
spun 7 Ei sint cu învăță
tura li ---- "
S-au dezvățat să 
la grajd, să pască

— Să învețe din 
Să în vă țați cu toții 
n-o să ajungeți 
mare rușinea — 
gospodari să mergeți cu

ce
eu

nu
lu-
cel

și cu casetofonul... 
rinească 
vitele... 
nou !... 

I... Doar 
— mai 
oameni

cumpărat 
omule.

Livrări suplimentare 
la export

Oamenii muncii din întreprinde
rile sucevene acționează cu eforturi 
sporite pentru fabricarea unor pro
duse noi, cu caracteristici 
și calitative superioare, 
realizarea cu prioritate a 
ției destinate partenerilor _ 
Activitatea susținută desfășurată in 
acest sens s-a concretizat în înde
plinirea și depășirea, de către 17 
unități economice, a planului la 
export pe perioada care a trecut 
de la începutul anului și pînă acum. 
Colectivele de lucrători din aceste 
unități, .intre care cu cele mai bune 
rezultate se înscriu cele de la în
treprinderile de mașini-unelte și 
de confecții din Suceava, între
prinderea de tricotaje „Bucovina" 
și întreprinderea de scule, suban
sambluri și accesorii din Rădăuți. 
Uzina de construcții și reparații 
utilaje și piese de schimb din Va
tra Dornei, au livrat suplimentar 
partenerilor externi produse in va
loare de peste 30 milioane lei. 
(Sava Bejinariu).

TÎRNĂVENI

tehnice 
pentru 

produc- 
externi.

„ARTICOLELE

probleme ale aprovizionării
MĂRUNTE" LA ORELE „DE VÎRF" ALE SEZONULUI

Cioburile din sticlă 
înlocuiesc materia primă

Prin conceperea și realizarea de 
către specialiștii întreprinderii de 
geamuri din Tirnăveni a unei com
plexe instalații de spălare, sortare 
și dozare a cioburilor din sticlă se 
economisesc importante cantități de 
materie primă. Numai în perioada 
care a trecut din acest an, in locul 
materiei 
mai bine 
sticlă. în 
sit 10 000 
750 tone
mină calcinată, precum și impor
tante cantități de sulfat de sodiu, 
minereu de crom șl alte materia
le. Totodată, prin utilizarea cio
burilor din sticlă, punctul de to
pire a scăzut cu 10 la sută, ceea 
ce echivalează cu o economie de 
aproape 250 000 mc de gaz metan 
și diminuarea cheltuielilor de pro
ducție cu peste 600 de lei pe tona 
de produse. (Gheorghe Giurgiu).

sticla la 
înțelege, 
treabă fără rost...

Pînă la urmă, omul a În
țeles si — după cum se 
vede — acum e mulțumit.

— Păi cum o să realizăm

lapte... 
ar fi o

prime au fost utilizate 
de 15 000 tone cioburi din 
acest fel, s-au economi- 

tone nisip, 3 500 tone sodă, 
dolomită, 100 tone alu-

Ca în fiecare an, toamna, agitația 
piețelor se transferă în gospodăriile 
populației, mai exact în bucătării. 
Pe lingă produsele realizate de in
dustria alimentară, culinară, sortite 
să cunoască o amplă dezvoltare în 
viitorul apropiat, spre a cruța timpul 
și reduce eforturile femeilor — în 
gospodăriile populației se mai fac și 
tradiționalele pregătiri proprii pen
tru aprovizionarea in sezonul rece. 
Dar acestea, pe lingă materia pri
mă. respectiv legumele și fructele, 
fac necesare și presupun aprovizio
narea cu o serie de ingrediente cum 
ar fi oțetul, ori sarea (nu cea fină, 
de masă, ci sarea grunjoasă), apoi, 
borcanele, dopurile, celofanul, sfoa
ra și altele. Sinț produse mici,, „mă
runțișuri", dar valoarea lor e mare 
în perioadele acestea de intensă so
licitare, de ,.virf de Sezon". Unită
țile comerciale cunosc aceste cerin
țe, ele repetîndu-se an de. an, incit 
este de presupus că se pregătesc 
din vreme pentru a le satisface.

Modul cum se răspunde acestor 
cerințe a constituit obiectul unui 
raid întreprins prin magazine și 
piețe din Capitală, Ploiești și Cluj- 
Napoca.

S-au dus la pomul lăudat și... nu 
au regretat. Bucureștenii s-au obiș
nuit cu ideea că dacă vrei să mergi 
„la sigur" cu o cumpărătură, te duci 
la Obor. Așa se și explică mulți
mea de oameni venită din toate car
tierele. Și, să recunoaștem, nu-și 
dezminte faima. în hală — o tone- 
tă a fost special amenajată și vinde 
numai oțet și sare. Afară, pe platou, 
un alt punct specializat de vînza- 
re pentru borcane de diferite di
mensiuni și damigene. Poți, dintr-un 
singur drum, să le iei pe toate : și 
recipientele, și cele necesare umple
rii lor. Se poate spune că Oborul 8 
bine pregătit pentru a face față 
cererii cumpărătorilor la mărfurile 
specifice toamnei.

— Și nu numai Oborul, ține să 
tovarășul Petre Costache,

tradiționalele 
tru aprovizyai

precizeze

proble- 
de re-

puține sînt 
pe care le are

primarul unei co-
Nu

mele 
zolvat _______ .
mune cu 9 500 de suflete, 
cu o ' cooperativă agricolă 
în plină dezvoltare, cu 
2100 copii la școli și gra

primăriță, sealeasă ...............
in plină construcție 

comunală. -Era o veche
fost
afla' 
bala ____  .
dorință a celor din Jilava. 
M-am zbătut și am termi
nat construcția. O mîndre- 
te, nu alta. Dar iată că in-

șeful serviciului de resort al Con
siliului popular al sectorului 2. încă 
din vară, împreună cu I.C.L. Ali
mentara din sectorul nostru, ne-am 
constituit stocurile necesare sau am 
luat măsuri pentru ca mărfurile de 
sezon să nu lipsească. De pildă, 
oțetul. Noi știm că, în aceste zile, 
cererea atinge cote maxime, iar fa
bricile nu ar putea satisface — din 
producția curentă — întreaga cerere. 
De aceea, în timp ce unii astă-vară 
refuzau oțetul — care ocupă spațiu și 
are valoare mică — noi îl depozi
tam în magazii și subsoluri. Dispu-

consiliilor populare. în general, se 
poate spune că articole ca borcanele 
.pentru murături, dopurile și celofa
nul, sfoara, oțetul și sarea se găsesc 
în magazine în cantități suficiente. 
Cu unele excepții, despre care va 
fi vorba în cele ce. urmează.

Cu încetul, cu prea încetul, se face 
aprovizionarea cu oțetul. Piața Ilie 
Pintilie din Capitală este una dintre 
cele mai căutate piețe bucureștene. 
Am cerut oțet la toate unitățile 
„Alimentara" și I.L.F. Nici una nu 
avea. Ion Teșa, șeful unității nr. 1 
I.L.F. Militari, ne spune că cererea

Raid prin magazine și piețe 
din Capitală, Ploiești și Cluj-Napoca

nem, astfgl, de o cantitate aprecia
bilă : 3 000 de hectolitri. Ne-am a- 
provizionat, din timp, cu 1 200 tone 
de sare în vrac, 500 000 de plicuri 
cu conservant, cu celofan, dopuri de 
plută și de material plastic. Iar 
pentru ca aceste cantități să le fie 
cit mai la îndemînă cumpărătorilor, 
s-au înființat puncte suplimentare de 
vinzare în piețe.

La direcția comercială a județului 
Cluj aflăm că în acest an a exis
tat o preocupare mai mare pentru 
aprovizionarea cu cele necesare pen
tru prepararea conservelor de legu
me și fructe. Ele sint oferite de 10 
unități pentru desfacerea articolelor 
de menaj și de 3 puncte speciale 
pentru borcane de 1—15 litri. Numai 
în perioada 1 august — 20 septem
brie s-au vîndut, prin aceste uni
tăți, 27 000 bucăți. S-au asigurat din 
timp cahtități corespunzătoare de 
sare, oțet, sfoară etc. Celofan s-a 
vîndut de 4 ori mai mult decit în 
anul trecut, în aceeași perioadă.

Aspectele pozitive întîlnite In ma
gazinele și piețele din Capitală, din 
Cluj-Napoca și, la fel, din Ploiești 
vădesc o preocupare stăruitoare a

este foarte mare, iar Comenzile se 
onorează cu țîriita. De exemplu, 
simbătă 14 septembrie i s-au trimis 
1 000 de sticle in loc de 5 000 cit 
ceruse. La doi pași, în fața unuia 
din magazinele alimentare din piăță, 
vedem o tonetă lingă care erau rîn- 
duite niște navete ce de departe 
păreau a fi cu oțet. Dar pe sticle 
scria „Rachiu de drojdie"... Iar gos
podinele spun că nu există nici o 
rețetă de pus gogoșari sau castra
veciori în... rachiu.

Oțetul se face el cu încetul, dar 
In acest sezon de vîrf al cererii ar 
trebui să se facă, respectiv, să fie 
adus din depozite, repede, astfel 
încit gospodinele să-l aibă la mo
mentul oportun. Ceea ce este po
sibil, fapt constatat în multe locuri 
din Capitală, In piețele „Mihai Vi
teazul" și „Timotel Ciparlu", în car
tierele „Zorilor" șl „Mănăștur" din 
Cluj-Napoca. Acolo unde gestionarul 
este bun gospodar, unde întreprin
derea comercială Iși exercită cu răs
pundere atribuțiile, aprovizionarea 
corespunde cerințelor cetățenilor. O 
situație contrară acestui principiu 
am găsit la Ploiești, unde sarea

menil are la temelie hărni
cia și sporul muncii in 
C.A.P. și in gospodăriile 
personale.

Ne oprim din drum, ba
tem la o poartă, intrăm in
tr-o curte. E gospodăria

SATUL ÎNFLOREȘTE PRIN EFORTURILE TUTUROR FIILOR SAI
șiși autoaprovizionarea 

fondul de stat, dacă nu 
creștem cit mai multe ani
male? De altminteri, oa
menii au înțeles foloasele 
contractelor cu statul și 
sînt punctuali în Îndepli
nirea lor. Pînă acum au 
fost predate peste 85 la 
6Ută din cantitățile de car
ne, lapte, ouă, miere, legu
me prevăzute pe între
gul an.

dinițe, cu 23 unități pres
tatoare 
gazine.

— în 
fruntat 
ai de învățat ceva, trebuie 
să ai grijă să nu ti-o ia 
viața Înainte...

— V-r luat-o vreodată, 
tovarăș? Vișu ?

— Să știți că da ! Iată, 
acum șase ani, cind am

de servicii, cu ma- 
dispensar medical... 
fieoare zi ești con- 
cu o situație nouă,

tre timp baia comunală a 
devenit aproape de prisos. 
Și știți de ce 7 Mai toti lo
cuitorii au băl in casele 
lor noi pe care șl le-au 
înălțat. Case trainice, fru
moase, cu tot ce trebuie. 
Ce să vă spun mai mult 
decit că toată lumea are 
radio și televizor, că 700 de 
familii au telefon și 636 — 
autoturisme... Viața nouă, 
civilizată pe care o duc oa-

iul Nicolae Toader, zis al 
lui Poștașu, brigadier in 
sectorul legumicol. Și aici, 
acasă, are o grădină fru
moasă, cu sere și solarii, 
cu culturi succesive și in
tercalate. Crește două vaci, 
șase porci, puzderie de pă
sări.

— Avem și pentru noi, 
predăm și la stat pe. bază 
de contract, ne spune gaz-

da. Dar pentru toate astea 
trebuie muncă, nu glumă. 
Muncă de cu noapte și pină 
noaptea, cu întreaga fami
lie. Iată, tatăl meu, om la 
peste 80 de ani. nu se 
sflește să plece dis-de-di- 
mineată cu vacile ia păs
cut. Ehei, cite nu sint de 
făcut...

— V-am auzit șl pe dum
neavoastră. tovarășă Vișu, 
zicind adineauri: mal avem 
multe de făcut. La ce vă 
gindeați 7

— Iată, nu stăm bine cu 
industria mică. De aceea 
am plantat cinci hectare cu 
răchită, jos. la malul Saba- 
rului și am trimis deunăzi 
șapte oameni din comuna 
noastră să învețe să facă 
împletituri. Așa cum pre
vede Hotărîrea Congresului 
consiliilor populare, vom 
dezvolta atelierele, pres
tațiile de servicii, folosind

cit mai bine toate resursele 
pe care le are comuna.

în sfîrșit, către seară 
ajungem in centru, dar nu 
intrăm în primărie. Ne 
oprim pe un adevărat șan
tier de construcții de lo
cuințe. Primărița cercetea
ză în amănunțime cu cit 
au avansat lucrările in ziua 
de azi. care-i calitatea lor.

— Aici construim pentru 
specialiștii noștri șase 
blocuri cu 54 apartamente. 
Ceva mai Încolo avem date 
in folosință 120 de aparta
mente pentru lucrătorii in- 
treorlnderilor din raza co
munei. Pină la sfirșitul 
anului viitor vom mai con
strui 104 apartamente... Vă 
plac blocurile 
ziceți, 
noastră 
orășel 7
- Da 

bine și

astea 7 Ce 
nu incepe comuna 

să semene a

! începe să semene 
frumos.

grunjoasă lipsește din comerț. Nici 
in complexul comercial din Halele 
centrale nu există acest produs. Si 
cind te gindești că salina de la 
Slănic-Prahova se află la numai 30 
de kilometri ! Cetățenii afirmă că și 
anul trecut au primit același răspuns 
în magazine : „Chiar acum | s-a 
terminat!" Pe cînd răspunsul: „Chiar 
acum s-a adus" 7!

„Este, dar s-a terminat I". Cam așa 
Ii se. răspunde adesea — cu umor 
destul de îndoielnic' — cumpărăto
rilor care caută borcane pentru mu
rături în unitățile comerciale I din 
Ploiești. Bunăoară, în ziua de 19 
septembrie nu exista nici unul în 
tot orașul. La magazinul nr. 631 din 
Centru, unde se vînd cu prioritate 
asemenea mărfuri, responsabilul 
Dumitru Săbăreanu ne răspunde 
textual : „Borcane 7 Este... dar s-a 
terminat !“. De fapt, a vrut să spună 
că, în general, există, dar în ziua 
respectivă — deși era ora 9 dimi
neața, hu-i sosiseră autocamioanele 
cu marfă. Culmea absurdității : în-, 
treprinderea de sticlărie Prahova, 
cu sediul în Ploiești, produce — ce 
credeți 7 Borcane !

Am mers la întreprinderea aminti
tă. Merceologul Gheorghe Dinu ne 
spune că marfa... așteaptă pe rampă 
ca întreprinderile comerciale cu 
ridicata și cu amănuntul să și-o 
ridice. Dar, afirmă el, felul dezordo
nat în care sosesc autocamioanele, 
la încărcare, nu este de natură să 
asigure ridicarea ritmică, fluentă a 
produselor. Sînt zile cînd nu vine 
nici un autocamion ; altele, în care 
se încarcă doar o cantitate mică de 
borcane, care se vînd apoi doar în 
cîteva ore. Mai aflăm că prea pu
ține întreprinderi comerciale — și 
nu numai din Ploiești — s-au apro
vizionat din vreme. Acum, capacita
tea Întreprinderii, lucrtad chiar în 
regim de vîrf, nu poate să acopere 
cele 700—800 de comenzi zilnice, pre
sante. de la beneficiarii din țară.

Poate așa șe explică de ce lipsesc 
borcanele și dintr-o piață bucu- 
reșteană intens frecventată, cum este 
piața „Ilie Pintilie". „Este prima 
oară, cind nu avem, acum, la vreme 
de toamnă, nici un fel de borcane, 
ne spune Traian Luca, șeful maga
zinului I.C.L. Tehnometal nr. 134. 
Am făcut numeroase comenzi — 
scrise și telefonice. Degeaba. Mi s-a 
spus că borcanele sint trimise la 
punctele speciale din piețe".

Căutăm, deci, punctul special. Am 
Intilnit tonete cu de toate : cu 
mărgele, cu bibelouri și tablouri, cu 
cojoace, cu tricotaje. Dar nici unul 
nu vihdea borcane. Faptul este cu 
atit mai inexplicabil cu cit aflăm 
că în depozitele întreprinderii co
merciale cu ridicata ele se găsesc 
In cantități apreciabile. Atit pentru 
punctele specializate, cit și centru 
toate unitățile care, în mod obișnuit, 
vind ■ articole de sticlărie.

Concluzia raidului : există condi
ții pentru ca aprovizionarea, cu 
acest gen de articole, să fie mai 
bună. Depozitele dispun de cantități 
suficiente ; trebuie insă luate mă
suri pentru ca respectivele mărfuri 
să fie dirijate, cu maximum de ope
rativitate, spre nțagazine și piețe.

Rodica ȘERBAN 
Constantin CĂPRARU 
Marin OPREA
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Pînă la RITMUL CALITATEA ORGANIZAREA
decisiv pentru terminarea 

semănatului in perioada optimă
condiție esențială pentru 

producții sporite in anul viitor
cerință majoră pentru desfășurarea 

muncii fără întrerupere
înainte de a înfățișa cum se ac

ționează in vederea grăbirii insă- 
mințărilor in județul Cluj, se cu
vine să prezentăm citeva cifre care 
arată, pe zile, cum a sporit ritmul 
de lucru.

Suprafața arată în ziua de 22 
septembrie era de 40 368 hectare, 
la 23 septembrie — 41 989 hectare, 
la 24 septembrie — 43 303 hectare.

Suprafața însămințată — total 
culturi — reprezenta 25 la sută din 
prevederi in seara zilei de 22 sep
tembrie, 30 Ia sută la 23 septem
brie și 32 la sută la 24 septem
brie.

în raidul nostru am putut con-
stata că. peste tot 
acolo unde mun
ca este bine or
ganizată, se reali
zează ritmuri ri
dicate la arat și 
semănat, se exe
cută lucrări de 
bună calitate. Să exemplificăm. îm
preună cu tovarășa Mertuza Moisă, 
președintele consiliului agroindus
trial Mihai Viteazu, ne-am depla
sat in citeva din Cooperativele 
agricole. Cooperatorii din Moldove
nești. Plăiești, Mihai Viteazu, Că
lărași erau in cimp, la recoltarea 
cartofilor de pe ultimele suprafețe. 
Alții recoltau sfecla de zahăr, le
gumele, iar pe unele parcele 
începuse și culesul , porumbului. 
Pentru transportul produselor în 
cimp sint folosite atelajele unită
ților și ale membrilor cooperatori, 
grăbind astfel eliberarea terenului 
in vederea efectuării arăturilor 
pentru insămințări. Inginerul Eu- 
geniu Rădulescu, directorul S.M.A.,. 
care se afla la C.A.P. Mihai Vi
teazu, am de se semănau culturi de 
toamnă, ne-a spus că activitatea în 
cimp este in așa fel organizată 
incit să se poată realiza de către 
fiecare mecanizator- vitezele zilni
ce planificate. Cu 107 tractoare se 
lucra la arat și semănat, cu 35 la 
pregătirea terenului pentru semă
nat și cu 15 — la fertilizat. Iată 
și bilanțul muncii de pină acum 
iii acest , consiliu : arăturile au fost 
efectuate pe. 2 592 hectare, semă
natul orzului s-a încheiat, iar acum 
se lucrează intens la semănatul 
griului.

Și în consiliul agroindustrial 
Mociu lucrările se desfășoară' în

CLUJ

ritm intens. La C.A.P. Cămăraș, 
inginerul-șef Grigore Bucur con
trola calitatea insămințărilor. „Pă- 
mintui este tare — ne-a spus in
terlocutorul. A trebuit și aici, ca 
și in alte locuri, să discuim tere
nul de trei ori, iar apoi, după se
mănat, să-l tăvălugim. Este mai 
mult de lucru, dar numai astfel 
avem garanția că sămînța poate fi 
încorporată bine in sol. Azi am 
semănat peste 40 hectare. Nu am 
realizat cit ne-am propus. Am fi 
putut face mai mult dacă am 1'i 
avut teren pregătit'.

Ritmul lucrărilor ar putea fi 
mult intensificat in toate unitățile

dacă s-ar mobili
za forțe mai pu
ternice la elibe
rarea terenului, 
în consiliul agro
industrial Țaga, 
arăturile au fost 
realizate pe 37 la 

sută din suprafață, pregătirea tere
nului — pe 17 la sută, iar insă- 
mintările pe numai 13 la sută din 
suprafața planificată. Lucrările sint 
rămase in urmă și in unitățile din 
consiliile agroindustriale Bonțida, 
Apahida, Cluj.

Ce se face pentru grăbirea rit
mului de lucru ? Ne răspunde in
ginerul Augustin Todea. directorul 
direcției agricole județene : „Așa 
cum a rezultat și în urma ultimei 
analize din cadrul comandamentu
lui agricol județean, ritmul de lu
cru la pregătirea terenului și se
mănat nu este satisfăcător. S-a 
stabilit ca organizațiile de partid, 
consiliile populare, conducerile de 
unități, specialiștii, toți cei ce răs
pund de organizarea ft desfășura
rea lucrărilor agricole «ă ia măsuri 
ferme pentru grăbirea , recoltării 
culturilor, eliberarea neintirziată a 
terenurilor, folosind mai bine ate
lajele și mobilizînd pe toți locui
torii satelor. Pentru grăbirea coa
cerii porumbului, în multe unități 
s-a trecut la tăierea părții superi
oare a tulpinilor de porumb și 
depănușarea știuleților. De aseme
nea, aii. fost organizate formații de 
mecanizatori care să asigure la 
arat, pregătirea terenului și semă
nat, viteze zilnice superioare ce
lor prevăzute inițial in program".

Marin OPREA . / 
corespondentul „Scînteii"

Obținerea unor recolte mari la 
culturile care se însămințează 
toamna este hotărîtă, în mare mă
sură, de calitatea lucrărilor execu
tate. în această privință, o mare 
răspundere au inginerii agronomi. 
Ei au datoria să adapteze tehno
logia acestor culturi la condițiile 
specifice din fiecare unitate agri
colă și fiecare parcelă de teren.

în această toamnă, în județul 
Satu Mare, avîndu-se in vedere că 
solul are mai puțină umezeală față 
de alți ani, majoritatea specialiș
tilor și mecanizatorilor se ocupă 
cu răspundere de pregătirea tere
nului și semănat. Iată citeva exem
ple. La coopera
tiva agricolă Gelu, 
unde s-a semănat 
aproape jumătate 
din cele 400 hec
tare prevăzute a 
se cultiva cu griu, 
mecanizatorii lu
crează sub supravegherea atentă 
a inginerului-șef Ștefan Țempfli. 
Sămînța este pusă intr-un te
ren lucrat „grădinărește", la 
adincimea de 7—8 cm și 12,5 cm 
distanță între rinduri. Chiar și pe 
terenuri mai dificile, cum este lă- 
coviștea de la C.A.P. Beltiug, au 
fost găsite soluții pentru asigura
rea unui pat germinativ bun. Aici, 
tinăra ingineră Elisabeta Pop, por
nind de la faptul că unitatea are o 
suprafață arată destul de mare, a 
decis să înceapă semănatul pe te
renurile ridicate și mai reavăne. 
Și la cooperativa agricolă „Sătmă- 
reana" Satu Mare pregătirea tere
nului și semănatul se executau sub 
supravegherea brigadierului Z. Bo- 
roș, rezultând lucrări de calitate 
superioară.

în alte unități agricole, inginerii 
agronomi nu manifestă suficientă 
răspundere pentru calitatea însă- 
mînțărilor. La cooperativele agri
cole Vetiș și Doba, mecanizatorii 
care executau semănatul erau 
prea grăbiți Ia manevra de întoar
cere a semănătorilor la capetele 
parcelelor, astfel incit lăsau pe 
pămînt cantități mari de semințe 
care proveneau atît d.in tuburi, cit 
și din cutiile semănătorilor. Ase
menea situații duc nu numai la ri
sipirea semințelor, ci și la o neuni- 
formitate a densității. Ba mai mult. 
Unele semănători aveau tuburile 
și manșoanele de cauciuc sparte și. 

SATU MARE

ca atare, semințele rămîneau la 
suprafață. Desigur, principala răs
pundere pentru asemenea situație 
o poartă inginerii agronomi. în ca
zul de' față, inginerii Aurica Pascu, 
de la Vetiș, și Leon Turturean, de 
la Doba. Și unul și altul parcă s-ar 
fi înțeles, afirmînd că prin tăvălu- 
gire semințele vor fi puse în con
tact cu solul. Tăvălugirea este o 
lucrare bună, care ajută la grăbi
rea încolțirii semințelor. Dar ea 
nu folosește semințelor rămase la 
suprafața solului. Cu totul inadmi
sibile sint situațiile cind anumiți 
ingineri agronomi nu se află pe 
cîmp, acolo unde se lucrează la 

semănat. Un timp 
șefa fermei din 
satul Decebal a 
C.A.P. Vetiș a 
fost trimisă de 
președintele uni
tății, Francisc 
Toth, să asigure 

mutarea combinelor de recoltat po
rumb de la o parcelă la alta, fără 
să-i fi luat locul efectiv un alt spe
cialist la supravegherea semănatu
lui. De menționat că aici terenurile 
sint grele, bulgării mari de pămînt 
nu pot fi fărîmițați in Întregime, 
ceea ce îngreunează îngroparea uni
formă a semințelor in sol. Unii ar 
fi tentați să afirme că cele relatate 
privind calitatea lucrărilor efec
tuate în cele două cooperative a- 
gricole sint intîmplătoare. Nicide
cum. Sint neajunsuri care se repe
tă an de an. Iată care este cartea 
de vizită a specialiștilor din aceste 
două unități agricole. în acest an, 
la C.A.P. Doba s-au realizat, în 
medie, doar 946 kg griu la hectar, 
iar la C.A.P. Vetiș 1 277 kg. Puțin, 
chiar foarte puțin !

Așa cum s-a arătat într-o receh- 
tă plenară a comitetului județean 
de partid, în care au fost analiza
te rezultatele din acest an la cul
tura cerealelor păioase, și in alte 
unități agricole s-a neglijat calita
tea lucrărilor la pregătirea tere
nului, și. semănat. Dar asemenea 
neajunsuri nu trebuie doar consta
tate, ci. trebuie să li se. pună capăt 
cu desăvîrșire. Este absolut necesar 
ca peste tot să fie executate nu
mai lucrări de bună calitate.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

Buița organizare a muncii este de 
mare însemnătate pentru intensifi
carea insămințărilor de toamnă. în 
județul Vaslui, pentru ca semăna
tul să se încheie la termenul pre
văzut. suprafețele respective ur
mează să fie . arate cu maximă 
urgență, astfel incit solul să se 
poată așeza. De aceea, cea mai 
mare parte din forțe au fost con
centrate la recoltarea culturilor de 
pe acele suprafețe care vor fi jn- 
sămînțate cu orz și. griu. Proce- 
dîndu-se asțfel. s-a reușit ca. pînă 
in seara zilei de 25 septembrie, să 
se însămânțeze 35 la sută din tere
nurile prevăzute a se cultiva cu 
diferite culturi 
de toamnă.

De la Început se 
cuvine să sub
liniem că ,peste 
tot se acționează 
cu responsabilita
te și grijă deose
bită pentru calitatea lucrărilor, im
perativ pus cu toată, tăria în fața 
organelor agricole, a mecanizatori
lor și specialiștilor*  și cu prilejul 
recentei plenare a comitetului ju
dețean de partid. „Calitatea lucră
rilor și executarea lor in epoca 
optimă sint cerințe obligatorii, care 
condiționează realizarea unor re
colte mari in anul viitor — accen
tua inginerul Vasile Strungaru, di
rectorul direcției agricole județene. 
Cu atît mai mult și mai ferm tre
buie să acționăm pentru buna or
ganizare a muncii și respectarea 
acestor cerințe cu cit. in acest an, 
producțiile de cereale în județ n-au 
fost cele scontate, iar din lipsurile 
manifestate am tras învățămintele 
necesare".

Ne-am deplasat în cîteva unități 
agricole pentru a vedea cum este 
organizată munca ‘la semănat. în 
cele patru ferme vegetale ale 
cooperativei agricole Ivești se se
măna orz si griu. „Am început din 
timp lucrarea, ne spune inginerul- 
șef al unității. Viorel Pușcă, fiind
că avem de încorporat sămînța in 
sol pe 1 400 hectare si terenul se 
lucrează greu. Avem arate 1 120 
hectare, dar lucrarea cea mai difi
cilă este pregătirea patului germi
nativ. Din lipsa de umiditate, dis
cuim de 4 și chiar 5 ori. dăm . cu 
tăvălugul pentru a crea un pat 

VASLUI

germinativ de calitate". Un mare 
număr de cooperatori lucrează la 
recoltarea porumbului, peste 60 de 
atelaje transportă știuleții direct in 
bază, iar cocenii — in parcurile 
furajere. La ferma nr. 2 au și fost 
arate imediat două sole ; pe una 
se discuia. iar pe alta se semăna 
griul.

Am urmărit mai îndeaproape 
cum este organizată munca la 
C.A.P. Grivița, unitate care anul 
acesta n-a realizat recoltele pla
nificate. Remarcăm că au fost de
puse mai multe eforturi în vederea 
eliberării terenurilor. pentru ca 
arăturile să fie făcute repede și 

bine. A rezultat 
un pat germina
tiv pregătit gră
dinărește. „Noi 
mai avem mult 
de semănat și 
trebuie să ne
grăbim — ne

spune inginerul-șef al unității, Ion 
Zamfir. Intensificarea lucrărilor nu 
se face însă în detrimentul cali
tății".

Suprafețe mai mari au fost în- 
sămintate cu orz și grip în coope
rativele agricole Fruntișeni și Po- 
ghidia. „Lucrările se desfășoară 
din plin în toate unitățile — ne 
spune Gheorghe Dima, președintele 
consiliului agroindustrial Birlad, 
care ne însoțește în acest raid. în 
ce privește organizarea muncii, 
două probleme ne preocupă stârui- 
tor în acest foarte important mo
ment al campaniei. Mai întii, mo
bilizarea tuturor forțelor satelor la 
strinsul porumbului, la transportul 
recoltei si eliberarea terenului de 
resturi vegetale, pentru a asigura 
suficient front de lucru tractoare
lor. în al doilea rînd, aratul și 
pregătirea solului pentru semănat, 
în citeva unități am organizat și 
un schimb de noapte Ia arat, iar 
întreaga zi-lumină acționăm cu 
toate semănătorile la încorporarea 
seminței în sol".

In județul Vaslui, lucrările trebu
ie mult intensificate. Or, cu vi
tezele de lucru realizate "în pri
mele zile ale acestei săptămîni la 
semănat ar însemna ca lucrările să 
se prelungească mult peste terme
nele stabilite.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

CUM A AVANSAT 
SEMĂNATUL 
GRIULUI ?

Pentru efectuarea insămințărilor 
in perioada optimă stabilită, in 
fiecare județ au fost calculate vi
tezele zilnice ce trebuie realizate. 
Pe baza datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, am urmărit cum au fost 
realizate vitezele respective in cîte- 
va județe din zona a treia agri
colă, județe în care semănatul 
trebuie să se încheie mai devreme. 
Cifra înscrisă în dreptul fiecăruia 
din aceste județe reprezintă, în 
procente, suprafețele insămințate cu 
griu, în ziua de 25 septembrie, față 
de cele planificate.

Rezultă cu claritate că în nici 
unul, din aceste județe nu s-au atins 
vitezele zilnice de lucru stabilite la 
semănat. Nerealizările de pînă 
acum vor trebui recuperate neapă
rat în zilele ce urmează, astfel ca 
însămințarea cerealelor de toamnă 
să se încheie la termenul prevăzut. 
Condiții există. In județele respec
tive sipt suprafețe mari de teren 
arate și pregătite, astfel incit însă- 
mințările pot fi mult intensificate. 
Este necesar însă ca organele și 
organizațiile de partid, consiliile- 
populare și direcțiile agricole, con
siliile agroindustriale și cadrele de 
conducere din unitățile agricole să 
asigure folosirea la întreaga capa
citate a tractoarelor și semănăto
rilor, să organizeze în așa fel acti
vitatea incit să se muncească zi și 
noapte la arat și pregătirea tere
nului, iar întreaga zi-lumină la se
mănat.

Zile și nopți de campanie 
in Cimpia Buzăului

în zorii dimineții de marți, por
nim spre intinsa Cimpie a Buzău
lui pentru a urmări, la fața locu-' 
lui, modur in care cooperatorii, 
mecanizatorii, specialiștii și ca
drele cu munci de răspundere tri
mise in sprijinul actualei cam
panii agricole acționează pentru 
executarea in condiții de calitate 
și in perioada stabilită a volumu
lui mare de lucrări din această 
toamnă. Concomitent cu stringerea 
și transportul recoltei, pe ansamblul 
județului sint prevăzute să fie se
mănate cu cereale păioase și plan
te furajere aproape 100 000 hectare. 
Se insămințează insă în condiții 
deosebit de grele, mai ales în zona 
de sud a județului, unde, pe 
alocuri, pămîntul uscat și tare nu 
poate fi lucrat decit cu discul 
mare.

Recorduri 
ale mecanizatorilor 

din schimbul doi
Numeroasele fișii proaspăt brăz

date, dar mai ales ampla desfășu
rare a mijloacelor mecanice pe 
ogoarele întinse,/chiar din primele 
ore ale dimineții, constituie o do
vadă că și peste noapte Cîmpia 
Buzăului este cuprinsă de forfota 
muncii specifică marilor campanii 
agricole din ultimii ani. Schimbu
rile de noapte, care cuprind 76 
de formații de mecanizatori, au 
arat intre răstimpul de lumină 
peste 1 000 . de hectare, din cele 
5 000 hectare cit reprezintă aici 
viteza de lucru în 24 de ore pe 
ansamblul județului. Pentru Vasile 
Drăghici, Constantin Sava, Nicu 
Papuc și fiul său Enache, frații 
Chiriță și Constantin Tudor, de la 
ferma de cimp a C.A.P. Bobocu, 
schimbul doi din noaptea.de luni 
spre marți a coincis și cu. un re
cord al acestei campanii .' cite 1,3 

hectare arate de fiecare om. Pen
tru ei, acest rezultat constituie 
acum un record, cu toate că el nu 
reprezintă decit jumătate din cit 
arau ei altădată, in condiții nor
male de lucru. Dar cite alte ase
menea recorduri mici ca dimen
siune, dar foarte mari ca semni
ficație nu s-au înregistrat in nop
țile acestei campanii in care ijbîn- 
da pe frontul muncii cîmpului se 
măsoară nu numai in hectare, ci in 
fiecare ar de pămînt brăzdat și 
pregătit pentru a primi sămința 
viitoarei recolte ? Schimbul doi 
de noapte organizat in agricultura 
județului Buzău este constituit, in 
principal, din mecanizatorii cu ex
periență în muncă, locul lor in 
schimbul normal de zi fiind luat 
de către cei 328 de oameni ai mun
cii din industrie, elevi ai școlilor 
profesionale și studenți de la Fa
cultatea de mecanizare a agricultu
rii din București. Consemnăm ast
fel materializarea uneia dintre 
măsurile importante stabilite de 
comandamentul ' județean in vede
rea accelerării ritmului lucrărilor 
agricole, in condițiile specifice ale 
acestei toamne extrem de secetoa
se. Modul cum se înfăptuiesc ce
lelalte măsuri aveam să-l cunoaș
tem pe parcursul celor două zile 
în care ne-am aflat in județ,! zile 
care, pentru mulți dintre lucrătorii 
ogoarelor Buzăului, s-au încheiat 
cu rezultate bune.

Forțele — redistribuite 
judicios, în funcție 

de starea culturilor
Ne oprim într-una din zonele 

agricole ale județului aflate la ho
tarul cu Bărăganul ialomițean : 
consiliul agroindustrial Mihăilești. 
împreună cu președintele consiliu
lui, tovarășul Nicolae Angliei, stră
batem terenurile cooperativelor a

gricole Mihăilești, Florica, Glodea- 
nu Sărat și Văcărească. Cit cu
prinzi cu ochii, sole pentru cereale 
păioase pregătite frumos, grădină
rește. Ni se precizează că peste 
1 500 hectare au și fost insămințate 
pînă acum cu griu și orz. Aflăm 
că este una din puținele zone ale 
'județului în care pămîntul mai poa
te fi lucrat în condiții normale, 
grație ultimei ploi căzute aici la 
începutul lunii. în lanurile de po
rumb, sute și sute de oameni adu
nă știuleții de pe suprafețele lu
crate în acord global. La sfecla de 
zahăr, unde culesul este mult avan
sat in comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, inclusiv 
față de graficul inițial stabilit, 
ritmul a fost mărit pentru a da 
posibilitate recuperării restanțelor 
din acele unități-care, conform in
dicațiilor date de comandamentul 
județean, în prima parte a campa
niei și-au concentrat forțele spre 
culesul porumbului. Făcînd aceas
tă precizare, consemnăm în fapt 
materializarea unei alte măsuri im
portante stabilite de comandamen
tul județean : redistribuirea mij
loacelor de recoltare pe unități, în 
funcție de gradul de coacere a 
culturilor, astfel în.cît unitățile 
unde porumbul nu a ajuns la 
coacere, să-și concentreze forțele în 
special la culesul sfeclei de zahăr, 
urmînd ca, ulterior, pe măsura 
coacerii porumbului, acestea să fie 
sprijinite mai intens la stringerea și 
livrarea acestuia. în acest mod s-a 

< reușit ca, pe ansamblul județului, 
să fie recoltate porumbul de pe 
20 500 hectare, iar sfecla de pe 57 
la sută din suprafața cultivată.

Suprafețele destinate 
a se cultiva cu cereale- 

recoltate cu prioritate
Grăbirea semănatului este con

diționată și de recoltarea neîntîr-

Brigada de reporteri 
a „Scînteii" 

transmite 
din județul Buzău

ziată a culturilor de pe suprafețele 
destinate a se cultiva cu griu și 
orz. Deși pe ansamblul județului 
producția de porumb a fost adu
nată pină acum de pe mai bine 
de 30 la sută din suprafața culti
vată, nu am putea spune că aceas
tă lucrare a atins cota maximă. 
Și aceasta întrucit sint incă lanuri 
întinse care nu au ajuns la ma
turitate deplină, cu știuleți cu o 
umiditate peste limita admisă pen
tru conservare în bazele de re
cepție. Fapt este că, din cele 63 000 
tone de porumb recoltate în co
operativele agricole, au fost livrate 
doar 30 000 tone, urmînd ca res
tul producției să fie preluat pe 
măsură ce se vor usca știuleții. 
Rațiunea acestei măsuri trebuie ju
decată prin preocuparea deosebită 
pentru a preîntîmpina orice pier
dere și orice formă de degradare a 
recoltei.

La C.A.P. Glodeanu Sărat, zi de 
zi, 200 de cooperatori depănușează 
știuleții pe tulpină pentru a grăbi 
coacerea lor, tocmai în ideea ca în 
momentul recoltării să-i poată li
vra direct la baza de recepție. 
Conducerea cooperativei a dispus 
ca știuleții să fie depozitați tempo
rar în incinta sectorului zootehnic, 
pină ce umiditatea boabelor va scă
dea sub limita admisă la prelua
rea în bazele de recepție. Deocam
dată, este vorba de 1 000 tone de 
știuleți, adică doar de 10 la sută 
din cantitatea estimată a se rea
liza în această toamnă. întrebarea 
este : unde și în ce condiții va fi 
depozitat restul producției, atita 
timp cit ea nu p'oate fi incă livrată 
direct la baza de recepție ? între
barea nu o punem noi, ci omul 
cel mai îngrijorat pentru această 
situație și care poartă primul răs
punderea față de recoltă : pre
ședintele cooperativei, inginerul 
Nicolae Oncel. După părerea aces
tui specialist, organele în drept ar 
trebui să regindească de fapt in-

Arături pentru însămințările de toamnă pe terenurile C.A.P. Cochirleanca

treg sistemul de depozitare și con
diționare a recoltei, adică acesta 
să fie adaptat noilor condiții de 
preluare a produselor agricole im
puse de bazele de recepție.

Cine pune „pe roți" 
tractoarele de, mare 

putere ?
în condițiile acestui an, în ju

dețul Buzău sint multe zone unde 
pregătirea terenului pe suprafețe
le recent eliberate de floarea-soa- 
relui și porumb nu se poate face 
decit prin discuiri repetate, cu 
tractoarele A-l 800. Județul dispu
ne de 148 asemenea tractoare, do
tate cu utilajele necesare, dar din 
motive bine cunoscute — să o 
spunem deschis, din lipsa pieselor 
de schimb — un număr foarte 
mare de astfel de tractoare nu 
funcționează. Este vorba de 72 de 
repere care nu pot fi asimilate de 
industria locală și cu atît mai 
puțin de stațiunile de mecaniza
re. Promisiuni pentru soluționarea 
problemei se fac de prea mult 
timp pentru ca cineva să mai poa
tă crede că situația va- fi și re
zolvată. Ne rezumăm deci de a o 
supune atenției organelor compe
tente, cu deosebire celor din ca
drul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, care au da
toria să intervină pe lingă unită
țile furnizoare, astfel încit aceste 
mijloace mecanice de mare ran

dament să-și aducă contribuția 
scontată la accelerarea ritmului 
lucrărilor.

Precizări de ordin 
tehnologic 

absolut necesare
Spuneam la începutul acestor 

rinduri că în multe zone ale ju
dețului se lucrează in condiții de
osebit de grele, mai ales pe su
prafețele recent eliberate de floa- 
rea-soarelui și porumb, unde plu
gurile scot la suprafață bolo
vani mari ce nu pot fi fărî- 
mați decit după 4—5 discuiri, cu 
consumuri foarte mari de motori
nă. în această situație, singura 
tehnologie posibilă este pregă
tirea patului germinativ cu aju
torul discurilor grele, tractate de 
A-l 800. Numai că o asemenea teh
nologie nu este reglementată nici 
prin instrucțiunile Ministerului A- 
griculturii și nici prin recoman
dările unităților de cercetare. Nu 
s-ar putea spune că aceste orga
ne nu sint în cunoștință de cauză 
și că nu sint în măsură să elabo
reze o tehnologie adecvată acestor 
condiții de lucru. Numai că facto
rii în cauză nu se grăbesc să dea 
o soluție și, din păcate, timpul nu 
așteaptă.

Florea CEAUSESCU 
Iosif POP
Sîelian CHIPER

Suprafețele insămințate in ziua de 25 septembrie, in județe din zona a lll-a agricolă, in procente, față de cele stabilite

noaptea.de
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Îndatorirea tuturor vîrstelor
Fiecare dintre noi Sîntem puși 

frecvent in fala exigențelor auto- 
perfecționării și autodepășirii. căro
ra societatea noastră 
timpul în care trăim 
diția de coordonate 
desfășurării întregii 
ne. Spre împlinirea 
tel înalt îndeamnă 
cuvintele pe 
partidului și statului npstru. tova
rășul Nicolae Ccaușescu, le-a adre
sat. cu prilejul deschiderii festive a 
anului școlar, la Iași, tuturor cadre
lor didactice, tuturor elevilor, stu
denților și părinților lor de „a 
acționa cu toată hotărîrea pentru ri
dicarea nivelului de cunoștințe ge
nerale, pentru lărgirea orizontului 
de cunoștințe — aceasta constituind 
o necesitate vitală pentru a avea 
demni constructori ai socialismului 
și comunismului". Căci. într-adevăr, 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, construirea comu
nismului presupun, din partea fie
cărui cetățean al țării, muncă ds 
înaltă calitate și eficientă, bazată pe 
pregătire și competentă riguroase, 
efort susținut de informare și pre
lucrare creatoare a datelor si inform 
mafiilor noi pe care revoluția știin
țifică și tehnică contemporană le 
propulsează activ în sfera cunoaș
terii umane. Toate acestea —- reali
zate prin studiu individual perma
nent și aprofundat, printr-un stil de 
muncă individuală mereu perfecti
bil, privit ca îndatorire 
dar și socială.

Fie că sîntem elevi, 
profesioniști aparținînd 
domeniu de activitate, 
anii școlarității, dar și ulterior, în 
cadrul a ceea ce se cheamă efortul 
de ,.autoeducase permanentă", este 
necesar să ne formăm deprinderea 
„învățării continue" ea principală 
modalitate de a realiza schimbări 
calitative ale proceselor dezvoltării 
în care sîntem angajați ca pârtiei-

socialistă, 
le conferă con- 
principale ale 
activități uma- 
unui asemenea 

și mobilizează 
cârd conducătorul

perfecti- 
profesională,
studenți sau 
unui anumit 
îndeosebi în

panți și beneficiari. A asimila pro
cesul învățării, adică „a învăța să 
înveți", reprezintă o activitate com
plexă. care trebuie să se supună unor 
rigori normative, dintre care vom 
menționa aici doar citeva mai im
portante.

Reglementarea judicioasă a facto
rului timp în prestarea efortului in
telectual implică evitarea numărului 
prea mare de ore de studiu și a unor 
activități aflate în dezacord atît cu 
posibilitățile proprii reale de a le în
deplini, cit și cu limitele de timp 
necesare efectuării lor. Din păcate, 
mai sînt încă destui profesori și pă
rinți vanitoși care supraîncarcă ele-’ 
vul sau studentul, stabilindu-i sar
cini intelectuale fără a lua în consi
derare timpul optim necesar înde
plinirii acestora. Ignorind faptul că 
educarea intelectului reprezintă o 
activitate de durată, cu anumite va
riații de ritm și intensitate, astfel 
de profesori și părinți suprasolicită 
posibilitățile elevului sau ale stu
dentului aducindu-1, în felul acesta, 
în pragul stării de saturație psihică, 
de oboseală cronică, de surmenaj in
telectual. Alteori, individul însuși 
este vinovat deoarece își supraesti
mează disponibilitățile proprii, în 
raport cu obiectivul fixat și timpul 
avut la dispoziție, realizînd un 
supraefort cerebral care va duce, 
inevitabil, la alterarea prematură a 
puterii sale de muncă intelectuală. 
Este evident, prin urmare, faptul că 
fixarea unui plan general de activi
tate. cu repartizarea în timp^a dife
ritelor acțiuni, trebuie să tină seama 
de capacitatea personală de adaptare 
la munca intelectuală, de ritmul pro
priu. de desfășurare a acesteia, de 
eficienta metodelor și a procedeelor 
specifice de studiu. Prețuirea justă a 
timpului si o rațională organizare a 
muncii intelectuale sînt atît un semn 
revelator al unei corecte autocunoaș- 
teri și aprecieri de Sine, cit și un as
pect de cultură și civilizație.

individual 
realizarea

Randamentul studiului 
concretizat, după caz, în 
unei lecturi, în elaborarea unui con
spect, rezumat sau a unei lucrări 
este in raport direct cu eficiența 
tehnicilor (metodelor, procedeelor) 
care-i stau la bază. întrebarea „cum 
se studiază ?“ cere o aplicare adec
vată a cunoștințelor despre procesul 
învățării in practica muncii intelec
tuale. Să urmărim succint implicații
le unora din tehnicile adecvate de 
studiu asupra valorii activității inte
lectuale a omului.

Se știe, astfel, că lectura repre
zintă un proces psihologic complex, 
pe care fiecare dintre noi îl _ reali
zează intr-o manieră personală : unii 
cu un interes și o concentrare mai 
mare a atenției, alții într-un mod su
perficial și indiferent. Sporirea efi
cienței lecturii impune deopotrivă : 
desprinderea ideii sau problemei 
centrale de care se ocupă autorul in 
studiul sau cartea lecturată, pentru 
a .se putea face, în felul acesta, dis
tincția necesară între elementele esen
țiale și Cele secundare, între opinii 
și fapte, între ipoteze și date ; pune
rea în legătură a ideilor . și faptelor 
principale desprinse din materialul 
lecturat cu cunoștințele noastre an
terioare, conexarea lor la un aspect 
real al vieții și activității personale. 
Cercetările psihopedagogice relevă 
faptul că înțelegerea și intipărirea 
lecturii sint mai eficiente atunci cînd 
se utilizează procedeul „repartizării 
repetițiilor în timp", al eșalonării lor 
raționale, comparativ cu procedeul 
„concentrării repetițiilor", al realizării 
unui număr mare de repetiții într-un 
timp scurt ; de asemenea, s-a con
statat faptul că materialul care este 
memorat după „metoda întregului" 
— care presupune plecarea de la 
general la particular și raportarea 
permanentă a elementelor constitu
tive desprinse la întreg — se păs
trează mai bine în memorie, decit

dacă ăr fi memorat după „metoda 
părților" — care presupune învăța
rea pe fragmente (paragrafe) sepa
rate, neunificate in cadrul unui în
treg caracterizat prin unitate' de 
sens. Se impune, de asemenea, a- 
doptarea unei atitudini față de opi
niile intîlnite in cadrul lecturii, a- 
nalizind, combătând, verificînd și 
completind prin argumente și cerce
tări personale ideile intîlnite.

Și în elaborarea lucrărilor și a 
cercetărilor profesionale personale 
trebuie să se respecte anumite con
diții și etape, intre care deosebit de 
importante sint alegerea și preci
zarea clară a problemei de studiat, 
deoarece este cunoscut că de for
mularea ei justă depinde. într-o 
mare măsură, corecta ei rezolvare. 
Redactarea lucrării proiectate, ac
țiune complexă, necesită analiza cri
tică a datelor adunate, definirea a- 
titudinii și poziției personale față 
de problema pusă în discuție, justi
ficarea acestei atitudini prin argu
mente logice și. experimente proprii, 
concluzii și sugestii practice ce se 
desprind din tratarea problemei.

Insistăm, în finalul acestor suc
cinte considerații, asupra importan
ței dezvoltării în școală, prin dife
rite discipline de învățămint și mo
dalități- didactice, a deprinderilor 
elevilor de a lucra cu cartea, pen
tru a putea realiza cu ușurință și 
corectitudine fișe informative și bi
bliografice, conspecte și rezumate, 
argumentări de idei etc. Aceste teh- 

■ nici de muncă intelectuală însușite 
în școală vor deveni, apoi, în cimpul 
activității profesionale, politice, so
ciale, instrumente eficiente de va
lorificare creatoare : 
propriei personalități, 
informațiilor noi care 
gențelor progresului 
tehnic.

lector univ. dr. 
Tîberlu RUDICĂ
Universitatea „Al. I. Cuza" din lași

Seria recitalurilor programate în 
cadrul celei de-a X-a ediții a Fes
tivalului internațional „George . 
Enescu", care a •cuprins personali
tăți ale artei interpretative din 
țară și de peste hotare, s-a înche
iat, joi, cu cele oferite, la Ateneul 
român, de pianistul chinez Wu 
Ying și chitaristul spaniol Jose 
Miguel Moreno Aguado. Tinărul 
pianist Wu Ying, profesor la Con
servatorul central din R. P. Chi
neză, a confirmat și cu acest prilej 
deosebitele sale calități artistice, 
apreciate de publicul meloman din 
țară și de peste hotare, in tălrnă- 
cirea uneia dintre bijuteriile muzi
cale ale lui George Enescu — „Pa- 
vană din Suita op. 10“ — ca un 
omagiu adus strălucitului muzician 
român, precum și a unor lucrări de 
autentică valoare ale muzicii uni
versale, creații semnate de Schu
bert, Brahms, Chopin. O notă apar
te în evoluția muzicală a pianistu
lui oaspete a fost dată de interpre
tarea unei adaptări pentru pian — 
„Sute de păsări salută pe Phonix" 
de Wang Jian-Zhoiig.

Un virtuoz al chitarei s-a dove
dit a fi, in recitalul susținut în fața 
publicului nostru. Jose Miguel Mo
reno Aguado, pasionat de muzica 
instrumentală spaniolă veche. To-

cu o intensă activitate concertistică 
„Trio Romantica" 

— au venit să

a capacității 
, în contextul 
apar, al exi- 
ștîințific și

SPECIALISTUL IN CONFRUNTARE CU EXIGENȚELE DE „ULTIMĂ ORĂ" ALE PROFESIEI
(Urmare din. pag. I)
o informație valoroasă, bogată, din 
actualitatea imediată.

Cum ajunge la specialist infor- . 
mația adunată cu migală și tenaci
tate ?

— Dispunem de un mecanism efi
cient in această direcție. Sistemul 
nostru de documentare și informare 
este automatizat. Tot ce avem in 
fondul nostru, ce știm că există în 
tară și intr-o anume măsură peste 
hotare în domeniul electrotehnicii, 
este trecut pe calculator. Banca asta 
de informații are în prezent peste 
250 000 de asemenea elemente prelu
crate. peste 1 500 000 de brevete de 
invenții înregistrate, plus un număr 
impresionant de standarde si norme.

— Situația statistică înfățișată pare 
mai mult decît încurajatoare. Ce se 
întimplă însă la zona de impact a 
specialistului cu acest „munte" de 
informații ? ■ «Cum se .descurcă, ce 
folos practic trage el de aici ?

— Am impresia că. într-o anume 
măsură, complicați inutil lucrurile. 
Mă rog. e o părere.

— Să vedem argumentele dv.
— Să luăm un exemplu practic. 

Ce făcea înainte specialistul care nu 
avea la îndemînă acest ajutor ? In 
cristalizarea și finalizarea unei teme, 
o lua de la zero. Sau se baza doar 
pe propria lui bibliotecă. Ori umbla 
din bibliotecă în bibliotecă. Ce în
seamnă asta ?

— Timp, timp pierdut.
— întocmai.
— Acum, primul lui pas este în 

compartimentul nostru. Noi punem 
la treabă... calculatorul si. în maxi; 
mum 2 (două) ore, acesta îi oferă 
solicitantului o listă de pînă la zuu 
de titluri de lucrări științifice, cu 
cite un rezumat despre tema aflata 
.sub lupa" preocupărilor sale.

— Poate să fie nemulțumit de 
ceea ce îi oferiți ?

_  De ce nu ? E dreptul lui șă fie 
pretențios. Din cele 200 de titluri, 
specialistul poate să spună : mă in
teresează numai 5 ori numai iu. 
Sau : vreau și cutare lucrare sem
nalată. Dai- aceasta se află într-un 
fond de documentare la Clu] ori 
Timișoara, la Geneva ori Londra. 
Datoria noastră este să-i procurăm 
informația solicitată, repet, mtr-un 
timp cit mai scurt. Și m imensa 
majoritate a cazurilor reușim. Ceea 
ce echivalează cu scurtarea drumu
lui de la idee la prototip și. de aici, 
la producția de serie.

— Și totul curge lin, ca o apa 
ajunsă la cimpie ?

— Ce bine ar fi să fie așa !... Difi
cultăți ? Ei bine, sînt destule. Ele 
tin, înainte de toate, de efortul de 
a capta cit mai multă informație din 
avalanșa care se produce astăzi în 
lume. Apoi mai tine și de o anume 
reticentă, să-i spunem, a cercetăto
rului. A unora cel puțin 1

— Reticentă fată de 
știe tot ?“ Nu cumva 
bine ?

— Chestiunea e ceva 
si complicată. Sint și 
se obișnuiesc mai greu

în cercetare, ea taie zborul gîndirii 
novatoare și deci este incompati
bilă.

— La ce surse de informare ape
lați in domeniul dv. de activitate 1

V. N. : Institutul nostru are un 
fond bogat, util. Personal, beneficiez 
și de sursele Institutului politehnic 
din București, unde sint cadru di
dactic asociat, de contactul cu foștii 
profesori, corespondență directă, 
simpozioane, O.S.I.M, etc. S-ar putea 
insă mult mai bine utiliza fondurile 
documentare existente la alte biblio
teci, în special prin îmbunătățirea li
vrării de informații și timpul in care 
se oferă.

D.G.E, : Aș adăuga la cele enume
rate de colegul meu și reîntoarcerea 
la manuale, unde mereu descoperi 
cite ceva.

I. C. : Nu ocolesc librăriile. Cum 
institutul nostru are drept de avi
zare a propunerilor de invenții în 
domeniul electrotehnicii, 
nici informația valoroasă 
în aceste avizări. Totul e 
și un efort personal în 
direcție.

W. K.: Eu sînt fizician 
tele de specialitate ajung 
greu la noi. Așa că nu am de ales, 
fac apel la informația și documen
tarea de la ICFIZ și O.S.I.M., la 
dialogurile directe cu specialiștii; 
Sigur că e un efort în plus, că ar 
fi bine să ne putem procura cit mai 
prompt informația de „ultimă oră" 
care se produce în specialitatea 
noastră.

— Cum se răzbună lipsa de Infor
mație a specialistului din vina lui, 
din pricina altor cauze ?

V. N. : Nu-i face nimănui plăcere 
acest lucru, dar el se intîmplă. 
Apelez iarăși la un fapt de viată : 
în urmă cu vreo opt ani a început 
să mă preocupe problema motoare
lor electrice fără perii destinate ro
boților industriali. Noutatea-noută- 
ților atunci, pe plan mondial. Lipsa 
de informații m-a dezavantajat, i-a 
ajutat pe alții să ne-o ia înainte, deși 
au pornit pe acest drum la cîțiva 
ani după noi.

I. C. : Un asemenea neajuns, are, 
de regulă, cel puțin două conse
cințe măsurabile: 1. lungimea nejus
tificată a cercetării ț 
unor echipamente cu

nu ignor 
cuprinsă 

să existe 
această

si revis- 
foarte

2. realizarea 
fiabilitate scă-

tn-zută, după tehnologii greoaie, 
cărcate. Deci necompetitive.

W. K. :.In orice cercetare există 
și un risc. Calculat matematic. Risc 
pe care specialistul și-l asumă din 
start. Ei bine, lipsa de informare 
mărește factorul de risc.

— Cit din timpul dv. acordați pre
gătirii, studiului, pentru a vă men
ține „în formă ?“.

V. N. : Din acest punct de vedere 
sînt avantajat. Motivația ? Lucrînd 
și la Politehnică, în mod necesar 
trebuie să-mi măresc cuantumul de 
timp consacrat pregătirii. Mi se 
forțează mina, ca să zic așa, de 
două ori : o dată ca cercetător, a 
doua oară în calitate de cadru 
didactic.

D.G.E. : Ciroa jumătate din timpul 
meu — aproximativ 14 ore pe zi, 
pentru că îmi continui munca și 
acasă — îl consacru acumulării de 
cunoștințe. Am și șansa că sînt 
doctorand și particip la seminariile 
de la catedra de specialitate a 
universității.

I. C. : Cind încep o temă de cer
cetare nouă, sint absorbit total de 
studiu. Pe măsură ce finalizez, „orele 
de carte" sint mai puține, deoarece 
intră în îndatoririle mele «ă urmă
resc experimentarea, rezultatul con
cret al cercetării.

W. K. : Totul depinde ds com
plexitatea problemei de care mă 
ocup, de alți factori. Oricum, din 
timpul meu total de muncă, timpu
lui de acumulare a noilor cunoștințe 
nu-i pot acorda un procent mai mare 
de 25, maximum 30 la sută. Neîn
doios, e puțin.

— Ce anume generează și unde se 
produce „deturnarea" din timpul de 
pregătire, de studiu ?

V. N. : Pierderile de timp în ®- 
ceastă direcție țin, după opinia mea. 
de lipsurile proprii în organizarea 
activității. Aici fiecare trebuie să-și 
caute „cheia" potrivită, să afle calea, 
modalitatea de fructificare optimă.

D. G. E. i Se produc „deturnări" 
din timpul pus în discuție șl în apli
carea. in fabrică, la producția de 
serie a rezultatelor cercetării. Opinia 
mea este insă că acestea sînt aproa
pe inevitabile. Argumentez cu îm
prejurarea realizării la „Electro- 
putere" Craiova a primelor celule în 
hexaclorură. 
borat de noi

Modelul matematic ela- 
stabilea limite tehnolo-

t

gice extrem de strînse, ceea ce crea 
dificultăți in producție. Am revăzut 
calculele, am avertizat asupra limi
telor. unde sînt acestea, și lucrul a 
mers bine. A cerut timp această re
evaluare? Se-nțelege că da. Un timp 
ciștigat, zic eu.

I. C. : După mine procedurile de
seori complicate de încheiere si rea
lizare a contractelor de colaborare cu 
diverse unități sînt mari mincătoare 
din bugetul timpului destinat pro
priei pregătiri.

W. K. : Situația e reală : da, se 
pierde timp prețios din timpul cerce
tătorului. Aș numi aici drept una din 
cauzele principale sîciitoarea proble
mă a1 aprovizionării, cars ne toacă 
multi nervi și ne smulge ore si ore 
de la masa de studiu. O mai riguroa
să organizare în acest domeniu e 
mai mult decît necesară.

— Asupra surselor și posibilităților 
de informare, documentare s-a stă
ruit. Ce aveți de spus despre efortul 
propriu al cercetătorului, aJ specia
listului în această ordine de idei ?

V. N. : Este lucrul esențial în 
cursa pentru menținerea în formă în 
profesia noastră.

D. G. E. : Poate să aibă totul 
„mură-n gură", dacă nu există do
rința, pasiunea, efortul personal de 
acumulare, specialistul va îmbătrîni 
cu ceea ce a acumulat el, odată...

I. C. î In tehnică — desigur că și 
în alte domenii — solicitările sînt 
diverse și complexe. Ca si tehnicile 
și tehnologiile care se schimbă, se 
înnoiesc. Cînd am venit în institut 
se lucra cu tranzistori cu germaniu. 
Apoi s-a trecut la cei cu siliciu, la 
circuite integrate, iar acum ne pre
ocupă tehnica microprocesoarelor. 
Știți ce a însemnat, ce înseamnă 
fiecare dintre aceste etape? In co- 
vîrșitoare măsura — efort personal 
de pregătire, de acumulare.

Față in fată cu opiniile exprimate 
nu vom emite nici o... opinie. în 
primul rind pentru că acestea le 
așteptăm din partea celor interesați 
spre a le face loc în coloanele ziaru
lui. în al doilea rînd, deoarece nu 
socotim prezenta anchetă drept punct 
terminus al unei investigații de o 
importantă atît de mare cum este 
pregătirea profesională a tuturor ce
lor chemați să înfăptuiască cea de-a 
doua revoluție tehnico-științifică și 
noua revoluție agrară.

Sînt spectacole care re
prezintă termeni de refe
rință in repertoriul unei 
instituții. Alături de 
„Faust" de. Gounod (în 
care cu citeva zile in 
urmă au fost aplaudați : 
Eugenia Moldoveanu 
pehtru o excepțională 
evoluție. Florin Diacones- 
cu. Dan Zancu, Emil 
Iurășcu), alături de alte 
exemple, desigur, „Aida" 
de pe scena Operei bucu
reștene facă parte din a- 
ceste lucrări privilegiate 
care se cintă. Întotdea
una, cu sala plină, dato
rită muzicii lui Verdi, dar 
și montării monumentale 
concepute de regizorul 
Jean Rinzescu, decoru
rilor Iui E. Cemodurov, 
coregrafiei lui Oleg Da- 
novschi. Apare deci justi- 

• ficată programarea sa in 
cadrul Festivalului „Geor
ge Enescu". mai ales 
atunci cind poți asigura o

„computerul 
n-am auzit

mai delicată 
oameni' care 

os __ „___ cu ideea că
mașina — în cazul nostru, calcula
torul — le poate oferi prompt și 
exact informația pe care el și-o fișa 
în săptămîni. luni. ani. cu. mina Iui. 
Asperitățile de acest fel se netezesc, 
se înlătură în timp. Cert este că 
mijloacele automatizate de docu
mentare șî informare cîștigă pretu
tindeni teren, viitorul este al lor.

In continuare, despre ce se întâm
plă la zona de impact a cercetăto
rului cu avalanșa informațională a 
epocii, cum asimilează și cit, cum 
se retumează și cit, au insistat citiva 
cercetători de aici, și anume : Vasile 
Nicolae, Della Giacomo Elmando, 
Ion Crăcea și Wilhelm Kapel. Să le 
dăm euvintul pe marginea între
bării :
' — Este compatibilă munca de cer
cetare, a specialistului în general, cu 
rutina ?

V. N. : Categoric, nu.
D.G.E. : Activitatea de rutină ar fi 

un dezastru pentru specialist. Argu
ment : motorul electric pe care-1 
scoatem acum în competiție poate fi 
socotit depășit intr-un an. doi. Ce 
s-ar întimpla mai departe, dacă noi 
am miza, din rutină, numai pe car
tea acestui produs, este lesne de 
presupus : n-am mai putea fi com
petitivi.

I. C. : înțeleg rutina ca o acumu
lare de experiență. Bună pină nu-ți 
împiedică cunoașterea, care nu are 
limite și refuză rutina.

W. K. : Sînt locuri unde rutina, 
ca gest reflex — la banda de mon
taj, de pildă — este... productivă.

nalitatea unor creații muzicale cu o 
vechime de aproape cinci . secole, 
ca și originalitatea pieselor pentru

chitară din veacul al XIX-lea au 
făcut din concertul artistului Spa- 
niol unul de excepție.

Alte două formații bucureștene

și discogrâfică — 
și „Contemporan" 
întregească, prin evoluția lor in 
Studioul de concerte al Radiotele- 
viziunii, imaginea muzicii camerale 
românești contemporane. Formația 
„Contemporan", condusă de com
pozitorul Marcel Spinei, laureată a 
Festivalului național „Cintarea 
României", ca și „Trio Romantica", 
impuse în viața muzicală a Capita
lei, au . vădit interesul lor pentru 
promovarea muzicii românești ac
tuale. in interpretarea unor piese 
de Mircea Moldovan, Dumitru Ca- 
■poianu. Ștefan Niculescu, Anatol 
Vieru și alții.

Un alt cunoscut colectiv artistic, 
ansamblul „Doina" al Armatei 
(dirijori: Sergiu Eremia și Gheor- 
ghe Popescu) a oferit, în același 
studio de concerte, un program 
muzical reunind, deopotrivă, lu
crări clasice și contemporane de 
compozitori români și străini.

Opera Română a programat, în 
aceeași zi, un spectacol cu „Rigo- 
letto" (dirijor : Paul Popescu), cu- 
noscuti soliști ai primei noastre 
scene lirice tălmăcind, cu talent și 
forță emoțională, frumusețea melo
dică a acestei creații reprezenta
tive pentru geniul lui Verdi.

VOCILE OPEREI
distribuție de prestigiu. 
Invitatul spectacolului a 
fost tenorul sovietic Vla
dislav Piavko, solist al 
celebrului Balșoi Teatr 
din Moscova. Binecunos
cut publicului nostru,

Slătinaru-Nistor, un glas 
impresionant, care a tra
versat lumea cintînd — 
numai în stagiunea tre
cută — pe patru conti
nente. Cealaltă parteneră 
a lui Piavko. mezzoso-

VLADISLAV PIAVKO - 
MARIA SLĂTINARU in „Aida"

Piavko are o voce de te
nor dramatic — amplă, 
penetranta, adecvată ca
racterului. eroic al rolului 
și posedă o respirație lar
gă. pe care o folosește ju
dicios. conferind tensiune 
frazei muzicale. El a tre
cut cu succes dificultățile 
partiturii, dovedind o re
zistentă puțin obișnuită. 
A avut ca parteneră în 
rolul titular pe Maria

prana Rodica Milrică, se 
află, evident. intr-un 
moment de apogeu al ca
rierei. Vocea sa are vi
brația violoncelului, egală 
in toate registrele. Cu un 
joc de scenă stăpinit, in
teriorizat, Ămneris re
prezintă, în interpretarea 
ei. un rol de referință, 
realizat la o înălță cotă 
valorică. Nicolae Urzi- 
ceanu a fost un Amonas-

trd dur și războinic, cu 
un glas puternic, pătrun
zător, in timp ce Pompei 
Hărășteanu a umplut 
sala prin armonicele vocii 
sale catifelate, inconfun- 
dabile. Am reținut, de a- 
semenea, evoluțiile con
vingătoare ale lui Ștefan 
Teodorescu, Elena Grigo- 
rcscu. Marcel Angelescu. 
Ca întotdeauna, corul di
rijat . de Stelian Olariu a 
răsunat impecabil, deve
nind un personaj central 
al acțiunii.

Orchestra Operei a sub
liniat dramatismul lucră
rii, infinitele nuanțe ale 
acestui opus de referință 
în creația verdiană, fiind 
condusă — ca de altfel 
întreg angrenajul sonor 
— cu precizie și vigoare 
de către dirijorul Con
stantin Petro vid.

Cristian
MIHĂILESCU

TINEREȚEA „MADRIGALULUI"
mai mult de 

cind Marin 
a inclus în 

corului de

Sint ceva 
15 ani de 
Constantin 
repertoriul 
cameră „Madrigal" șl lu
crarea mea 
tru setea 
Vremea a 
noi, dar 
magician" are harul de 
a nu lăsa piesa să îmbă- 
trînească ! Și, pentru că 
vorbim de anii care trec, 
trebuie să mai spun și 
că printre bucuriile 
compozitorului matur 
există și aceea de a fi 
avut multe prilejuri de 
colaborări cu interprețî 
minunați — în cazul meu 
fiind și întîlnirea amin
tită mai sus. Nu este 
vorba doar despre o 
modalitate de concretiza-

„Ritual pen- 
pămîntului". 
trecut peăte 
„dirijorul —

re sonoră a unei opere, 
ci și — sau mai ales — 
despre acel plus pe 
care-1 aduce interpretul 
și care se va repercuta 
apoi asupra creatorului 
într-un stimulator pro
ces dinamic. Și, trecînd 
acum mai departe la 
arta în sine a interpretu
lui, aș vorbi — în ca
zul corului „Madrigal" — 
de asemeni despre pro
cesul dinamic pe care 
Marin Constantin îl im
pune evoluției acestei 
formații. Prezentarea pe 
scenă este impecabilă,

■ de o puritate și precizie
■ ce par imuabile. Dar, de 

la o repetiție la alta, de 
la un an la altul, dirijo
rul aduce
fie minimă, fie profun-

o schimbare

dă — o polisare prin 
altă prismă decît cea de 
pînă atunci a pieselor 
deja existente în reper
toriu sau o „busculare" 
a repertoriului prin in
cluderea unor lucrări de 
un tip cu totul diferit de 
tradiția de pină.atuncia 
formației. Și muzica — 
fie ea veche sau nouă — 
capătă subtile trăsături 
de interpretare, tocmai 
datorită acestei osmoze 
ce se petrece și peste 
veacuri. Așa au fost — 
în concertul prezentat 
in cadrul celui de-al 
X-lea Festival „George 
Enescu". pe care ne-am 
bucurat să-1 trăim în 
acest an — nobilele ex
presii renascentiste ale 
lui Orlando di Lasso,

Palestrina, Monteverdi, 
apoi încintătorul Filotei 
Sin Agăi Jipei. Revenind 
in sec. XX : balada sen
sibilă și plină de at
mosferă a Lianei Alexan
dra — „Soarele și luna",
— cu aportul expresiv și 
personal al lui Vladimir 
Deveselu ; impresionan
tul „In memoriam" de 
Penderecki ; Gheorghe 
Bazavan aducînd în 
„Cintecele de lume" pe 
temele lui Anton Pann — 
solist Lucian Bonifaciu
— ecouri folclorice di
recte ; „Ritualul" meu la 
care, alături de Daniela 
Slusanschi, solistul Ere
mia Stere a imprimat 
un viguros dramatism 
lucrării.

Myriam MARBF

VIRTUȚILE ARTEI DIRIJORALE
JUNTCHI 

are doar 
studiat la 
din Tokio 
dirijorală, 
muzicologia, 
poziția... ~ 
urmă, la Amsterdam a ob
ținut Marele premiu al 
exigentului Concurs in
ternațional de tineri di
rijori, în finală stîriiind 
senzație pentru mina sa 
sigură, dinamism, tem
perament, claritate.

— în general, prima 
repetiție, prima Intîlnire 
cu o orchestră este defi
nitorie pentru împlinirea 
unui concert, pentru re
lația dirijor-ansamblu 
simfonic. Știu că v-ați 
bucurat din primul mo
ment de simpatia instru
mentiștilor Orchestrei

HIROKAMI
27 de ani. A 
Universitatea 

nu numai arta 
dar si pianul, 

viola, com- 
Cu doi ani în

simfonice a Radiotelevi- 
ziunii Române. Cum ați 
colaborat cu ei ?

— Prin muzica lui
Enescu, prin Rapsodia a 
Il-a. înțeleg că ceea ce

— într-adevăr, ne-ati 
dăruit o tălmăcire mai 
exuberantă ca de obicei, 
mai strălucitoare, mai 
animată...

— Are muzica lui Enes-

JUN’ICHI HIROKAMI 
tâlmâcindu-l pe Enescu

am propus eu este o va
riantă mai puțin obișnui
tă, dar așa am simțit ă- 
ceastă partitură : deși 
melancolică, deși puțin 
tristă, totuși, are multe 
oază de lumină, explozii 
de vitalitate, care imi par 
definitorii, care izbucnesc 
pasionat.

cu acea știință a orches
trației care te invită să 
cauți soluții, să-i desci
frezi alte și alte drumuri 
posibile către sufletul 
ei... Dar fără participa
rea, fără colaborarea Or
chestrei simfonice'a Ra- 
dioteleviziunii n-aș fi 
reușit. Nu-i simplu să di-

rijezl Enescu în țara lui. 
Mai mult, să te abați de 
la formule știute in 
abordarea unui opus ce
lebru. Rapsodia a Il-a 
famine ca o lecție pen
tru mine, pentru reperto
riul meu permanent. 
Știu, însă, că sînt de-abia 
la începutul drumului 
către cunoașterea operei 
enesciene, către cunoaș
terea muzicii românești, 
ca să nu mai vorbesc de 
mesagerii artei interpre
tative. Oare a tălmăci 
Rahmaninov în compania 
unui maestru al claviatu
rii, binecunoscut și în 
Japonia — cum este Va
lentin Gheorghiu — nu 
este un privilegiu ?

Smaranda OȚEANU

C1ND PROBLEMELE LOCALE S1NT REZOLVATE PE PIAN WCAL
se asigură creșterea răspunderii, operativității, eficientei

In repetate rinduri conducerea partidului a subliniat necesitatea ca 
organele locale și conducerile unităților economice să se ocupe mai 
direct - ele in primul rîhd - cu grijă și stăruință de soluționarea pro
punerilor, scrisorilor și cererilor oamenilor muncii din zona lor terito
rială sau din unitatea respectivă. Ca urmare a progreselor înregistrata 
in această direcție, numărul celor ce se adresează organelor județene 
și centrale pentru soluționarea unor probleme care, în mod normal, sînt 
de competența unitâților in care muncesc, este din ce in ce mai mic. 
Faptul are o dublă semnificație și eficiență : pe de o parte, organele 
centrale, județene, cadre cu munci de răspundere, activiști de partid 
sînt degrevați de rezolvarea unor probleme de care nu răspund direct, 
iar, pe de altă parte, sporește Încrederea celor ce scriu in conducerile 
colective ale întreprinderilor și instituțiilor locale, se scurtează drumul re
zolvării scrisorilor. i

In acest sens redăm din experiența Regionalei Căi Ferate Brașov.

Cu cîtva timp în urmă, magazine
rul de la statia C.F.R. Malnaș Băi, 
Aurica Marian, a venit în audiență la 
directorul general al Regionalei 
C.F.R. Brașov. Așa cum a-a desprins 
din cele declarate de ea, motivul de
plasării pină la conducerea regiona
lei l-a constituit dezvăluirea unor 
nereguli comise la respectiva stație, 
cu știința șefului stației, Gh. Chin- 
chișan. Dată fiind gravitatea faptelor 
semnalate, directorul general al re
gionalei, ing. Anghel Neacșu. s-a de
plasat personal la statia Malnaș Băi, 
în fruntea unui colectiv, care a efec
tuat un control riguros al activității 
desfășurate de personalul statiei. în 
frunte cu șeful acesteia, confirmîn- 
du-se cele sesizate de magaziner. Evi
dent. conducerea regionalei a luat 
măsuri care să asigure recuperarea 
daunelor produse C.F.R.-ului. schim- 
bindu-1 în același timp din funcție 
pe șeful statiei.

Este un exemplu din multe altele 
asemănătoare privind modul concret 
și eficient în care sînt rezolvate ce
rerile și sesizările oamenilor muncii 
adresate conducerii Regionalei C.F.R. 
Brașov, în cadrul audientelor saptă-

vechimii In

luni în urmă, in conducerea regio
nalei (respectiv, numirea unui nou 
director general, lng. Anghel Neacșu) 
și. mai ales. în promovarea unui stil 
de muncă nou. dinamic, în spiritul 
principialității și exigentelor actuale. 
Or, tocmai exigența și principialita
tea manifestate în relațiile de servi
ciu. solicitudinea fată de cererile și 
sesizările oamenilor au avut drept 
efect sporirea încrederii acestora 
în noua oonducere a regionalei, fapt 
ce se reflectă în creșterea număru
lui acelora care se adresează acum 
— atît în scris, cit și prin audiențe — 
directorului general, celorlalți direc
tori și șefi de compartimente. în-

Dih experiența Regionalei C.F.R. Brașov 
privind organizarea audiențelor 

și soluționarea propunerilor și sesizărilor 
făcute cu aceste prilejuri

mlnale organizate la nivelul condu
cerii acesteia.

Examinînd cu atentie registrele de 
audiențe ale directorilor si șefilor de 
divizie ale regionalei, constati, nu 
fără o oarecare . nedumerire, că in 
ultimele 8 luni numărul celor veniți 
în audiență la conducătorii regiona
lei a crescut mult. Așa. de pildă, 
dacă în anul trecut în peri
oada ianuarie-septembrie la directo
rul general de atunci s-au prezen
tat in audiență 175 persoane, 
aceeași perioadă din acest an 
mărul celor veniți în audiență 
noul director general a fost d« 
de persoane. Explicația creșterii 
mărului celor veniți în audientă 
noul director general se găsește în 
schimbările survenite, cu circa zece

în

credințați că propunerile, cererile, 
scrisorile si sesizările lor vor fi tra
tate cu înțelegere, răspundere si 
obiectivitate.

în aceasta se găsește „cheia" care 
explică faptul că nu puțini dintre 
cei ce vin în audientă la cadrele de 
conducere ale regionalei semnalează 
aspecte de interes general privind 
activitatea din diferite compartimente 
sau locuri de muncă din aria regio
nalei. cu dorința sinceră de a contri
bui la îmbunătățirea activității sau 
la eliminarea unor neajunsuri care 
afectează desfășurarea acestei activi
tăți.

Iată un alt caz sugestiv. Mariana 
Fiucuș. casieră la etatia Sibiu, a ve
nit în audientă la directorul gene
ral pentru a semnala unele neajun-

suri, care își făcuseră loc în organi
zarea si conducerea activității fero
viare din această statie. Controlul 
efectuat în urma sesizării a confir
mat justețea. în mare parte, a celor 
semnalate, ceea ce a determinat con
ducerea regionalei 
care se impuneau în 
nării neajunsurilor 
statia Sibiu.

Mulți dintre cei 
audiențe la conducerea regionalei 
vin cu probleme personale legate fie 
de munca lor. fie de condițiile de 
viată ale lor și familiilor lor. Or. șl 
acest fel de probleme este tratat cu 
aceeași răspundere, căutîndu-se în 
fiecare caz modalități care să con
ducă, la solutionarea lor. Ci
teva exemple : Balint Kovacs, 
mecanic ajutor la depoul de 
locomotive din Brașov, a solicitat 
directorului general transferul la în
treprinderea minieră Căpeni. pentru 
a fi mai aproape de casă, mai ales 
că si acolo prezenta lui ar fi fost 
necesară. După o scurtă consultare 
cu conducerea depoului, transferul a 
fost aprobat pe loc. Magazinera An
gela Dina a solicitat, într-o audiență 
la directorul Romulus Cotta, un pro
gram de lucru pentru ea si soțul ei. 
mecanic la depoul de locomotive, 
care să le permită ca unul dintre 
ei să fie. prin rotație, permanent 
acasă pentru a avea grijă de cei 5 
copii sub 8 ani. Cererea solicitantei 
a fost, de asemenea, rezolvată ope
rativ. stabilindu-se trecerea celor 
doi soți în ture diferite. Sau telegra
fiste Maria Gobel, care solicitase să 
lucreze numai o jumătate de normă, 
avînd doi copii mici care au nevoie 
de îngrijire, a primit aprobarea pe 
loc. în plus. în scrisoarea primită de 
solicitantă drept răspuns ee preci
zează că perioada în care va lucra 
numai o jumătate de normă va fi 
considerată, potrivit legii, ca normă

să îa măsurile 
vederea elimi- 
manifestate în

care solicită

întreagă la calcularea 
muncă.

Se cuvine subliniat și 
rezolvarea problemelor 
în audiente, atunci _____
unui solicitant nu poate fi satisfă
cută asa cum ar dori el. sânt cău
tate soluții intermediare — bine
înțeles cu respectarea normelor .le
gale. Impiegata Maria Trif a solici
tat la una din audiente să fie trans
ferată din Făgăraș în Orașul Victoria 
pentru a fi mai aproape de casă și 
de cei trei copii ai ei. Dar ea nu 
putea fi transferată pe un post abso
lut similar, pentru că un asemenea 
post nu era liber. în aceste condiții, 
i s-a oferit solicitantei un alt post, 
pe care aceasta l-a găsit convenabil 
si l-a acceptat.

De menționat că principialitatea, 
grija pentru respectul legalității nu 
sânt concepute în sensul unor rigori, 
ci în deplină concordantă cu spiritul 
umanismului nostru ' socialist. Astfel 
se face tot ce este posibil ca să fie 
ajutati și cei care au greșit, dar care 
își regretă fapta și declară că vor sa 
muncească cinstit. Bunăoară, fostei 
casiere D. R„ căreia i se desfăcuse 
contractul de muncă pentru comite
rea unui fals, i s-a oferit posibilita
tea, în urma audientei la directorul 
general, de a munci, desigur, intr-un 
loc fără gestiune.

Evident, sînt și cazuri cînd cere
rile unora care vin în audientă nu 
pot fi satisfăcute. Și aceasta fie pen
tru că ei solicită rezolvarea unor 
probleme care nu întră în compe
tenta și specificul organelor respecti
ve. fie că faptele comise de ei sînt 
de o asemenea gravitate încît nu 
este posibilă anularea măsurilor dis
ciplinare. Așa a fost cazul a doi șefi 
de manevră — unul din statia Timiș- 
T.riaj și altul din statia Sibiu — care, 
din cauza unor manevre efectuate 
greșit, au adus importante daune 
materiale C.F.R.-ului.

Lăudabilă este străduința ca pro
blemele ridicate cu ocazia audiente
lor să fie rezolvate cit mai operativ, 
în acest scop, a fost luată si măsura 
ca ziua da audientă să fie ziua de 
luni, aceeași pentru toate cadrele da 
conducere ale regionalei. în legătură 
cu organizarea audientelor, relevăm

faptul că în 
celor ce vin 

cînd cererea

faptul că programul de audiente la’ 
cadrele de conducere ale regionalei a 
fost difuzat și afișat la. toate com
plexele și unitățile feroviare dș pe 
raza regionalei, în așa fel incit să 
fie cunoscut de toți ceferiștii lo
cali. în același timp, s-au luat mă
suri pentru punerea la punct a evi
dentei celor ce vin în audiente, a 
problemelor pe care le ridică și a 
soluțiilor adoptate în fiecare caz în 
parta

O latură inseparabilă a activității 
de rezolvare a propunerilor, recla- 
matiilor. scrisorilor- si sesizărilor oa
menilor muncii este controlul asupra 
modului în care sînt rezolvate pro
blemele ridicate cu acest prilej. Aten
ția ce se acordă acestei activități 
este ilustrată și de faptul că aproape 
lunar ea face obiectul unei informări 
în biroul executiv al consiliului oa
menilor muncii. Pentru a da posibi
litatea de a beneficia in mai mare 
măsură de acest drept și celor ce 
lucrează în complexele feroviare 
mai îndepărtate, ca Tîrgu Mureș, 
Sibiu, Miercurea-Ciuc etc., în sensul 
că cei ce doresc să solicite audiente 
să nu fie nevoiti să vină pină la 
Brașov, conducerea regionalei și-a 
propus ca asemenea audiențe să fie 
organizate cu ocazia deplasării ca
drelor de conducere chiar în respec
tivele complexe.

La ultima ședință a biroului exe
cutiv al C.O.M. s-au mai stabilit și 
alte măsuri menite să îmbunătățeas
că în continuare această activitate, 
cum ar fi. de exemplu, obligativități 
sporite pentru toate cadrele de con
ducere ale unităților si regionalei, 
consemnarea în registrele de audiente 
a problemelor ridicate de fiecare so
licitant. precum și a soluțiilor stabi
lite în fiecare caz în parte. De ase
menea. s-a insistat din nou asupra 
necesității ca fiecare problemă ridi
cată în audiente să fie urmărită și 
rezolvată în termenul legal, iar 
atunci cînd, din diferite motive 
obiective, acest termen nu poate fi 
respectat, să fie informat conducăto
rul regionalei, care va acorda, de la 
caz la caz, un nou termen de citeva 
zile.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"
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VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE A R. D. GERMANE
Joi, tovarășul Gheorghe Oprea, 

prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Germană, a avut o întreve
dere cu Horst Sindermann, președin
tele Camerei Populare a R.D.G., 
care, în fruntea unei delegații par
lamentare, se află în vizită în țara 
noastră.

Pornindu-se de la posibilitățile 
pe care le oferă economiile celor 
două țări, au fost analizate aspecte 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice, lărgirea și diversificarea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, în conformitate cu înțele
gerile convenite cu prilejul dialogu
lui la nivel înalt.

La întrevedere a luat parte Ilie 
Văduva, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

A fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul . R. D. Germane la 
București.

■A-
Oaspeții au vizitat întreprinderea 

„23 August", întreprinderea de con
fecții și tricotaje, noi cartiere de lo
cuințe din Capitală și metroul bucu- 
reștean.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare din R.D. 
Germană, ambasadorul acestei țări 
la București a oferit un cocteil.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
deputați, alte persoane oficiale.

Ar
Delegația parlamentară din Repu

blica Democrată Germană a avut, 
joi după-amiază, o întîlnire cu re
prezentanți ai presei centrale, Ra- 
dioteleviziunii, Agerpres, precum și 
cu ziariști din R.D.G., în cadrul că
reia conducătorul delegației, Horst 
Sindermann, președintele Camerei 
Populare, a declarat :

REUNIUNE ȘTIINȚIFICĂ
în zilele de 24—26 septembrie a.c., 

la București a avut loc reuniunea 
științifică a Comisiei multilaterale a 
țărilor socialiste pentru problemele 
culturii, literaturii și artei. La lu
crări au participat delegații de partid 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., 
Cuba, Mongolia, Vietnam și România.

Reuniunea, avind ca temă „Rolul 
culturii și al artei în educația comu
nistă a tinerei generații", a prilejuit 
un amplu schimb de opinii și expe
riență cu privire Ia activitatea de
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„Ziua mondială a turismului"
Cele peste 130 de state membre 

ale Organizației Mondiale a Tu
rismului (O.M.T.), ca și cele ne
membre marchează in fiecare an, 
la 27,. septembrie — ca. acțiune de 
referință pentru un domeniu desti
nat prin excelență omului — 
„Ziua mondială a turismului". ■ 
Tema stabilită de adunarea gene
rală a O.M.T. pentru 1985 — „Tu
rismul de tineret : patrimoniu cul
tural și istoric în serviciul păcii și 
prieteniei" — constituie o dublă 
și semnificativă opțiune. Pe de o 
parte, ilustrează rolul turismului 
de tineret, eu o pondere tot mai 
activă, mai dinamică, în ansamblul 
mișcării turistice mondiale. Pe de 
alta, se înscrie ca moment distinct 
in suita de manifestări prin care 
toate țările marchează Anul Inter
național al Tineretului, ce se des
fășoară pe baza unei inițiative a 
României sub deviza „Participare, 
Dezvoltare, Pace". De altfel, în 
consens cu hoțărîrea Organizației 
Națiunilor Unite, „Ziua mondială a 
turismului" din acest an. eviden
țiază locul tinerei generații, ca 
una din forțele cele mai dinamice 
ale societății, in procesul dezvol
tării economico-sociale a fiecărei 
țări, în' acțiunea de promovare a 
păcii și prieteniei între popoare.

în România, una dintre țările 
membre de frunte ale Organizației 
Mondiale a Turismului, activitatea 
de turism este privită ca o com
ponentă de bază a calității vieții 
oamenilor și se bucură, ca atare, 
de prioritățile cuvenite. In acest 
context este explicabil faptul că 
în ultimii 20 de ani — perioada în 
care România a cunoscut, cea mai 
puternică și multilaterală dezvol
tare din întreaga sa istorie — tu
rismul s-a afirmat ca o însem
nată resursă economică a țării, ca 
un factor important al calității vie
ții și ca un patrimoniu inestimabil 
de frumuseți naturale ori create de 
om, pus in slujba cunoașterii și 
cooperării între popoare.

O privire sumară asupra amplei 
dezvoltări pe care a cunoscut-o și 
o cunoaște baza materială a turis
mului în țara noastră este cit se 
poate de edificatoare pentru poli
tica partidului și statului nostru în 
acest domeniu. Cea mai mare parte 
din zestrea turistică existentă astăzi 
a fost creată in anii epocii înfloririi 
multilaterale a țării, a personali
tății umane — epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Dacă în 1965 România avea o mo
destă și învechită bază materială 
(circa 103 000 locuri de cazare pe 
întreg teritoriul țării), astăzi ea dis
pune de peste 350 000 locuri de ca
zare, ceea ce situează țara noastră 
in rindul țărilor cu una din cele 
mai bune echipări turistice din 
lume. în ultimele două decenii au 
fost construite aproape 100 000 
locuri pe litoral. 37 000 în stațiu
nile balneare, 11 000 în stațiunile 
montane, iar alte 100 000 în orașe, 
pe trasee și în locurile turistice de 
popas. Dovezi grăitoare ale unei 
politici de dezvoltare armonioasă 
a turismului pe întreg teritoriul 
țării, ale unui ritm de dezvoltare 
propriu unei politici puse în sluj
ba intereselor omului. Prin salba

în cadrul vizitei pe care o- între
prindem in România,- de o mare im
portanță a fost primirea noastră de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii. Cu acest prilej au fost releva
te strînsa legătură și rodnica cola
borare pe multiple planuri dintre 
cele două partide și popoare, avînd 
la bază înțelegerile convenite în ca
drul fructuoaselor convorbiri intre 
conducătorii de partid și de stat ai 
țărilor noastre. A fost, de aseme
nea, evidențiată identitatea de pă
reri în multe probleme ale vieții 
politice internaționale actuale.

Partidul nostru — a continuat 
Horst Sindermann — are o mare 
considerație pentru activitatea des
fășurată de tovarășul secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. în condițiile 
actuale, partidele comuniste și mun
citorești joacă un rol important în 
direcția instaurării și consolidării 
unui climat de coexistență pașnică 
între statele din Europa și din lu
mea întreagă.

Referindu-se la relațiile dintre 
parlamentele și parlamentarii din 
cele două state, conducătorul dele
gației Camerei Populare a R.D.G. a 
arătat că vizita întreprinsă in țara 
noastră se înscrie în cadrul larg al 
schimburilor de delegații între cele 
două state și va contribui la întă
rirea raporturilor de prietenie și 
conlucrare reciproc avantajoasă. El 
a relevat, totodată, importanta dez
voltării cooperării economice din
tre cele două țări în domenii de in
teres comun.

daspetele a avut cuvinte elogioa
se la adresa progreselor înregistrate 
de economia românească pe care 
le-a constatat 'cu prilejul vizitelor 
la diferite obiective din țara noas
tră. Sîntem foarte mulțumiți de re
zultatele vizitei. Sîntem impresionați 
de cordialitatea cu care am fost în
conjurați, de ospitalitatea" tradițio
nală a poporului român.

(Agerpres)

instruire și educare a tineretului, 
pentru integrarea lui tot mai pro
fundă în sferele activității sociale, 
pentru promovarea, prin mijloacele 
culturii, a valorilor și idealurilor de 
viață umanist-revoluționare, socialis
te și comuniste, a păcii și progre
sului.

La încheierea lucrărilor reuniunii, 
șefii delegațiilor participante âu fost 
primiți de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

„Cintării României". „Tara hărni
ciei"
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celor 12 stațiuni de pe litoralul 
Mării Negre, prin modernele sta
țiuni montane — Poiana Brașov, 
Sinaia, Bușteni, Predeal, .Durau, ,a- 
devărăte „perle" ale Carpaților — 
prin vasta rețea de stațiuni balnea
re (România dispune de circa 160 
de stațiuni cu acest profil, din care 
peste 20 sînt egale, ca frumusețe și 
valoare terapeutică, cu unele 
dintre cele mai renumite stațiuni 
din Europa), prin baza materială 
mereu în înnoire construită in 
Delta Dunării, țara noastră asigură 
pe plan intern condiții dintre cele 
mâl bune pentru turism și se în
scrie, în același timp, în circulația 
turistică internațională cu un po
tențial complex, atractiv, cum pu
ține țări au.

în cadrul dezvoltării de ansam
blu a turismului, un loc distinct 
îl ocupă condițiile create de so
cietatea noastră socialistă turismu
lui pentru tineret. Beneficiar al 
întregii baze materiale create in 
acest scop în țara noastră, turis
mul pentru tineret are și o carac
teristică proprie. în ultimii ani, în 
principalele zone ale țării, organi
zația de turism a tineretului 
(B.T.T.) și-a creat și o puternică 
bază materială proprie. Este hazul 
complexelor turistice pentru tine
ret de la Costinești, Izvorul Mu
reșului, Izvorul Rece (Predeal), 
Bușteni ș.a.

Semnificația atenției care se 
acordă in țara noastră dezvoltării 
turismului trebuie privită intr-un 
context mai larg. Ea vizează atit 
interesele interne, legate de men
ținerea vigorii șl sănătății po
porului. cit și promovarea unui ac
tiv turism internațional. în acest 
context se înscrie și grija deose
bită pentru tinăra generație, pen
tru afirmarea aspirațiilor ei. De 
altfel, România se numără printre 
țările care conferă turismului în 
general și turismului pentru tineret 
în special un rol tot mai activ în 
opera de înțelegere și cooperare in
ternațională, de afirmare a idea
lurilor de pace și prietenie între 
popoare. Biroul de turism pentru 
tineret al Uniunii Tineretului Co
munist, ca organism- specializat, 
dezvoltă raporturi strînse de cola
borare cu peste 40 de țări din Eu
ropa, Asia, Africa și America. în 
același timp, unitățile specializate 
ale Ministerului' Turismului elabo
rează și promovează diverse pro
grame. destinate unor largi cate
gorii de turiști din străinătate, in
clusiv tineretului, menite să con
tribuie la cunoașterea realităților 
de azi ale României, a bogatului 
său potențial turistic. Pentru că, 
atit prin frumusețile sale naturale 
ori făurite de om, cit și prin po
litica sa orientată consecvent spre 
asigurarea păcii și dezvoltarea co
laborării între popoare, România 
și-a dovedit și își dovedește, deo
potrivă, vocația de țară a turis
mului, de țară care militează cu 
fermitate pentru edificarea unei 
lumi fără arme și fără războaie, 
o lume în care oamenii să se 
bucure de toate binefacerile civi
lizației.

Constantin PRIESCU

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Cioru. joi după-amiază a avut 
loc in .Capitală o manifestare cul
turală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea) în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Ar
La 26 septembrie, tovarășul Aurel 

Duma, ministru secretar de stat la 
Ministertd Afacerilor Externe, a 
primit pe Lyes Gastli, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Tunisiene în Republica 
Socialistă România, în vederea pre
zentării scrisorilor de .acreditare.

(Agerpres)

Județele Alba, Hunedoara, 
Sibiu și Tulcea au încheiat 

semănatul orzului
în județele Alba, Hunedoara, Sibiu 

și Tulcea s-a încheiat semănatul or
zului pe întreaga suprafață planifi
cată.

în telegramele adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetele 
județene de partid respective, se 
arată că, în prezent, se acționează 
cu toate forțele la semănatul griului, 
recoltarea culturilor de toamnă, li
vrarea produselor contractate la fon
dul de stat, strîngerea și depozita
rea furajelor, executarea arăturilor 
pentru însămînțările de primăvară.

Totodată, se exprimă angajamen
tul oamenilor muncii ce își desfă
șoară activitatea pe ogoarele acestor 
județe de a nu precupeți nici un 
efort pentru a-și aduce o contribu
ție tot mai mare la transpunerea in 
viață a sarcinilor ce revin agricultu
rii din documentele Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român. , ■

(Agerpres)

FERESTRE SPRE MUNTE
(Urmare din pag. I) jurul căruia gravitea

ză un întreg cartier, 
13 Decembrie, ce reu
nește, intr-o armoni
oasă coexistență, ve
chiul și noul. Nici 
cartierul Tudor Vla- 
dimirescu nu mai e 
cel de altădată. Se 
construiește febril, se 
gindește în perspecti
vă ; o ambiție demnă 
de laudă vrea parcă 
să împingă orașul în 
spațiul unui viitor ale 
cărui contururi se m'ai 
află, o parte, pe plan
șetele proiectanților. 
Și cartierul. din ime
diata apropiere a 
Combinatului chimic 
își desăvîrșește* 1 an
samblurile de blocuri. 
Pe Strada Luncii, pe 
Strada Blocului au 
fost date „la cheie" 
construcții noi, alte 
patru urmând să fie 
predate locatarilor 
pînă la sfîrșitul 
anului.

rurile realității ante
rioare, Sint „grefe" 
care se integrează cel 
mai adesea structurii 
stradale vechi, prin 
găsirea unor soluții 
arhitectonice optime, 
ce rimează cu linia 
edificiilor cu o vîrstă 
venerabilă, alcătuind 
astfel ansambluri noi 
și armonioase. A fost 
nevoie insă și de pro
iecte mai radicale, 
care să țină seama de 
dezvoltarea in per
spectivă a municipiu
lui, de ritmurile vieții 
moderne, de legăturile 
intre centrul localită
ții ; și. noile. ■ cartiere. 
Ințf-o perioadă foarte 
scurtă de timp, de 
pildă, a apărut în 
zona centrală a ora
șului o arteră complet 
nouă — Bulevardul 
Unirii. Ce senzație de 
perspectivă, de des
chidere o dă noua axă 
a orașului, care răs- 
frînge parcă o altă 
lumină asupra întregii 
zone din jur ! A fost 
construit de altfel aici 
un întreg cartier nou
— Centrul I — care 
completează perfect 
rețeaua de străzi afla
te în apropiere. Și 
cartierul din spatele 
bătrinului și presti
giosului Liceu „Radu 
Negru" e altul. In 
cițiva ani a fost con
struit aici un nou 
cvartal — Centrul II
— cu noile străzi Te
iului . și Stejarului. Pe 
locul fostului tirg, ră
mas in memoria co
pilăriei, există as
tăzi un bulevard nou,
1 Decembrie 191S, in

FOTBAL 9 Ieri s-a jucat meciul 
restant din etapa a Vil-a, Dinamo — 
Victoria, meci care s-a incheiat cu 
scorul de 3—2 (2—1). Prin acest re
zultat. Dinamo a totalizat 10 puncte, 
urcind de pe locul al șaselea, pe cel 
de-al treilea in clasamentul general, 
după Steaua — 14 p. și Universita
tea Craiova — 11 p. fi Partida Pe
trolul — Dinamo din etapa a VIII-a 
a fost amînată fi Partida Steaua — 
Sportul studențesc din etapa a IX-a, 
ale cărei meciuri sint programate 
simbătă 5 octombrie, se va juca du
minică, 6 octombrie. Aceste hotăriri 
au fost luate ieri la F.R.F., cu pri
lejul unei analize asupra pregătirii 
meciurilor retur din cupele europe
ne. fi Amintim că meciuriie-retur 
din competițiile europene, care se 
vor juca la București, vor avea loc 
în zile diferite, astfel : Steaua .— 
Vejle B.K. din „Cupa campionilor" 
— miercuri, 2 octombrie ; Sportul 
studențesc — Xamax din „Cupa 
U.E.F.A," — joi, 3 octombrie ® în- 
vingind Islanda cu 2—1, echipa Spa
niei s-a calificat la turneul final al 
C.M. • Ieri, la Lecce (Italia) o mare 
surpriză, intr-un meci amical : Ita
lia — Norvegia 1—2 (1—2) o Me
ciul Norvegia — Danemarca, din 
preliminariile C.M., de la 16 octom
brie, va fi arbitrat de Ion Igna.

ȘAII. în runda a treia a turneu
lui internațional feminin de șah de 
la Bydgoszcz (Polonia), maestra 
româncă Eugenia Ghindă a invins-o 
pe Kataîin Csom (Ungaria).

în clasament conduce maestra ce
hoslovacă Petra Poliakova cu 2,5

• Furtuna („Zilele filmului chinez"): 
STUDIO (59 53 15) — 9,30: 12: 14,30: 17:' 
19.30
® Declarație de dragoste : FLACĂRA 
(20 33 40) — 9: II: 13: 15; 17.15: 19.30 
® Cu miinile curate : MIORIȚA 
«4 27 14) — 9: 11; 13: 15: 17: 19

Proiecte ? Nume
roase și toate marcate 
de grija de a nu știrbi 
nimic, esențial ■ din 
personalitatea multi
seculară a orașului. 
Se află în stadiu de 
documentație, îmi 
spune inginerul Ni
colae Dordea, șeful 
Oficiului de sistema
tizare, noi detalii 
pentru zona de nord 
a Străzii Titu Perția. 
Inceplnd cu anul vii-. 
tor vor fi realizate 
construcții noi pe 
Strada Cimpului. Se 
conturează încă de pe 
acum și un nou cen
tru civic — nucleu 
arhitectonic ce. va in
clude noul magazin 
universal „Negoiul" și 
va uni, intr-un traseu

INFORMAȚII!
3

în contextul marcării Anului Internațional 

al Tineretului, ieri au început la București 

Lucrările seminarului internațional „Arhitectura, 
modalitate de exprimare a tineretului în favoarea 

păcii și civilizației
Joi au început la București lu

crările seminarului internațional „Ar
hitectura. modalitate de exprimare a 
tineretului în favoarea păcii și civi
lizației".

La acțiune, organizată sub egida 
Comitetului Național Român pentru 
A.I.T.. de Asociația tineretului și 
studenților din România pentru Na
țiunile Unite și Uniunea arhitecților 
din România, in contextul marcării 
Anului Internațional al Tineretului, 
sub deviza „Participare. Dezvoltare, 
Pace", iau parte tineri arhitecți din 
Austria. R.P. Bulgaria. R.S. Ceho
slovacă. Danemarca. Elveția. Emira
tele Arabe Unite. Finlanda. Franța, 
R.D. Germană. R.F. Germania, Gre
cia. Italia. Marea Britanie. R.P. Po
lonă. S.U.A.. Suedia. U.R.S.S.. R.P. 
Ungară și România.

Seminarul are ca scop realizarea 
unui larg schimb de idei și expe
riență privind creșterea contribuției 
tinerilor arhitecți. a arhitecturii — ca 
modalitate specifică de exprimare — 
la realizarea unui climat de. pace. în
țelegere si colaborare in Europa și 
în întreaga lume.

„Zilele filmului din R. P. Chineză"
între 26 și 29 septembrie se des

fășoară, la cinematograful „Studio" 
din Capitală. „Zilele filmului din 
Republica Populară Chineză", ma
nifestare dedicată celei de-a 36-a 
aniversări a proclamării R.P. Chine
ze. Organizate, de asemenea, in mu
nicipiile Focșani și Iași. „Zilele fil
mului din Republica Populară Chi
neză" au înscrise în program trei 
lung metraje artistice : „Furtuna", 

giratoriu, alte noi edi
ficii, între care un 
nou hotel și o nouă 
casă de cultură. E o 
realizare ce solicită 
intens imaginația ar- 
hitecților. Acum se 
lucrează la noul tron
son al Bulevardului 
Unirii, care se întinde 
din zona noului cen
tru civic pînă la ieși
rea spre Brașov, com- 
pletind astfel una din 
cele mai mari artere 
ale municipiului, în 
întregime nouă.

S-ar putea spune 
multe și despre noile 
capacități industriale 
ale orașului, despre 
contribuția specialiș
tilor din cele două 
mari întreprinderi — 
Combinatul chimic și 
întreprinderea de uti
laj chimic — la dez
voltarea unor domenii 
de vîrf ale științei și 
tehnologiei. închei 
totuși aceste însem
nări rememorind ima
ginea albă a noilor 
cartiere, integrate fi
resc in peisajul ve
chiului burg. Cînd mă 
aflu la Făgăraș, îmi 
place să rătăcesc- de-a 
lungul acestor străzi 
tinere, cîteva dintre 
ele încă fără nume. 
Ele au intrat defini
tiv in peisaj, cu forfo
ta sonoră a copiilor 
care se joacă pe alei
le proaspete, cu auto
camioanele din care 
se descarcă mobilă 
nouă, cu ferestrele 
deschise, pe pervazu
rile cărora au apărut 
primele flori. Orașul 
își trăiește aici viața 
cu frenezie, redesco
perind tinerețea, ca 
semn al duratei.

puncte, urmată de Szmacinska — 2 
puncte și Eugenia Ghindă — 1,5 
puncte.

CICLISM. Proba de urmărire In
dividuală din cadrul Campionatelor 
balcanice de ciclism pe pistă, desfă
șurate la Konya (Turcia), a fost 
câștigată de sportivul român Vasile 
Mitrache, cu timpul de 4’55”08/100, 
urmat de S. Stankov (Bulgaria) — 
4’55”90/100 și K. Kanelopoulos (Gre
cia) — 4’58”09/100.

Cicliștii români au mai obținut 
alte două victorii prin Constantin 
Ciulei — în proba de viteză, și for
mația României (Gh. Lăutaru, V. 
Mitrache, M. Petruș, L. Covacs) în 
cursa de urmărire pe echipe.

In perioada ce urmează sînt pro
gramate ultimele finale pe țară ale 
unor competiții sportive de masă 
înscrise sub genericul „Daciadei" și 
cuprinse in etapa de vară a celei 
de-a IV-a ediții a competiției noas
tre naționale. Astfel, in zilele de 5 
și 6 octombrie, la Pitești se vor des
fășura întrecerile „Cupei U.T.C.“ la 
înot, iar la 12 șl 13 octombrie vor 
avea loc. finalele „Cupei U.T.C." la 
badminton, la Cluj-Napoca, De ase
menea, intre 29 noiembrie și 1 de
cembrie, municipiul Focșani va găz
dui finalele Concursului național să
tesc de trlntă, tradițională competi
ție a sportului de masă, la care par
ticipă tineri remarcați in etapele 
desfășurate pe județe, în mediul 
rural.

în deschiderea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, pre
ședintele Comitetului National Ro
mân pentru Anul Internațional al 
Tineretului.

Referindu-se la ampla semnificație 
a A.I.T.. vorbitorul a subliniat rolul 
important pe care tinăra generație 
poate și trebuie să-l joace atit sub 
aspect cantitativ, cit și calitativ în 
viata societății, in modelarea pro
priului viitor. De asemenea, au fost 
relevate preocupările tineretului din 
patria noastră, participarea. sa activă 
alături de întregul popor, sub con
ducerea partidului, la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a României socialiste, la 
edificarea unui climat de pace, secu
ritate și destindere. Au fost prezen
tate. totodată, multiplele acțiuni or
ganizate în România în contextul 
marcării Anului Internațional al Ti
neretului. în cadrul cărora se înscrie 
si actualul seminar.

„Prințesa Tana" si „Misterul statuii 
de aur".

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerilor Consi
liului Culturii și Educației Socialiste. 
Asociației de prietenie româno-chi- 
neză. Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Chineze la București, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați in tara noastră si 
membri ai corpului diplomatic.

A"
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis, joi, o 
expoziție de porțelanuri din Repu
blica Populară Chineză. Organizată 
de Consiliul Culturii și Educației So
cialiste in cadrul schimburilor cul
turale româno-chineze, expoziția 
reunește un mare număr de expo
nate ce ilustrează evoluția artei por
țelanului în provincia chineză Jiang
xi, între secolele al XI-lea și al XIX- 
lea.

în alocuțiunile rostite la vernisaj 
au fost evocate bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
intre cele două țări și popoare, rolul 
de deosebită însemnătate al întîlniri- 
lor și convorbirilor la nivel înalt 
româno-chineze în adîncirea și di
versificarea raporturilor bilaterale.

Au participat reprezentanți ai con
ducerilor Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului Afa
cerilor Externe, Asociației de prie
tenie româno-chineză, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Yu Hongliang, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, membri ai am
basadei, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră și membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 septembrie, ora 20 — 30 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi răcoroasă, mai ales la începutul in
tervalului. Iar cerul va fi variabil, mai 
mult senin în primele nopți. Ploi slabe 
și trecătoare se vor semnala în nordul 
șl estul tării. Vintul va prezenta unele 
intensificări predominante din sectorul 
nord-vestlc. Temperaturile minime 
nocturne vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, mai coborîte în primele nopți 
în depresiunile intramontanc. iar cele 
maxime diurne între 12 si 22 de grade, 
izolat mai ridicate în sud. Se va sem
nala brumă, cu caracter izolat. De a- 
semenea, se va produce ceată in regiu
nile vestice șl centrale.

Planul pe acest an
(Urmare din pag. I) 
sau alta, dintr-mn sector*  sau altul, 
creează dificultăți în buna desfășu
rare a activității productive în alte 
unități sau sectoare ale economiei 
naționale.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la Congresul al III-lea al 
consiliilor populare. în mod deosebit 
este necesar ca în fiecare unitate, 
in fiecare localitate, in fiecare județ 
să fie concentrate toate forțele pen
tru realizarea in cele mai bune con
diții a producției destinate exportu
lui. Exportul constituie o necesitate 
pentru buna desfășurare a întregii 
noastre activități economico-sociale, 
o problemă esențială, prioritară a 
planului pe anul 1985. Tocmai de 
aceea, măsurile ce se Întreprind în 
această direcție de conducerile între
prinderilor. centralelor si ministere
lor. de organele și prganizatiile de 
partid trebuie să vizeze solutionarea 
operativă, cu deplină răspundere,, a 
tuturor problemelor de care depinde 
realizarea integrală, în structura sor
timentală prevăzută in contractele 
încheiate cu partenerii externi și în 
condiții de înaltă calitate, a produc
ției pentru export. De bună seamă, 
o puternică influentă pozitivă în 
acest sens va avea aplicarea noilor 
măsuri prevăzute de recentul Decret 
al Consiliului de Stat, care vor întări 
răspunderea personalului de condu
cere din unitățile economice, cen
trale, ministere, celelalte organe cen
trale și consilii populare, precum și 
a personalului tehnic, economic și

TELEGRAME EXTERNE

BEIJING: PROPUNERILE C. C. ÂL P. C. CHINEZ
PRIVIND CEL DE-AL VII-LEA PLAN CINCINAL

ADOPTATE DE CONFERINȚA
BEIJING 26 (Agerpres). — In ur

mătorii cinci ani. Republica Popu
lară Chineză va promova cu fermi
tate restructurarea economiei sale, 
pentru a pune bâzele unei structuri 
economice socialiste cu caracteristici 
chineze, cu o mare vigoare și viabili
tate — se arată in propunerile C.C. 
al P. C. Chinez cu privire la cel 
de-al VII-lea plan cincinal pentru 
dezvoltare națională, economică și 
socială adoptate de Conferința Na
țională a partidului.

Restructurarea economică — relevă 
documentul, transmis de agenția 
China Nouă — reprezintă o problema 
extrem de complexă, care se va des
fășura in mai multe etape. în cadrul 
unui proces gradual. Elementul- 
cheie al ei il reprezintă înviorarea 
întreprinderilor, in special a celor 
din orașe.

în perioada planului cincinal și 
după aceea. China trebuie să facă 
față următoarelor trei sarcini legate 
de modelul general al dezvoltării 
economice : raționalizarea organiză
rii producției, transformarea tehno
logică, reînnoirea și expansiunea în
treprinderilor existente ; realizarea 
reproducției mai ales prin metode 
intensive ; o distribuție geografică 
rațională a economiilor regionale.

Pentru înfăptuirea acestor ’ sarcini 
— arată agenția — se propun o serie 
de principii majore, printre care : 
dezvoltarea producției bunurilor de 
consum și construcțiilor de locuințe ; 
mobilizarea resurselor financiare, 
materiale și tehnice necesare, pentru 
ca, ținindu-se cont de calitate și efi
ciență. să se' realizeze un număr de 
proiecte-cheie în domeniile energiei, 
transporturilor. telecomunicațiilor, 
materiilor prime și semifabricatelor. 
Industria energetică trebuie să se 
concentreze asupra creșterii produc
ției de energie electrică, acordin- 
du-se prioritate dezvoltării transpor
turilor și telecomunicațiilor ; accele
rarea dezvoltării industriei terțiare 
care satisface cerințele cotidiene ale 
oamenilor, aducerea treptată, a in
dustriei terțiare la nivelul celor pri
mară și secundară ; accelerarea ex
tinderii transformării tehnologice și 
a reînnoirii intreprinderilor existen
te, înzestrarea tuturor sectoarelor 
din economie cu tehnologie avansată; 
dezvoltarea economică echilibrată a 
regiunilor. Principiul fundamental 
pentru crearea economiei regionale 
este integrarea ritmului de creștere 
aT regiunii estice cu cele ale regiuni
lor centrale și de vest, astfel incit să 
existe un sprijin reciproc și să se 
contribuie, in ansamblu, Ia revitali- 
zarea economiei naționale și la pros
peritatea poporului.

Așa cum s-a subliniat Ia Confe
rința Națională a P. C. Chinez — 
arată agenția — îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și promovarea dez
voltării generale și susținute a agri
culturii, prin adoptarea unor măsuri 
politice cuprinzătoare și aplicarea 
cuceririlor științei și tehnicii consti
tuie unul din principiile' majore ale 
celui de-al VII-lea plan cincinal. In

BELGRAD: încheierea plenarei C. C. al U. C. I.
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Belgrad au luat sfîrșit lucrările ple
narei Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Au fost 
dezbătute o serie de probleme pri
vind politica economică externă și 
politica monetară ale R.S.F.I. Po
trivit agenției Taniug, cu acest 
prilej s-a relevat că modernizarea

Fermă condamnare a acțiunilor agresive ale R.S,A. 
împotriva Angolei

SOFIA 26 (Agerpres). — Guver
nul R.P. Bulgaria condamnă cu fer
mitate agresiunea trupelor R.S.A. 
împotriva Angolei și cere retragerea 
imediată a trupelor invadatoare de 
pe teritoriul angolez. După cum re
latează agenția B.T.A., declarația 
consemnează faptul că R.P. Bulgaria 
se pronunță pentru adoptarea de 
către Consiliul de Securitate al 
O.N.U. de sancțiuni obligatorii față 
de regimul rasist, in conformitate cu 
prevederile Cartei Organizației Na
țiunilor Unite.

ULAN BATOR 26 (Agerpres). — 
Agresiunea forțelor militare ale re

- îndeplinit integral, 
de altă specialitate cu atribuții in 
acest domeniu pentru realizarea 
exemplară și depășirea planului la 
export pe acest an.

Eforturile pentru realizarea planu
lui la producția fizică și la export 
trebuie să se împletească, în-fiecare 
întreprindere, cu preocuparea stator
nică pentru creșterea mai susținută, 
pe toate căile, a eficienței economi
ce. Este cît se poate de evi
dent. așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că sporirea mai 
accentuată a eficienței economice 
constituie un obiectiv fundamental 
al actualei etape de dezvoltare in
tensivă a economiei naționale, care 
se circumscrie în cel mai înalt grad 
interesului general, major pe care il 
avem cu toții-de a asigura creșterea 
mai puternică a avuției societății, a 
venitului național și crearea, pe 
această bază, de resurse tot mai mari 
pentru progresul economico-social al 
țării. Iar o eficiență economică su
perioară înseamnă o productivitate a 
muncii tot mai ridicată, produse de 
înalt nivel tehnic și calitativ, compe
titive' pe piața internațională, un 
grad tot mai ridicat de valorificare a 
resurselor materiale și energetice, 
cheltuieli materiale și de producție 
mereu mai reduse, beneficii tot mai 
mari —pe scurt o creștere puternică 
a rentabilității în toate unitățile 
economice. In fond, în aceasta constă 
esența-esențelor aplicării ferme a 
noului mecanism economlco-finan- 
ciar, a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești.

Hotărîtoare pentru încheierea cu

NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
ceea ce privește agricultura, din 1981 
aceasta se dezvoltă intr-un ritm 
anual de 10 la sută.

China trebuie să acorde o impor
tanță strategică promovării progre
sului științific și tehnologic in urmă
torii cinci ani — se arată, de aseme
nea, in document. în acest domeniu, 
se preconizează ca accentul să cadă 
pe următoarele aspecte : dezvoltarea 
viguroasă și utilizarea pe scară largă 
a acelor invenții și inovații științifice 
și tehnice care pot da cele mai bune 
și rapide rezultate ; ’ concentrarea 
asupra soluționării problemelor- 
cheie, in special a problemelor teh
nologice celor mai importante rezul
tate din dezvoltarea economică și so
cială și obținerea de rezultate in ca
drul proiectelor majore de cercetare 
științifică și tehnică; depunerea unor 
eforturi temeinice pentru a se obține 
rezultate in noi domenii, în special 
în microelectronică și informatică, și, 
concomitent, accelerarea dezvoltării 
in domenii ca energia nucleară, la- 
șerii, Ingineria oceanograflcă etc ; 
îmbinarea mai eficientă a cercetării 
științifice și tehnologice cu tehnolo
gia avansată importată și accelerarea 
cunoașterii, aplicării și dezvoltării 
acesteia ; intensificarea cercetării în 
științele aplicate și fundamentale și 
pregătirea rezervelor științifice și 
tehnologice necesare pentru o dez
voltare pe termen lung.

Construcția economică, dezvoltarea 
socială și progresul tehnico-științific 
depind de dezvoltarea in continuare 
a învățămîntului — se evidențiază, 
de asemenea. în document. China 
trebuie să introducă treptat învăță- 
mîntul obligatoriu de 9 ani și să ex
tindă învățămîntul profesional și 
tehnic. Universitățile și institutele 
trebuie să-și întărească legăturile cu 
producția, cercetarea științifică și 
alte sectoare ale societății.

în legătură cu problemele comer
țului, se preconizează ca, in viitorii 
cinci ani. China să promoveze schim
burile comerciale și tehnologice cu 
alte țări ale lumii, atit dezvoltate, cit 
și in curs de dezvoltare. Creșterea 
veniturilor în devize realizate din 
exporturi este de extremă importan
ță pentru programul de modernizare.

Politica de promovare a moderni
zării socialiste are ca scop ridicarea 
nivelului de trai material și cultural 
al poporului, pe măsura creșterii 
producției. Potrivit propunerilor, ni
velul mediu al consumului pe an
samblul țării va fi. în 1990, cu 25 la 
sută mai ridicat decît in 1985, iar de
calajul dintre nivelurile de consum 
de la oraș și sat se va reduce și mai 
mult. în perioada viitorului plan cin
cinal, China va menține principiul 
repartiției după muncă, va evita 
apariția unor mari discrepante între 
venituri, pentru a asigura stabilita
tea și unitatea socială și pentru a de
monstra superioritatea sistemului so
cialist. Se preconizează, între altele, 
ca, în următorii cinci ani, să spo
rească in continuare producția bu- 
nuriloi de consum, să se dezvolte re
țelele comerciale și de servicii, așe- 
zămintele culturale.

tehnologică a economiei iugoslave, 
degrevarea economiei de îngrădiri 
administrative excesive, combaterea 
inflației și stabilizarea tendințelor 
din domeniile monetar și al credi
tului constituie premise pentru 
schimbările avute în vedere în le
gislația ce reglementează relațiile 
economice externe ale R.S.F.I.!

gimului minoritar rasist din R.S.A. 
împotriva Republicii Populare An
gola constituie o amenințare nu nu
mai la adresa popoarelor din Africa 
australă, ci și un pericol real pentru 
pacea și securitatea internațională 
— se spune într-o declarație a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P. Mongole.

OTTAWA 26 (Agerpres). — O de
clarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al Canadei, publicată . la 
Ottawa, subliniază, că pătrunderea 
trupelor regimului de Ia Pretoria în 
Angola reprezintă o „încălcare gra
vă a integrității teritoriale angoleze".

la toti indicaioril!
bune rezultate a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal actual este, 
așa cum a evidențiat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marele forum 
democratic al organelor puterii lo
cale de stat, munca practică, orga
nizatorică desfășurată in toate uni
tățile și ramurile economiei naționa
le. Sarcini deosebit de ifnportante 
revin în acest sens organelor și or
ganizațiilor de partid, consiliilor de 
conducere din întreprinderi, centra
le și ministere. Ele au datoria să-și 
îmbunătățească stilul și metodele de 
muncă, să-și îndeplinească in cele 
mai bune condiții rolul pe care îl au 
în organizarea și conducerea între
gii activități economice, să soluțio
neze cu promptitudine și răspundere 
toate problemele de care depinde 
realizarea planului, să mobilizeze 
puternic eforturile creatoare ale oa
menilor muncii, astfel ca. în răs
timpul ce a mai rămas pînă la sfâr
șitul anului, pretutindeni, în toate 
unitățile, să se lucreze la nivelul 
maxim al posibilităților.

Răspunzind prin fapte înflăcărate- 
Ior îndemnuri adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, oame
nii muncii din fiecare întreprindere 
sint chemați să se angajeze cu toată 
hotărirea, să acționeze zi de zi, cu 
dăruire, abnegație și spirit de răs
pundere revoluționar, pentru ’ rea
lizarea integrală, la toți indicatorii 
cantitativi și de eficiență, a planu
lui pe acest an, cu conștiința că ast
fel își sporesc contribuția Ia progre
sul continuu și multilateral al patriei 
noastre socialiste.

teatre
e a.R.i.a. (13 53 75. la Ateneul Ro
mân) : AI X-Iea Festival internațional 
„George Enescu". Corul „MADRI
GAL". Dirijor : Marin Constantin — 
17: Concertul de închidere a Festiva
lului susținut de orchestra simfonică 
a Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Mlhal Brediceanu. Solistă ; în
ger SBdergren (Suedia) — 19.30: La 
Opera Română (13 18 57): Otello — 18 
• Teatrul Național (14 71 71. sala mi
că) : Ploșnița — 19.30; (sala Atelier) : 
Intre cinci și șapte — 19 

fi Teatrul de operetă (14 80 11) : Lăsa- 
ți-rnă să clnt — 18,30
fi Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 19: (la clubul 
IREMOAS) : Anchetă asupra unul ti- 
năr care nu a făcut nimic — 15
• Teatrul Mic (44 70 81) : Niște țărani
— 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 19
• Teatrul Ciulești (sala ’ Majestic, 
14 72 34) : Jocuri crude — 19
fi A.nsamblul ...Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Gu- 
liver in țara păpușilor (premieră) —

18; (sala din Piața Cosmonautllor) :
Punguța cu doi bani — 10
• Circul București (10 41 95) : Tom și
Jerry la circ — 19

cinema

® Un comisar acuză : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Cantonul părăsit. Stelele de Ia So
pot : COTROCENI (49 48 48) — 15: 17: 
19
ffi Astă-seară dansăm In familie : 
LIRA (3171 71) — 15: 17; 19
• Ziua „Z“ : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17: 19
® Darclee — 14,30: 19, Prințesa Păun
— 9; 12; 16,45 : DOINA (16 35 38)
fi Cireșarii — 15, Ostaticul — 17: 19 : 
MUNCA (21 50 97)
fi Secretul lui Bacchus : PACEA 
(71 30 85) — 14,30: 16,45: 19
• Moștenirea : POPULAR (35 15 17) — 
15:17; 19
© Lebedele negre — 15,30: Căpitanul 

răzbunării — 17,30: 10.30 : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13)
• Șansa: VICTORIA (116 23 79) — 9; 
II: 13: 15.15; 17,30: 19,30
• Nocturna Barrandov — 19, Ati- 
Baba și cci 40 de hoți — 9: 12: 16 : 
VIITORUL (110 67 40)
• Gară pentru doi: LUMINA (14 74 16)
— 9: 12,15: 15.30; 18,30, GRADINA 
PARC-HOTEL (17 03 58) — 19,30
• Toată lumea este a mea : UNION
(13 49 04) — 10; 13: 16: 19. VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19, ARTA
(213186) — 9: 12: 15: 18. Ia grădină
— 20
fi Legenda dragostei : FERENTARI 
(80 49 85) — 9: 12: 10: 19. COSMOS 
(27 54 95) — 10,15: 13; 16: 19
fi Bunul meu vecin Sam : PATRIA

(11 86 25) — 9: 11,45; 14,30: 17,15: 20,
CULTURAL (63 50 13) — 9; 12; 16; 19, 
GRADINA MODERN (11 03 72) — 19 
fi Confidențe : SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13.30: 1-5,45: 18: 20.15
• Marca cursă : LUCEAFĂRUL 
(16 87 67) — 0: 12: 15,30: .13,30
fi In arșița nopții: CAPITOL (16 29 17) 
— 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,30. la 
grădină — 19,30
• Cel șapte fantastici : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15; 15,15:
17,30: 19,45, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11: 13.15; 17.15: 19,30. MELODIA 
011 13 49) — 9: 11,15: 13,30; 15.43: 10: 20
• Cursă infernală : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 111,15; 13.30; 15,45; 18: 
20. DACIA (50 35 94) — 9: 11: 13; 15: 
1T: ii 

® Hangar *18  : FEROVIAR (50 51 40) 
— 9: li: 13: 15: 17: 19. la grădină — 
20, AURORA (35 04 66) — 9; li: 13; 
15: 17: 19. la grădină — 19,45, GRADI
NA GLORIA (47 46 75 — 19,30
• Legenda călărețului singuratic : 
GRIVIȚA (’17 08 58) — 9: 11,15: 13.30: 
15,45: 18; 20,15
• Paloș contra paloș : GIULEȘTI 
(17 5 5 46) — 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18: 20
• Călărețul electric : FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11; 13: 15.30: 17,45: 20, 
GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15; 13,30:
15.45: 18: 20
fi Atenție ia Pană de vultur : GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20 
fi Cîineie electronic : GRADINA 23 
AUGUST (11 13 49) — 20
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Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președinții partidelor 
comunist și socialist pacifist din Olanda

în cadrul manifestărilor consacrate marcării A.I.T. LUCRĂRILE CELEI DE-A 40-A SESIUNI A O. N. U.

Simpozion internațional la O.N.U. 
pe tema pregătirii de cadre

HAGA 26 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise 
tovarășei Elli Izeboud, președintele 
P.C. din Olanda, un cald salut și cele 
mai bune urări de succes în acti« 
vitatea partidului.

Mulțumind pentru mesaj, to
varășa Elli Izeboud a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen- 
ral al P.C.R. cele mai călduroase 
salutări și urări de noi succese în 
activitatea partidului nostru, din 
partea sa și a conducerii P.C. din 
Olanda.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia convorbirilor care s-au des
fășurat la Amsterdam între preșe
dintele P.C. din Olanda și tovarășul 
Iile Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. .al 
P.C.R., conducătorul unei delegații 
a partidului nostru care efectuează 
o vizită in Olanda.

In cadrul convorbirilor a avut loc 
o informare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor celor două 
partide și s-a realizat un schimb de 
vederi cu privire la problemele ac
tuale ale lumii contemporane.

De ambele părți s-a exprimat ho- 
tărîrea de a se acționa pentru dez
voltarea în continuare a raporturilor 
de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre cele două partide, in in
teresul popoarelor român și olan
dez. S-a subliniat importanta deo
sebită a intensificării luptei popoa
relor împotriva cursei înarmărilor, 
pentru o Europă unită, a păcii și co
laborării, fără arme nucleare, pen
tru apărarea dreptului tuturor’ po
poarelor la dezvoltarea liberă și in
dependentă.

A fost reafirmată voința P.C.R. și 
a P.C. din Olanda de a milita pen
tru întărirea unității și colaborării 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, pe baza principiilor egali
tății depline, stimei și respectului 
reciproc, neamestecului în treburile 
interne, a respectării dreptului fie
cărui partid de a-și stabili propria 
linie politică, potrivit condițiilor is
torice, naționale și sociale din fie
care țară.

S-a exprimat, de asemenea, voin
ța, ambelor partide de a contribui la

VARȘOVIA

Document adoptat de reuniunea internațională 
a partidelor și organizațiilor țărănești

VARȘOVIA 26 (Agerpres), — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările 
reuniunii internaționale a partidelor 
și organizațiilor țărănești, la care 
au participat delegații din 27 de țări 
de pe toate continentele, inclusiv 
din România. Declarația finală sub
liniază îngrijorarea față de deterio
rarea climatului -internațional, evi
dențiază necesitatea eliminării peri
colului unei catastrofe nucleare, care 
ar duce la dispariția vieții de pe pla
neta noastră. Documentul se consti

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 26 (Agerpres). — în 

orașul-port Tripoli din nordul. Liba
nului au continuat, joi. luptele între 
milițiile aflate în conflict. Potrivit 
unui comunicat oficial, citat de agen
ția U.P.I., în ultimele 12 zile și-au 
pierdut viata. în cursul luptelor din 
oraș, 183 de persoane, alte 550 fiind 
rănite. De asemenea, autoritățile mu
nicipale au anunțat că 600 000 de lo

dezvoltarea conlucrării dintre toate 
forțele antiimperialiste, .progresiste, 
democratice, în lupta pentru trium
ful cauzei păcii, înțelegerii și cola
borării între toate națiunile.

★
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., au fost transmise preșe
dintelui Partidului Socialist Pacifist 
din Olanda, Marko Mazeland, un 
călduros salut, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în activitatea 
partidului.

Mulțumind, Marko Mazeland a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
și cele mai sincere urări de sănătate 
și fericire personală, de noi succese 
în activitatea pe care o desfășoară 
în fruntea partidului și statului nos
tru. Președintele P.S.P. din Olanda 
a exprimat înalta apreciere pentru 
inițiativele și demersurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ale Parti
dului Comunist Român, menite să 
ducă la oprirea amplasării a noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa, înlăturarea celor 
existente, eliminarea din Europa și 
din întreaga lume a oricăror arme 
nucleare, oprirea militarizării spa
țiului cosmic.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de convorbirile care au avut loc 
la Haga între președintele Partidu
lui Socialist Pacifist și tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de vederi cu privire la 
activitatea celor două partide, re- 
afirmîndu-se dorința comună de a 
intensifica relațiile dintre ele, în 
interesul popoarelor român și olan
dez, al promovării cauzei păcii și 
dezarmării in Europa și pe alte con
tinente, al salvării omenirii de la 
pericolul unei catastrofe nucleare.

★

Delegația Partidului Comunist Ro
mân a avut întîlniri cu parlamentari 
reprezentînd diferite partide în Co
misia de politică externă a Came
rei deputaților, cu o delegație a Con
siliului provinciei Gelderland, pre
cum și cu reprezentanți ai uzinei 
metalurgice Hoogovens Ijmuiden.

tuie într-un apel adresat tuturor oa
menilor de bunăcredință, partidelor 
politice și organizațiilor obștești de 
a-și intensifica eforturile în vederea 
asigurării păcii, înlăturării pericolu
lui de război, revenirii la o politică 
de destindere și colaborare reciproc 
avantajoasă intre statele cu orin- 
dujri economico-socîale diferite.

Totodată, participanții s-au pro
nunțat in favoarea creării in centrul 
Europei, în nordul continentului și 
în Balcani de zone lipsite de arme 
nucleare.

cuitori au fost nevolți să părăsească 
orașul de la începutul ostilităților.

Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă au anunțat că în 
cursul zilei au avut loc noi contacte 
diplomatice în vederea încheierii 
unui acord de încetare a focului.

Totodată, au fost semnalate lupte 
în zona liniei de demarcație din 
Beirut, care s-au soldat cu moartea 
unei persoane si rănirea altor trei.

NAȚIUNILE UNITE 26 — Trimi
sul Agerpres. Nicolae Chilie, trans
mite : La sediul din New York al 
Națiunilor Unite s-au deschis lucră
rile simpozionului cu tema ..Pregă
tirea de cadre și Națiunile Unite 
după 40 de ani : contribuții trecute, 
noi realizări și direcții de viitor", 
acțiune care se înscrie in seria ma
nifestărilor ce au loc la O.N.U. și 
în întreaga. lume pentru marcarea 
Anului Internațional al Tineretului 
și a celei de-a 40-a aniversări a 
creării forumului mondial. Simpo
zionul. la care participă reprezen
tanți ai diferitelor state și înalți 
funcționari ai O.N.U., este organizat 
de Departamentul Națiunilor Unite 
pentru cooperare și dezvoltare teh
nică si Asociația internațională a ca
drelor care au participat la progra
mele de formare profesională ale 
Națiunilor Unite (WAFUNÎF).

Din partea tovarășului Nicu 
Ceaușescu, ministrul pentru proble
mele tineretului, președintele Comi
tetului Consultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al Tineretului, 
participanților la reuniune le-a fost 
adresat un cuvînt de salut.

în cuvînt se relevă că pregătirea 
și marcarea, în întreaga lume. în 
1985. a Anului Internațional al Ti
neretului. sub deviza „Participare — 
Dezvoltare — Pace", a evidențiat 
necesitatea și oportunitatea acestei 
ample manifestări. în consens cu 
problemele, interesele și aspirațiile 
vitale ale tinerei generații de a trăi 
si de a se afirma într-o lume mai 
bună și mai dreaptă, a păcii. înțele
gerii și colaborării între popoare.

Deviza Anului Internațional al 
Tineretului „Participare — Dezvol
tare — Pace", avînd puternice va
lențe mobilizatoare — se relevă in 
continuare — a reunit în jur „ti
nerii de orice vîrstă" — atît pe cel 
tineri în sensul strict al termenului, 
cit si pe cei interesați și implicați 
în destinele tinerei generații. Ter
menii devizei desemnează, intr-ade
văr. obiective prioritare pentru tine
ret. interesat să ia parte la lupta

j AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: *

PROTOCOL COMERCIAL. La

I Sofia a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și plă
țile între Bulgaria și Albania pe 

| anul 1986. Se prevede creșterea cu
60 la sută a comerțului bilateral în 

I comparație cu anul in curs.
I CONGRESUL MIȘCĂRII DE E- 
| LIBERARE DIN SAO TOME ȘI

PRINCIPE și-a. început lucrările 
Ila Sao Tome. în centrul dezbateri

lor se află probleme privind întă
rirea în continuare a rolului con
ducător al organizației în toate do- 

| meniile vieții sociale, analizarea 
| eforturilor făcute- pentru transfor

marea acestei 'mișcări ■ în partid, 
I precum și aspecte ale evoluției

social-economice a țării.

LA GENEVA, în cadrul negocie- 
| rilor sovieto-americane, a avut loc, 
| la 26 septembrie, reuniunea gru

pului pentru problema armamen- 
| telor nucleare cu rază medie de 

acțiune.
, SESIUNE. La Kabul s-a desfășu- 
| rat sesiunea Consiliului Revoluțio- 
I nar al Republicii Democratice Afga

nistan. în cadrul lucrărilor au fost 
I discutate probleme vizînd îmbună- 
| tățirea activității aparatului de 

stat și s-a analizat activitatea Pre-
■ zidiului Consiliului în perioada 

dintre sesiuni. Lucrările sesiunii 
I au fost prezidate de Babrak Kar- 

mal, secretar general al C.C. al 

popoarelor pentru lichidarea anacro
nismelor, subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice mon
diale. pentru înlăturarea definitivă a 
pericolului unui război nuclear și 
statornicirea unui climat de pace, 
destindere, dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară în în
treaga lume.

Se reliefează însemnătatea majoră 
a Conferinței mondiale de la Bucu
rești a comitetelor naționale pentru 
A.I.T., subliniindu-se că una din 
ideile de bază ale acestei reuniuni, 
consacrată și în Declarația comună 
adoptată prin consens la încheierea 
lucrărilor, o constituie evidențierea 
necesității de a se asigura continui
tatea preocupărilor și politicilor în 
domeniul tineretului în vederea a- 
tingerii tuturor obiectivelor care au 
inspirat proclamarea A.I.T.

în numele celor prezenți. Hope 
White Davis, președinta Asociației 
internaționale a cadrelor care au 
participat la programele de formare 
profesională ale Națiunilor Unite, a 
exprimat cele mai vii mulțumiri 
pentru mesajul adresat de președin
tele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T.. apreciind că 
acesta va reprezenta un document 
important pentru dezbaterile din 
cadrul reuniunii.

. în ședința inaugurală a mai luat 
cuvîntul Robert Muller, secretar 
general adjunct al O.N.U. însărcinat 
cu pregătirea marcării celei de-a 
40-a aniversări a O.N.U.

Participanții la lucrările simpozio
nului examinează o gamă largă de 
probleme privind cooperarea dintre 
state, activitățile O.N.U.. și institu
țiilor sale specializate în vederea 
pregătirii tineretului pentru opera de 
construcție națională și educarea ti
nerei generații în spiritul idealurilor 
nobile promovate de Națiunile Unite, 
ale respectului față de normele le
galității internaționale, ale cooperă
rii., dezarmării și păcii pe planeta 
noastră. în conformitate cu deviza 
generoasă a Anului Internațional al 
Tineretului.

Partidului Democratic al Poporu
lui, președintele Consiliului Revo- I 
luționar al R.D. Afganistan.

LA VIENA a început, joi. o nouă z 
rundă a tratativelor privind redu- I 
cerea reciprocă a trupelor si arma- 1 
mentelor si măsuri adiacente în , 
Europa centrală. în cadrul primei I 
ședințe plenare, au luat cuvîntul I 
șefii delegațiilor R.P. Polone și 
Olandei.

NEGOCIERI. La Nairobi a în
ceput joi cea de-a treia rundă a i 
negocierilor de pace dintre repre
zentanții Consiliului Militar din I 
Uganda și cei ai principalei, grupări 
aflate in opoziție — „Armata Na
țională de Rezistență". Convorbiri- | 
le. menite să asigure stabilizarea . 
situației din Uganda, se desfășoară | 
sub președinția șefului statului 
kenyan. Daniel Arap Moi.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL SOVIETIC. La 26 septem- I 
brie, capsula de coborire a navei 
cosmice sovietice „Soiuz T-13" a I 
revenit pe Pămînt, aducîndu-i pe | 
cosmonauta Vladimir Djanibekov și 
Gheorghi Greciko. Aterizarea a I 
avut loc la 220 kilometri nord- I 
est de orașul Djezkazgan. La bor- 1 
dul complexului orbital „Saliut 7“ . 
— „Soiuz T-14" au rămas cosmo
nauta Vladimir Vasiutin,’ Viktor I 
Savinih și Aleksandr Volkov.
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NAȚIUNILE UNITE 26. — Trimi
sul Agerpres, Nicolae Chilie, trans
mite :

Majoritatea covirșitoare a șefilor 
de delegații care iau cuvîntul in a- 
ceste zile de la înalta tribună a 
Adunării Generale a O.N.U. în ca
drul dezbaterilor de politică gene
rală dau expresie îngrijorării guver
nelor și popoarelor lor în legătură cu 
tensiunea gravă care persistă de mai 
mulți ani in viața internațională, cu 
continuarea în ritm alarmant a 
cursei înarmărilor, în special a ce
lor nucleare, deteriorarea situației 
economice mondiale, îndeosebi' prin 
agravarea subdezvoltării și adinci- 
rea prăpastiei dintre bogății și să
racii lumii, menținerea altor feno
mene negative în sfera raporturilor 
interstatale.

în discursul său, președintele 
Uruguayului, Julio Maria Sangui- 
netti, a apreciat că statele membre 
ale O.N.U. trebuie să depună efor
turi colective, la actuala sesiune 
aniversară, pentru a face organizația 
mondială mai eficientă în rezolvarea 
multiplelor probleme ce confruntă 
omenirea. El a stăruit îndeosebi asu
pra necesității rezolvării prin mij
loace politice, prin angajarea de 
tratative, a tuturor conflictelor exis
tente în diferite părți ale lumii, 
arătind că țara sa se pronunță pen
tru o soluție de pace negociată in 
America Centrală.

De asemenea, președintele Urugua
yului a evidențiat urgența cu care 
statele membre ale O.N.U. trebuie să 
abordeze și să rezolve problemele 
numeroase și tot mai grele ce con
fruntă țările în curs de dezvoltare, 
apreciind că se impun, înainte de 
toate, măsuri pentru ameliorarea 
termenilor din comerțul internațio
nal, care afectează interesele „lumii 
a treia", sprijinirea mai eficientă de 
către O.N;U. și comunitatea interna
țională a eforturilor. de progres și 
bunăstare ale țărilor sărace, încu
rajarea exporturilor țărilor în curs 
de dezvoltare, explorarea altor căi 
care să creeze disponibilitățile finan
ciare necesare acestor state pentru 
plata datoriei externe și trans
punerea in viață a programelor na
ționale de dezvoltare economică și 
socială.

Ministrul de externe al Danemar
cei, Uffe Ellemann Jensen, a salutat 
tendința spre dialog care se face 
simțită în ultima perioadă în rela
țiile interstatale, în vederea depășirii 
încordării și competiției militare și a 
evidențiat rolul deosebit de impor
tant al țărilor mici și mijlocii, neali
niate și neutre. în ansamblul efortu
rilor care se depun pentru însănăto
șirea climatului politic internațional.

Țările mici și mijlocii, a declarat 
el, trebuie să-și aducă în continuare 
contribuția . lor la adoptarea unor 
măsuri generatoare de încredere în 
relațiile Est-Vest. Vorbitorul’ a men
ționat în această ordine de idei apor
tul de seamă, al statelor.mici. și mij
locii din Europa la promovarea, și 
materializarea obiectivelor, înscrise 
în Actul final de la Helsinki și la 
asigurarea continuității procesului 
C.S.C.E.

Geoffrey Palmer, viceprim-minis- 
tru al Noii Zeelande, s-a referit la 
marile pericole pe care le generează 
acumularea continuă. în ritm accele
rat. a armamentului atomic, expri- 
mînd opinia că „dezvoltarea continuă 
a armelor nucleare alterează perma
nent însăși structura vjetii interna
ționale". Vorbitorul a abordat pe 
larg problemele stabilității, securității 
și păcii in regiunea Pacificului de 
sud, menționind că, prin hotărîrea 
de a nu permite accesul în porturile 
sale al navelor Cu arme nucleare la 
bord și prin alte măsuri. Noua Zee- 

landă urmărește. în colaborare cu 
alte state. împiedicarea competiției 
militare și a rivalităților dintre ma
rile puteri în Pacificul de sud'și 
transformarea acestui bazin într-o 
zonă a păcii, liberă de arme nu
cleare.

El a prezentat pe larg evenimen
tele care au condus la scufundarea 
în portul neo-zeelandez Auckland a 
navei „Rainbow Warrior" a mișcării 
pacifiste „Greenpeace", declarînd că 
Guvernul Noii Zeelande este ferm 
hotărît să continue ancheta pentru 
elucidarea deplină a acestui incident 
și va întreprinde acțiuni juridice 
conform dreptului international pen
tru obținerea tuturor despăgubirilor 
legate de acest caz.

Națiunile Unite, a declarat, la rin- 
dul său. ministrul dc externe al Gre
ciei, Karolos Papouljas. constituie un 
for internațional important, care 
contribuie mult la cauza păcii. Rele- 
vînd aportul însemnat al organizației 
la promovarea legalității Internatio
nale și a cooperării dintre state, vor
bitorul a exprimat, totodată, regretul 
în legătură cu faptul că, în cele 
patru decenii de existentă. în activi
tatea organizației mondiale s-au în
registrat o serie de neajunsuri.

Ministrul de externe elen a subli
niat necesitatea de a se adopta mă
suri concrete care să sporească rolul 
organizației în întărirea respectului 
fată de principiile dreptului interna
țional, în apărarea intereselor legitime 
ale țărilor mici. în prevenirea izbuc
nirii conflictelor și în reglementarea 
pe cale pașnică a focarelor de război 
și diferendelor existente.

Vorbitorul a evidențiat. în conti
nuare. însemnătatea de prim ordin 
a dezarmării. în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru menținerea și 
întărirea păcii și realizarea unei 
securități autentice pentru toate 
statele. întrucit securitatea si dezar
marea sînt strîns legate, a spus el, 
întărirea securității internaționale nu 
poate în nici un caz să fie. obținută 
prin sporirea armamentelor.

Vorbitorul a arătat apoi că Grecia 
sprijină propunerile vizînd transfor
marea Balcanilor într-o zonă liberă 
de arme nucleare. în cadrul efortu
rilor pentru dezvoltarea cooperării și 
întărirea securității în Europa, pe 
baza Actului final de la Helsinki.

în legătură cu problema cipriotă, 
el a relevat. între altele, că tara sa 
sprijină eforturile secretarului gene
ral al O.N.U. pentru a se ajunge la 
o soluție politică de natură să ga
ranteze integritatea teritorială, suve
ranitatea si- unitatea Republicii 
Cipru.

Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak. a declarat că cea de-a 40-a 
aniversare a OiN.U. oferă o ocazie 
pentru a analiza cauzele specifice 
care au dus la succesele și insucce
sele organizației. Obiectivele acestei 
acțiuni trebuie să fie reforma siste
mului Națiunilor Unite și adaptarea 
lui la nevoile1 lumii contemporane, 
în continuare, vorbitorul a abordat 
pe larg gravele probleme economice 
din raporturile interstatale. în spe
cial dificultățile în creștere cu care 
sînt confruntate țările în curs 
de dezvoltare, arătînd că, în pofida 
eforturilor și sacrificiilor făcute de 
aceste state, decalajele ce le separă 
de statele bogate continuă să se 
adîncească, Iar datoria lor externă a 
ajuns, la finele anului 1984, la suma 
colosală de 900 miliarde de dolari, 
în plus, a spus el, termenii din co
merțul internațional s-au deteriorat, 
iar practicile protecționiste ale sta
telor industrializate continuă să se 
intensifice. Acțiunea combinată a 
acestor factori afectează inevitabil 
sistemul internațional în ansamblul 
Bău.

Președintele Mubarak a subliniat 
că se cer eforturi noi și perseveren
te pentru rezolvarea situației de 
criză din Orientul Mijlociu, pe baza 
rezoluțiilor O.N.U., pentru reglemen
tarea conflictelor din Asia, Africa și 
alte zone ale globului prin negocieri, 
prin mijloace pașnice.

Ministrul de externe al Mexicului, 
Bernardo Sepulveda Amor, a trecut 
în revistă, în discursul său, contri
buțiile importante ale O.N.U. la 
sprijinirea accesului la independență 
a numeroase state foste colonii, care 
au 'intrat în rindul membrilor Na
țiunilor Unite, pășind pe calea unei 
dezvoltări de sine stătătoare. Tot
odată, el a arătat că, în cele patru 
decenii de existență a O.N.U., în 
activitatea organizației mondiale s-au 
manifestat o serie de neajunsuri da
torate promovării de către o serie 
de stgte a unor interese unilaterale, 
nesocotirii normelor și principiilor 
dreptului internațional.

Ministrul de externe mexican a 
consacrat în continuare cea mai mare 
parte a discursului său prezentării 
marilor probleme cu care sînt con
fruntate țările în curs de dezvoltare 
din America Latină și de pe alte 
continente ca urmare a înrăutățirii 
stării de subdezvoltare, creșterii po
verii datoriei externe și a ratei înal
te a dobînzilor. El a subliniat că 
aceste probleme trebuie rezolvate de 
urgență prin soluții viabile, de fond 
și pe termen lung.

Problema datoriei externe a sta
telor din America Latină și a celor
lalte țări în curs de dezvoltare, a 
spus el, nu se poate rezolva prin 
concesii temporare făcute statelor 
debitoare. .Pentru a plăti, noi avem 
nevoie de o creștere economică sus
ținută. Este nevoie de dialog între 
statele creditoare și cele debitoare, 
a accentuat ministrul mexican, adău
gind că sînt necesare negocieri glo
bale care să ducă Ia elaborarea de 
soluții echitabile în marile probleme 
economice și financiare ce confrun
tă întreaga omenire și în special 
țările rămase in urmă din punct de 
vedere economic.

De asemenea, vorbitorul a apre
ciat că- o sarcină prioritară a actua
lei sesiuni o constituie, promovarea 
unor' măsuri concrete de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră. A sosit timpul, a declarat vorbi
torul, să oprim această cursă nebu
nească și dramatică spre război.

Întrevedere 
sovieto-americană
NEW YORK 26 (Agerpres). — La 

New York a avut loc o întrevedere 
între Eduard Șevardnadze. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. și secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz. Au fost abor
date. după cum menționează agen
țiile T.A.S.S.. Associated Press și 
France Presse. probleme ale relații
lor sovieto-americane. cu precădere 
cele referitoare la securitate. Con
vorbirile. precizează T.A.S.S., s-au 
desfășurat în contextul pregătirii 
preconizatei întîlniri din luna noiem
brie. de la Geneva, dintre Mihail 
Gorbaciov. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. și președintele 
S.U.A., Ronald Reagan. S-a convenit 
ca schimbul de păreri și asupra altor 
probleme să fie continuat în cadru 
întilnirii. de la 27 septembrie, de la 
Washington, dintre președintele Ro
nald Reagan, secretarul de stat 
George Shultz si Eduard Șevardnadze, 
subliniază in încheiere T.A.S.S.

„SFIDAREA NUCLEARA" Șl REPLICA CIVILIZAȚIEI EUROPENE
...Helsinki, septembrie. Pe esplanada din Fața pieței centrale, care îm

podobește faleza cu ghirlande multicolore din infinitele curcubee ale 
toamnei, cîteva sute de oameni, in mare parte tineri, s-au întrunit pentru 
a-și face cunoscuta voința de a trai în securitate, într-o lume eliberată 
de amenințarea nucleară. Sînt reprezentanți ai mișcărilor pentru pace 
nu numai din Finlanda, ci și din Suedia, Danemarca, Norvegia și -chiar 
din mai izolata Islandă. in această revărsare de culori, predominantă este 
culoarea albastră, ce se regăsește pe drapelele naționale ale aproape 
tuturor țărilor nordice. Este albastrul transparent al cerului‘.nordic din ~zj- 
lele fără început și fără sfirșiț ale verii. Sau poate al mării ce îmbrăți

șează prin miile de brațe ale golfurilor și fiordurilor întreaga Peninsulă 
Scandinavă, statornicind în toate cele cinci țări sentimentul unei comuni
tăți de interese și de destine.

Albastrul este prezent și pe emblemele multora din mișcările nordice 
pentru pace. Culoarea albastră - culoare a speranței. Speranță nutrită 
din aderența tot mai largă a noi și noi categorii sociale la ideile și 
programele acestor mișcări. Stau mărturie marile manifestații de la Stock
holm și Copenhaga, Helsinki și Oslo, marșurile și ștafetele păcii, nenumă
ratele acțiuni comune organizate în întreaga regiune nordică.

Lecția celor 3 652 de zile. 
Activitatea mișcărilor pentru pace 
din Finlanda s-a aflat în ultimele 
săptămîni și luni sub semnul aniver
sării a 10 ani de la semnarea Actu
lui final de la Helsinki al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa. Din inițiativa organizației 
„Artiștii — pentru securitate și co
operare in Europa", în luna august 
au avut loc mai multe concerte con
sacrate acestei aniversări. La una din 
manifestări, desfășurată in parcul 
Kaivopuisto, actrița suedeză Bibi An
dersson a dat citire Apelului semnat 
de peste o sută de oameni de cul
tură din cele 35 de țări participante 
la istoricul forum european. Apel a- 
dresat statelor care in urmă cu un 
deceniu au găsit limbajul comun 
pentru a se înțelege asupra căilor și 
metodelor ce se impun pentru a edi
fica o Europă în care popoarele să 
se simtă în mai mare siguranță, să 
poată conlucra pentru mai binele fie
căruia și pentru progresul general. 
„Zece ani au trecut de la semnarea, 
la Helsinki, a Actului filial al Con
ferinței pentru securitate si coopera
re iii Europa... Zece ani înseamnă 120 
de luni, 3 652 de zile. Este o perioadă 
de timp lungă, dar și scurtă, compa
rativ cu mileniile care au trebuit 
pentru crearea., culturii noastre atît 
de bogată și de diversă. Este o pe
rioadă scurtă și comparativ cu mili
oanele de ani cind planeta noastră ar 
trebui să se invirtă in Univers ca un 
imens desert, doar populat de vie
tăți primitive — dacă ar izbucni un 
război nuclear. Ar trebui să fim fe
riciți că am putut trăi aceste 3 652 
de .zile fără să cunoaștem o aseme
nea catastrofă"...

Semnatarii Apelului, oameni de di
ferite orientări ideologico-politice, în
tre -care Leonard Bernstein, Simone de 
Beauvoir, Evghenii Evtușenko, Gun
ter Grass, Alberto Moravia, Jannis
Ritsos, Harry Belafonte. Ingmar Berg
man, Radu Beligan. Friedrich Diir- 

renmatt, cheamă toate statele 
participante la Conferința gene- 
ral-europeană să continue proce
sul de. Înfăptuire a unei securități 
trainice pe continent, stabilind un 
„pod cultural" pe deasupra tuturor 
frontierelor, reunind toate conștiin
țele atașate idealurilor . umaniste ale

Preocupări și obiective ale mișcării 
pentru pace în țările nordice

păcii. „Noi credem că trăim intr-o 
lume tânără — se arată în finalul do
cumentului — o lume care are ne
voie de dezvoltare și pe care nu ne 
putem permite să o pierdem".

Peste cîteva zile, la începutul lunii 
octombrie, tot din inițiativa mișcării 
pentru pace din Finlanda, la Helsinki 
va avea loc o întîlnire a organiza
țiilor pacifiste din țările europene, 
S.U.A. și Canada, avînd ca /obiectiv 
organizarea unor acțiuni comune in 
sprijinul destinderii, dezarmării și 
securității in Europa și pe plan 
mondial. La sediul „Comitetu
lui pentru pace din Finlanda" 
l-am intilnit pe secretarul aces
tei organizații, MIKKO LOHIKOSKI. 
Ar fi poate suficient de menționat 
că organizația, fondată în 1949, gru
pează peste 30 000 de membri, repre- 
zentind aproape toate forțele politice 
finlandeze, pentru a înțelege starea 
de efervescență ce domnește aici, la 
sediul central : se pregătesc afișe, 
broșuri, lozinci, se discută la telefon 
cu birourile din alte orașe.- Vor
bind despre marea diversitate de ori
entări. și convingeri politice ale mem
brilor organizației, Lohik.oski subli
niază că aceasta nicidecum nu în
greunează activitatea, „tn pofida 

deosebirilor politice și filozofice — 
spune el — există ceva comun, ceva 
care ne face pe toți să fim alături : 
și anume, preocuparea pentru asi
gurarea păcii, sentimentul unanim 
împărtășit că, prin eforturi unite, 
putem contribui la înfăptuirea aces
tui țel“.

O comunitate de destine. 
Obiectivul principal — obiectiv 
concret de luptă pentru-toate orga
nizațiile pacifiste din Finlanda — 
este crearea unei zone libere de arme 
nucleare in Nordul Europei. Ideea 
s-a născut tot aici, în „țara miilor de 
lacuri", în u-rmă cu peste două de
cenii. „Inițiativa Kekkonen", cum 
este ea cunoscută, după numele fos
tului președinte finlandez, a găsit 
ecou în toate țările nordice. In ulti
mii ani ea a fost reactualizată, in- 
spirînd numeroase acțiuni politice Ia 
nivel statal, ca și ample campanii ale 
mișcărilor pentru pace din cele cinci 
țări.

Ce a determinat reactualizarea 
acestei idei • și ce șanse de reușită i 
se acordă ? întrebarea am adresat-o 
unor factori de răspundere din Mi
nisterul Afacerilor Externe, la parla
ment, ca și in convorbirile cu re
prezentanți ai conducerilor unor 
partide, cu lideri ai organizațiilor 
pentru pace. Făcînd abstracție de 
deosebirile de. limbaj — mai reținut 
și mai „diplomatic". în cazul repre
zentanților oficiali,: mai direct și mai 
patetic din partea exponenților opi

niei publice — răspunsul ar putea fi 
sintetizat in citeva cuvinte. S-a în- 
timplat ceva in ultimii ani : pacea 
este mai nesigură ; în Europa a 
crescut mai mult ca oricind amenin
țarea nucleară ; popoarele continen
tului sînt tot mai conștiente că tre
buie să acționeze și să impună mă
suri de înlăturare a acestei pri
mejdii.

„Acum, cind noile rachete cu 
rază medie de acțiune sînt o reali
tate in Europa, spune KALEVI SUO- 
MELA, secretarul general al orga
nizației „Uniunea păcii", popoarele 
din Nord se simt la fel de amenin
țate ca și cele din centrul continentu
lui. Avind in vedere faptul că măsu
rile luate de o parte generează — și 
au generat — contramăsuri de cea
laltă parte, se poate spune că razele 
de acțiune ale rachetelor se vor in
tersecta deasupra capetelor noastre. 
Rachetele vor survola și Scandina
via. Dezvoltarea tehnologiei militare 
ne-a făcut și mai dependent! de tot 
ceea ce se întâmplă în restul conti
nentului. Dar, deși rachetele s-au in
stalat — continuă interlocutorul — 
mișcările pentru pace nu s-au re
semnat, așa cum au prezis unii. 
Dimpotrivă, au crescut in amploare 
manifestările de masă împotriva ra
chetelor, s-au. diversificat formele de 
luptă, au devenit mai clare obiecti
vele imediate ale acțiunilor iniția
te. Ce poate fi mal semnificativ decît 
imensa diversitate a celor ce se ra
liază mișcării pentru dezarmare și 
pace I Numai in Finlanda au fost 
create zeci de organizații, multe din
tre ele constituite după criterii pro
fesionale : medici, fizicieni, profe
sori, artiști, arhitecți, ingineri etc. 
Iar numărul lor crește de la o lună 
la alta. Este un semn al înțelegerii 
la scară națională a răspunderii ce ne 
revine fiecăruia' și tuturor pentru 
soarta planetei". Suomela vorbește 
despre numeroasele broșuri și cărți 
elaborate de specialiști din diverse 

domenii care, în timpul lor liber, se 
consacră studiului consecințelor mul
tiple ale unui conflict nuclear, evi
dențiind, totodată, posibilitățile prac
tice existente pentru a se evita o ase
menea evoluție.

Semnificația unui con
sens. Atît »Uniunea păcii", cit și 
„Comitetul pentru pace din Finlanda" 
— principalele două organizații paci
fiste finlandeze — se pregătesc intens 
pentru organizarea unor ample ac
țiuni comune cu mișcările pentru pace 
din Suedia, Danemarca și Norvegia, 
sub lozinca „Traktat Nao 1“ (Tratat 
acum!). In lunile de vară a fost 
inițiată o campanie de semnături in 
favoarea încheierii neîntîrziate a 
unui tratat de denuclearizare a nor
dului Europei, campanie încheiată 
de curînd la Oslo. Rezultatele aces
tui „plebiscit nordic" vor fi pre
zentate apropiatei reuniuni interpar
lamentare de la Copenhaga, a cărei 
temă principală de dezbateri va fi, 
de asemenea, den’uclearizarea nordu
lui Europei. în zilele reuniunii inter
parlamentare vor fi prezenți și. re
prezentanții mișcărilor pentru pace 
din țările nordice, care vor prezenta 
sugestiile și. propunerile lor pentru 
materializarea acestei inițiative.

Ideea zonei denuclearizate se bucu
ră de sprijinul unor largi forțe po
litice. Secretarul cu probleme inter
naționale al Partidului Social-Demo
crat, LAURI KANGAS, declara în 
acest sens că „toate partidele socia
liste și social-democrate din Nord 
sprijină inițiativa denude arizării 
acestei regiuni a continentului. Iar 
aceasta este cu atît mai semnificativ, 
sublinia d-sa, cu cit partidele socia
liste, împreună cu alte forțe de stin
gă, dețin majoritatea în parlamen
tele țărilor nordice, chiar dacă nu în 
toate aceste țări ele se află la pu
tere". La rindul său, OIVA BJORK- 
BACKA, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Finlandez, arăta că „în 
Finlanda există un consens național 
asupra problemei zonei denucleari
zate in nordul Europei, comuniștii 
finlandezi pronunțindu-se în mod 
consecvent pentru o largă conlucrare 
a tuturor forțelor atașate cauzei pă
cii, pentru a obține garanții că aceas
tă regiune va fi liberă de arme nu
cleare".

Din Arctica pînă-n Corint. 
Pe un mare afiș pe care l-am vă
zut la sediul din Helsinki al Comi
tetului pentru pace, se putea citi : 
„O zonă liberă de arme nucleare de 
la Arctica pină-n Corint". Am abor

dat adesea în discuțiile purtate atît 
cu factori politici, cit și cu repre- 

. zentanți ai mișcărilor pentru pace din 
Finlanda și din alte țări nordice 
semnificația acestei acțiuni. TOM 

■ SODERMAN, director in Ministerul 
de Externe, arăta in legătură cu 
aceasta că „Finlanda privește proble
ma unei zone denuclearizate in Nord 
nu în mod izolat, ci ca o parte com
ponentă a dezvoltării procesului de 
destindere și de înfăptuire a secu
rității europene". „Cunoaștem propu
nerile României și ale altor țări din 
Balcani pentru crearea unei zone de
nuclearizate, de bună vecinătate și 
colaborare pașnică in regiunea dv. 
geografică — spunea, la rindul său, 
Kalevi Suomela. Realizarea unui «co
ridor al păcii” din Nord și pină în 
Sud s-ar înscrie ca o contribuție la 
eforturile pentru eliminarea armelor 
nucleare de pe ansamblul conti
nentului".

într-o lungă convorbire pe această 
temă, REIJO WILENIUS, președin
tele Consiliului Național (organism 
de conducere al Comitetului pentru 
pace), profesor de filozofie la Uni
versitatea din Helsinki, declara : „A 
sosit momentul să se înțeleagă de 
către toți că, în fața amenințării co
mune ce planează asupra popoarelor 
europene, este nevoie de acțiuni co
mune. Pe deasupra oricăror deose
biri de opțiuni politice și de convin
geri filozofice. Fără nici o îndoială, 
dreptul la pace este un drept primor
dial". „Ceea ce este specific Finlan
dei, a continuat d-sa, este concor
danța dintre obiectivele politicii ex
terne oficiale și cele ale mișcării 
pentru pace, tn diverse probleme și 
acțiuni concrete noi avem de făcut 
observații, unele critice chiar, însă in 
problemele păcii și dezarmării ne în
tâlnim pe aceleași coordonate".

Ca filozof, profesorul Wilenius ri
dică multe întrebări privind evoluția 
umanității în pragul anului 2000. Re- 
ferindu-se la marile „sfidări" ale pre
zentului, la crizele acute ce con
fruntă omenirea — de la criza ener
giei la criza de apă, poluarea, foa
metea, subdezvoltarea —. subliniază 
în final că cea mai gravă sfidare, 
este „sfidarea nucleară". „Războiul 
nuclear nu este o fatalitate — conchi
de d-sa. Pentru a înlătura însă o ase
menea eventualitate este nevoie să 
învățăm să conviețuim într-o lume 
atât de diversă, să conviețuim în res
pectul demnității fiecăruia. Este, 
cred, cel mai greu examen pe care 
va trebui să-l treacă ' umanitatea".

Dumitra ȚINU
Helsinki

Cazul „Rainbow Warrior 
Precizări ale primului 

ministru francez
PARIS 26 (Agerpres). — Intr-o de

clarație televizată, primul ministru 
al Franței, Laurent Fabius, a con
firmat oficial că întreaga responsa
bilitate pentru inițierea atentatului 
ce a determinat scufundarea, in por
tul neozeelandez Auckland, a navei 
„Rainbow Warrior", aparținînd miș
cării ecologiste internaționale „Green
peace", revine, fostului ministru al 
apărării — Charles Hernu — care a 
demisionat săptămâna trecută, pre
cum și fostului șef al serviciilor se
crete franceze, Pierre Lacoste, de
mis din funcție, informează agenți
ile internaționale de presă. Pre
ședintele Franței, Franqois Mitter
rand, precum și Bernard Tricot, în
sărcinat cu conducerea anchetei in 
acest caz, au fost dezinformați, a 
spus premierul francez, menționind 
că, personal, nici el nu a fost infor
mat asupra pregătirii unei asemenea 
acțiuni.

Pe de altă parte, Laurent Fabius 
a lăsat să se înțeleagă că Franța nu 
va renunța la testele sale nucleare 
în Pacificul de sud. Nava „Rainbow 
Warrior" urma să conducă o flotilă 
a mișcării ecologiste internaționale 
„Greenpeace" infr-o nouă acțiune de 
protest, în zona atolului Mururoa, 
împotriva acestor experiențe.

LONDRA 26 (Agerpres). — Or
ganizația ecologistă internațională 
„Greenpeace" este vital interesată tn 
sistarea testelor nucleare franceze in 
zona Pacificului de sud, primirea 
unor compensații din partea Franței 
pentru scufundarea navei sale „Rain
bow Warrior" fiind cu totul și cu to
tul secundară, a declarat, după cum 
menționează agenția Associated 
Press, Brian Fitzgerald, purtătorul 
de cuvînt al organizației.

BONN 26 (Agerpres). — în Bun- 
destagul vest-german au fost iniția
te dezbateri pe marginea afacerii le
gate de nava „Rainbow Warrior".

Luînd cuvîntul în numele opozi
ției social-democrate, deputatul Kar
sten Voigt s-a pronunțat pentru în
cetarea experiențelor nucleare fran
ceze în atolul Mururoa din Paci
ficul de sud și pentru acordarea de 
despăgubiri materiale proprietarilor 
navei.

Vorbind în numele guvernului fe
deral, Juergen Moelleman, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, a 
amintit că R. F. Germania se pro
nunță pentru o interzicere gene
rală a . experiențelor nucleare, pre
cizează A.F.P,
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