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SPIRITUL REVOLUȚIONAR,
izvorul faptei durabile,
al împlinirilor socialiste
Procesul revoluționar nu va înceta niciodată, deoa
rece permanent trebuie să acționăm pentru perfecționa
rea activității noastre, pentru ridicarea nivelului dezvol
tării economico-sociale, pentru un om nou, cu o înaltă
conștiință revoluționară, cu înalte cunoștințe științifice și
culturale, care să ducă cu mîndrie mai departe făclia civi
lizației, a progresului, cuceririle revoluționare.
NICOLAE CEAUȘESCU
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Cu randamente zilnice maxime
- așa recoltează acum combi
nele în lanurile cooperatorilor
din Mihăilești, județul Buzău
Foto :

Dorin Ivan

CULESUL, TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA REEOITEI
urgentate la maximum, în condiții de maximă calitate!
• Prin puternica mobilizare a forțelor și folosirea
din plin a fiecărei ore bune de lucru, în fiecare unitate
agricolă trebuie să se asigure realizarea și depășirea

vitezelor stabilite la recoltare, astfel îneît întreaga
producție să fie strînsă și pusă la adăpost în timp cît
mai scurt și fără pierderi.
• Transportul și depozitarea

recoltei se cer să

fie temeinic organizate, pentru ca tot ce se culege în
în această lună, viața politică a
tare economico-socială. O bătălie
țării a fost marcată de evenimente
care cere, deopotrivă, unirea tutu
cu multiple șl adînci semnifiror forțelor și potentelor creatoare
cații : Congresul consiliilor popu
ale națiunii,
implicarea activă,
lare, vizitele de lucru ale tovarășului
nemijlocită a fiecăruia în această
Nicolae Ceaușescu în Capitală și în ța
operă constructivă. O bătălie, deci,
ră, deschiderea noului an de învățăcare cere și ea luptători adine pă
mînt școlar și universitar în prezența
trunși de spiritul revoluționar, de
conducătorului partidului și statului
voința de a nu precupeți nici un
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
efort pentru ca fiecare dintre măre
a tovarășei Elena Ceaușescu. Ex
țele obiective pe care ni le-am pro
presie' a profundului democratism
pus să prindă viață, asigurînd îna
intarea neabătută pe drumul care
al
orînduirii noastre, noul
și
duce spre culmile visate ale comu
rodnicul dialog de lucru al tovară
nismului.
șului Nicolae Ceaușescu cu țara, cu
, făuritorii bunurilor materiale și spi
A fi pătruns de spirit revoluțio
rituale a pus în relief înalta răs
nar înseamnă, astăzi, înainte de
pundere cu care acționează partidul,
toate a-ți face exemplar datoria la
secretarul
său
general.
pentru
locul de muncă, a îndeplini la cei
mersul înainte neabătut al societății
mai înalți parametri calitativi și de
românești, în acest cadru evieficiență sarcinile de plan. Un im
dențiindu-se
necesitatea
ca în
perativ ce-și trage seva din înseși
toate domeniile operei ,de edifi
datele fundamentale ale dezvoltă
care a socialismului să se imprime
rii noastre : economia românească
un spirit autentic de muncă și luptă
■este astăzi un uriaș complex econo
revoluționară, S-au ilustrat astmic, caracterizat prin armonie, uni
fel, o dată măi mult, consectate și dinamism, neîndeplinirea in
vența gîndirii și acțiunii secredicațiilor de plan într-o unitate eco
tarului general al partidului, tova
nomică, într-o ramură a economiei
rășul Nicolae Ceaușescu, înțelegerea
naționale repercutîndu-se negativ
superioară a adevărului potrivit că
asupra activității din alte întreprin
ruia spiritul revoluționar constituie,
deri și sectoare ale economiei,
și în etapa’ actuală, și~va constitui" ’ creind dificultăți întregului; De
și în viitor, izvorul nesecat al vita
aceea, spiritul revoluționar se exlității și tinereții partidului, un
primă cl'ectiv în muncă temeinică,
uriaș factor de potențare a efortu
aflată sub semnul înaltei responsa
rilor noastre îndreptate spre propă
bilități ; în folosirea cu maximum
șirea și progresul accelerat al pa
de randament a timpului de lucru,
triei socialiste.
dat fiind că astăzi secunda, minu
tul, ora valorează înzecit sau însu
Această concepție valorifică în
tit față doar de cîțiva ani in urmă ;
mod strălucit experiența istorică a
în atitudinea și comportamentul de
partidului nostru comunist, a Între
bun
gospodar, în valorificarea su
gii noastre mișcări revoluționare,
perioară a materiilor prime, mate
istorie care confirmă, prin mii șirialelor, energiei și combustibililor,
mii de fapte, că ceea ce a dat co
pornind de la adevărul simplu că
muniștilor, militanților revoluționari
pentru producerea lor societatea în
puterea de a învinge orice greutăți,
ansamblul său a cheltuit importante
de a se ridica deasupra oricăror
energii umane. însemnate valori
obstacole a fost spiritul revoluțio
materiale și financiare ; în grija
nar ce le călăuzea viața și lupta,
pentru înalta calitate și competiti
credința în justețea cauzei în slujba
vitate a produselor făurite prin tru
căreia se înrolaseră, înalta răspun
dere pentru prezentul și viitorul pa
da brațelor și minții fiecăruia, avind
triei. Concepție care își află puter
în vedere că ele reprezintă nu nunic ecou în realitățile de astăzi,
mai cartea de vizită a clasei noastre
cînd țara traversează momente homuncitoare, a țărănimii, a intelectărîtoare ale devenirii sale istorice,
tualității noastre tehnice, ci însăși
fiind angajată cu toate energiile și
puterile creatoare într-un ’efort con- . condiția fundamentală a participării
eficiente și active la circuitul mon
structiv de o amploare fără prece
dial al bunurilor și valorilor mate
dent, într-o uriașă ofensivă a mo
riale.
dernizării și aplicării hotărîte a ce
lor mai înalte cuceriri ale geniului
In același timp, datoria înfăptuită
uman, într-o vastă bătălie pentru
exemplar trebuie să fie în perma
îndeplinirea celor mai cutezătoare
nență însoțită de o atitudine fermă,
și grandioase programe de dezvolintransigentă față de cei care în loc

de bunuri de înaltă calitate produc

spune pe nume lipsurilor, deficien
țelor, neajunsurilor, tăria de a ana
liza și stabili corect cauzele lor, efortul de a face bine înțelese de
către fiecare om al muncii impor
tantele lor consecințe asupra muncii
și vieții tuturor, asupra muncii și
vieții fiecăruia dintre noi. Dezvălui
rea curajoasă, promptă a unor ase
menea lipsuri și neajunsuri, departe
de a constitui o dovadă de slăbiciu
ne a unui colectiv, reprezintă pri
mul pas, premisa esențială pentru
. înlăturarea lor, stînd mărturie în
crederii colectivului în capacitatea
sa de a le depăși. Spiritul revoluțio

află secvențe, semnificati
ve prin ele însele, din
existența
atîtor și atîtor
individualități, din absolut
toate păturile sociale, Istorie umană veritabilă, cu
luminile și umbrele ei,
călăuzită, prin norme j ți
ridice precise, să evolueze
în spațiul epocii, confir
mată sau chemată și obli
gată să răspundă corect la
glasul acestei • epoci, con
form drepturilor și datori
ilor înscrise în Constituția

și legile votate de noi toți,
Dar, după cite înțeleg, nu
de
expunere
teoretică
aveți nevoie...
— Introducerea
făcută
de
dumneavoastră
este
exact expunerea de motive a reportajului pe care
vrem să-l realizăm,
reportaj
despre oameni,
despre
întîmplările
despre atitudinile lor.
tr-un cuvînt, secvențe de
viață, așa cum le-ați numit, conturînd, prin
ele
însele,
semnificații
mai
largi din existența noastră de zi cu zi.
— Atunci, ocupați un
scaun in colțul biroului. Și
urmăriți ce se petrece.
Intrați ! — invită notarulșef, ca răspuns la prima
bătaie de ușă a solicitanților de afară.
Ore in șir am urmărit
de
trecerea unui fluviu
oameni prin fața notarului. întrebări, răspunsuri,
replici scurte. explicații

- un imperativ la ordinea zilei
chiar și acolo unde condițiile climatice
sînt mai dificile -

umărul și a acționa stăruitor pentru
depășirea lor.
A fi pătruns, astăzi, de spirit re
voluționar înseamnă, totodată, a fi
un cutezător
vizionar al zilei de ,
miine, un neobosit căutător și pro(Continuare în pag. a V-a)

de detaliu, precizări —
toate referitoare la întoc
mirea de
acte
numite,
îndeobște, curente : copii
legalizate de acte de naș
tere sau de căsătorie sau
de deces
(viața sub as
pectele ei fundamentale !),
deschideri de
succesiuni,
eliberări de certificate de
moștenitori, chiar și... perfectarea, între doi cetățeni,
a unui împrumut în bani.
etc., etc. Lucruri obișnui
te — îmi ziceam

ETICII COTIDIENE

ÎN PRIMUL RÎND CALITATEA!

nar presupune, totodată, participa
rea activă la efortul de înlăturare a
neajunsurilor, hotărîrea de a pune

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strips porumbul pînă
in seara zilei de 27 septembrie;..

(UN REPORTAJ TRANSMIS DIN JUDEȚUL VRANCEA DE
ECHIPA DE REPORTERI A „SCINTEII"
In. pagina a lll-a
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Co entina cu noile sale construcții impresionează prin arhitectură nouă, modernă

LECȚIA DE OMENIE
Acte... Acte... Acte...
Dosare și iarăși dosare,
cu dată, cu număr. Rînduri-rinduri de rafturi pli
ne cu dosare.
— O lume de hirtii —
exclam ieșind de la arhi
vă impresionat de imagi
nea atîtor acte concentra
te la un loc. Afirmație
naiyă, inoportună ? Așa
s-ar părea, descifrînd, cu
coada ochiului, zimbetul
politicos, dar sceptic,
pe
fata tovarășei Lucia Con
dor. la -data documentării
noastre notar-șef al secto
rului 6 ; azi notar-șef al
municipiului
notariatului
București.
— Așa ai fi ispitit
..... . ; s-o
numești la prima vedere :
o lume de hirtii — ne
spune gazda noastră in
timp
ce
regăsim, după
cîțiva pași, biroul notarului-șef. în realitate este
o lume vie. in adevăratul
înțeles al cuvîntului. Din
colo de norma juridică a
autentificării și legalizării
anumitor acte — și sint
extrem de numeroase și
chiar surprinzătoare prin
cerințele pe care le ridică
viața, miile ei de situații
neprevăzute — acte întoc
mite și
eliberate
prin
competența
noastră, în
lesnind cetățenilor dove
direa și valorificarea drep
turilor lor civile se află,
repet, viață, viață pasio
nantă. Un act, dincolo de
aspectul și rațiunea lui
juridică, este o lume în
mișcare sintetizată, căpătind înțelesul obiectiv ne
cesar prin trăsăturile strict
particulare ale
cazului
puse de acord cu normele
generale de conviețuire în
societate. O lume de hîr^ii ? Nicidecum ! Aici se

aceeași zi să fie pus la adăpost.

justificări ; spiritul revoluționar im
plică, așadar, ca pe un dat funda
mental spiritul critic, curajul de a

In această perioadă, pe agenda de lucru a oamenilor muncii din agri
cultură se află înstrise un mare număr de lucrări, toate de cea mai mare
importanță pentru recolta acestui an, dar și pentru pregătirea celei viitoare. Ne vom opri în rîndurile de față la citeva aspecte legate de stringerea și depozitarea roadelor toamnei.
Imperativul care trebuie să mobilizeze în aceste zile toate forțele de
la sate îl constituie intensificarea la maximum a recoltării. Stadiul lucră
rilor la zi, cît și timpul înaintat în care ne aflăm detașează cerința ur
gentării culesului la toate culturile, dar în mod deosebit al legumelor,
fructelor, cartofilor și ăl sfeclei de zahăr, produse la care vremea nefa
vorabilă, ce poate surveni în această perioadă de la o zi la alta, poate
determina pierderi mari de producție. O atenție aparte trebuie să se
acorde și recoltării porumbului, cultură la care, datorită suprafeței mari
ocupate, a mai rămas de- efectuat un mare volum de lucrări. Aici, culesul
poate fi considerat încheiat doar atunci cînd toată producția a fost strînsă,
transportată din cîmp și depozitată, inclusiv resturile vegetale, pentru a
se lăsa terenul liber pentru executarea arăturilor.
Intre obiectivele de stringentă actualitate se înscrie și mai buna or
ganizare și desfășurare a transportului și depozitării producției. Situația
actuală, cînd pe cîmp se află mari cantități de porumb, sfeclă de zahăr
și alte produse recoltate, care pot fi surprinse de timpul nefavorabil cu
toate consecințele ce decurg din aceasta, trebuie să determine concentra
rea și utilizarea la întreaga capacitate a tuturor mijloacelor de transport
repartizate, inclusiv mobilizarea tuturor atelajelor existente in unitățile
agricole și la gospodăriile populației.
Sînt acestea doar două din problemele de mare actualitate care
trebuie să stea în atenția organelor și organizațiilor de partid de la sate,
a consiliilor populare și a conducerilor unităților agricole pentru a se
asigura pretutindeni o puternică concentrare a forțelor ia culesul, trans
portul și depozitarea cît mai grabnică și fără pierderi a întregii recolte
de toamnă.

vechi, dar îl pun eu
punct — mărturisește,
timp ce
notarul îi sem
nează actele — sint meca
nic de meserie, îl fac ca
nou". „Să-l
stăpîniți să
nătos !“ — îi urează, zîmbind, ■ notarul-șef. „Mul
țumesc, mulțumesc mult!".
Mă incintă' și pe mine
bucuria lui și-mi închipui
cum, ajuns acasă, omul acela își va sufleca mînecile, cum va lua el piesă
cu piesă întreg
motorul,
cum...
Sint și intîmplări triste
— viața își are urcușurile
și coborîșurile ei... O soție,
moștenitoare unică a so
țului decedat, cu mîhnirea
săpată pe față, primește
actul in care
agoniseala
lor comună, de-o viață, e
înscrisă pe numele ei. Da,
pentru eă actul este o
simplă formalitate, nece
sară. desigur, pentru
ca
lucrurile să fie limpezi in
raporturile cu
societatea
sau cu rudele, dar dincolo
de act este o mare durere,
evidentă, cu toate că , re
ținută. Și bănui in sufletul
ei nedumeriri și semne de
întrebare adresate
viito
rului în care mereu
simți lipsa umărului
ternic al bărbatului.
Ușa se închide in urma
femeii. Și raza de soar?
de pe birou, tot mai pieziș
strecurată
pe fereastră,
mi se pare atit de melan
colică, în strălucirea
ei
vătuită, de toamnă. Aido
ma unui apus in pragul
iernii...
Bătaie în ușă. Cam puternică. Și tresărim. Intră
impetuos un tînăr înalt,

mărind cum
deplasează încet, dintr-o parte
în alta, în ritmul orelor,
raza de soare a lui septembrie pe biroul notarului-șef.
Viața
impune
fiecăruia să țină ordine în
raporturile lui cu societa
tea, cu ceilalți semeni ai
lui. Sigur, în spatele fie
cărui act de acest gen
trebuie să se ascundă
o
scurtă poveste, pe care
ți-o poți ușor închipui. De
exemplu, nu e greu să
ghicești satisfacția unei
perechi de tineri care
perfectează actul de vînzare-cumpărare a
unui
apartament — cite visuri
nu-și fac ei,;, visuri de
viitor, cite griji nu-i încearcă de pe acum : „cum.
îl mobilăm, unde stabilimi
dormitorul, unde sufrage1
ria..." ; sau
emoția, cu
stîngăcie ascunsă, a unui
om intre două vîrste, care
Dionisie ȘINCAN
și-a achiziționat un auto
turism la o licitație : „e (Continuare în pag. a Il-a)

Foto : E. Dichiseanu

Din dragoste de țară

CUVINTE DE LAUDA

Fiorul stirpei noastre din vaduri milenare,
Ne-nvăluie asemeni unui străvechi vestmint.
Cu vrednicia muncii cuprindem larga zare,
Indătinînd prin vreme supremul legămînt.

PENTRU ARHITECTURA
NOASTRĂ NOUĂ

Am dăruit elanuri din dragoste de țară
- Columne ca mărețul voltaic curcubeu
Improspătind in fapte pe cei care luptară,
Și-n amintiri și-n doine șoptite-n timp mereu
înflăcărări suite, spirale, in baladă
Și izbucniri cum frunza in vajnicii stejari.
Călăuziți de-a pururi de-un dor fără tăgadă,
Noi cronici scriu — embleme — victoriile mari.

Și toate, demn urmîndu-l pe OMUL dăruit
Destinului acestui popor legat de glie,
Nimbînd inalt cu focul virtuților sporit,
Aici lingă Danubiu, o nouă ROMÂNIE!
Octav SARGETIU

COLOCVIILE

ternii

• Dezbateri ideologice • lîterar-ărtistice > cle îstorîe

UMANISMUL
REVOLUȚIONAR
dimensiune a creației
contemporane
In pagina a IV-a

Dacă este să lăudăm, o laudă mare se
cuvine Școlii românești de arhitectură.
Trăim, vizibil, o epocă
a arhitecturii, a reîn
noirii fondului urban
și rural de clădiri, a
unor noi așezări și
*
așezăminte care se
percep cu Ochiul liber
oriunde te-ai întoarce.
Ca în toate dome
niile, și în acesta s-a
înfăptuit și foarte bine,
și bine, și mai puțin —
căci unde nu e loc de
progres sau de îndrep
tare sau de „mintea
românului cea de pe
urmă" ? O perioadă
premergătoare.
de
stasuri excesive, a
aruncat unele cartiere
în mediocritate, le-a
născut cam moarte,
sub presiunea canti
tății și cu ajutorul
unor cadre de con
structori nu tocmai
calificați sau scrupuloși. Dar mai apoi, și
cu precădere în ulti
mii 10—15 ani, arhitecții buni și-au luat
revanșa, iar cei ce.au
lucrat la construcții
civile, — căci aceia se
observă
mai
de-a
dreptul — s-au între
cut uneori pe ei înșiși
și au dat epocii o am
prentă de care putem
deseori fi mîndri.
Mîndri, dar nu mi
rați, Căci un simț al
arhitecturii s-a făcut

evident în matricea
poporului nostru la
nivelul caselor țără■ nești, mai ales în zona
subcarpatică, dar și in
Maramureș, unde aș
zice că instinctul și
talentul s-au unit Și
au făcut posibilă, fără
prea
multă
școală,
apariția unui stil ro
mânesc aparte, de o
anume exuberanță a
formelor și volume
lor in sud, de o ex
presivă gravitate sus,
Ia miazănoapte. Ne
putem lăuda cu multe
case zimbitoare de
Vîlcea, Argeș, Dîmbo
vița sau Buzău ori cu
altele, sobre și echili
brate, pe valea Marei sau Izei. Acest
instinct ancestral s-a
exersat multă vreme
în condiții nu tocmai
comode, dar tot a
izbutit să lase nenu
mărate semne ale unei
etnografii remarcabile,
pe care, în cele mai
multe cazuri, fericite,
noi le păstrăm cu gțijă, însă alteori, în ca
zuri mai puțin fericite, le lăsăm să fie
înlocuite, de cite un
urmaș ignorant, printr-o bicisnică „mo
dernitate" inexpresi
vă. Din acest punct
de vedere, unele sate
au tendința să se
„neutralizeze", ceea ce
apare ca o greșeală
nedorită de nimeni.

Dar, oare, orașele
nu s-au „neutralizat"?
Poate că da, în partea
lor ternă, uniformizant-mediocră, de care
se fac vinovați și unii
din primii arhitecți ai
conceptului de mo
dernitate - socialistă,
victime uneori ale economiei, nu atît de
bani, cît de talent,
care au lipit panouri
prefabricate in para
lelipipede (de la în
ceput cam degradate)
si le-au numit case,
în schimb, hotărît nu
în zona de perfor
manță, cu multe și
sesizante unicate, în
ansambluri urbanisti
ce inspirate, cii precădere
în
centrele
politic- administrative,
unde, de pildă. Vas
luiul nu seamănă de
loc cu Tulcea, nici
Tîrgoviștea cu Piatra
Neamț ori Constanța
și unde, la urma-urmei, nu seamănă nici
un oraș cu altul,
fiindcă pentru fiecare
s-au elaborat expresii
urbanistice
diferite,
uneori adevărate „gă
selnițe". Mi-ar fi fost
greu, plimbindu-mă cu

Paul EVERAC
(Continuare
în pag. a IV-a)
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PROMOVAREA Șl AFIRMAREA

PROGRESULUI TEHNIC

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI ECONOMIC

— la nivelul cerințelor actuale!
Imperativ economic de stringentă
actualitate, promovarea progresului
tehnic reprezintă o necesitate obiec
tivă determinată de însăși dezvol
tarea impetuoasă a industriei noas
tre, ajunsă la un nivel care permite
să satisfacă cerințe din cele mat
complexe^ ale economiei naționale.
„Trebuie să nu uităm nici un mo
ment — sublinia la Congresul con

siliilor populare secretarul
ge
neral al partidului, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU — că anga
jarea fermă pe calea dezvoltării
intensive, a ridicării calității, a în
făptuirii noii revoluții tehnico-științifice este hotăritoare pentru înfăp
tuirea Programului partidului, pen
tru ridicarea patriei noastre pe noi
culmi de progres și civilizație". Cu

o puternică bază tehnico-materială.
cu o forță de muncă de înaltă cali
ficare, cu un prestigios sector de
cercetare și proiectare, municipiul
Ploiești pornește de la premise
aproape ideale de a veni în întimpinarea acestui imperativ. în unitățile
economice, institutele de cercetare și
proiectare și școlile municipiului iși
desfășoară activitatea 5197 ingineri,
1 636 subingineri, 8 342 maiștri și
tehnicieni. 1 716 economiști și 2 421 •
•cadre didactice. Totodată, adăugăm
că în unele întreprinderi, secții și
sectoare, majoritatea și. în unele si
tuații. cvasitotalitatea muncitorilor
sînt absolvenți de licee industriale.
în legătură cu principalele direc
ții de acțiune privind promovarea
progresului tehnic în unitățile in
dustriale ploieștene. consemnăm mai
întii opiniile tovarășului Mircea
Isbășoiu. secretar al comitetului mu
nicipal de partid : ..Desigur. • activi
tatea noastră în acest domeniu se
desfășoară pe baza unor programe.
Dar orice program, oricit de cuprin
zător și de fundamentat ar fi. nu
reprezintă deeit o sumă de intenții
și posibile soluții. Prevederile lui
devin valori numai și numai în mă
sura în care se trece cu hotărîre la
înfăptuirea lor. așa cum adesea ne-a
cerut secretarul general al partidului
nostru. în momentul de față,’ atenția
noastră este concentrată asupra ur
mătoarelor probleme : realizarea pri
oritară a investițiilor care urmăresc
dezvoltarea și modernizarea unor sec
ții, ateliere și Întreprinderi din mu
nicipiu, extinderea mecanizării și au
tomatizării
oroducției. sprijinirea
unităților rămase în urmă în ce pri
vește introducerea de tehnologii mo
derne și reînnoirea produselor, mai
buna valorificare a inteligentei teh
nice. extinderea autoutilării. redu
cerea consumurilor materiale. Indi
ferent însă de obiectivele urmărite,
de formele și metodele aplicate, ne
străduim ca în activitatea comite
tului municipal, a organelor și or
ganizațiilor de partid din municipiu
șă șe afirme cu ..mai rhultă vigoare
spiritul critic în evaluarea rezultate
lor și posibilităților, receptivitatea la
nou, operativitatea și consecvența în.
a duie la bun sfîrșit' acțiunile ini
țiate."
Acțiunile întreprinse de comitetul
municipal, de organele și organiza
țiile de partid din întreprinderile
ploieștene pentru promovarea *si
afirmarea progresului tehnic au de
terminat obținerea de semnificative
rezultate. Astfel, numărul temelor
de cercetare și al studiilor propuse,
pentru anul acesta de către ingineri,
muncitori și tehnicieni din unitățile
industriale este de 2 910. mai mare
decît anul trecut și în bună parte
deja realizate. Au intrat în funcțiu
ne linii de fabricație moderne și au
fost introduse noi tehnologii la ra
finăria „Vega", la întreprinderile
„Dorobanțul", și ,.Intex“-Păulești,
întreprinderea de rulmenți grei,
Combinatul petrochimic Brazi si al
tele. La avanpostul promovării și
afirmării progresului tehnic se află
reputatul colectiv al 'întreprinderii
de utilaj petrolier și minier ..1 Mai",
în colaborare cu specialiștii de la
Institutul de cercetări și proiectări
utilaj petrolier, oamenii muncii de
aici au obținut remarcabile rezulta
te : au proiectat și produs ..familia"
de platforme de foraj marin, insta
lații de forat puțuri miniere, insta
lații de forat galerii orizontale. In
perioada 1980—1985, gradul de în
noire și modernizare a produselor
fabricate în această unitate a ajuns
la 75 Ia sută din valoarea producțieimarfă.

Pentru aplicarea cuceririlor tehnîco-științifice și generalizarea expe
rienței înaintate sînt organizate, la
nivelul municipiului și în Întreprin
deri. consfătuiri, simpozioane, se
siuni
de
comunicări.
expoziții,
schimburi de experiență și alte ma
nifestări de propagandă tehnicoștiințifică.
Pe baza studiilor efectuate de cele
12 ’colective ale consiliului municipal
de control muncitoresc al activității
economico-sociale. in secretariatul și
biroul comitetului, municipal de
partid au fost analizate in acest an
diferite aspecte ale .muncii politicoorganizatorice desfășurate de orga
nele și. organizațiile de partid pri
vind promovarea și afirmarea pro
gresului tehnic. Toate aceste analize
s-au remarcat prin spiritul lor critic
și exigent in aprecierea rezultatelor

VIAȚA DE PARTID
ÎN MUNICIPIUL
PLOIEȘTI
obținute. Pe bună dreptate s-a apre
ciat că nu există o echivalență intre
realizări și posibilități. Bunăoară,
s-a constatat că. fată de potențialul
existent in municipiu, numărtll te
melor de cercetare, al studiilor, al
invențiilor și inovațiilor este încă
redus. O atăre situație este genera
tă . si de insuficienta preocupare a
organelor și organizațiilor de partid
pentru atragerea susținută a puter
nicului detașament de specialiști la
soluționarea complexelor și multi
plelor probleme cu care se confrun
tă unitățile în promovarea si intro
ducerea pe scară largă a progrfesu *
lui tehnic. în unele unități, printre
care „Dacia", „Feroemail". „Flacă
ra". „1 Mai“-Bucov, „Cablul româ
nesc".
„Sticla Prahova", se mai
mențin tehnologii, utilaje si insta
lații care nu valorifică superior ma
teria primă, energia șt combustibi
lul, procese de producție cu un grad
scăzut de mecanizare și automatiza
re. nu se manifestă stăruința nece
sară pentru reducerea consumurilor
materiale și energetice, înlăturarea
pierderilor tehnologice, recuperarea
resurselor secundare de căldură, recondiționarea și refolosirea materia
lelor. ceea ce influențează negativ
rezultatele economice ale acestor
întreprinderi. Sînt și unități, precum
Combinatul minier. Rafinăria Plo
iești, întreprinderea ^.Progresul" și
altele, care, deși disp'un de un nu
măr mare de cadre tehnice, in anul
trecut și in anul acesta nu au apli
cat nici o invenție sau inovație.
în urma analizelor efectuate de
biroul și secretariatul
comitetului

municipal de partid și a concluziilor
desprinse,, au fost adoptate măsuri
eficiente, practice de remediere ime
diată a unor deficiențe și au fost
stabilite, totodată, obiective de per
spectivă mai largă. Pe primul pian
a fost pusă mobilizarea mult mai
puternică a potențialului de creație
tehnică, prin îmbunătățirea substan
țială a activității consiliilor ingine
rilor și tehnicienilor din întreprin
deri. In organizarea consfătuirilor,
schimburilor de experiență, expozi
țiilor, organelor și Organizațiilor de
partid, consiliilor oamenilor muncii
din întreprinderi li s-a cerut să ur
mărească cu mai multă consecvență
finalizarea obiectivelor propuse, conferindu-le’ un pronunțat conținut
practic. Comitetul municipal de
partid, printr-o. redistribuire a for
țelor sale, prin implicarea ihai pro
fundă a activului său de partid, a
acordat și acordă un sprijin diferen
țiat unităților potrivit problemelor
pe care le au de soluționat. Au fost
initiate acțiuni de modernizare a
unor faze ale procesului de produc
ție de la întreprinderile ..Feroemail",
„Flacăra". „Sticla Prahova" și între
prinderea de ' materiale izolatoare
Berceni și. pe această cale, s-a asi
gurat diversificarea produselor și
ridicarea calității lor.
Desigur, se mai fac simțite mani
festări de birocratism, de conserva
torism și automulțumire, care împiedi
că, în unele întreprinderi, afirmarea
și promovarea largă a progresului teh
nic. Tocmai de aceea, organele și or
ganizațiile de partid din întreprin
deri trebuie să se afle într-o per
manentă ofensivă, să militeze cu
neobosită stăruință pentru promo
varea noului. ..pentru îndeplinirea
propriilor programe de ridicare a
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. de creștere mai accentuată
a productivității muncii. Acest lucru
este posibil și necesar prin perfec
ționarea stilului- și metodelor de
muncă, cerință pusă în evidentă în
repetate rînduri de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Subliniem aceas
ta tntrucît comitetul municipal de
partid. în examinarea aspectelor
promovării și afirmării progresului
tehnic, a abordat numai tangențial
si in termeni generali problemele
perfecționării formelor și metodelor
de muncă ale organizațiilor de partid
din unitățile industriale, ale orga
nelor de conducere colectivă. Dacă
în locul unei aglomerări de termeni
tehnici, de denumiri de mașini și
dispozitive s-ar rezerva un spațiu
corespunzător., mai consistent, preo
cupărilor organelor și organizațiilor
de partid, așa cum se anunță de.alt
fel și în titlurile referatelor și; in
formărilor.
analizele ar ciștiga în
.eficiență, ar contribui șl mai mult
la orientarea organizațiilor de partid
pe coordonatele de fond ale afirmă
rii progresului tehnic.

Constantin VARVARA
Constantin CĂPRARU

- în centrul preocupării primăriilor comunale
In continuarea ciclului de articole pe tema preocupărilor imediate și
de perspectivă ale organelor locale ale puterii și administrației de stat
om adresat primarilor VASILE SOARE, din comuna Băneasa, județul Giur
giu, și DOINA BACIU, din comuna Bălilești, județul Argeș, întrebările :
1. Ce măsuri imediate întreprindeți pentru materializarea sarcinilor
stabilite la Congresul consiliilor populare ?

Programe cuprinzătoare,
măsuri gospodărești
1. Și pentru noi, cei ce trăim și
muncim in comuna Băneasa din ju
dețul Giurgiu, programele și hotăririle adoptate de Congresul al
III-lea al consiliilor populare, orien
tările și sarcinile trasate cu acest
prilej de secretarul general al parti
dului configurează un cadru bogat
de acțiune, deschid
perspectivele
unei dezvoltări si mai puternice a
localității.
La Congres s-a subliniat că pro
blemele agriculturii trebuie să stea
în centrul atenției noastre — si Ime
diat ce ne-am întors acasă am
procedat la o temeinică organizare
a campaniei de toamnă, pentru
că, așa cum ne-a
cerut
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
executarea la timp
și in condiții de
calitate ireproșa
bilă a lucrărilor
de recoltare și însămințări va con
stitui o primă do
vadă că am înțeles spiritul celor
discutate.
Concret. în aceste zile, consiliul
popular a luat măsuri pentru recol
tarea. in toate unitățile agricole din
comună, a porumbului de pe cele
1 900 hectare (din care jumătate este
recoltat manual), a sfeclei de zahăr
și a celorlalte culturi de toamnă,
pentru insămînțarea griului și orzu
lui în termenele stabilite și în con
diții agrotehnice superioare. Jn acest
scop au fost organizate discuții cu
toti locuitorii comunei, pe circum
scripții și străzi, pentru asigurarea
participării generale la lucrări, pen
tru a se folosi cele mai bune mij-.
loace de strîngere integrală si in
cel mai scurt timp a producției agri
cole. Oamenii au înțeles acest lucru,
și pot spune că’ în nici o toamnă
nu am avut o asemenea participare
la muncă: peste 2 000 de cetățeni
zilnic la recoltat și toate cele 110
atelaje din comună la transportul
porurfibuiui. sfeclei și furajelor. Și
vom acționa în continuare în așa fel’
incit- să dovedim prin fapte că pen
tru consiliu] popular problemele agriculturii constituie. — așa cum a
cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu —
problema fundamentală.
2. tn ce privește activitatea noas
tră in perspectiva anului 1986 și a
cincinalului viitor, ne vom călăuzi

tn permanentă de indicațiile secre
tarului genera] al partidului, potri
vit cărora toate localitățile trebuie
să funcționeze pe principiile autoconducerii și autofinanțării. Este un
obiectiv . pe deplin realizabil și în
comuna noastră, creșterea continuă
a veniturilor fiind asigurate in pri
mul rînd prin dezvoltarea bazei
economice a producției agricole. Sîntem convinși că pentru aceasta tre
buie să acordăm o mai mare atenție
folosirii pămîntului. a sistemelor de
irigații de care dispunem.
Prin
restringerea
perimetrului
construibil vom reda agriculturii
încă 20 de hectare, mărind astfel
potențialul
de
producție al co
munei. Tot pen12
tru creșterea pro
ducției1— temelia
autofinanțării —
vom asigura con
strucția a două
grajduri noi la
cooperativele agrîcole
din satele Pietrele și Bă
neasa în .vederea dezvoltării sec
toruluizootehnic. De asemenea,
vom începe lucrările de organi
zare a unui atelier service-auto.
Prin contribuția bănească și în mun
că a cetățenilor vom amenaja dru
murile din comună și rețeaua de
alimentare cu apă potabilă.
3. Fără îndoială, finalizarea tutu
ror intențiilor de viitor, a planului
în profil teritorial impune creșterea
participării tuturor cetățenilor, atra
gerea lor la luarea deciziilor șl. deo
potrivă. la înfăptuirea măsurilor sta
bilite. In acest scop, consiliul nostru
popular, cu ajutorul deputatilor. va
folosi. în continuare, acele metode
care au dat rezultate bune, cum sînt
discuțiile de la om la om. organi
zarea de întâlniri pe circumscripții
între cetățeni și deputați. desfășu
rarea audientelor la locul de mun
că ș.a.
Așa cum se cere în Hotărîreachemare a Congresului consiliilor
populare, vom lua măsuri
pentru
organizarea cu regularitate a ..Tri
bunei democrației", unde Vom pune
în dezbatere cele mai importante
probleme care privesc dezvoltarea
economico-socială a așezării noastre,participarea tuturor cetățenilor la
realizarea
obiectivelor de interes,
obștesc.

Comuna Băneasa
județul Giurgiu

2. La ce măsuri de perspectivă vă gindiți pentru ridicarea pe o treap
tă superioară o întregii activități desfășurate de consiliul popular ?
3, Prin ce forme și mijloace vă propuneți să intensificați atragerea
cetățenilor la aplicarea acestor măsuri ?
Redăm, in continuare, răspunsurile primite :

O recoltă se strînge,
alta se pregătește
1. M-am numărat printre cei
aproape 8 000 de participant la Con
gresul consiliilor populare și am
avut posibilitatea să iau cunoștință,
in mod direct, de strălucitele idei
cuprinse in cuvîntările tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Revenind acasă
m-am sfătuit cu deputății, cu cetă
țenii pentru a găsi cele mai potrivi
te măsuri, acțiuni și soluții, care să
asigure ca si localitatea noastră —
în pas cu tara — să urce pe noi
trepte de progres și civilizație.
Primele măsuri întreprinse de con
siliul nostru popular privesc, cum
este si firesc, domeniul de bază al
activității comunei, anume agricultu
ra. tn prezent se
lucrează intens la
recoltarea carto
filor de pe 130
hectare, a porum
bului de pe 223
hectare, precum și
a merelor și pru
nelor de pe cele
900 hectare din unitățile agricole de stat și cooperatis
te. cit și din gospodăriile populației.
Consiliul popular urmărește ca re
coltarea să se încheie in timp cit
mai scurt, pentru că trebuie să
arăm și să însămințăm culturile
furajere. Ca să facem economii de
motorină, transportul produselor il
realizăm cu atelajele cooperativei și
ale cetățenilor.
Ne-am propus 6ă
recoltăm mai repede și fructele pen
tru a ara și fertiliza natural livezile,
in scopul refacerii rapide a poten
țialului diminuat de gerurile din iar
nă trecută.
Practic. întreaga comună participă
în aceste zile la lucrările de sezon.
Alături de str.îngerea recoltei acor
dăm o atenție sporită creșterii ran
damentului pășunilor din comună. O
suprafață de 50 hectare va fi re.inSămînțată, iar restul — fertilizată
natural, execu.tîndu-se și celelalte
lucrări de întreținere. în paralel, s-a
organizat stringerea cu grijă a tu
turor resturilor vegetale pentru baza
furajeră.
Tot în aceste zile vom da în fo
losință. in cadrul cooperativei agri
cole, un grajd nou pentru 130 capete
tineret bovin, precum și un cuptor
de uscat prune. Pe baza propune

e

rilor și cerințelor exprimate de ce
tățeni. vom dezvolta activitatea de
mică industrie și prestările de ser
vicii Către populație. Chiar în aceste
zile, celor 6 secții ale complexului
de producție-prestări li se vor mai
adăuga alte două noi ateliere : de
cizmărie și frizerie.
2. în perspectivă, preocuparea de
bază a consiliului nostru popular va
rămîne — în spiritul celor stabilite
la congres — creșterea pe toate căile
a producției agricole. In mod con
cret. pentru creșterea suprafeței de
pășuni ne-am propus să executăm
in anul viitor lucrări de combatere
a eroziunii pe mai multe hectare.
Vom înființa tot
odată in primă
vară o plantație
de meri și pruni
în sistem inten
siv — pe un te
ren degradat, pe
care il vom reda
în circuitul agricol.
Ne-am gîndit că avem posibilita
tea de a dubla în cincinalul viitor
veniturile'obținute prin mica indus
trie. Pentru aceasta vom înființa noi
activități. între care o secție de co
voare manuale și o unitate de pre
lucrare a lemnului, pentru realizarea
unei game largi de obiecte de uz
casnic și gospodăresc.
Creșterea producției, agricole șl a
celei de mică industrie va da posi
bilitate primăriei noastre să se autofinanteze începind cu anul 1986 —
așa cum a cerut de altfel tovarășul
Nicolae Ceaușescu tuturor consiliilor
populare.
3. Căile' și modalitățile de lucru
ale consiliului nostru popular pentru
atragerea cetățenilor la înfăptuirea
măsurilor stabilite sînt multiple. In
privința
gospodăririi
pămîntului.
vom antrena
mai mult inginerii
agronomi și tehnicienii agricoli. să
ajute unitățile economice si gospo
dăriile populației cu îndrumări teh
nice de specialitate pentru ca fie
care suprafață de pămînt să dea o
recoltă cît mai bogată. De aseme
nea. la lucrările de combatere a ero
ziunii pășunii, ca și la amenajarea
plantației intensive de pomi fructi
feri vom asigura participarea unui
mare număr de cetățeni. Tot cu
sprijinul cetățenilor vom construi
dispensarul uman și celelalte obiec
tive de interes obștesc. Comitetele de
cetățeni, deputății vor mobiliza, pe
sate, meseriașii — zidari, zugravi,
dulgheri — să contribuie la lucră
rile de construcții.
Sîntem hotărîți ca prin interme
diul deputatilor și al comitetelor de
cetățeni să asigurăm antrenarea tu
turor locuitorilor la rezolvarea tre
burilor obștești, la înfăptuirea prin
cipiilor autoconducerii și autogestiunii. la soluționarea cu forte proprii
a problemelor ce privesc dezvoltare;»
economică si socială a localității,
punind astfel mai bine în valoare
capacitatea, talentul, energia si forța
creatoare a cetățenilor.

Comuna Bălilești
județul Argeș

Grupaj realizat de

Mihai IONESCU,
Ion MANEA, Gh. CÎRSTEA
Municipiul Vaslui a cunoscut,
ca și celelalte localități ale
patriei, o puternică dezvoltare.
In imagine, cîteva din moder
nele sale construcții

H
(Urmare din pag. I)

cu fața
arsă de
soare.
Zimbește larg, zimbește cu
toată gura. Fină și ochii
ii rid, ochii lui albaștri.
Se împiedică de covor, se
uită la el, zimbește
iar
— parcă e și un soi de
scuză in zîmbetul lui.
— Așa mi se
întimplă
mereu — zice el — și acasă tot
tîrii
preșurile
după mirte și mă ceartă
mama... Vă rog, semna
ți-mi actele astea. Sini un
vraf 1 Poate-s necesare,
nu știu... Mi se cer...
Notarul
citește
atent,
act cu act și
semnează.
Tinărul, se vede de la o
poștă, e in culmea emo
ției. Se lasă cind pe un
picior, cind pe altul. . Nu
mai poate să tacă :
— Care va să zică, in
trarea mea in viață se face
cu un munte de docu
mente...
— Intrarea în viată ți-aî
făcut-o cu un țipăt și un
act de naștere in . regulă
— spune notarul fără să
ridice privirile de pe hirtii. Dar glasul e catifelat,
are inflexiuni
părintești,
calde.
— Dar nu-s prea multe
acte pentru unul de virsta
mea ? — intreabă el, parcă
intrigat.
— Sint necesare 1 După
cite ințeleg dumneata in
tri in marina comercială,
faci primii pași de' ofițer
pe punte...
..
— Am terminat institu

tul de marină. A fost vi
sul meu. Și l-am realizat,
in ciuda spaimei mamei.
Neam de neamul meu n-a
fo?t marinar. Marinar pe
Dîmbovița ? .' Visul acesta
mi l-am
dorit
pentru
toată viața.
— Păi și actele acestea.
— și diploma, și brevetul,
și celelalte — sint pentru
toată viața. Sînt cele esen
țiale, pentru un cetățean
de la care așteptăm
cu
toții fapte de ispravă.
Tinărul mulțumește și-și
stringe grăbit hirtiile sem
nate și spune. dint.r-o ră
suflare, că și cum
și-ar
spune sieși : „da, așa va
face, o să dărime munții,
dacă va fi nevoie, știe și
nava, e nouă, are motorul
făcut la
Reșița, a avut
prilejul să vadă cum se
fabrică motoarele navale,
e colosal și, el, ca ofițer
mecanic — pardon, ca in
giner mecanic, nava, știți,
are 65 000 de tone, e
o
uzină..." Fraza nu mai are
sfîrșit, sînt prea multe de
sdus probabil, și încheie
promitind că prima carte
ilustrată, de peste
mări,
va trimite-o mamei, iar a
doua... notarului-șef 1 Și
se repede spre ușă, ridică
iar covorul cu piciorul,
fără sâ vrea, se întoarce,
il reașază. roșește și...
dispare pe ușă.
Ridem cu poftă. A fost
o infuzie de optimism vi
guros. Parcă rn-aș lua
după tinărul acela, să-l

trag de limbă — nici nu
e greu, el e gata să spu
nă' tot ce gindește, tot ce
speră, tot ce crede el
despre viață, despre lume.
Dar... nu, mă fixez în
scaun. In birou au intrat
două tinere și o femeie
mai în vîrstă. încerc
să
■ghicesc, după înfățișarea
lor. ce sînt. ce le aduce
aici. Chipul lor îmi spune
ceva... Poate le-am mai
văzut,
poate le-am
cu
noscut. la I.C.T.B. sau la
„Tricodava" sau... Notarul
deschide un
dosar, se
uită la prima filă, clatină
din cap — il cunoaște, de
sigur. l-a studiat de atitea ori. de-a lungul a citorva luni de zile! — și-l
împinge spre mine. ÎI des
chid și încep să citesc, în
goană, cu întreg auzul
concentrat însă la discuția
de lingă mine.
— Dînsa este martora.!
— arată una dintre tinere
spre femeia mai în vîrstă.
— Etatea dumneavoas
tră ? — întreabă notarul.
— 48 de ani.
— Numele și prenume
le, domiciliul, ocupația...
Toate datele șe înșiruie
cuminte — întrebare, răs
puns...
Intre timp, îmi Însușesc
conținutul
dosarului. .0
sentință judecătorească, o
cerere... Nu, un caz cajre-mi aduce nori în suflet,
alungind bucuria întîlnirii
de mai înainte cu tinărul
marinar. O poveste cu o

rizont întunecat,, care te
prăbușește in confuzie, în
uimire. Ce să mai crezi ?
Rețin, ca prin vis, desfă
șurarea dialogului notarmartoră :
— Vă rog să spuneți adevărul, legea pedepsește
ascunderea lui.
— Vai de mine, numai
adevărul...
— De citi ani cunoașteți

și tratele, care locuiesc
împreună. In judecată. Să
dea seama de lucrurile ră
mase, să le impartă așa
cum socotește ea. Ea știe
tot, știe că un autoturism
s-a vîndut, de către pîrîți,
cum îi numește • actul, cu
85 000 lei, cu chitanță sub
semnătură privată, știe că
sînt. mai multe librete
C.E.C., în valoare de 43 000

de capăt unei situații de
familie, cît de adine a tre
buit să investigheze o in
stanță, ascultind. punind
cap la cap declarații con
tradictorii, evident făcute
cu rea-credință, descope
rind că lui A.B. I s-au dat
la nuntă, de către părinți,
25 000 lei și deci acum
tatăl își retrage partea lui
de dar, în sumă de 12 500

LECȚIA DE OMENIE
familia Ion și Dumitra N. ?
— Păi. de peste 20 de
ani. Sîntem prieteni și ve
cini și...
— Ciți copii au rămas
de pe urma defunctei ?
— Patru copii.
— Ii cunoașteți ?
— Cum să nu-i cunosc?
Au crescut printre noi.
Niculae. Ana, Maria, Ioa
na.
Da. gestionară într-un
magazin. Dumitra N. se
prăpădește după o grea
suferință. Se dezlănțuie
problema moștenirii, dintr-o dată, cu înverșu
nare. cu ură neaștep
tată,
pentru
cunoscuți,
pentru că familia părea
unită. Dar, iată că una
dintre fiice. Ana B., astăzi
măritată, își cheamă tatăl

lei, plus garanția gestiona
ra a defunctei in sumă de
6 380 Iei, mobilă, aparat de
radio, sufrageria și covo
rul — astea sint ale ei, ale
lui A.B.. și așa mai de
parte. încurcătură mare
— instanța a fost chemată
să dispună ieșirea din indiviziune a bunurilor suc
cesorale. S-au adus mar
tori — este radioul sau nu
este al lui A.B. ? S-au
adus martori — sint, su
frageria și covorul ale lui
B. ? Deliberări, terme
A.
ne, aminări. iarăși delibe
rări. pînă. să poată fi gă
sit. de către instanță, dru
mul adevărat nu atît in
încîlceala
lucrurilor
și
pretențiilor, c.i in magma
sufletească a împricinaților. Cită energie și răbda
re consumate, pentru a da

lei, și cere, pentru a stinge
cheltuiala cu înmorminta?
rea, partea lui A. B. din
suma de 11 000 lei. că cei
85 000 lei,' bani încasați pe
autoturism, sint — afirmă
pîriții — doar 52 000 lei,
cheltuiti cu îngrijirea Du
mitrei. Dar se descoperă
că au fost în realitate...
70 000 lei... Și mai este și
o casă, casa părintească,
nici ea nu trebuie „să
scape". E mică, ce-i drept,
dar e o casă,
Firele Întîmplării mi se
încurcă în minte, se su
prapun.
îmi
reprezint,
fără să vreau, sala de ju
decată, văd ochii aprinși
de minie ai „părților",
guri larg căscate, mințind,
ocărind, simt intervenția
instanței, cerind ordine,
disciplină. Și mai văd o

familie aruncată pur și
simplu tn aer, relații umane calde, apropiate, in
time distruse poate pentru
totdeauna. Au fost așa,
fără' îndoială că au fost
așa — desprind din decla
rația femeii venite ca
martor, chemată in sprijin
de cele două surori mai
mici, rămase în afara dis-r.
putei printr-o înțelegere
mult mai echilibrată a re
lațiilor umane, de familie.
O ascult pe această fe
meie. e aici, de fată, și
urmăresc, totodată, și re
acția pe fețele celor două
surori,
Maria și Ioana :
„Copiii au crescut la un
loc. Aveau grijă de ei.
țum să nu aibă ? Chiar îi
invidiam pe soții Ion și
Dumitra, erau strîngători,
din piatră seacă scoteau
bani, le mergea bine..."
Da, asta e„ din piatră sea
că scoteau bani I Poate că
aici a fost plasat explozi
bilul, aici s-a acumulat.
Lucrurile, banii — in lip
sa altui ideal, i-'au acapa
rat, au pus stăpînire pe ei.
Și i-au învățat pe copii, la
tel. să scoată bani din
piatră seacă, să adune,
chiar dacă nu au nevoie.
„Se aveau bine cu vecinii,
de ce să spun altceva, ți
neau să se aibă bine !“ —
îmi răsună in urechi și co
mentez, în sine-mi : da, în
afară, familia nu trebuia să
iasă din rindul celorlalți,
să nu se știe sau să se știe
cit mai puțin... Ce triste
țe 1 Mă smulg din aceste

gînduri, care m-au tortu
rat doar citeva minute nu
mai și sînt iarăși prezent
în acest birou de notariat.
Și ascult mai departe. De
fapt, nu prea mai e mult
de ascultat, Raza de soare
a _lui septembrie mai are
două palme de alunecat
spre colțul din stingă al
biroului. Presupun că ne
apropiem 'de ora prinzului.
Și aud :
— Noi, surorile, Maria
și Ioana, renunțăm la tot
in favoarea celor doi frați,
Chiar dacă
s-au certat.
Poate se apropie, poate va
ti ca înainte, poate se vor
trezi ca dint^un vis urit...
— Nu așa — spune no
tarul. Renunțările se fac
individual, fiecare, sinteți
majore.
— Sînt 1
întărește,
neîntrebată, martora. Ele
sint la casa lor, cu picioa
rele pe pămînt.
Se semnează hirtiile, se
încheie totul.
Ies din birou și le înso
țesc pină in curte pe cele
două surori.
— Cum de s-au putut
petrece atitea in familia
dumneavoastră ? — intreb
cu voce liniștită, parcă am
fi continuat o discuție mai
demult începută. Și așa și
era. o discuție începută
chiar dacă, s-a desfășurat
prin citirea acelei sen
tințe.
— Mă tot întreb și eu
—• spune aproape șoptit,
îngîndurată, una dintre
fete. Poate vorbesc cu pă
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cat, că sint ai mei și-mi
sînt, totuși, dragi, dar prea
au alergat după lucruri
multe cu muncă puțină.
— Dumneavoastră, înțe
leg că nu ați
procedat
așa 1
— Nu, nu s-a întimplat,
socotesc. Noi două am gindit că nu lucrurile trebuie
să ne stăpinească, ci noi.
prin muncă cinstită să le
stăpînim și să ne bucurăm
de ele...
Privesc in urma lor cum
se Îndepărtează pe strada
Nuferilor, incolo, spre în
tretăierea
străzii Berzei
cu Virgiiiu. Două tinere,
mergînd repezit, braț la
braț, urmate de femeia
mai în vîrstă. Și-mi revin
treptat, dar repede, din
tristețe.
„Păcat — imi
spun — că în actul juri
dic, oare s-a semnat adi
neaori, termenii declarației
acestor două fete nu con
țin și motivația hotărîrii
de renunțare !“. înțeleg
insă că actul perfectat își
are rigorile lui și. așa con
cis și rece cum e el, face
cit zece cărți de literatur
ră de ficțiune.
Nu mai intru tn birou.
Mă așez, lingă doi bătrînei. pe banca de sub bra
dul ornamental din curte,
primind drept în față ra
zele soarelui din miez de
zi de septembrie. Mai bine
nu mă așezam !

(Urmarea intr-un nu
măr viitor).
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prin mobilizarea și participarea tuturor forțelor de la sate
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-un imperativ la ordinea zilei chiar și acolo
unde condițiile climatice sînt mai dificileNori grei și amăgitori s-au ridi
cat trei zile la rind deasupra ținu
tului Vrancei. Dar n-a plouat, așa
cum n-a plouat aici multe săptămîni de-a rindul. în schimb, a bă
tut un vint.rece și tare dinspre
răsărit, care a'uscat bruma de umi
ditate din brazdele proaspete în
toarse ■ de pluguri și discuri. Pe
măsură ce în Vrancea seceta per
sistă, sporește hotărîrea oamenilor
de a încheia în bune condiții această deosebit de grea campanie
agricolă. O primă dovadă o consti
tuie faptul că agricultorii de aici
au încheiat semănatul orzului pe
întreaga suprafață prevăzută. în
cel mult 4—5 zile se vor termina
arăturile pentru semănăturile de
toamnă și există toate condițiile
ca pină cel tirziu pe 10 octombrie
să fie pusă sub brazdă întreaga
sămînță pentru viitoarea recoltă de
cereale păioase. Pe măsură ce cu
lesul viilor se apropie de sfîrșit,
tot mai multe forțe manuale sint
îndreptate spre recoltarea porum
bului, lucrare ajunsă de-acum la
jumătate.

ECHIPA DE REPORTERI A „SCÎNTEII"
TRANSMITE DIN JUDEȚUL VRANCEA
mecanizatorii și specialiștii înțeleg
să-șț facă meseria.
împreună cu inginerul Constan
tin Bazon, directorul I.A.S. Măică.nești, străbatem cu pasul o ..solă în
care mecanizatorii semănau griu
după noua tehnologie în rînduri
mai dese, la 8,3 cm. în urma pa
tinelor semănătorilor, pămintul se
revarsă deasupra boabelor de griu.
semn că solul este bine afinat. Ne
convingem că și sămința este de

densitatea lanurilor a fost neco
respunzătoare, | considerăm că este
necesar ca specialiștii din Ministe
rul Agriculturii, și cu deosebire
cadrele din cercetare, să indice cu
exactitate normele agrotehnice, ce
trebuie aplicate în actualele con
diții de secetă. Practica de a pune
nerealizarea producției pe seama
condițiilor climatice
nefavorabile
trebuie combătută cu tărie, pentru
că nerealizarea cantităților de griu

EXEMPLE
DE PRICEPERE
SI DĂRUIRE
La . Suraia, Măicănești și Tătăranu am văzut in aceste zile de
toamnă cu cită trudă și sudoare
se plămădește viitoarea pîine a
țării.
într-o solă a C.A.P. Suraia, me
canizatorii încearcă, pentru a nu
știu cita oară în aceste ultime două
săptăminr, să brăzdeze cu plugu
rile mălăiștea proaspăt eliberată de
coceni. La adîncimea de 15—16.cm,
pur și simplu plugul nu intră în
brazdă, pentru ca la o adîncime
mai mare, de 25 cm, să scoată la
suprafață bolovani ce nu pot fi fărîmițați nici măcar după patru tre
ceri repetate cu discul. în această
situație, singura tehnologie posibilă
de aplicat, este înlocuirea• plugului
cu discul mare, GD 4,2, utilaj ce
permite o mobilizare corespunză
toare a stratului fertil. Aceasta și
pentru faptul că pe o bună parțe
a terenurilor de aici au fost apli
cate de-a lungul anilor lucrări de
afînare in profunzime. Oamenii de
la Suraia știu bine că nu este toc
mai tehnologia ideală, dar pot pro
ba cu recoltele mari obținute în alți
ani că și pe această cale se pot
obține rezultate bune, respectînd
cu strictețe celelalte elemente ale
tehnologiei griului, îndeosebi ferti
lizarea terenului, rotația culturii,
combaterea bolilor și dăunătorilor.
De aceea, la Suraia, griul nu se
seamănă după■ griu nici măcar pe
un hectar. De asemenea, stratul
fertil dispune de suficiente elemen
te fertilizante, mai ales de natură
organică. Pregătirea terenului se
face prin treceri repetate cu discul
și tăvălugul pină ce se realizează
intr-adevăr un pat germinativ co
respunzător. După semănat urmea
ză o nouă lucrare cu discul pen
tru a face acea priză necesară incolțirii bobului. Deocamdată, pămîntul este atît de uscat incit sămința stă în pămînt exact ca în sac,
dar mecanizatorii Neagu Serea, Dumitrașcu Cristea și colegii lor se
zbat și reușesc să realizeze viteza
zilnică planificată la semănat, de
90 hectare, cu convingerea că pină
la urmă pămintul va primi măcar o
ploaie bună pentru răsărirea cultu
rilor.
Ne îndreptăm apoi spre Măică
nești, Tătăranu și Gologanu, adică
spre zona cea mai secetoasă, unde
în tot anul a căzut doar o singură
ploaie bună, cam pe la mijlocul
lunii iulie.
De o parte și de alta a drumu
rilor de țară, care ne duc spre
locurile de muncă ale mecanizato
rilor, măsurăm cu privirea efortul
de-a dreptul extraordinar pe care
il fac oamenii pentru pregătirea
stratului de pămînt în care șe
pune sâmînța de griu la germi
nat. Vedem cum la I.A.S. Măică
nești puținii bulgări ce au mai ră
mas după atitea lucrări cu discul
strălucesc asemenea unei oglinzi
șlefuite de mîini pricepute. Dar nu
asemenea oglinzi strălucitoare con
stituie cartea de vizită a acestui
harnic colectiv de oameni, ci pro
ducțiile bune și foarte bune care
se realizează constant aici. Ei au
semănat in această toamnă 1500
hectare din cele 3 000 ce se vor cul
tiva cu păioase și fac în continuare
eforturi deosebite pentru a men
ține viteza de 150 hectare pe zi și
la semănat. Ei aveau de acum asi
gurat un front de lucru de 720
hectare și sînț hotărîți ca pină Ia
1 octombrie să încheie arăturile
pentru culturile de toamnă. Tre
buie să o spunem, spre cinstea și
lauda lor, că oamenii ^ucrau peste
tot cu o precizie agrotehnică ce
impresionează pe orice om care
înțelege cită dificultate ridică lu
crarea unui astfel de teren uscat
și tare. Pregătirea și însămînțarea
unui astfel de teren presupune aplicarea unor tehnologii care, nu
mai prin cunoașterea temeinică a
profesiei, sint posibil de realizat,
numai prin răspunderea cu care

în ultimele zile, ritmul recoltării porumbului cu mijloacele mecanice
a crescut mult și la cooperativa agricolă din Slobozia-Ciorăști (foto
grafia de sus). La C.A.P. Suraia (fotografia din mijloc), mecanizatorii
din schimburile de noapte au arat în această săptămînă peste 70
hectare, asigurînd un front de lucru normal mecanizatorilor ce pregă
tesc terenul sau seamănă. Merii din livezile Stațiunii pomicole Focșani
au rodit îmbelșugat în acest an. Acum, la vremea culesului, de aici
pleacă zilnic spre piețe și silozuri zeci de tone de mere de cea mai
bună calitate (fotografia de jos)
Foto : Vasile Negoită

■bună calitate, iar mecanizatorii ac
ționează conform instrucțiunilor
date prin ordinul de lucru pentru
a o încorpora în sol la adîncimea
corespunzătoare și în mod uniform.
Pentru că în această toamnă se
cetoasă marea problemă rămîne
totuși asigurarea densității, cel
puțin 550—600 boabe germinabile
pe metrul pătrat, pentru a putea
realiza o producție medie la hec
tar de 4 000—4 500 kg. Acum, la
semănat se asigură o asemenea
densitate, dar ei sînt îngrijorați de
pierderile de boabe posibile în ca
zul în care se va prelungi germi
nația lor, așa cum s-a întîmplat
anul trecut, cînd densitatea la ră
sărire a fost sub limita admisă.
Cum am întîlnit mulți alți spe
cialiști care își puneau asemenea
întrebări, pornind bineînțeles tot
de la situația cu care s-au con
fruntat în această vară, cînd, dato
rită slabei înfrățiri a plantelor,

stabilite înseamnă în fond tot pa
gubă, indiferent cît de întemeiate
sint motivațiile ce se aduc.

JUSTIFICĂRI
CARE NU POT
ACOPERI
ABATERILE
DE LA NORMELE
AGROTEHNICE
înainte de a ajunge în zona Măi
cănești, ne oprim la solele coopera
tivelor agricole din Vulturu și Nănești, unde mecanizatorii semănau

griu. Pămintul care așteaptă sămînța e bine brăzdat, iar semănătorile lucrează după o ordine și
tehnologie stabilite prin programul
de muncă pe ziua respectivă. Pri

SPORIȚI VITEZA DE LUCRU ț
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vite lucrurile prin prisma muncii
mecanizatorilor, se putea spune că
și în aceste unități sînt asigurate
toate condițiile realizării unor re
colte mari în 1986. După ce stăm
insă de vorbă cu inginera Tincuța
Nedelcu, șefa fermei nr. 2 a
C.A.P. Vulturu, aflăm că din cele
520 hectare, cîte se cultivă aici cu
griu, nu mai puțin de 300 hectare
au fost cultivate și in acest an tot
cu griu și că, de fapt, doar pentru
50 hectare sînt asigurate premer
gătoare foarte bune. Inginera pu
nea această abatere. de la nor
mele agrotehnice pe seama re
organizării asolamentului, reorga
nizare
a cărei perioadă mult
prea Îndelungată pune în evi
dență o anumită slabă probita
te profesională a cadrelor da
toare să aplice tehnologiile de pro
ducție in această unitate. Pentru că,
dacă la această eroare agrotehnică
mai adăugăm și faptul că pe jumă
tate din sola în care se semăna
griu nu au fost aplicate îngrășă
minte in ultimii doi ani, atunci
avem serioase motive să punem
sub semnul incertitudinii realizarea
producției planificate. Și totuși
aceste greșeli agrotehnice par mi
nore in comparație cu ceea ce am
văzut la C.A.P. Nănești. Aici, la
ferma condusă de membrul cooperatoi’ Andronache Luca. pe o solă
de 100 hectare, se semăna griu in
al treilea an consecutiv. Și nu din
orice fel de soi. ci din unul, deose
bit, de productiv, Fundulea' 29. Să
dișpui de o asemenea sămînță va
loroasă și să o cultivi intr-un teren
care din start îți creează o mare
incertitudine, nu-i oare aceasta o
indisciplină ? Cum șeful de fermă
nu' era în măsură să dea o explica
ție acestor abateri de la normele
agrotehnice, iar la fața locului nu
se^găsea nici un specialist, deși era
singurul punct unde se semăna, am
lăsat rezolvarea problemei pe sea
ma inginerului-șef al consiliului
agroindustrial, tovarășul Alexandru
Elisei, care ne însoțea în documen
tarea prin unitățile agricole de pe
raza consiliului.
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NUTREȚURI
CÎT MAI MULTE
PENTRU
ECHILIBRAREA
BALANȚEI
FURAJERE

î

în condițiile județului Vrancea,
una din problemele deosebite ale
acestei campanii o constituie asi
gurarea furajelor pentru perioada
de, stabulație. Cînd spunem aceasta
avem în vedere. în primul rind,
faptul , că în cooperativele agricole
s-au asigurat doar 25 000 tone de fin
din necesarul de 66 000 tone, iar la
suculente se estimează un deficit
de circa 50 000 tone. In sectorul
agriculturii de stat, situația este
mai bună, dar și aici acoperirea ne
cesarului de suculente, de exemplu,
se' va realiza mai ales pe seama
sfeclei furajere, și nu a porumbului
siloz, cum era prevăzut inițial.
Aceasta și pentru faptul că din cele
3 800 hectare cu porumb masă ver
de ■ însămânțate, doar pe 1 200 hec
tare s-a realizat o producție cît
de cit acceptabilă, de circa 10 000 kg
la hectar, in medie.
în unitățile agricole se fac efor
turi deosebite pentru a echilibra
balanța furajeră mai ales prin însilozarea cocenilor și a celorlalte res
turi vegetale, acțiune gîndită și
coordonată cu competență de către
organele agricole. Ce-i drept, can
titățile insilozate sînt sub graficul
zilnic stabilit, aceasta atît datorită
neasigurării capacității de transport
stabilite prin program, cît și faptu
lui că, în unele zone, recoltarea po
rumbului este abia la început. Punind în evidență preocuparea zootehniștilor pentru asigurarea (cel
puțin cantitativ) a stocului de fu
raje necesar in perioada de stabulație. considerăm că este absolut
obligatoriu ca organele agricole ju
dețene, impreună cu factorii răs
punzători din cadrul Ministerului
Agriculturii, să analizeze cu răs
punderea necesară stadiul de vege
tație al acelor lanuri de porumb
care în mod evident prezintă un
mare risc pentru a fi lăsate să
ajungă la maturitate. Există în ju
deț culturi care, în condițiile date,
asigură o producție certă de 20—25
tone masă verde la hectar, precum
și cantități de proteină ce ar putea
acoperi o bună parte din actualul
deficit. Repetăm : trebuie analizat
cu cea mai mare răspundere fie
care lan în parte și, în funcție de
situația concretă, să fie luată acea
decizie care asigură o eficiență ma
ximă atît pentru unitatea agricolă,
cît și pentru economia națională. în
cazul județului Vrancea, cu proble
me atît de deosebite în asigurarea
stocurilor de nutrețuri, este absolut
necesar să fie întreprinse toate ac
țiunile de natură să sporească can
titățile de furaje din incinta fer
melor zootehnice.

Florea CEAUSESCU
Iosif POP

LA SEMĂNATUL GRÎULUI!

!

Cum s-a muncit și ia ce rezultate s-a ajuns
în ziua de 27 septembrie în județele din zona
a treia agricolă.
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(Date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
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Județul

SĂLAJ
CLUJ
ALBA
HUNEDOARA
SIBIU
MURES
BRASOV
COVĂSNA
HARGHITA
BISTRITANĂSĂUD
MARAMUREȘ
SUCEAVA

I
I

î
î

Suprafața
de însămînțat
cu griu
(în hectare)

Suprafața
însămințată
(in procente)

Suprafața
însămințată
în ziua de
27 septembrie
(în hectare)

34 980
57 010
37 800
20 170
38 230
61 850
28 110
21 620
25 750

11
32
15
16
20
19
55
65
60

200
2 347
2 271
1 250
961
1 940
2 810
2 280
1 698

20 370
11 520
38 420

40
60
42

1 931
759
2 217

\
\

î

i
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î
î
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ȚĂRANI COOPERATORI,

î
V
î
î

\

MECANIZATORI, SPECIALIȘTI,

LOCUITORI AI SATELOR!
Folosiți din plin fiecare oră din zi
și din noapte pentru creșterea ritmu
lui de lucru și încheierea însămînțări
lor la termenele stabilite pentru fiecare zonă!
Nu precupețiți nici un efort pentru a asigura pretutindeni strîngerea,
transportul și depozitarea întregii re
colte în timp cît mai scurt și fără
pierderi!

V
î
î

î
î
î

Pe cartea de vizită a specialiștilor
și mecanizatorilor: răspunderea și hărnicia

î
î
î

î
î

teleorman

In județul Teleorman s-a trecut.
re leguminoase, pe o suprafață de
pe
. x un front larg la însămînțarea'
trei ori mai mare decit în 1984. Am
griului, cultură ce va ocupa peste
obținut in vară 5 200 kg la hectar pe
119 000 hectare. Desp.rinzînd învăță
50 hectare cultivate cu soiul. Flamintele necesare atît din experiența
mura-80 — ne spune inginerul-șef al
unităților agricole fruntașe — I.A.S.
cooperativei. De aceea,, acum vom se
Turnu Măgurele, C.A.P. Lița, C.A.P.
măna cu semințe din acest soi, nu
Segarcea-Deal,
I.A.S.
Zimnicele,
mai din înmulțirea întîi, 400 de hec
C.A.P. Putineiu etc. — cît și din ne
tare. Pe restul de 200 hectare vom
ajunsurile anului acesta, cînd pro
folosi soiurile Fundulea 133 și Loducțiile de cereale păioase au fost - vrin 32 elită".
,
cu mult sub posibilități, comitetul
La ferma nr. 3 a C.A.P. Furcujudețean de partid, organele agri
lești, sub îndrumarea inginerului Pe
cole județene au stabilit măsuri con
tre Boboc, președintele unității, și
crete, organizatorice și tehnice, me
a șefului de fermă, Gheorghe Pîrvan,
nite să asigure punerea unor temelii
mecanizatorii lucrau la Semănatul
solide viitoarei recolte in toate uni
griului.. „Experiența anilor trecuți
tățile agricole. Cum se acționează
ne-a dovedit eficiența activității de
practic în acest sens ?
îndrumare și control din partea spe
La C.A.P. Moșteni, mecanizatorii
cialiștilor — ne spune președintele
Ion Lincu, Alexandru Floricel, Maconsiliului agroindustrial Furculești,
rin Bălăceanu și Ivan Stan conduGheorghe Ionescu, aflat și el aici.
ceau semănătorile numai cu viteza
Am stabilit ca în toate unitățile aîntîi. Din cînd în cînd, inginerul-șef
gricole să fie repartizați după fie
al cooperativei, Ion Holodenschi,
care semănătoare cîte un cooperator
măsura adîncimea de încorporare a
pentru a observa dacă este respecta
semințelor de griu sau controla tu
tă adîncimea și dacă nu rămin boabe
burile de distribuire a boabelor. De
la suprafață. Aceasta îi ajută pe spe
fapt, aceasta dovedește grija pentru
cialiști să intervină ori de cite ori
realizarea densității stabilite și a
este nevoie pentru înlăturarea nea
uniformității răsăririi boabelor. „Pe
junsurilor". Este de remarcat aici, la
jumătate din suprafața destinată griu
C.A.P. Furculești,
și grija pentru
lui am avut ca plante premergătoaaplicarea udărilor de aprovizionare

harghita

„Temperatura muncii ££
la „polul frigului"

Strîngerea recoltei din acest an,
tirea patului germinativ și semănat
cît și pregătirea celei viitoare au
11 tractoare, sub supravegherea
atins în unitățile agricole din jude-.,
atentă a tovarășilor. Csiszer Karoly,
țul Harghita
ritmuri superioare
inginerul-șef al cooperativei, și Kacelor înregistrate în- perioada simi
lamăr Zoltăn, inginer la stațiunea
lară din anul trecut. Bunăoară, pină
de mecanizare din localitate. Ne-am
în seara zilei de 27 septembrie,
putut convinge că aici sînt asigurate
cartofii — principala cultură a ju
toate condițiile pentru continuarea
dețului — au fost recoltați în propor
însămînțărilor în ritm intens și în
ție de peste 85 la sută, însâmînțările ■
cadrarea lor în limitele timpului
fiind realizate în proporție de 67 la
stabilit. Ziua se lucrează la semănat
sută din prevederi. Ca urmare a vi ' iar noaptea la pregătirea terenului.
tezelor de lucru, a creșterii lor de la
în acest fel, în două»trei zile bune
o zi la alta, în majoritatea covîrșide lucru, Ia Sincrăieni se va încheia
toare a unităților agricole situate in
însămînțarea griului de toamnă pe
bazinele Ciucului și Gheorghenilor
întreaga suprafață de 180 hectare
există certitudinea încheierii recol
planificate.
tării cartofilor și a semănatului cul
Nu-și dezmint bunul renume de
turilor de toamnă pînă la data de
vrednici gospodari nici mecaniza
1 octombrie, cît este perioada optimă
torii și cooperatorii din unitățile din
pentru aceste lucrări în această
consiliul agroindustrial Sînmartin.
zonă situată la „polul românesc al
Ei au însămînțat într-un timp scurt
frigului".
1 765 hectare cu culturi de toamnă,
Timp de trei zile am urmărit mo
ceea ce reprezintă mai bine de 75
dul în care se desfășoară lucrările
la sută din suprafața prevăzută.
de însămînțare. La Sîncrăieni, de
Ing. Lăszlo Dionisie, directorul sta
pildă, lucrează zilnic la arat, pregățiunii de meoanizare, ne-a spus că

I

înainte de încorporarea semințelor
în sol. „Pe parcelele unde în toamna anului trecut s-a făcut irigarea
_________
de aprovizionare am realizat produc
ții duble față de alte sole'
*
— ne spu
ne președintele cooperativei.
Acolo unde munca în cimp este
bine organizată, timpul de lucru ;se
folosește la maximum. La' C.A.P.
Cringu, președintele unității, Rece
Paraschiv, ne spune că se realizea
ză 15 hectare pe zi cu fiecare semă
nătoare. Aceasta pentru că mecani
zatorii au în cîmp, de la prima oră
a dimineții, tot ce le trebuie pentru
a nu irosi timpul. Echipe de coope
ratori asigură încărcarea operativă
a semănătorilor, iar atelierul mobil
de reparații dispune de tot ce este
necesar pentru remedierea operativă
a eventualelor defecțiuni. „Anul tre
cut. am,semănat griu și la începutul
lunii noiembrie. In această toamnă
însă sîntem organizați să încheiem
semănatul în termenul prevăzut".
în județul Teleorman, bătălia înSămînțării griului se află abia la în
ceput. Dar modul responsabil în care
acționează mecanizatorii și specialiș
tii dă garanția că semănatul se va
încheia în limitele timpului optim.

Stan ȘTEFAN

corespondentul

„Scînteii"

în creștere
viteza zilnică a sporit cu 40—50 hec
tare, prin organizarea lucrului în
schimburi prelungite și în două
schimburi.
Cu gindul și fapta la pregătirea
temeinică a recoltei viitoare i-am
găsit și pe cooperatorii și mecaniza
torii din Cozmeni. Aici, din 350 de
hectare planificate au mai rămas de
însămînțat circa 100 hectare. Ing.
Vitos Lăszlo, președintele cooperati
vei, se declara mulțumit de felul în
care se desfășoară în această toam
nă lucrările de însămînțare. „Luînd
în
considerare viteza
zilnică de
lucru — nș. spune — care la noi este
de 35 hectare,
ne-a mai
rămas
treabă pentru maximum trei zile".
Ne invită apoi să examinăm „pe
viu" calitatea însămînțărilor. Pe o
parcelă de aproape 100 hectare, „griul
însămînțat în primele zile ale pe
rioadei optime a răsărit uniform și
exploziv.

I. D. KISS
corespondentul

„Scînteii"
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UMANISMUL REVOLUȚIONAR
-dimensiune a creației contemporane
Vechiul adagiu „omul, măsura tuturor lucru
rilor" primește in zilele noastre o încărcătură
ideatică nouă. Pentru că nouă este și lumea in
care trăiește, pe care și-a înălțat-o cu mintea
și mîinile sale omul societății noastre socialiste,
o lume creată după cele mai cutezătoare vise,
după o titanică muncă. Pentru că literatura
actuală, cultura noastră în ansamblu au o tra
diție umanistă multiseculară pe care le conti
nuă în tot ce au mai bun generațiile de azi
și le îmbogățesc cu noi valori, Umanismul revo

luționar, socialist animă creația autentică - prin
orientarea ei, in spiritul documentelor Congre
sului al Xlll-lea, al ideilor secretarului general al
partidului - către aspectele majore, de larg
interes ale procesului de construire a noii so
cietăți, deschide orizonturi de înțelegere a fe
nomenelor sociale, oferă o viziune dialectică a
transformărilor din lume și viață. Faptul că cele
mai de seamă opere ale literaturii noastre con
temporane sint animate de acest umanism su

Umanismul spiritului
constructiv, al unei
conștiințe noi, înaintate
A spune despre cineva în româ
nește că. este „un om de omenie"
înseamnă a-i atribui cea mai alea
să virtute eti'că, neputindu-i repro
șa nimic ce l-ar putea dezonora
in comportarea sa socială cu se
menii săi. Totuși nu oricui i se
poate spune că este de omenie,
căci dacă, toți cetățenii ar fi de ■
omenie ar deveni de prisos însăși
expresia de „om de omenie".
Omenia, ca dimensiune filozofi
că, definește ansamblul comporta
mental al individului social intr-o
anumită epocă. Virsta umanismului
este una istorică, de aceea și tră
săturile lui se modifică de lit o
epocă la alta. Umanismul antichi
tății avea ănumite valori preluate
și dezvoltate in Renaștere, care
s-au rășfrînt hotăritor in artă și
literatură prin situarea omului în
centrul oricărei creații pămîntene.
Limitele acestui umanism, cu tot
caracterul lui progresist, nu puteau
fi depășite decît prin situarea la
ztemelia lui a materialismului dia
lectic și istoric.
In zilele noastre noi
vorbim
ades de umanismul revoluționar,
care trebuie să devină lege a vieții
noastre morale, înlocuind pentru
toți unele laturi ale moralei de
veacuri. Ce ne cere nouă umanis
mul socialist ca să devenim oa
meni de omenie ? Punctul de ve
dere esențial care ne deosebește
este ideologia marxist-leninistă,
care caută să elaboreze din punct
de vedere istorico-soci'al forme
comportamentale
istorico-sociale
adecvate egalității în drepturi între
cetățeni și cu șanse juste de exis
tentă între toți cetățenii, Înteme
iate pe. muncă corespunzătoare.
Din aceasta rezulta activitatea in "
colectiv a cetățenilor după, catego
ria 'muncii îndeplinite, ;ș>. eu.-.o; justă
răsplată materială și alte avantaje
sociale ce exclud .orice .caracter
părtinitor. Din această concepție
răzuită, necesitatea conștiinței ge
neralizate în grija maximă pentru
binele obștesc pe toate planurile
vieții de dezvoltare ale societății ;
deci o colaborare cu adevărat so
cialistă, revoluționară.
Umanismul revoluționar este un
umanism constructiv, apelează la
resursele cele mai bune ale omu
lui spre binele societății și ale lui.
însuși. El situează munca creatoa
re în prim planul existenței cu rol
primordial în făurirea omului :
„Noi făurim un umanism nou, re
voluționar, care pune in prim plan

omul, afirmarea multilaterală a
personalității
fiecăruia,
neincurajind insă individualismul, ci spo
rind răspunderea fiecăruia față de
societate"
—
arată
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.
Umanismul revoluționar creează
nu numai o perspectivă nouă de
abordare a problemelor omului, dar
reclamă răspunderi sporite pentru
întreaga noastră artă, pentru lite
ratură. Și aceasta pentru simplul
fapt că obiectul literaturii este
omul, omul viu, autentic, com
plex, omul de zi cu zi, cu bucu
riile și întrebările lui, cu împliniri
și eșecuri. Asupra acestui om al
muncii îndîrjite, al izbinzilor avem
datoria a ne îndrepta
mai
cu
seamă, pentru că umanismul revo
luționar nu înseamnă lamentație,
strădanie vană, ci spirit activ, pa
siune și dăruire. Aceste trăsături
avem
datoria să le punem mai
mult în lumină, pentru că ele sînt
dominante și caracterizează omul
zilelor noastre, pe acei mulți care
înalță în fiecare zi această țară.
M-am gîndit adesea în cărțile mele
să meditez mai mult la omul de
azi, să-i aduc nu numai cinstirea
ca o merită, dar să șl pun în evi
dență noile lui trăsături, realitatea
lui mai complexă, spiritul lui in
comparabil mai pătrunzător, mai
deschis progresului și mai cuteză
tor în a descifra lumea din afară
și pe cea interioară.
■ Pentru un poet, omul a fost dintotdeauna același și de fiecare dată
altul. El ne ispitește continuu în
dubla lui ipostază și stă in condi
ția noastră creatoare de a-i des
coperi și pune în valoare părțile
durabile, tot ceea ce are mai bun,
frumusețea lui inegalabilă Se faptă
și ginți, capacitatea lui de a se
autoperlecționa. Umanismul revo
luționar are mereu în vedere
această capacitate de autodepășire
continuă, pentru că numai așa s-a
putut zămisli chipul de azi a) țării,
. numai așa putem întrezări cu ochii
minții chipul ei de mîine, pe care-1
dorim mai măreț, mai frumos, mai
uman. Aceasta este esența uma
nismului socialist, cu adevărat re
voluționar, care s-a consolidat tot
mai mult în ultimele două decenii,
perioadă
istorică în care a fost
realizată cu succes dezvoltarea mul
tilaterală a tării pe acest drum
ales de întreg poporul,
sub
călăuzirea partidului.

Mihai BENIUC

Umanismul unei nobile
și prestigioase tradiții
în epoca noastră, cînd o profun
dă revoluție
tehnico-știintifică
transformă și modelează viata ome
nirii, făurind . premisele unui nou
statut ontologic uman, discuțiile
asupra rostului și. rolului literaturii
si artei au dobîndit. un interes
sporit pe multe meridiane ale lu
mii. Ceea ce pare a polariza în
deosebi interesul este întrebarea :
ce contribuții pot aduce literatura
și arta pentru evitarea unilateralizării personalității umane in con
textul unei puternice dezvoltări a
tehnicii, a mașinismului. în condi
țiile unei inevitabile concentrări a
energiilor societății asupra efortu
lui de dezvoltare economică.
Adeseori, răspunsurile la această
importantă întrebare izvorăsc dintr-o eroare, și anume din genera
lizarea consecințelor pe care le are
folosirea marilor cuceriri ale re
voluției științifico-tehnice în con
dițiile sociale și politice ale țărilor
capitaliste puternic dezvoltate din
punct de vedere economic. Se vor
bește. astfel, despre actionarea
tehnicii ca o forță care depersona
lizează omul. îl transformă într-un
fel de anexă a mașinii, și îl obiectualizează. înstrăinîndu-1 de ade
vărata sa esență umană. înlocuind
varietatea individuală cu stereoti
pia omului „unidimensional".
în realitate, dezvoltarea științifi
că si tehnică din zilele noastre asi
gură posibilitatea producerii bunu
rilor necesare vieții în condiții măi
ușoare, fără cheltuieli excesive de
energie umană. în condițiile unei
folosiri înțelepte a cuceririlor sale,
revoluția științifică și tehnică nu
duce spre unijateralizarea omului,
spre anularea personalității sale,
spre „omul unidimensional", ci,
dimpotrivă, spre lărgirea universu
lui spiritual al omului, spre îmbo
gățirea personalității sale, spre
„omul total" visat, de Marx. în
complexul social-politic care asigu
ră acționarea urmărilor revoluției
științifice și tehnice în direcția
perfecționării condiției i umane, a
îmbogățirii personalității si univer
sului spiritual al omuțjii. literatura
și arta îndeplinesc un'rol de mare
însemnătate. Șl este neîndoielnic ca
acest rol izvorăște în principal din
valențele lor umaniste.
Literatura si arta epocii noastre
se străduiesc să valorifice aceste
valențe umaniste in primul rind
prin căutarea și punerea în lumi

nă a adevărului, pe care Giordano
Bruno îl numea „tezaur ascuns",
asumind astfel pasiunea esențială
a Renașterii, care a fost, cum afir
mă Jakob Burckhardt, „aceea a
descoperirii lumii si a reproducerii
ei prin
cuvînt si formă". Din
această riăzuintă purcede efortul
de a înțelege și de a reda în ade
vărul lor. în semnificația lor cea
mai profundă mutațiile, transfor
mările și schimbările ce au loc in
lumea contemporană, mișcările evi
dente sau mai greu decelabile ce
au loc în societate și în viata oa
menilor. noile moduri de gîndire
determinate de modificarea socie
tății. muncii și vieții, noile proble
me ce apar în existenta socială și
în cea individuală. Din această
dimensiune caracteristică a litera
turii și artei contemporane vin fi
loanele cele mai valoroase ce le-au
determinat metamorfozele din zi
lele noastre. Din acest efort de
descoperire a adevărului uman al
epocii noastre izvorăște și linsa de
autoiluzionări si de înclinare spre
soluții idilice a scriitorilor contem
porani de pe toate meridianele,
care socotesc că rostul lor funda
mental este rostirea adevărului, și
nu construirea de idile schematice,
înșelătoare și amăgitoare, care nu
folosesc nimănui.
Complexul de probleme din care
se naște rolul important al litera
turii și artei din zilele noastre se
afirmă cu note și reliefuri noi. cu
alte implicații prezente și cu alte
deschideri spre viitor, în țările in
curs de dezvoltare hotărîte să-și
pună toată energia în serviciul
unui amplu efort de construcție
economică modernă, și mai cu sea
mă în tarile socialiste. în care dez
voltarea economică de perspectivă
— ca si necesitatea formării unui
nou tip uman, mareînd o treaptă
nouă spre „omul total" — au de
venit axul principal al vieții so
ciale.
în condițiile socialismului, litera
tura și arta devin în mod efectiv
dimensiuni ale procesului de fău
rire multilaterală, complexă, a vie
ții spirituale a oamenilor, de îmbo
gățire a personalității și sensibilită
ții lor, fiind chemate, așa cum arăta
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
„să reliefeze convingător noua
condiție umană din societatea noas
tră, frămintările și aspirațiile omu
lui nou, universul său spiritual tot

perior, care pune în centrul său'omul cu o con
știință nouă, revoluționară, omul ca făuritor al
unei lumi mai bune, este dovada peremptorie
a atașamentului creatorilor la „tot ce devine în
patrie", a preocupării lor de a participa cu
mijloace specifice la zămislirea noului chip al
omului zilelor noastre. Asupra noilor dimen
siuni ale umanismului revoluționar, a reverbe
rațiilor sale în creația artistică meditează și
autorii opiniilor de față.

mai bogat, virtuțile și trăsăturile
sale morale înaintate, să militeze
pentru triumful noului, al idealu
rilor de dreptate și libertate socia
lă". Rolul și rostul literaturii și

artei în condițiile socialismului le
asigură o esențială dimensiune
umanistă, centrarea explorărilor
lor — așa cum pretinde de altfel
însăși specificitatea lor — pe pro
blemele omului, cercetînd in prin
cipal modificările produse în con
știința oamenilor de transformările
sociale, de procesul amplu al dez
voltării
tehnico-științifice.
de
schimbările adinei din structura
economică și de mutațiile determi
nate de ele în realitatea socială,
ca si în modul de a trăi și de a
gîndi al oamenilor. în relațiile lor
fată de problemele obștești, fată de
muncă și fată de ceilalți oameni.
Literatura noastră de astăzi —
pentru a ne limita la problematica
ei — se integrează astfel în con
tinuitatea organică a unui spirit
umanist popular, care constituie
una dintre constantele caracteris
tice ale expresiei estetice în grai
românesc începînd cu versurile
de-o senină gravitate ale „Miori
ței", dobîndind expresii pline de
farmec arhaic în scrierile cronica
rilor. realizînd un contur teoretic
mai precis în scrisul lui Dimitrie
Cantemir, al corifeilor Școlii Arde
lene. dobîndind expresii estetice
majore în poezia făuritoare de
limbă românească modernă si des
chizătoare de perspective spre tărîmul marii poezii universale, a lui
Eminescu. în creația situată la ni
velul celor mai de seamă opere
europene din vremea lor. a lui
Sadoveanu, Rebreanu. Camil Pe
trescu, Hortensia Papadat-Bengescu. Arghezi. Blaga sau Bacovia.
Adevărul acestei constatări este
confirmat de orice examinare mai
temeinică a literaturii noastre de
astăzi. Părăsind modalitățile sche
matice de idilizare a realității,
care au înlocuit, după 1948. timp
■ de peste un deceniu, efortul de me
ditație al scriitorilor (asupra unei
realități revoluționare pline de
contradicții, de mari cuceriri des
chizătoare de drumuri spre socia
lism. de romantism revoluționar
nobil) cu o obtuzitate dogma
tică
profund dăunătoare, prin
scheme idilice lipsite de ade
văr și de capacitate de convin
gere. literatura noastră a re
venit de peste două decenii la
menirea sa umanistă de a dezvălui
adevărul uman al unei perioade
istorice, de a explora „noua condi
ție umană din societatea noastră",
militînd „pentru triumful noului.

al idealurilor de dreptate și liber
tate socială".
Literatura noastră actuală se
Străduiește să descifreze, in con
strucții artistice îndelung meditate
si migălos elaborate, realitățile vii
ale societății noastre, urmărind, cu
un profund spirit patriotic, dar și
cu răspunderea estetică si morală
necesară, tocmai procesul funda
mental al afirmării noului, al luptei
dintre nou și concepții-și deprin
deri vechi. înapoiate, conștientă că
— așa
cum sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — „ar fi o

mare greșeală dacă am lua dorin
țele noastre drept realități, dacă nu
am ține seama de faptul că proce
sul de dezvoltare a conștiinței noi,
socialiste, de lichidare a unor con
cepții vechi, înapoiate, inclusiv a
unor obiceiuri vechi — încetățenite
ca rezultat al unei anumite dezvol
tări, al unor raporturi sociale din
trecut — nu se poate realiza peste
noapte". Una dintre temele ce re

vin în proza noastră actuală este
tocmai procesul de afirmare a nou
lui împotriva acestor „concepții
vechi, înapoiate, inclusiv a unor
obiceiuri vechi".

în același timp, în poezia noastră
actuală dobîndesc expresii pline de
farmec si de sugestivitate. în mo
dalități moderne, originale, care o
situează într-un deplin sincronism
cu cele mai convingătoare modali
tăți poetice de pe alte meridiane,
bogăția ' personalității, multilatera
litatea Sensibilității si finețea afec
tivă nuanțată a contemporanilor
noștri, dovedind că efortul de dez
voltare economică și de însușire și
aplicare a noilor cuceriri ale re
voluției științifice si tehnice din
zilele noastre nu acționează în di
recția sărăcirii afectivității, a de
personalizării și a șablonizărîi oa
menilor, ci, dimpotrivă, în direcția
unei adînciri a rezonantei lor sen
sibile. în același timp, marele In
teres trezit în
masele largi ale
cititorilor de cartea valoroasă, in
teres care face ca tirajele cărților
noi să se dovedească în foarte
multe cazuri insuficient’, arată că
sensibilitatea contemporanilor noș
tri nu este . sterilizată de contactul
cu gîndirea lucidă, cu practica ana
lizei și sintezei realizate cu sever
ebntrol- rational, ci este cu putere
atrasă spre frumusețea poetico-;
senzorială, spre privirea vieții si a
lumii prin lumina literaturii și ar
tei., care le umanizează, iiițegrîndu-Ie într-un orizont umanist pe
care oamenii adevărati îl vor so
coti întotdeauna inalienabil al lor.

Francisc PACURAR1U

Umanismul unor aspirații
și valori etice superioare
Cuvintele iși
leagănă visele
pipăind realitatea, cuvintele înalță
realitatea după suplețea visului
afirmînd valoarea omului, adevărul
lui, frumusețea lui. Strălucitoare
pot arăta natura, cultura, dinamica
istorică a unui popor dacă omul
își' dedică existența biruinței vieții,
păcii, muncii luminat împlinită.
Scrisul poartă jertfa -proprie a ta
lentului, vrednicia și dreptatea și
bogăția a tot ce împlinește ființa
umană pe acest pămînt. Oare
Homo faber se recunoaște astăzi
in Homo aestheticus propus de
poezia, proza, personajul scenic al
literaturii noastre ? Personal cred
că da. Din ce în ce mai mult arta
autentică, altruismul propriu al
literaturii de valoare, afirmă și cri
tică, deschid
orizonturi, solidare
fiind cu viziunea dialectică a per
fecționării condiției umane în acce
lerata ei trecere dinspre trecut
spre viitor.
Piatra de încercare a valorii lite
raturii noastre contemporane se
află în capacitatea ei de a des
coperi omul în dimensiunea sa
reală și de a contribui, prin mij
loacele ce-i sînt proprii, la continua
sporire a zestrei Iui morale, etice și
de cunoaștere. Umanismul acestei
literaturi se încarcă cu noi virtuți
tocmai pentru că, așa cum arată
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
„Umanismul nu este o noțiune
abstractă, imuabilă, sensurile și
conținutul său se modifică cores
punzător diferitelor etape de dez
voltare istorică a societății. Esența
umanismului revoluționar — spre
deosebire de aceea a umanismului
burghez, care cultivă instinctul
egoist, individualismul, lupta pen
tru bunăstarea personală în dauna
bunăstării semenilor — constă in
situarea omului in centrul întregii
preocupări și activități a societății,
și, in același timp, in stabilirea
unor raporturi armonioase, orga
nice între individ și colectivitate.
Umanismul revoluționar concepe
afirmarea și dezvoltarea plenară a
personalității umane, nu izolat, ci
în cadrul ansamblului societății,
promovînd principiul rational și
generos potrivit căruia fericirea
personală nu se poate realiza în
câlcind dreptul la fericire al altora,
ci numai în cadrul înfăptuirii feri
cirii generale a colectivității, a po
porului, a umanității".
Strălucirea
expresiei artistice
afectează pozitiv spiritele dornice
de evoluție, stîrnind reacția emo
țională in fața realității, afirmind
valorile etice și ideatice pe care
omul contemporan al acestui pă
mînt dorește să le vadă triumfind.
Coeziunea spirituală pe care o
poate obține se înscrie în practica
socială constructivă a lumii. Astăzi,
punțile de legătură dintre mate
rial, spiritual, tehnic, ideatic, știin
țific și artistic s-au înmulțit, rear-

monizînd creația spirituală cu pro
ducția. Umanismul! revoluționar al
literaturii transformă subiectivități,
propune împrospătarea atitudini
lor, creează noi calități umane ce
implică forța restructurantă a con
științei. Totul prin imagine, prin
cuvint, prin asociații
conotative,
prin emoția trăirii reale a celui ce
scrie. Imensa complexitate a reali
tății este în relație continuă cu
reacțiile umane, îneît adevărul ar
tistic comunicat de actul estetic
este o reclădire revoluționară a
lumii prin fantezia expresiei per
fect compatibile cu seriozitatea și
responsabilitatea ideologică și poli
tică. Aceste valori sînt incluse în
expresia artistică bazată pe reali
tate, fără a o copia însă. I se dez
văluie numai esențele. Seva lumi
nii forța convingerilor, minunea
iubirii
străbat conștient implicit,
emanînd fără deliberare intreaga
putere artistică și patima de con
vingere ' a poetului, prozatorului,
dramaturgului. Este poezia facerii
și prefacerii. Avem astăzi o mare
poezie și o mare proză în România.
Marile aspirații umanitare ale po
porului nostru străbat rîndurile
celor mai bune cărți scrise în
România. Substanța lor are emo
ționantă profunzime, expresie mo
dernă, păstrînd seva și nuanțele
ce ne-au colorat de-a lungul tim
purilor istoria, pămîntul și sufle
tul, puterea de luptă și noblețea
jertfelor unui popor născut pentru
creație, pace, omenie. Umanismul
nostru revoluționar este un dor și
o împlinire zbuciumată, cu rever
berații în trecut, prezent și viitor.
Prin cărțile ce-1 exprimă, trans
pare viitorul unui om tot mai lu
minat al patriei noastre socialiste
și viitorul tot mai luminat al lumii
dornice de pace și unitate. întrea
ga omenire începe să caute, să cu
noască valorile spirituale ale lite
raturii noastre. Este o victorie a
politicii culturale a Partidului Co
munist Român, a orientărilor
secretarului
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și este o mare
victorie a talentului ce știe să-și
cultive armonios respectul pentru
valoarea omului, să-și cultive ade
vărul și dreptul de a fi el însuși,
o biruință a gindirii și frumuseții
într-o lume în care actul de crea
ție este izbînda acestei epoci de
Împliniri umane fără precedent în
țara noastră. Fără viziune dialec
tică, umanist-revoluționară nu se
poate crea' o artă perenă. Spiritul
revoluționar, umanisirîul revolu
ționar sint constante ale marii lite
raturi care păstrează echilibrul
între peisajul exterior și lumea
imenselor posibilități interioare ale
omului, între vis și realitate.

Violeta ZAMFIRESCU
Dezbatere realizată de

Emil VASILESCU

OCHII COPILĂRIEI
Un poet de remarcabilă profun
zime se adresa cititorilor, într-unul din popularele sale poeme,
cu simbolicul îndemn „priviți in
ochii copiilor". Temeiurile acestui
îndemn sint, intr-adevăr, adinei și
eterne. Pentru că in ochii lor, ai
copiilor, se adună, ca intr-o oglin
dă fermecată, albastrul cerului si
al mărilor, imensitatea cimpiilor
in culoarea crudă a primăverilor
sau in culoarea aurie a toamnelor,
se adună toată liniștea și puritatea
lumii. In aceste miraculoase oglinzi,
ca îh niște uriași stropi de rouă, se

Școala , românească de
toate gradele a trăit. în
acest septembrie, emoția
si bucuria începerii unui
nou an de învătămînt sub
auspiciile i glorioaselor săr
bători ale poporului nostru
— omagierea a două dece
nii de la Congresul al IXlea al P.C.R. și împlinirea
a 41 de ani de la actul
istoric de la 23 August
1944. A unui an de în
vătămînt cu semnificații
deosebite, subliniate cu
pregnantă
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. iubitul
conducător al partidului și
statului nostru, la marea
adunare populară de la
Iași.
„Epoca Nicolae Ceaușescu"
reprezintă o cotitură isto
rică pentru școala româ
nească. In spiritul concep
ției. revoluționare a ctito
rului României moderne
s-a format o rețea școlară
nouă, menită, să slujească
în mod direct și concret
cuceririle revoluționare dobîndite de poporul nostru
în toate domeniile vieții
materiale și spirituale. în
liceul nostru.- devenit cen
tenar din 1982, cei aproape
3 500 de elevi, alături de
profesorii, specialiștii și
educatorii lor. trăiesc cu
putere sentimentul partici
pării. revoluționare la pre
gătirea profesională și for
marea patriotică a noilor
generații- Nouă, celor care
lucrăm în acest lăcaș de
învătămînt. ne sînt adînc
întipărite în conștiință cu
vintele pline de căldură si
îndrumările conducătorului
partidului și statului nos
tru rostite în septembrie
1981 cu prilejul vizitei
efectuate în școala noastră.
Liceul nostru a cunoscut
o revigorare a activității
sale în acești ani Istorici,
de
glorie
ai
„Epocii
Nicolae Ceaușescu". Avem
acum 80 de săli de clasă,
între care multe cu desti
nație pentru cabinete si la
boratoare școlare, ca și
ateliere, săli pentru activi

sensibilitate, devotată universului
copilăriei, Tia Peltz recompune,
prin portrete pline de gingășie,
ipostaze ale acestei mirifice lumi.
Citeva dintre portretele copilăriei,
ce urmează a face parte dintr-o
viitoare expoziție, le
prezentăm
acum, în acest an în care, mai acut
ca Pricind, umanitatea și-a înălțat
glasul în numele păcii, al apărării
vieții pe planetă și, in primul rind,
al apărării purității și luminii ce
lor mai sublime oglinzi ale lumii —
ochii copilăriei. (M. Costea).

adună puritatea și candoarea, bună
tatea și setea de adevăr, încrederea
în lumină, încrederea in dreptul co
pacilor de a traversa anotimpurile
cu demnitate și măreție. Ochii co
piilor sint eterne oglinzi de puri
tate, gingășie și frumos. Ochii
lor au rămas, inegalabil nemuriți,
in celebrele opere ale lui Tonitza.
In ochii copiilor se încumetă, de
citeva decenii, să privească, mereu
cu înțelegere și pătrundere, și să-i
mute apoi, prin linii diafane și cu
lori simple, in lucrări pline de fru
musețe, Tia Peltz. Artistă de reală

tăți sportive și de cultură.
Dispunem de o cantină și
un cămin pentru elevi,
toate date în folosință în
ultimul deceniu. Numărul
cadrelor didactice se în
scrie în jur de 130, din care
peste 70 au gradul didactic
întîi. iar dintre aceștia, doi
sînt doctori în științe, confirmînd principiul că o
permanentă pregătire știin
țifică și metodică a cadre
lor didactice, cerută de
practica și dinamica vieții

nouă

calitate

a

muncii,

tară de eroi" locul I pe ju. de't și locurile al III-lea și
al.II-lea pe tară. în ultimii
doi ani.
Vrem, în' mod firesc, să
păstrăm o asemenea zestre
autentică, dar s-o și sporim,
s-o îmbogățim și s-o diver
științifică a cunoștințelor
sificăm în acest nou an
în domeniu, pe baza con școlar.
cepției științifice despre
Un domeniu căruia. în
lume și viată — materia spiritul indicațiilor din do
lismul dialectic si istoric,
cumentele de partid. îi
de pregătirea temeinică a acordăm o atenție deose
elevilor sub aspect profe
bită este cel al cercetării
științifice, nu numai In
rindul cadrelor didactice,
ci și al elevilor. O primă
confruntare se face cu pri
lejul Zilei liceului, (la 1 no
iembrie. din fiecare an) și
la încheierea cursurilor li
ceale (la începutul lunii
iulie). Din acest punct de
vedere ne putem mîndri
cu citeva invenții. Inovații,
lucrări de specialitate, une
le dintre ele de largă
audientă (la electrotehni
că. la fizică, la limba
română).
Sîntem
conștient!
că
mai avem multe de făcut,
multe
de
realizat.
Dar.
con

sional. științific, etic. Soco
tim că eficienta muncii vinși de răspunderea care
noastre se vede, in fiecare ne revine din istoricele
an. în numărul de admiși documente ale Congresului
in învătămîntul superior al XIII-lea al partidului,
unde, pentru învătămînt,
(între 60—80 la sută), in
succesele elevilor noștri la sint stabilite linii direc
olimpiade și la diferitele toare științifice. Clarvăză
confruntări școlare. Avem toare. vom acționa cu si
peste 600 de pionieri și mai .multă hotărîre. pa
aproape 1 500 de uteciști, siune si competentă pentru
iar palmaresul „cuceririlor a fi de folos patriei, parti
lor școlare" din ultimii ani dului și poporului. Rezul
se prezintă astfel : 120 pre tatele tot mai bune pe care
mii și mențiuni la con
dorim să le obținem vor
cursurile școlare pe disci constitui expresia dragos
pline de învătămînt și pe tei și recunoștinței pe care
meserii, 24 premii si men o datorăm conducătorului
țiuni la sesiunile de comu nostru scump și iubit, tova
nicări, 10 premii la Festi rășul Nicolae Ceaușescu,
valul national „Cîntarea pentru grija șl condițiile
României", 6 premii și minunate de muncă oferite
mențiuni la complexul așcolii românești.
plicativ „Pentru apărarea
patriei", 25 premii șl men
Prof. Hariton
țiuni la concursurile școla
STOICULESCU
directorul Liceului
re sportive, iar în cadrul
de matematică-fizică
concursului de educație pa
triotică „Patrie română — „Frații Buzești" din Craiova

care înseamnă sporirea va
lențelor unui învătămînt
formativ în toate planurile,
în primul rind. toti profe
sorii noștri, indiferent . de
profilul pregătirii lor, sînt
preocupați de transmiterea

CALITATEA PROCESM

INSTRUCTIV-EDUCATIV

- preocupare a întregii școli
sociale din tara noastră,
este absolut necesară pen
tru ridicarea continuă a
calității învățămîntului.
Urmînd îndemnul secre
tarului general al partidu
lui de a face din învătămintul de toate gradele
„un învătămînt revoluțio

nar, care să aibă în vedere
pregătirea tineretului pen
tru muncă, pentru luptă,
pentru a acționa permanent
în
spirit
revoluționar",

sîntem hotărîti să acțio
năm unitar în întregul
proces de învătămînt și
educație, să luăm ca model
activitatea neobosită, revo
luționară a secretarului
general al partidului nos
tru.
Apreciem. în acest con
text de puternică emulație,
că două idei fundamentale
trebuie să ne anime : res
ponsabilitatea și inițiativa,
în Liceul „Frații Buzești"
acestea sînt subordonate
unei cerințe prioritare — o

Cuvinte de laudă pentru arhitectura noastră nouă
(Urmare din pag. I)

două decenii înainte prin
Pitești, să-mi dau seama ce
respirație urbanistică in
comparabilă va avea, cu ce
curaj și talent se va înnoi.
Mi-aș fi imaginat greu cum
va putea încîlcitul tîrg Foc
șani să capete statură de ur
be modernă. Suceava să se
urce atit de impetuos pe
dealul Zamcăi, Baia Mare
sau Slatina să integreze
vechile burguri intr-o nouă
textură. Și mi-e imposibil
să cred că cineva care cu
noaște cit de cît Zimnicea
dinainte, să fi visat măcar
că ea ar putea arăta ca un
oraș închegat, cu un centru
civic impresionant și cu
structurile vizibile ale unor
dimensiuni viitoare, așa
cum ni se înfățișează ea
astăzi.
De cele mai multe ori
amplitudinea acestor di
mensiuni cucerește, te lasă
ginditor. Am văzut, de pil
dă, nu de mult, intr-o ex
poziție a județului Giurgiu,
un stand de proiecte arhi
tecturale privind dezvolta
rea orașului într-o atît de
vastă zonă de agrement
cum rareori mi s-a pus în
față : baze sportive la sol
și in apă, amenajări pisci
cole. de navigație, săli cul
turale, concentrări vegetalhorticole, totul într-o com
binație largă și extrem de
ademenitoare, lansată pe
planșetă ca urmare a unei
directive și neîngrădită de
vreo economie de imagi
nație creatoare. Cîtiva ar
hitect! tineri din excelenta
noastră Școală își puneau
toată pasiunea și ardenta
în a-și desfășura mirificul
lor proiect gîndit minuțios
și era o plăcere să-i între
vezi instalîndu-se în viitor
cu această realizare de
proporții. Agrement e un
cuvînt foarte ademenitor,
zona de agrement apare
azi ca o ispită tot mai ne
cesară; chiar dacă, pentru
moment, nu oricare din
orașele noastre au încă pu
tere de atracție și ispitire,
chemare socială sau turis
tică prin vreun dat aparte
(Zimnicea. de pildă. deși
frumoasă, nu are). Rămîne
in seama viitorului apro
piat ca toate orașele și sa
tele să cheme și, mai ales,

să rețină, prin frumusețea, tic la restaurantul-sediu al
utilitatea și comoditățile muncitorilor agricoli din
lor atractioase. — postulat Topolovătu Mare — Timiș.
ce a devenit, de curînd, M-am
minunat
intrînd
program.
după numai doi ani în
Nu sint poate cel mai scuarul central din Reșița,'
chemat să fac o antologie răcorit de havuzul lui Con
a construcțiilor ce au în stantin Lucaci. Dar mai
nobilat în ultimele decenii ales m-am minunat cind
pămîntul tării noastre ; to ne-am oprit și am pătruns
tuși, sub rezerva subiecti în grădinița de copii a în
vității, voi spune că mi treprinderii Avicola — Ba
s-au fixat bine pe ■ retină : cău. Lasă că și laboratoa
neverosimilul hotel „Mara" rele fermelor erau desăvîrde la Baia Mare (unde și șite (cum desăvirșit în ace
Casa de Cultură și Palatul lași oraș mi s-a părut și
Administrativ sint de luat Abatorul, cu dotările lui
în considerație) ; artera pi- tehnice și culturale), dar
teșteană denumită „Calea Grădinița ducea minuția
Bucureștilor" pe care se acurateței și bunului-gust
reazemă două somptuoase pînă la detaliile cele mai
bulevarde noi (la care s-ar mărunte și nu-mi pot ima
cuveni adăugată o fabuloa gina aiurea, nici în S.U.A.
să
piscină) ;
esplanada să zicem, una care să-mi
Teatrului
Național
din poată vorbi mai mult.
Tirgu-Mureș, cu aerul ei
Bravura arhitectonică a
de civilizație modernă (și fost preluată; și de nume
tot acolo rezolvarea coltu roase case din mediul ru
lui Romarta de lingă Tele ral. dindu-le un aer de sefoane) ; magnifica arteră meție cumpănită, excitînd
principală a Bacăului, în plăcerea vizuală prin va
special în porțiunea cu rietate și armonie de linii,
prinsă între cele două mari îneît nu poți trece azi prin
hoteluri noi ; Vasluiul cen așezări ca cele de pe Valea
tral, ca și noua promenadă Dîmboviței (Voinești, Malu
principală a Craiovei cu cu Flori, Cetățeni. Rucăr)
elegantele ei denivelări. E dar mai ales prin Breaza
acum frumoasă Suceava, sau Bran, devenite orășele
se
rezolvă
Botoșaniul ; cochete, fără să reții înFălticeniul, unde am trăit cîntătoare înfățișări de clă
cîțiva ani, își schimbă alura diri noi, opulente.
într-un mod spectaculos.
Sigur că bravarea mai
Dar una din cele mai neaș dă uneori în bravadă și că
teptate surprize mi s-a pă nu tot ce se încearcă poar
rut
rezolvarea
orașului
tă sigiliul marii inspirații ;
Bistrița în partea limitrofă dar adunînd exponatele de
sediului administrativ, cu vîrf ale unor spitale, sana
o arhitectură plăcută, un torii, teatre (mai puțin șco
design de gust și o execu lile care îmi par cam fade),
ție ieșită din comun, cu cartiere unitare, piețe mo
spatii comerciale de o cali derne (cum e a Socului în
tate
europeană,
pentru București), săli de sport
mine absolut șocante. Să
(ca la Baia Mare sau
mai amintesc Litoralul ? Miercurea Ciuc), chiar bi
Să mai enumăr atîtea case serici (Rodna Veche, Ghede cultură care te opresc, lari), stilul variat și totuși
cum sînt cele de la Plo atît de unitar al unor an
iești, Suceava, Tirgoviște, sambluri întregi (cum e
Alba Iulia și aproape peste Pantelimonul sau Ploieștitot, inclusiv la Odorhei ? centru) sau al unor locali
Să
pomenesc
hotelurile tăți întregi (pe mine, de
Continental din Tg. Mureș, pildă, din Litoral mă far
pe cele din centrul Iașiu- mecă stațiunea
Venus),
lui, ba pînă și unul, mai unele soluții rutiere de
modest, dar expresiv, la mare spectacol, dotările de
Turnu Măgurele ? Ori ne cură balneoclimaterică și
verosimilele spatii de tra turism (de cînd n-ati mai
tament balnear de la Co- fost la Poiana Brașov sau
vasna ? Noua Slobozie ? Sovata ?) : în fine, unele
Am luat masa în condiții foarte frumos concepute
de mare rafinament artis clădiri industriale ; adău

gind și aportul horticultu
rii românești, pe care eu
unul o consider de aseme
nea de virf (cine poate
uita, mai ales la începutul
verii, îmbrăcămintea flo
rală a orașelor Pitești sau
Piatra Neamț ?) — rezulta
tul este mindria că școala
românească de arhitectură
și-a făcut datoria din plin,
că sintem in această pri
vință foarte dotați — in
amîndouă sensurile — că
peisajul nostru capătă me
reu valori atractioase, unde
vechiul selectat și noul ex
ploziv pot intra în fuziuni
nu o dată fericite.
E firesc că de virtuțile
înnoirii au profitat în spe
cial localitățile mai rămase
în urmă, in timp ce cele cu
un fond solid de construc
ții vechi, cum e Cluj-Napoca, Oradea, Aradul, Ti
mișoara, s-au resimțit ceva
mai puțin spectaculos, ele
completîndu-se doar, fără
să-și tragă o nouă specifi
citate din aporturile ulteri
oare — cum au făcut, de
pildă, Galații sau Zalăul.
E și greu să reînnoiești
radical Sighișoara ori Brăi
la, orașe construite meticu
los, riguros, ori să-i mai dai
Aradului un alt accent
peste Primăria sau Palatul
său cultural, Sînt și locali
tăți unde înnoirile arhitec
tonice operează destul de
lent și cîteodată mai nefe
ricit. Dar dacă n-am gustat
prea mult, în faza asta,
transformările Dorohoiului
sau ale Rîmnicului Sărat,
ale Dejului sau Lugojului
și mi s-au părut cam su
puse eroziunii idei altmin
teri interesante la Sf.
Gheorghe și în parte la
Alba Iulia — de Mediaș ce
să mai spun ? în schimb,
noua arteră principală din
Roman, macheta expusă la
Dalles a Bîrladului, și cîte
ceva din noul Satu Mare,
mi-au dat sentimentul că
fermentul arhitectonic e la
noi foarte activ, că învățămintul nostru de speciali
tate e bun și că se vi
căuta, găsi și aplica în cc
tinuare soluții care să
îneînte ochiul, poten
creșterea calității sc
grafic-ambiante a
noastre de fiecare z.’
Ia proporția depline
dernități.
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„Vom acționa cu fermitate și romantism
revoluționar pentru dezvoltarea minunatelor
tradiții ale muncii pentru țară“
TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

A apărut

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la marea adunare populară din mu
nicipiul Iași cu prilejul vizitei de lucru în
județul Iași și al deschiderii noului an de
învățămînt 1985-1986
- 14 SEPTEMBRIE 1985 -

secretarul general al Partidului Comunist Român,

EDITURA POLITICA

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la adunarea festivă de deschidere
a Șantierului național al tineretului de la Amenajarea
complexă a riului Dîmbovița
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Animați de cele mai alese gînduri de dragoste și recunoștință față de
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, _ ctitorul genial al
României socialiste, prietenul drag și apropiat al tinerei generații, ferm
hotăriți să participăm cu intreaga noastră capacitate creatoare la inflorirea
continuă a patriei noastre, la înfăptuirea grandioaselor proiecte dc dezvoltare
urbanistică și edilitară a municipiului București, proiecte cutezătoare ce
poartă pecetea gîndirii dumneavoastră profund creatoare, revoluționare, vă
raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că astăzi își
începe activitatea un nou șantier național al tineretului constituit Ia Ame
najarea complexă a riului Dîmbovița.
Acest moment sărbătoresc, cu profunde semnificații In viața întregului
tineret al țării, se desfășoară in atmosfera de puternică angajare și mobili
zare a tinerei generații, a întregului popor, ce acționează strins unit in
jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar
general, pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe acest an și asigurarea
tuturor condițiilor necesare înfăptuirii exemplare a obiectivelor stabilite de
Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român pentru perioada 1986—
1990 și in perspectivă pină in anul 2 000.
In întreaga activitate pe care o vom desfășura în acest nou șantier na
țional al tineretului — adevărată școală revoluționară a muncii și dăruirii
comuniste — ne înflăcărează puternic și ne mobilizează faptul că nc-am
început activitatea în anul în care întregul nostru popor sărbătorește îm
plinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, care, printr-o
strălucită și unanimă opțiune, v-a ales în fruntea destinelor națiunii noastre,
inaugurind astfel cea mai luminoasă și rodnică perioadă din istoria multi
milenară a patriei și care se înscrie în conștiința poporului român, cu litere
de aur, drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Alăturîndu-ne tuturor brigadierilor din șantierele naționale ale tinere
tului, colectivelor de tineri ce-și desfășoară activitatea la construcția me
troului, a centrului civic, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că vom acționa cu fermitate și romantism revoluționar
pentru dezvoltarea minunatelor tradiții ale muncii pentru țară, pentru fău
rirea unui chip nou străvechiului riu care scaldă pămintul încărcat de istorie
al Capitalei noastre. Puternic însuflețiți de viile dumneavoastră îndemnuri,
de sarcinile și obiectivele pe care le-ați stabilit la Forumul tineretului, vă
încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea
noastră fermă de a realiza pină la finele anului un volum de lucrări în
valoare totală de peste 22 milioane lei, constind în executarea de terasamente, protecții de maluri, drumuri tehnologice, amenajarea unor spații de
producție necesare Industrializării activității de construcții-montaj la acest
mare obiectiv.
In spiritul Indicațiilor dumneavoastră de a face din șantierele tinere
tului autentice școli ale educației patriotice, revoluționare, vom desfășura
o intensă activitate politico-educativă, menită să
contribuie Ia formarea
noastră, a tuturor brigadierilor, ca adevărați constructori ai socialismului și
comunismului, crescuți în cultul dragostei față dc muncă, față de înaltele
valori morale promovate de Partidul Comunist Român.
Deplin conștienți dc faptul că vocația noastră constructivă se poate
Împlini numai intr-un climat dc pace și destindere, ne exprimăm și cu
acest prilej totala adeziune la politica externă a partidului și statului nostru,
ai cărei strălucit făuritor și neobosit promotor sînteți dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, luptător consecvent pentru
pace, dezarmare, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.
Folosind cadrul generos creat de marcarea în 1985 a Anului Internațional
al Tineretului, ca urmare a inițiativei de larg răsunet internațional a Româ
niei socialiste, a dumneavoastră personaj, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ne angajăm ferm să acționăm cu înflăcărare sub deviza
„Participare, Dezvoltare, Pace", pentru înfăptuirpa sarcinilor de mare răs
pundere ce ne-au fost încredințate, expresie elocventă a minunatelor con
diții create afirmării multilaterale a personalității tinerei generații din
patria noastră.
Mîndri de Înalta misiune ce ni s-a încredințat ca, prin munca noastră
plină de abnegație, curaj și înalt romantism revoluționar, să contribuim la
realizarea grandiosului obiectiv care se integrează strălucitei salbe de cti
torii și izbinzi ale timpului istoric pe care-1 trăim și-1 făurim, sintem ferm
hotăriți să răspundem prin fapte exemplare de muncă
dragostei și
încrederii cu care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, prieten apropiat și îndrumător al tinerei generații, ne
înconjurați permanent, veghind Ia formarea și afirmarea noastră ca ade
vărați constructori ai socialismului și comunismului, ai viitorului României
socialiste.
Cu satisfacția deplină de a ne ști In rîndurile harnicului detașament al
constructorilor țării, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fierbinte a tuturor brigadierilor de pe Șan
tierul național al tineretului de la Amenajarea complexă a riului Dîmbo
vița de a ne realiza în cele mai bune condiții sarcinile asumate, respectind
întocmai termenele stabilite, muncind și acționind cu toată pasiunea și
dăruirea pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului,
răspunzind astfel prin noi fapte glorioase minunatelor condiții de muncă,
învățătură și viață ce ne-au fost create.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVA DE DESCHIDERE A ACTIVITĂȚII
ȘANTIERULUI NAȚIONAL AL TINERETULUI DE LA AMENAJAREA
COMPLEXA A RIULUI DÎMBOVIȚA
*

'**

Sîmbătă. 28 septembrie a.c.. a avut
Ioc în Capitală adunarea festivă de
deschidere a activității Șantierului
national al tineretului de la Ame
najarea complexă a riului Dîmbo
vița.
La adunare au participat tovarășii
Nicu Ceaușescu, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al P.C.R., prim;ecretar al Comitetului Central al
U.T.C., Ion Popa, secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R.,
Ion Badea, președintele Consiliului
Național al Apelor, activiști de
partid și de stat, cadre ale U.T.C.,
oameni ai muncii, foști si actuali
□rigadieri.
Sarcinii de mare răspundere în
credințate tinerei generații de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de a contribui cu
intreaga ei capacitate creatoare la
înflorirea continuă a patriei, i s-a
răspuns prin înființarea acestui mare
șantier national al tineretului, tine
rii brigadieri anga.iîndu-se să tradu
că în practică o parte însemnată din
acest proiect grandios — conturarea
unei noi fizionomii a cursului de
apă pe malurile căruia este așezată

tv
11,30 Telex
11.35 Lumea
copiilor • Telefllmoteca4
de ghiozdan (color) :
„Prietenii
văilor verzi". Producția a studiou
rilor de televiziune cehoslovace.
Premieră pe tară. Episodul 4
12.40 Din cununa cînteculul românesc
(color). Muzică populară
13.00 Album duminical (partial color),
în cuprins : reportaje, muzică usoară și populară, moment poetic,
momente vesele, cascadorii tisu
lui. telesport. din istoria filmului
mut, secvența telespectatorului

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala mi
că) : Papa dolar — 10: Ploșnița —
19.30: (sala Atelier) : Farul și <11. Va
lentino — 10,30 : Intre patru ochi (B)
— 19
• Opera Română (13 18 57) : Concert
extraordinar — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Suzana — 10.30; O noapte la Veneția —
18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat o
telegramă tovarășului Nikolai Ivanovici Rîjkov, cu prilejul nuntirii sale
în Înalta funcție de președinte al
Consiliului de Miniștri al Uniunii
Sovietice, prin care, In numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și al său personal, li transmite
cele mai calde felicitări și urări de
succese în Îndeplinirea sarcinilor de
mare răspundere Încredințate.

îmi exprim convingerea, se spune
în telegramă, că guvernele țărilor
noastre vor acționa tn continuare,
în spiritul înțelegerilor convenite in
tre partidele și statele noastre, al
convorbirilor și hotărîrilor la nivel
Înalt, in vederea dezvoltării tot mai
puternice a raporturilor româno-sovietice de strînsă prietenie și colabo
rare multilaterală, a amplificării și
adincirii cooperării economice și tehnico-științifice. în Interesul popoare
lor și țărilor noastre, al cauzei socia
lismului și păcii.

PE ȘANTIERUL SISTEMULUI HIDROENERGETIC

Șl DE NAVIGAȚIE PORȚILE DE FIER 2

Al patrulea hidroagregat de la centrala electrică
românească a fost conectat la sistemul energetic național
Oamenii muncii de pe șantierul
sistemului hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier 2 raportează un
nou și semnificativ fapt de muncă :
conectarea la sistemul energetic na
tional a celui de-al patrulea hidro
agregat de la centrala (electrică ro
mânească. Noua capacitate energe
tică de 27 MW ridică puterea insta
lată. pusă în funcțiune în cea de-a
doua hidrocentrală de pe Dunăre, la
108 MW. reprezentând 50 la sută din
capacitatea proiectată.
în, telegrama adresată cu acest
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu de Comitetul ju

dețean Mehedinți al P.C.R. se spune:
Urmînd cu neabătută încredere ’ și
hotărîre prețioasele dumneavoastră
indicații și orientări date la cel de-al
III-lea Congres al consiliilor popu
lare, comuniștii, toti oamenii muncii
de pe plaiurile mehedintene sînt mo
bilizați plenar pentru realizarea sar
cinilor de plan în profil teritorial pe
anul 1985 și pregătirea in condiții cit
mai bune a producției prevăzute în
primul an al viitorului cincinal, spo
rind in felul acesta contribuția jude
țului Mehedinți la dezvoltarea eco
nomiei naționale și ridicarea patriei
pe noi culmi de civilizație și progres.

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, de comitetul ju

dețean de partid, se arată că, în pre

sent, se acționează cu toate forțele la
însămintatul griului, la recoltarea
porumbului, sfeclei de zahăr, legu
melor, fructelor, Ia stringerea fu
rajelor. Totodată, se exprimă hotărirea oamenilor muncii de pe ogoa
rele județului de a nu precupeți nici
un efort pentru depozitarea la timp
a recoltelor acestei toamne și pentru
asigurarea unei baze trainice pro
ducției agricole a anului viitor.

încheierea lucrărilor Seminarului internațional „Arhitec
tura, modalitate de exprimare a tineretului în favoarea

păcii și civilizației"
Simbătă s-au încheiat la București
lucrările Seminarului internațional
„Arhitectura, modalitate de expri
mare a tineretului in favoarea păcii
și civilizației". La manifestare, orga
nizată la Institutul de arhitectură
„Ion Mincu" din București, au par
ticipat tineri studenți, cadre didac
tice, specialiști în domeniul arhitec
turii din 19-țări.
Seminarul, desfășurat în contextul
manifestărilor
dedicate
marcării
Anului Internațional al Tineretului
sub deviza „Participare, Dezvoltare,
Pace", a abordat aspecte privind

creșterea contribuției active a tinerel
generații,
inclusiv prin mijloacele
specifice arhitecturii, la rezolvarea
problemelor majore ale epocii con
temporane, la asigurarea unei păci
trainice în lume.
Participanții la seminar au vizitat
obiective de interes economic și so
cial-cultural, s-au întilnit cu tineri
și studenți din Capitală. De aseme
nea, a fost organizată o expoziție
cuprinzind proiecte de arhitectură și
fotografii ale construcțiilor de ti
neret din țara noastră.

S-a încheiat „Săptămîna Crucii Roșii
ocrotirea mai ei și copilului, întări
rea familiei, la realizarea unei pro
porții juste în structura de- vîrstă a
populației.
Programul
„Săptămînii
Crucii
Roșii" a teunit, de asemenea, con
cursul filmului de amatori cu tema
tică de sănătate și Cruce Roșie, ex
poziția „Tinerețe, Muncă, Sănătate",
precum și manifestări privind mo
bilizarea populației, îndeosebi a ti
neretului, Ia acțiunile destinate ri
dicării nivelului de cultură sanitară,
creșterii numărului donatorilor ono
rifici de singe, îmbunătățirii activi
tății formațiunilor sanitare ale Crucii
Roșii.
(Agerpres)

varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Sîmbătă s-a încheiat „Săptămîna
Crucii Roșii" care între 22—28 sep
tembrie a prilejuit desfășurarea în
intreaga țară a numeroase manifes
tări educativ-sanitare ce . au avut ca
generic „Tineretul in acțiune : Parti
cipare, Dezvoltare, Pace". Aceste
acțiuni, la organizarea cărora, alături
de Societatea de Cruce Roșie și-au
dat concursul organizații de tineret
și de femei, instituții medico-sanitare, de invățămint și culturale, au
evidențiat marile realizări obținute
de poporul nostru în toate domeniile
de activitate, rod al politicii înțelep
te a partidului și statului consacrate
edificării socialismului multilateral
dezvoltat In patria , noastră, ridicării
nivelului de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii, asigurării
sănătății acestora. Simpozioanele,
colocviile, mesele rotunde, expune
rile, dezbaterile ce au avut loc au
ilustrat pregnant grija permanentă
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
tovarășei Elena Ceaușescu
pentru
creșterea unui tineret sănătos și vi
guros, multilateral pregătit pentru
muncă și. viață.
Au fost abordate subiecte privind
aportul tinerilor la desfășurarea ac
tivităților profilactice, la realizarea
politicii demografice, precum și la
însușirea tehnicilor de acordare a
primului ajutor.
în acest cadru,
galele de film au oferit vizionarea
unor pelicule pe teme referitoare la

14,45 Viitoare cetăti economico-sociale
(color) : Experiența hărniciei —
reportaj
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi
(color). Epoca
Ceaușescu : „Mangalia — cu fata
mereu spre soare". Reportai
19,35 Cîntarea României (color). De pe
marea scenă a tării pe micul
ecran. Emisiune realizată tn cola
borare cu Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste si cu Comitetul
de cultură st educație socialistă al
județului Timiș
20,13 Film artistic :
„Destin” (color).
Premieră pe tară. Producție a stu
diourilor din R. P. Chineză
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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VOLEI. Azi, Ia Zwolle (Olanda),
echipa României va juca primul său
meci din turneul final al campiona
tului european, împotriva puternicei
reprezentative a Poloniei. Această
partidă are un caracter decisiv pen
tru promovarea, din seriile prelimi
nare, în faza finală a turneului. Lo
tul nostru, condus de antrenorul
Corneliu Oros, este alcătuit din
următorii 12 jucători : Enescu, Pop,
P. îonescu, Dascălu, Vrîncuț, Mina,
Stoian, A. Ion, Pralea, Șoica, Con
stantin și Z. Gheorghe. Lipsesc, din
motive medicale, doi dintre cei mai
valoroși jucători, Gîrleanu și CîtaChițiga.
Tot azi, echipa noastră feminină,
antrenată de Nicolae Humă, va juca
primul meci
în compania echipei
Olandei, în orașul Leeuwarden.

30.00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științific • Stilnta
în avangarda progresului economico-social ® Actualitatea medicala
® Documentar
20,35 Tezaur folcloric (color)
20.55 Roman foileton (color). „Citade
la”. Premieră pe tară. Coproduc
ție Internațională.
Ecranizare a
romanului cu
același nume al
scriitorului A. J. Cronin. în distri
buție : Ben Cross. Clare Higgins,
John Welsh, Cyril Luckham. Re
gia : Mike Vardy. Episodul 6
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Biroul federației de
specialitate a reacționat prompt și
sever la încălcările regulamentului și
ale spiritului jocului de rugbi, sem
nalate la partidele Gloria P.T.T.
Arad —, Farul și Farul — Universi
tatea Timișoara. Măsurile adoptata
sint de natură să întărească discipli
na și ordinea regulamentară in cam
pionatul nostru, să dezvolta spiritul
de sportivitate la toata cele 20 da
echipe care iau parte la această în
trecere națională
•
Azi au loo
meciurile etapei • VII-a. La Bucu-

★

capitala României. Astfel, în amon
te de stăvilarul Ciurel, la Lacul
Morii, se va amenaja un lac de
acumulare cu o suprafață de 150 ha,
care va constitui un atractiv loc de
agrement și va asigura rezerva de
apă curată a riului, proteiind, tot
odată. orașul de inundații. •
însuflețiți de bucuria de a conti
nua nobila tradiție a muncii pentru
tară, tinerii in salopete albastre cu
ecuson de brigadier și-au exprimat
hotărîrea fermă ca pină la sfirșitul
acestui an să efectueze un volum de
lucrări în • valoare totală de peste
22 milioane lei. constind in execu
tarea de terasamente. protecții de
maluri, drumuri tehnologice, amena
jarea unor spatii de producție ne
cesare industrializării operațiilor de
construcții-montaj și pregătirea unor
noi fronturi de lucru pentru perioa
da următoare, astfel incit activitatea
să se poată desfășura ritmic, la cei
mai înalti parametri calitativi.
într-o atmosferă de puternică și
vibrantă angajare patriotică, revolu
ționară, participanții la . adunarea
festivă au adresat o telegramă to

Eunucul — 19; (sala Grădina Icoanei,
îl 95 44) : Clntec despre mine însumi
— 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 19
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 19
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 10.30: Cirtltele — 19
0 Teatrul Glulești
(sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 10: Nu,
eu nu regret nimic — 17: Să nu-t! faci
prăvălie cu scară — 19
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tănase" (sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo
al II-Ica — 19
® Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) :
Cenușăreasa — 10,30

• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77) : Guliver ta țara păpușilor — 11; (sala din
Piața Cosmonautilor) : Dana și Leul
— 17.30
• Circul București (10 41 95) : Tom șl
Jerry la circ — 10: 15,30: 19

RUGBI

• Cu

•

mltalle

• Cantonul părăsit. Stelele de la So

pot : COTROCENI (49 48 48) — 15: 17:
19

dansăm ta familie :

LIRA (31 71 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)

• Cireșarii — 15, Ostaticul — 17; 19 :

• Misterul statuii de aur („Zilele fil
mului chinez") : STUDIO (59 53 15) —

MUNCA (21 50 97)

9,30: 11.30; 13,30; 15.30: 17,30: 19.30

(71 30 85) — 14,30: 18.45; 19

• Declarație de dragoste : FLACARA

(20 33 40) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19.30

MIORIȚA

(14 27 14) — 9: 11; 13: 15; 17: 19
comisar acuză : BUZEȘTI
(50 43 58) — 13: 17: 19

• Un

• Astă-seară

cinema

curate :

• Secretul tai

Bacchus î

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BOTSWANA

La Deva a avut loc ședința a 62-a
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul indus
triei carbonifere, la care au partici
pat delegațiile țărilor membre ale
C.A.E.R. și o delegația din R.S.F.
Iugoslavia.
Lucrările ședinței au fost prezida
te de tovarășul Marin Ștefanache,
ministrul minelor.
Comisia a examinat stadiul elabo
rării propunerilor într-o serie de
acțiuni de colaborare în domeniul
industriei carbonifere, care decurg
din hotăririle Sesiunii și Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R. în acest ca
dru au. fost analizate propunerile
părții polone privind posibilitățile de
valorificare cu eforturile comune ale
țărilor
interesate
membre ale
C.A.E.R. a zăcămintelor de huilă din
bazinul carbonifer Lublin.
Au fost examinate, de asemenea,
rezultatele îndeplinirii în anii 1983—
1984 a unor programe de colaborare
multilaterală tehnico-științifică. pre
cum și alte probleme ale colaboră
rii în domeniul industriei carbonife
re. în legătură cu care au fost adop
tate hotărîri corespunzătoare.
Comisia a adoptat planul său de
lucru pe 1986—1987.

Excelenței Sale Domnului QUETT K. J. MASIRE

★

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu. a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului apărării al Republicii Popu
lare Ungare, general-colonel Istvan
Olah, cu prilejul Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Populare Ungare.
La Casa Centrală a Armatei a avut
loc o adunare festivă consacrată
aniversării Zilei Forțelor Armate ale
Republicii Populare Ungare, la care
au participat cadre militare din gar
nizoana București.
Adunarea a fost deschisă de general-colonel Marin Ntcolescu. adjunct
al ministrului apărării naționale.
Despre semnificația evenimentului
aniversat a , vorbit colonel Joo San
dor, atașat militar și aero al
R. P. Ungare la București.
Au fost prezenți Tibor Hodicska,
Însărcinat cu afaceri ad-interim al
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești, . membri ai ambasadei.
tn .încheiere, participanții au vi
zionat fotoexpozitia „Aspecte din
viața și activitatea militarilor Arma
tei Populare Ungare" și filme puse
Ia dispoziție de Ambasada R. P; Un
gare.

Cu același prilej, atașatul militar
ungar s-a întilnit cu militari dintr-o
unitate a armatei noastre.
(Agerpres)

în județul Dîmbovița s-a încheiat
semănatul orzului și orzoaicei
Lucrătorii ogoarelor din județul
Dîmbovița au încheiat semănatul or
zului și orzoaicei pe intreaga supra
față planificată.
în telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Cronica zilei

PACEA

• Moștenirea : POPULAR (35 ÎS 17) —
15: 17: 19

Președintele Republicii Botswana

Cu prilejul celei de-a XîX-a aniversări a proclamării independentei de
stat a Republicii Botswana, îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperi
tate și pace pentru poporul botswanez prieten.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare statorni
cite intre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor
român și botswanez, al cauzei păcii, independenței naționale și colaborării
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul
Republicii
Botswana
(numele oficial al tării este Lefatshe La Botswana) sărbătorește
împlinirea a 19 ani de la procla
marea independentei de stat.
Cînd la 30 septembrie 1966 fostul
protectorat englez Bechuanaland,
din regiunea Africii australe, pășea
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare. el avea de depășit o grea
moștenire, situîndu-se pină atunci
printre țările cele mai slab dez
voltate din punct de vedere eco
nomic. Dar. în ciuda acestui han
dicap și mai ales a vecinătății cu
regimul rasist de la Pretoria, care
în repetate rînduri a căutat, inclu
siv prin folosirea forței armate, să
destabilizeze tinărul stat. Botswana
a reușit să-și păstreze și să-și con
solideze independenta cucerită eu
aproape două decenii tn urmă.
Situată în zona pustiului Kala
hari. care ocupă o bună parte ă
teritoriului, Botswana dispune de
puține suprafețe care se pretează
culturilor agricole, acestea aflîndu-se doar în apropierea rîurilor
Limpopo. Chobe, Okavango și
Shashi. în schimb, tn tară sint pă
șuni întinse, ceea ce favorizează
creșterea animalelor, această ra
mură asigurînd mijloace de exis
tentă pentru 80 la sută din popu

vremea
Institutul de meteorologie el hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 29 septembrie, ora 20 — 2
octombrie, ora 20. In tară : Vremea va
fi rece In cea mal mare parte a Inter
valului. cu cerul variabil. Va ploua
local !n nordul ol estul tării si izolat In
rest. Trecător, la munte sl In regiunile

lația tării. O importantă deosebită
a fost acordată dezvoltării indus
triei. exploatării si valorificării
marilor bogății ale subsolului —
diamante, cupru, nichel, huilă,
mangan. industria minieră partici
pând cu peste 25 la sută la crearea
produsului național brut. S-au dez
voltat învătămîntul. asistenta sa
nitară. a crescut standardul de
viată al populației.
în spiritul politicii sale consec
vente de dezvoltare a relațiilor cu
tinerele state independente. Româ
nia a stabilit cu Botswana relații
care au cunoscut o evoluție pozi
tivă. O, contribuție hotărîtoare in
acest
sens au adus convor
birile
de la
București
din
septembrie 1983 dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Quett K. J. Masire. convenindu-se
asupra dezvoltării și intensificării
cooperării dintre cele două țări în
domeniile politic, economic, tehnico-stiințific si cultural. S-a inten
sificat. de. asemenea, conlucrarea
dintre cele două state pe arena
mondială. Extinderea și adîncirea
cooperării
dintre
România
și
Botswana corespund intereselor
celor două țări si popoare, cauzei
Păcii și colaborării Internationale.

nordice, precipitațiile vor fl si sub for
mă de lapovlță sl ninsoare. Vîntul va
prezenta intensificări în primele zile
din sectorul nordic. Iar spre sfirșitul
intervalului din vest. Temperatura ae
rului va continua să scadă tn primele
zile. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 și-plus 8 grade. mai coborîte în
primele nopți în nordul sl centrul tării,
unde Izolat se va produce brumă, dar
ușor mai ridicate în sud-vest. Iar ma
ximele între 8 si 18 grade, mai ridicate,
pînă la 20—22 de grade, în regiunile
vestice. Local se va produce ceată.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
•

(Urmare din pag. I)

un produs nou,
bunăoară, fiind înțeles nu doar ca
unul diferit de cele de pină acum,
ci ca produs superior prin parame
trii săi de calitate și eficientă. A fi
de partea noului înseamnă a res
pinge vechiul, a fi adversarul neîm
păcat al anchilozării in gindire, al
rutinei, a purta o susținută bătălie
cu compromisurile, cu starea de co
moditate și automulțumire, genera
toare de atmosferă stătută, cu iner
tia sub diferitele ipostaze in care ea
se poate înfățișa. Societatea noastră,
înaintind spre realizări mereu mai
înalte, are nevoie de cutezanță în
gindire, de spirit de inițiativă, de
pasiune creatoare, de curaj în abor
darea unor căi noi, nebătătorite. A
crea climatul propice afirmării ple
nare a potențialului creator al fie
cărui colectiv de oameni ai muncii,
a pune plenar în valoare resursele
de-inovație și. inventivitate ale aces
tuia constituie, în consecință, un
obiectiv fundamental al întregii
munci de partid, al afirmării în
practică a spiritului revoluționar.
Pentru a fi însă un autentic pro
motor al noului, pentru a-i putea
croi, prin gînd, cuvînt și faptă, larg
făgaș — sint imperios necesare o
înaltă competentă profesională, un
larg orizont de cunoaștere. Numai
o bună stăpînire a profesiei, numai
un multilateral bagaj de cunoștințe
creează premise sigure în vederea
sesizării noului, a valorii autentice
ce-1 însoțește ; în lipsa acestora
orice încercări de a promova noul
fiind sortite să rămînă doar bune
intenții. Iată de ce are o valoare
principială deosebită îndemnul adre
sat tinerei generații de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de Ia tribuna
marii adunări populare de la Iași,
cu prilejul deschiderii noului an de
tnvătămînt, de a-și ridica neconte
nit pregătirea profesională și gene
rală, de a așeza la baza întregii sale
activități cele mai noi cuceriri ale
motor al noului ;

științei șl tehnicii, ale. cunoașterii
umane.

A ti pătruns de spirit revoluționar
înseamnă a te implica profund în
viata soclal-politică a tării, fructi-

fieîndu-se astfel pe deplin marile
virtuți
ale cadrului democratic
profund original, făurit in țara noas
tră, cu deosebire în ultimele două
decenii, de participare a oamenilor
muncii la conducerea vieții socialpolitice. Spiritul revoluționar presu
pune astfel o atitudine civică îna
intată, o înaltă responsabilitate so

cială, cerința de a pune mai presus
de orice interesele obștești,, de a nu
trece nepăsător pe lingă încălcarea
legalității socialiste și a considera
ca un suprem imperativ etic parti
ciparea activă, constructivă la tre
burile obștii, la găsirea celor mai
bune soluții pentru rezolvarea pro
blemelor cu care se confruntă na
țiunea noastră in opera de edificare
a societății socialista multilateral
dezvoltate.
în concepția partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, spiritul revolu
ționar înseamnă, totodată, nestrămu
tată încredere in justețea liniei po
litice a partidului, adîncă convin

gere că stă în puterile poporului
condus de partid de a birui orice
greutăți, de a învinge orice obsta
cole, pe drumul măreț pe care îna
intăm. Cu atît mai străină este pro
filului moral-politic al omului nou,
animat de elan revoluționar, atitu
dinea de lamentare, fuga în fata
greutăților, căutarea locurilor mai
călduțe, refugiul în explicații șl jus
tificări. Istoria este martoră că
nicicînd și nicăieri greutățile n-au
putut fi biruite prin resemnare, prin
pasivitate, așteptîndu-se ca ele să
fie soluționate de către altcineva.
Tot ceea ce am realizat. Intr-o mul
timilenară istorie, tot ceea ce am
înfăptuit s-a datorat muncii, luptei
și, cînd a fost necesar, jertfelor și
sacrificiilor,
mobilizării exemplare
a energiilor noastre, unirii tuturor

INFORMAȚII SPORTIVE
rești : Steaua — Rulmentul (stadion
Steaua, ora 10) și Dinamo — Gloria
P.T.T.
(stadion Olimpia, ora 10)
• Săptămîna viitoare, echipa noas
tră reprezentativă începe pregătirea
pentru cel dinții meci din noua edi
ție a campionatului european interțări, meciul România — U.R.S.S.
Pentru această partidă, eare se va
desfășura la București, in ziua de
20 octombrie, antrenorul principal
Valeriu Irimescu a convocat un lot
lărgit, de 35 de jucători. După o
serie de meciuri de selecție, va fi
alcătuită echipa reprezentativă for
mată din 21 de rugbiști (15 titulari
și 6 rezerve).
HANDBAL. La Cluj-Napoca în
cepe astăzi ultimul turneu din campioiiatul diviziei A, turneu care va
delimita componența grupelor valo
rice 1—6 și 7—12, in vederea desfă
șurării părții finale a competiției,
înaintea turneului de la Cluj-Napo
ca. în clasament conduce Dinamo
București — 23 p., urmată de Steaua
și Politehnica Timișoara — cite 21 p.
și H. C. Minaur — 18 p.

FOTBAL • Ieri, la Pitești. F. C.
Argeș — Universitatea Craiova 2—1
(0—1), un meci jucat cu foarte multă
dîrzenia ds ambele părți. A marcat,

• Lebedei» negra — .13,30: Căpitanul

răzbunării — 17,30: 19,30 : DRUMUL
SĂRII (31 28 13)
• Șansa : VICTORIA (16 28 79) — 9;
ii: 13: 15,15: 17,30: 19.30

• Ceaikovski : SALA MICA A PA

LATULUI — 10.30

• Nocturna Barrandov — 19, AllBaba și cei 40 de boți — 9: 12: 16 :

VIITORUL (10 67 40)
• Gară pentru doi: LUMINA (14 74 16)
— 9; 12,15; 15.30: 18.30.
GRADINA
PARC-HOTEL (17 08 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
(21.31.86) — 9: 12: 15; ia. la grădină
— 20
• Legenda dragoste! s FERENTARI

mal întîi, Cămătaru, In minutul 10, la
capătul unei curse impetuoase de pes
te 30 de metri, apoi, în repriza secun
dă, argeșenii s-au impus prin puncte
le înscrise de Ignat (min. 64) și Eduard
(min. 84). La București, Sportul stu
dențesc, cu Hagi și Mircea Sandu din
nou în formație, a .întrecut net pa
A. S.A. cu 4—0 (1—0). Au Înscris :
Mircea Sandu (2), Terheș fi Coraț
• Astăzi, de la ora 15, se vor
juca partidele : F. C. Bihor — F. C.
Olt, S. C. Bacău — Rapid, Politeh
nica Timișoara — Copvinul, F.C.M.
Brașov — Chimia. La stadionul Me
talul din București : Victoria — Uni
versitatea Cluj-Napoca • Datele și
arbitrii meciurilor echipelor româ
nești în cupele europene intercluburi : la București, Steaua — Vejle
B. K., în ziua de 2 octombrie, ora
14,30, la stadionul Steaua, arbitru
Lo Bello jr. (Italia) ; la București,
Sportul studențesc — Xamax, în ziua
de 3 octombrie, ora 14, la stadionul
Sportul studențesc, arbitru Hackett
(Anglia) ; la Skoplje, Vardar — Di
namo București. în ziua de 2 octom
brie, la 15,30 (ora României), arbitru
Pauly (R. F. Germania) ; la Craiova,
Universitatea Craiova. — A. S. Mo
naco, In ziua de 2 octombrie, ora 14,
arbitru Schmidhuber (R. F. Germa
nia) • Vineri seara, în campionatul

(80 49 85) — 9;' 12: 16: 19.
COSMOS
(27 54 95) — 10,15; 13; 16: 19

• Bunul meu vecin Sam :

PATRIA

(1186 25) — 9: 11,43; 14,30; 17,15; 20,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19,
GRĂDINA MODERN (11 03 72) — 19
® Confidente : SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.15

• Marea cursă ; LUCEAFĂRUL

(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
• In arșița nopții: CAPITOL (16 29 17)
— 0; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.30, la
grădină — 19.30
• Cei 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
(11 13 49) — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18; 20
• Hangar *18 : FEROVIAR (30 51 40)

forțelor tn vederea împlinirii te
lurilor supreme ale fiecărei perioade
istorice, idealuri între care s-au așe
zat întotdeauna la Ioc de frunte
unitatea, libertatea și independenta
patriei. Trebuie să adăugăm la lec
țiile istoriei argumentele palpabile,
prezente pretutindeni în jurul nostru,
ale puterilor noastre creatoare, ale
realizărilor de astăzi ale patriei. Ele
sint chipul mindru al tării, forța
uriașă a economiei noastre socialiste,
tăria de nezdruncinat a națiunii ro
mâne, marile ctitorii ale acestei epoci
constructive fără egal.
Izvor de tărie, de Încredere, au
tentică pîrghie de progres a societă
ții’ noastre — asa ni se Înfățișează
astăzi spiritul revoluționar. Pentru
că el — așa cum magistral l-a de
finit secretarul general ai partidu
lui — cheamă la o necontenită lu
crare in vederea perfecționării pre
gătirii profesionale și lărgirii ori
zontului de cunoaștere ; pentru că el
cere ca intreaga putere de muncă,
pasiunea creatoare, inițiativa să fie
subsumate în Întregime marilor co
mandamente ale acestei epoci, impe
rativelor progresului și propășirii
tării, prin împlinirea exemplară a
datoriei la fiecare loc de muncă ;
pentru că el înseamnă largă recep
tivitate la nou, punînd astfel în va
loare nețărmurite resurse de creație;
pentru că el presupune implicarea
activă, nemijlocită în viața cetății,
adică civism șl înaltă responsabili
tate socială ; pentru că el îndeamnă
la înfruntarea greutăților și depă
șirea lor, la purtarea unor bătălii
hotărîte împotriva oricăror nea
junsuri și cîștlgarea acestor bă
tălii.
Motiv
pentru
care,
cu
neabătută
consecventă,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu
subliniază ce
rința întronării ferme în muncă și
viață a spiritului revoluționar, a dis
ciplinei și răspunderii, oferind, prin
întreaga sa muncă și viață, între
gului partid, întregului popor, un
permanent sl strălucit exemplu de
Înaltă dăruire patriotică, de pildui
toare abnegație revoluționară.

francez : Olymplque Marseille —
A. S. Monaco 2—2. • Pentru prima
oară la Cluj-Napoca, un meci al
echipei noastre naționale: este vorba
de întîlnirea amicală dintre forma
țiile reprezentative ale României și
Bulgariei, întîlnire care va avea Ioc
miercuri, 9 octombrie, de la ora 15,
pe terenul frumosului stadion clu
jean.

TENIS. La București. în zilele de
4, 5 și 6 octombrie, va avea loc me
ciul de tenis pentru „Cupa Davis"
dintre formațiile României și Dane
marcei, meci ce constituie finala zo
nei A europene a competiției, invingătoarea urmînd să se califice în
grupa de elită — norizonală. In ve
derea lntilnirli, căpitanul nejucător
al formației României, Ștefan Geor
gescu, a selecționat următorii jucă
tori : Ilie Năstase, Florin Segărceanu. Adrian Marcu si Andrei Dirzu.
ȘAH. @ în runda a 8-a a turneu
lui internațional de șah (mixt) de la
Zazecear, maestra româncă Ligia
Jicman a cîștigat la iugoslavul Cirici.
în clasament conduce Danilo Djorjevici (Iugoslavia) cu 6,5 puncte. Li
gia Jicman se află pe locul 5. cu 3,5
puncte. ® Campionatul mondial de
șah pentru juniori de la Sharjah
(Emiratele Arabe Unite) a fost cîș
tigat de maestrul american Maxim
Dlugy cu 10 puncte din 13 posibile.

— 9; 11; ÎS; 13; 17; 19. la grădină —
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11: 13;
13; 17; 19. la grădină — 19,45. GRADI
NA GLORIA (47 46 75 — 19,30
• Cursă
infernală :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15: 13,30; 13,45: 18:
20, DACIA (50 35 94) — 9: 11; 13: 15:
17; 19

• Legenda

călărețului

singuratic :

GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15
• Paloș contra paloș :
GIULEȘTI
(17 55 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

• Atenție la Pană do vultur : GRA

DINA

LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20
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RELATĂRI Șl COMENTARII IN PAGINILE PRESEI INTERNAȚIONALE
De asemenea, cotidianul scoate
în relief profundele transformări
revoluționare pe plan politic, eco
nomic și social înregistrate de
România în cele peste patru de
cenii de dezvoltare liberă, punînd
îndeosebi în evidență succesele
obținute în toate domeniile de
activitate după Congresul al IXlea al Partidului Comunist Român,
sub conducerea secretarului gene
ral al partidului, Nicolae Ceaușescu.
Agenția A.D.N. din R.D. Ger
mană, relatînd despre primirea de
România participă intens Ia dia
și în Europa. Obiectivul principal
către tovarășul Nicolae Ceaușescu,
logul
internațional, adueîndu-și
al României este afirmarea poli
secretar general al Partidului
contribuția la menținerea și con
ticii de destindere în toată lumea
Comunist Român, președintele Re
și. în acest cadru, instaurarea unei
solidarea păcii, la soluționarea pro
publicii Socialiste Rorqânia, a de
blemelor
cardinale ale lumii, la
păci durabile în. Balcani.
legației Camerei Populare a R.D.
dezvoltarea cooperării între națiuni
Dezarmarea
este în politic^
Germane, subliniază că în cursul
— se. relevă în articolul „O activi
României o problemă fundamen
schimbului de păreri cu privire la
tate închinată păcii și cooperării
tală, această țară fiind membră a
problemele internaționale actuale
internaționale",
apărut
într-un
numeroase comitete, grupuri și or
s-a relevat necesitatea unei colabo
supliment al ziarului thailandez
ganizații care se ocupă de proble
rări strînse între țările socialiste,
„THE NATION" dedicat României.
matica dezarmării. Pe de altă par
ca și între toate forțele interesate
Prin activitatea internațională a
te, se știe că România militează
în menținerea păcii pentru a se
președintelui Nicolae Ceaușescu,
pentru crearea unor zone libere de
pune capăt cursei înarmărilor pe
România și-a extins considerabil
arme nucleare în diferite regiuni
Pămînt și a se împiedica extinde
relațiile de colaborare, se subli
ale lumii. Propunerile României la
rea ei în spațiul cosmic. în conti
niază în articol. Dialogul pre
O.N.U. cu privire la desființarea
nuare, agenția arată că președin
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu
bazelor militare străine și denutele României și șeful delegației
conducători ai unor țări de pe toate
clearizarea zonei Balcanilor
și
Camerei Populare s-au referit la
continentele s-a finalizat în nu
transformarea acesteia într-o zonă
marea răspundere ce revine tutu
meroase declarații solemne, în tra
a păcii și colaborării, activitatea
ror statelor în vederea asigurării
tate de prietenie, cooperare și asis
ei neobosită în cadrul O.N.U., pri
păcii și reluării procesului de des
tență mutuală, în acorduri, progra
vind extinderea zonelor denu
tindere. S-a evidențiat că trebuie
me și protocoale de cooperare eco
clearizate, au făcut să crească
salutate propunerile privind cre
nomică și tehnică, în comunicate
area unor zone libere de arme nu
comune — arată cotidianul.
cleare în Balcani, în nordul și
Punînd în lumină ampla activi
centrul Europei, precum și in alte
tate a țării noastre pe plan inter
® O vastă activitate închi părți ale lumii, iar politicii de
național, „The Nation" evidențiază
confruntare trebuie să i se opună
obiectivele majore pentru care mi
nată păcii și colaborării ®
acțiunea comună a tuturor forțe
litează România — oprirea cursei
lor realismului și rațiunii — sub
înarmărilor,
in primul rînd a
Demersuri constante pen liniază agenția.
înarmărilor nucleare, și înfăptuirea
Informînd despre primirea de
dezarmării,
afirmarea, dreptului
tru dezarmare, pentru în către tovarășul Nicolae Ceaușescu
tuturor popoarelor la independență
a delegației Camerei Populare a
și dezvoltare de sine stătătoare. O
lăturarea pericolului nu R.D. Germane, agenția T.A.S.S.
direcție majoră a politicii interna
menționează că, în cursul convor
ționale a României — se arată în
clear ® Pentru acțiuni so birii, a fost subliniată necesitatea
articol — o constituie înlăturarea
unor eforturi susținute din partea
subdezvoltării și instaurarea unei
lidare în vederea lichidării tuturor statelor pentru îmbunătă
noi ordini economice internaționa
țirea climatului politic, pentru re
le bazată pe egalitate și avantaj
subdezvoltării și edificării luarea procesului de destindere și
reciproc, obiectiv cu atît mai pre
pace. S-a arătat că problema car
sant cu cît, în condițiile crizei eco
unei noi ordini economice dinală a epocii noastre o consti
nomice mondiale, situația țărilor în
tuie' încetarea cursei înarmărilor,
curs de dezvoltare s-a înrăutățit,
® Rezultate remarcabile în trecerea la măsuri concrete de
iar decalajele dintre statele bogate
dezarmare, în primul rînd la dez
și cele sărace au crescut. în acest .
opera de construcție so armarea nucleară, înlăturarea pe
context, România consideră ca
ricolului unui război ce ar putea
imperios necesare o soluționare
cialistă
duce la distrugerea întregii civili
globală a problemelor economicozații umane — adaugă agenția de
financiare și instaurarea unei noi
presă sovietică.
ordini economice internaționale,
Ziarul „NAȚIONAL CONCORD",
pentru depășirea crizei economice
prestigiul României pe plan mon
care apare la Lagos, evidențiază
actuale și realizarea stabilității și
dial,
ca
țară
iubitoare
de
pace.
realizările poporului român in anii
echilibrului in dezvoltarea econo
construcției socialiste, după care
Ziarul „ELIMA" din Zair înfă
miei mondiale.
arată
: „Succese cu adevărat isto
țișează eforturile perseverente ale
într-un alt articol inserat în su
rice au fost obținute în perioada
pliment sînt prezentate principiile
țării noastre vizînd apărarea păcii,
inaugurată de cel de-al IX-lea
după care se călăuzește România în
a dreptului fundamental al oame
Congres al Partidului
Comunist
relațiile sale cu țările în curs de dez
nilor la viată. Președintele Nicolae
Român, cînd Nicolae Ceaușescu a
voltare. Dialogul cu președinți și
Ceaușescu apreciază că, în condi
fost ales în fruntea partidului și
alte personalități ale vieții politice
țiile actuale, popoarele iubitoare
statului. Sub conducerea sa
di
din diferite țări în curs de dezvol
de pace și dreptate trebuie să-și
rectă au fost elaborate și reali
tare — reliefează ziarul — a des
dubleze eforturile pentru oprirea
zate
programe
concrete
pentru
chis noi și ample perspective re
cursului evenimentelor spre un
dezvoltarea multilaterală a econo
lațiilor reciproce, dînd expresie
cataclism nuclear — relevă coti
miei naționale, a științei, culturii
solidarității
României cu aceste
dianul zairez. România promovea
și învătămîntului, a tuturor do
state in lupta lor pentru o dezvol
ză în acest context, ideea convo
meniilor vieții sociale. Prin întreaga
tare liberă. România privește relați
cării unei reuniuni la nivel înalt
activitate constructivă, prin orien
ile ei cu țările în curs de dezvolta
a statelor balcanice, pentru întări
tările și opțiunile politice, econo
re nu numai în contextul bilateral,
rea încrederii și bunei vecinătăți,
mice și sociale legate direct de
ci și in cadrul luptei generale îm
pentru transformarea Balcanilor
gindirea novatoare și de activita
potriva politicii imperialiste, colo
intr-o zonă fără arme nucleare.
tea
energică
a
președintelui
nialiste și neocolonialiste, de domi
România consideră sacră lupta po
Nicolae Ceaușescu, România a de
nație și amestec în treburile inter
poarelor pentru libertate, pentru
venit o țară cu o economie dina
ne, pentru garantarea dreptului fie
consolidarea
independentei lor,
mică, cu o viață social-politică
cărui popor de a fi stăpîn pe prorespingînd categoric orice forme
multilateral dezvoltată, în care
pria-i soartă, de a-și decide de sine
de dominație și asuprire, de apoporul
se afirmă ca un adevărat
stătător viitorul, în conformitate
mestec in treburile interne.' Româ
stăpîn pe destinele sale, ca făuri
cu interesele și aspirațiile naționale
nia acordă o atenție deosebită si
tor al propriei istorii".
tuației internaționale, ea luptă pen
proprii.
Revista
cehoslovacă
„ELEKtru apărarea păcii, apreciind că
„Toate inițiativele românești pri
problema numărul unu o consti
TRON" consacră un reporta] Cana
vind tineretul izvorăsc din convin
lului
Dunăre-Marea Neagră, in
tuie oprirea cursei înarmărilor nu
gerea că generația tînără este me
vestiție de seamă a economiei româ
cleare sub toate formele, în vede
sagera valorilor care asigură pro
nești, care scurtează calea fluviu
rea realizării unei păci durabile în
gresul omenirii către noi etape de
lui cu 400 km, asigurînd suficiente
lume. Fiecare popor trebuie să-și
civilizație, către o lume fără opri
cantități de apă pentru irigații, cît
aleagă în mod liber și suveran
mare și incertitudini" — se relevă
și pentru viitoarea centrală atomocalea de dezvoltare. Reglemen
intr-un alt articol, consacrat „Anu
electrică de la Cernavodă, In re
lui Internațional al Tineretului", a
tarea pe dale pașnică a litigiilor
portaj se arată, între altele, că atri
cărui marcare — precizează ziarul
între state este singura cale , ac
butul de operă cu adevărat gran
— este rezultatul unei inițiative a
ceptată de România — reliefează
dioasă este conferit Canalului Du
României concretizată în rezoluția
ziarul.
năre-Marea Neagră de cifrele pri
Adunării Generale a O.N.U. din
Ziarul „NEW NIGERIAN" scoate
vind cantitatea de pămînt dislocat,
1979.
în evidentă importanta inițiativă a
cantitatea de beton turnat, de alte
Referindu-se la aprecierile Parti
tării noastre de a înscrie pe agen
date tehnice, care plasează con
dului Comunist Român, ale secre
da actualei sesiuni a Adunării Ge
strucția românească alături de cele
tarului său general, tovarășul
nerale a O.N.U. a punctului inti
mai importante obiective de acest
Nicolae Ceaușescu, asupra desfășu
tulat „Apel Solemn către statele
gen realizate în lume. Evidențiinrării procesului revoluționar în
aflate în conflict de încetare fără
du-se că din pămîntul dislocat ar
România in perioada de după actul
întirziere a acțiunilor armate și de
putea fi construite 120 de piramide
istoric de la 23 August 1944, ziarul
soluționare a problemelor dintre ele
ca cea a Iui Keops, în reportaj se
„AVGHI", organ al P.C. din Grecia
pe calea tratativelor" și „Angaja
arată că realizatorii canalului me
(Interior), menționează că în domentul statelor membre ale O.N.U.
rită toată admirația pentru efortu
bîndirea marilor succese pe linia
de a reglementa stările de încor
rile și ingeniozitatea incorporate
dezvoltării multilaterale a tării
dare și conflict, diferendele exis
în obiectivul înfăptuit.
determinantă a fost contribuția ul
tente, pe cale politică, de a se ab
timilor 20 de ani, datorită noilor
Cotidianul „JUNGE WELT" din
ține de la folosirea forței și ame
orientări inaugurate de Congresul
R. D. Germană inserează un repor
nințarea cu forța, de la orice in
al IX-lea și desăvîrșite de con
taj despre Șantierul național al ti
tervenție în treburile interne ale
gresele ulterioare ale P.C.R. Ară
neretului de la Sistemul de îmbu
altor state".
tînd că România a devenit o țară
nătățiri
funciare București-Nord.
Ziarul bulgar „RABOTNICESKO
socialistă cu o industrie puternică
Printre
altele, ziarul menționează
DELO"
evidențiază,
într-o co
și în plină dezvoltare, cu o agricul
că
acest
șantier face parte din
respondență, amplele semnificații
tură modernă, o tară în care ști
cele 12 obiective realizate de tinerii
ale
recentului
Congres
al
consili

ința, învătămîntul, artele și cultura
brigadieri
din România. Autorul
ilor populare. Cotidianul reamin
au fost puse in slujba poporului, zia
reportajului prezintă cifre privind
tește că, abordînd unele probleme
rul evidențiază, în același timp,
acest proiect, redînd. de asemenea,
internaționale actuale, președintele
„contribuția dinamică, realistă și
opinii ale comandantului brigăzilor
Nicolae Ceaușescu a reafirmat la
constructivă a României, a pre
de tineret de pe acest șantier des
congres
că
problema
fundamenta

ședintelui Nicolae Ceaușescu, la
pre
atmosfera de lucru, despre
lă
a
epocii
noastre
este
oprirea
lupta pentru soluționarea, în folosul
condițiile create tinerilor veniți din
cursei
înarmărilor,
îndeosebi
popoarelor, a tuturor marilor pro
diferite colțuri ale țării.
a celor
nucleare. în legă
bleme ale lumii contemporane"..
Cotidianul „NEPSZAVA" din R.P.
tură cu aceasta,
președintele
„România de astăzi, condusă de
Ungară informează despre ieșirea
Nicolae Ceaușescu a adresat Sta
președintele Nicolae Ceaușescu,
de pe banda de montaj a Uzinelor
telor Unite ale Americii apelul de
promovează o politică de pace cu
de autoturisme Pitești a turismului
a răspunde constructiv la ultimele
toate statele lumii. România nu
„Dacia" purtînd numărul un mi
inițiative sovietice de pace — se
are litigii cu nici o țară din lume.
lion. Ziarul menționează că, încesubliniază în corespondență.
Unele state aflate in conflict ape
pînd din acest an, la uzinele de
Ziarul „NEW LIBERIAN", apre
lează la președintele României pen
îa Colibași vor fi produse auto
ciind
elogios
politica
externă
a
tru a media în rezolvarea proble
turisme cu cinci viteze, ceea ce
României, evidențiază în mod de
melor lor", subliniază ziarul turc
conduce la reducerea consumului
osebit
inițiativele
președintelui
„ANADOLU".
de carburanți. „Nepszava" se referă
Nicolae Ceaușescu în direcția
la aprecierile de care se bucură
într-un alt articol, același ziar
apărării păcii, găsirii unor soluții
autoturismul în străinătate, inclusiv
relevă : Este cunoscut faptul că
adecvate la problemele majore
tn țări cu tradiție în această
România luptă cu hotărîre pentru
care
confruntă
lumea
contempo

ramură industrială.
suveranitatea popoarelor șl pentru
(Agerpres)
rană.
a crea un climat de pace în Balcani
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Pozițiile si inițiativele României socialiste,
ale președintelui Nicnlae Ceausescucontribuții constructive ia soluționarea
marilor probleme ale lumii contemporane
Poziția activă, constructivă a României în problemele lumii contem
porane, definită in mod strălucit de președintele Nicolae Ceaușescu,
inițiativele vizînd edificarea unei lumi care să nu mai fie amenințată de
spectrul unui război nuclear distrugător, a unei lumi în care să dom
nească pacea, înțelegerea și colaborarea între toate țările sînt larg
reflectate de mijloacele de informare în masă de peste hotare.
Totodată, presa internațională oglindește rezultatele remarcabile obți
nute de poporul român în opera de construcție socialistă, insistînd asupra
realizărilor istorice înregistrate în perioada care a trecut de la Congresul
al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fost învestit cu suprema funcție de conducere în partid.
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nală, a evocat cu multă plăcere con
vorbirile fructuoase pe care le-a
avut in România cu șeful statului
român și a dat o înaltă apreciere
sprijinului
pe care președintele
României îl acordă creșterii rolului
O.N.U. in viata internațională, in
promovarea ideilor dezarmării, păcii,
securității și colaborării intre po
poare.
în cadrul întrevederii a fost efec
tuat un schimb de păreri in legătură
cu principalele probleme internațio
nale aflate pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U.
La întrevedere a participat amba
sadorul Teodor Marinescu, reprezen
tantul permanent al tării noastre îa
O.N.U.

tn alte sectoare importante pentru
economiile celor două țări, precum
și dezvoltarea cooperării și specia
lizării în producție în domenii de
interes reciproc.
Protocolul a fost semnat, din
partea română, de Ștefan Bîrlea,
președintele Comitetului de Stat al
Planificării, Iar din partea ungară,
de Lajos Faluvegi, președintele Ofi
ciului Național de Planificare.

Întîlnîre a președintelui S. U. A.
cu ministrul de externe al U. R. S. S.
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Președintele S.U.A., Ronald Reagân,
l-a primit, la 27 septembrie, pe
Eduard Șevardnadze, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. Minis
trul sovietic — relatează agențiile
T.A.S.S., A.P. și A.F.P. — l-a trans
mis președintelui Ronald Reagan un
mesaj, din partea lui Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., în care sînt prezentate
opiniile și propunerile concrete ale
acestuia în legătură cu programata
întîlnire sovieto-americană la nivel
înalt, din luna noiembrie de la
Geneva. Aceste considerente se re
feră, în primul rînd, la problemele
ce fac obiectul tratativelor de la
Geneva cu privire la armele nu
cleare și cosmice.

S-a convenit ca schimbul de pă
reri pe aceste teme și asupra altor
probleme legate de pregătirea întîlnirii la nivel înalt să fie continuat.
Ambele părți, precizează T.A.S.S., au
apreciat convorbirea ca importantă
și reciproc utilă.
De asemenea, Ia Washington a
avut loc o nouă întîlnire între secre
tarul de stat al S.U.A., George
Shultz, și ministrul sovietic de ex
terne, E. Șevardnadze. Pe lîngă un
larg cerc de probleme referitoare la
limitarea și reducerea înarmărilor,
au fost abordate o serie de probleme
regionale. Au fost examinate, tot
odată, unele aspecte ale relațiilor
dintre U.R.S.S. 'și S.U.A., inclusiv
modalitățile de reglementare a aces
tora în cadrul pregătirilor întîlnirii
sovieto-americane la nivel Înalt.

Afganistanul dorește să-și normalizeze relațiile cu Iranul
și Pakistanul prin negocieri politice directe
KABUL 28 (Agerpres). —> Condu
cerea Afganistanului dă dovadă de
bunăvoință, dorind să-și normalize
ze relațiile cu Iranul și Pakistanul
prin negocieri politice directe și
prin stabilirea unei colaborări baza
te pe bună vecinătate — a declarat,
în cadrul sesiunii Consiliului Revo
luționar, Babrak Karmal. secretar
general al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului, președin
tele Consiliului Revoluționar al
R. D. Afganistan. El a evocat în

acest, context cele cinci runde de
convorbiri afgano-pakistaneze. des
fășurate la Geneva prin mijlocirea
reprezentantului personal al secre
tarului general al O.N.U.
Evidențiind succesele obținute pe
tărîm economic, precum și unele
acțiuni de consolidare a situației
politice interne. B. Karmal a arătat
că toate acestea sint o dovadă că
poporul afgan este fidel idealurilor
revoluției din aprilie.

DE
NUMIRE. Eric Arturo del Valle ,
a depus simbătă jurămîntul în
funcția de președinte al Republicii
Panama, în fața Adunării Legis
lative a tării — informează agen
țiile France Presse și E.F.E. El îi
succede lui Nicolas Ardito BarIletta, care și-a prezentat demisia.
Noul președinte a declarat, in pri
mul său discurs, că va acționa
I pentru bunăstarea, uritatea si pa
cea tuturor panamezilor, adăugind
că în prezent este nevoie de disIciplină și ordine. Fost prim-vicepreședinte al țării, Eric Arturo del
Valle, în vîrstă de 48 de ani, este
I reprezentant al Partidului Republi
can, care face parte din coaliția
de guvernăraînt Uniunea Națională
I Democratică.
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CANCELARUL

FEDERAL

AL

t AUSTRIEI, Fred Sinowatz, a arăI tat că guvernul țării sale se pro
nunță pentru perpetuarea statutuIlui de neutralitate i permanentă a
Austriei. în legătură cu așa-numita „inițiativă de apărare strategică"
| a S.U.A., șeful guvernului austriac
a relevat că ea va atrage după sine
continuarea cursei înarmărilor.

I

PLENARĂ. întrunită la Luanda,

plenara C.C. al M.P.L.A. — Parti. dul Muncii a adoptat hotărîri priI vind pregătirea Congresului al
' II-lea al partidului, stabilit pentru
Iluna decembrie 1985 — relatează
agenția T.A.S.S. Au fost discutate,
de asemenea, probleme .privind
I lupta împotriva elementelor con
trarevoluționare care acționează în
sudul țării cu sprijinul R.S.A.

UN AVION DE RECUNOAȘTE- 1
RE cu zbor la mare altitudine, a- ,

părtinind forțelor militare america
ne, a violat din nou vineri spațiul
aerian al R.P.D. Coreene. Arătînd
că asemenea acte săvîrșite în mod
repetat si la intervale foarte scurte
sînt în opoziție cu eforturile ce
trebuie făcute pentru reducerea
tensiunii în Peninsula Coreea, agenția A.C.T.C. subliniază că ele
au menirea de a împiedica desfă
șurarea dialogului intercoreean și a
umbri însemnătatea
începutului
contactelor dintre reprezentanții
R.P.D. Coreene și Coreei de Sud.
REPLICA NEONAZISMULUI. tn
centrul orașului Miinchen a avut
loc o demonstrație cu torte în semn
de protest împotriva reactivizării
elementelor fasciste, relatează agenția T.A.S.S. Demonstrația a fost
urmată de un miting, în cadrul
căruia vorbitorii s-au referit la
pericolul pe care îl prezintă neopâzismul.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație
făcută presei,
șefii delegațiilor
egipteană și isrâeliană la negocierile de la Cairo în problema zonei
Taba au anunțat că s-a ajuns la
un acord în ce privește agenda
discuțiilor, relevă agențiile U.P.I.
și A.P., adăugind că negocierile vor
fi reluate săptămîna viitoare tot
în capitala egipteană. Zona Taba
este un teritoriu situat în Penfnsula Sinai, în apropierea Golfului
Aqaba, pe care Israelul a refuzat
să-1 părăsească la evacuarea trupelor sale din Sinai, în 1982.
STATELE UNITE au procedat la
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o nouă experiență nucleară subte
rană, la poligonul din Nevada, s-a ■
anuntat oficial la Washington,
după cum informează agenția I
United Press International.

CIUDAD DE MEXICO

Reluarea cursului normal al activității
CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). în capitala Mexicului viața
și-a reluat in mod practic cursul
normal, după ce șansele de a mai fi
salvate și alte vieți omenești, de sub
dărîmăturile provocate de cutremu
re, s-au redus aproape la zero. Echi
pele de salvare și-au încetat sau
sînt în curs de a-și înceta complet
activitatea, acum punîndu-se accen
tul pe demolarea clădirilor nesigure
și curățirea orașului de moloz.
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Necesitatea opririi cursei înarmărilor
și înfăptuirii dezarmării

Dezvoltarea colaborării româno-ungare
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — La
Budapesta a fost semnat protocolul
privind coordonarea planurilor eco
nomiilor naționale ale Republicii So
cialiste România și R. P. Ungare pe
perioada 1986—1990. Documentul pre
vede o creștere însemnată a volu
mului livrărilor reciproce de mărfuri
față de actualul cincinal. în princi
pal în domeniile construcțiilor de
mașini, electronicii, electrotehnicii și
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Dezbaterile Adunării Generale a O.N.U. evidențiază:

Schimb de mesaje
între președintele României
și secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 28’ (Ager
pres). — Cu prilejul participării la
lucrările celei de-a 40-a sesiuni a
Adunării Generale, tovarășul Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe
al României, a avut o întrevedere cu
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, au fost
transmise secretarului general al
O.N.U. un salut cordial, precum și
urări de succes în activitatea pe care
o desfășoară la conducerea Organi
zației Națiunilor Unite.
Mulțumind cu căldură pentru me
saj, Javier Perez de Cuellar a ru
gat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu cele mai sincere
urări de sănătate și fericire perso

0

Transporturile, atît cele urbane, cît
și cele interurbane, au fost restabi
lite, ca și celelalte rețele de servicii
către populație — energia electrică,
apă, gazele, salubritatea, telecomu
nicațiile, poșta, comerțul etc.
Se estimează, din surse oficiale
citate de agenția France Presse, că
bilanțul definitiv al pierderilor de
vieți omenești va depăși cifra de
10 000.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Trimisul
Agerpres
N. Chilie
transmite : In discursurile rostite in
dezbaterile generale din plenara
Adunării Generale a O.N.U.. șefii
delegațiilor statelor membre au con
tinuat să abordeze probleme funda
mentale ale vieții internaționale
actuale.
Ministrul tie externe al R. F. Ger
mania. Hans-Dietrich Genscher, s-a

referit pe larg la nqile realități
existente în Europa la împlinirea a
40 de ani de la încheierea celui
de-al doilea război mondial și de la
crearea Organizației Națiunilor Uni
te. „Cînd vorbim de Europa, a spus
el. trebuie să avem in vedere întrea
ga Europă. Pacea lumii depinde în
mare măsură de relațiile dintre Estul
și Vestul Europei. Nu este posibil
să se asigure pacea în Europa fără
contribuția ambelor state germane.
Războiul nu mai trebuie să porneas
că niciodată de pe pămint german".
Vorbitorul a reliefat importanta deo
sebită
Actului Final de la Hel
sinki si a procesului inaugurat de
acesta. declarînd
că
„procesul
S.C.E.
C.
are menirea de a Îmbina
principiul coexistentei pașnice între
state cu o gamă largă de opțiuni în •
direcția cooperării pe baza respec
tării drepturilor si intereselor fun
damentale ale tuturor popoarelor".
Ministrul vest-german a subliniat că
instaurarea unei păci durabile în
Europa reclamă oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea unor măsuri
practice de sporire a încrederii, de
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară, și încheierea cu
succes a negocierilor asupra diferi
telor aspecte ale dezarmării care se
desfășoară la Geneva, Viena și
Stockholm.
Ministrul relațiilor de externe al
Franței, Roland Dumas, a declarat

că. în epoca nucleară, este nevoie
să se depună eforturi concertate pen
tru consolidarea păcii și securității,
pe baza unor niveluri cît mai scă
zute ale arsenalelor militare. Vorbi
torul a arătat că înfăptuirea unor
măsuri practice de dezarmare s-ar
răsfrînge în mod pozitiv asupra în
tăririi păcii mondiale și. totodată,
ar permite eliberarea unor fonduri
și resurse importante, care sint mai
necesare ea oricînd pentru susți
nerea eforturilor de dezvoltare și
progres ale tuturor popoarelor. Mi
nistrul francez a declarat că tara sa
se pronunță pentru reglementarea
politică, negociată a conflictelor și
diferendelor existente, cu sprijinul
activ al O.N.U., al tuturor statelor
membre ale organizației mondiale.
Șeful delegației Indiei, Khurshed
Alam Khan, ministru de stat pentru
problemele comerțului, a accentuat

în discursul său că Organizația Na
țiunilor Unite, apărută o dată cu în
ceperea erei nucleare, are ca misiune
principală oprirea cursei iraționale a
înarmărilor și preîntâmpinarea izbuc
nirii unei, conflagrații nucleare atotdistrugătoare. Supraviețuirea lumii în
era nucleară, a declarat el, a deve
nit problema-cheie a zilelor noastre.
Este nevoie, a declarat vorbitorul, să
înceapă un proces real de reducere
a arsenalelor nucleare, ca singura
cale pentru edificarea unui climat de
încredere între state.
Președintele guvernului
Felipe Gonzalez, a arătat

spaniol,

în dis
cursul său că, la 40 de ani de la
crearea Națiunilor Unite, situația
internațională rămîne ' încordată ca s
urmare a actelor de recurgere la
forță, a numărului mare de conflicte
din diferite regiuni ale globului, a
escaladei continue a cursei înarmă
rilor și a dereglărilor și inechități
lor existente în sistemul relațiilor
economice internaționale, care de
zavantajează țările în curs de dez
voltare. Vorbitorul' a arătat că, in
fața proporțiilor colosale și a peri
colelor fără seamăn ale cursei înar
mărilor. O.N.U. și statele mem
bre trebuie să procedeze. într-un spirit de urgență, la angaja
rea unor negocieri serioase, de fond,
asupra ansamblului problematicii de
zarmării, în primul rind asupra de
zarmării nucleare, pentru reducerea
riscului de război, pentru salvgarda
rea păcii.
Edgar Teran, ministrul de externe

1 al Ecuadorului, a relevat, la rindul
său, că sarcina cea mai importantă
a O.N.U. o constituie în zilele noas
tre eliminarea pericolului de război
nuclear și salvgardarea păcii inter
naționale. El a apreciat că pentru

atingerea acestor obiective sint im
perativ necesare oprirea cursei înar
mărilor și . adoptarea
unor măsuri
reale și substanțiale de dezarmare, '
in primul rind de dezarmare nu
cleară, extinderea cooperării pașnice '
intre state, precum și rezolvarea tu
turor conflictelor și situațiilor de
criză exclusiv prin mijloace politice,
pașnice.
Ministrul de externe al Austriei,
Leopold Gratz, a subliniat că instau

rarea unei păci autentice la scară
globală presupune statornicirea unor
relații de încredere între state, adop
tarea unor măsuri practice de dezar
mare la nivel regional și internațio
nal, în special pe continentul euro
pean, și rezolvarea problemelor com
plexe existente în economia mondia
lă, în special a celor cu care sînt
confruntate țările în curs de dez
voltare. Ministrul austriac a relevat
însemnătatea majoră a Actului final
de la Helsinki și a procesului C.S.C.E..
declarînd că adoptarea unor măsuri
de încredere, securitate și dezarmare
in Europa este absolut necesară
pentru continuitatea procesului con
ferinței general-europene și are o
importanță deosebită atît pentru po
poarele europene, cit și pentru pa
cea șț securitatea generală.
Ministrul de externe al Ciprului,

Gbeorghios Jacovou, a apraciat că
încordarea care și-a făcut loc în ul
tima vreme în viața internațională
se datorează „recurgerii Ia forță,
agresiunilor militare, intensificării
cursei înarmărilor, încălcării dreptu
rilor fundamentale ale popoarelor,
sărăciei și foametei". Cea mai im
portantă problemă pentru comunita
tea internațională o constituie de
zarmarea. Vorbitorul a evidențiat
necesitatea depunerii unor eforturi
conjugate și perseverente ale state
lor membre ale O.N.U. pentru rezol
varea pe cale politică a stărilor de
încordare și conflict existente, inclu
siv a situației din Cipru, declarînd
că se cer continuate acțiunile pentru
promovarea unei soluții pașnice in
problema cipriotă, conform rezoluți
ilor O.N.U., care să garanteze inde
pendența, suveranitatea, unitatea și
integritatea teritorială ale acestei
țări.
Ideile nobile ale Organizației Na
țiunilor Unite au fost, sînt și trebuie
să rămînă respectarea drepturilor
egale ale popoarelor
și statelor,
precum și a obligațiilor ce le revin
din acorduri și tratate — a subliniat,
în cadrul celei de-a 40-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., Woj
ciech Jaruzelski, prim-secrctar al
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone.

Sarcina O.N.U., a menționat vorbi
torul, este de a contribui la crearea
unei lumi în care securitatea po
poarelor să fie asociată multitudinii
de sisteme sociale, la găsirea unor
soluții pașnice și echitabile diferen
delor internaționale. Omenirea are
nevoie de perspective clare de acord
și cooperare, pentru ca planeta
noastră să devină sigură pentru toți
locuitorii. Menționînd că o mare răs
pundere pentru soarta popoarelor,
pentru pacea în întreaga lume revine
șefilor de stat și de guvern, el a
salutat preconizata întîlnire sovietoamericană la nivel înalt și și-a ex
primat speranța că ea va permite
valorificarea șanselor de oprire a
periculoasei curse a înarmărilor.
Toate țările, a arătat vorbitorul,
pot și trebuie să contribuie la întă
rirea păcii și securității, conștiente
de pericolul unui război nuclear, de
consecințele sale pentru întreaga
omenire. W. Jaruzelski a salutat
Ideea creării de zone denuclearizate
în diferite regiuni ale lumii, arătînd
că transpunerea ei in practică con
stituie o mărturie a posibilităților de
a promova concepții și măsuri con
structive indiferent de mărimea unei
țări sau de apartenența la un sistem
social-economic.
El s-a pronunțat
pentru folosirea dialogului ca singur
instrument in promovarea coexisten
ței pașnice.
; ■■■
In discursul său
vorbitor
s-a
referit, de asemenea, la comV xele
probleme economice cu care si con
fruntă omenirea, reliefînd cu Îngri
jorare existenta disproporțiilor in
dezvoltarea economică a statelor, a
protecționismului și discriminărilor..
Deosebit de acută, a menționat el, a
devenit în prezent problema datori
ilor externe, unele țări fiind, într-un
fel. obiect al colonialismului finan
ciar, care duce la regres economic.

Declarația reuniunii ministeriale a Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— In declarația adoptată prin con
sens în cadrul reuniunii ministeriale
speciale a Consiliului de Securitate
— consacrată marcării celei de-a
40-a aniversări a creării acestui or
ganism al Națiunilor Unite — se
reafirmă obligația membrilor con
siliului de a acționa în conformitate
cu prevederile Cartei O.N.U., pre
cum și deplina lor adeziune față de
principiile și țelurile acestuia. Con
siliul de Securitate — se apreciază
în document — reprezintă un for
avînd obiective și responsabilități ce
nu pot reveni nici unui alt organism,
el fiind „principalul instrument de
menținere a păcii internaționale". In
acest sens, arată documentul, participanții au căzut de acord asupra
necesității urgente de a se întări
eficiența consiliului în înfăptuirea

rolului său prioritar — acela de a
asigura pacea și securitatea interna
țională.
Angajîndu-se să-și îndeplinească,
individual și colectiv, cu hotărire șl
atenție reînnoite, responsabilitățile
ce le revin — în special cele privind,
prevenirea și eliminarea obstacolelor
existente în
calea asigurării unei
atmosfere de pace, membrii consi-j
liului lansează,
totodată, un apel,
către toate statele Organizației Na
țiunilor Unite pentru a-și respecta
obligațiile decurgind din
Carta
O.N.U. Ei au hotărît, de asemenea,
să continue examinarea posibilități
lor de îmbunătățire, în continuare, a(
activității și eficienței consiliului/
potrivit prevederilor documentelor
constitutive ale Organizației Națiu
nilor Unite.

Rezultatele alegerilor din statui indian Punjab
DELHI 28 (Agerpres). — Partidul
sikh moderat Akali Dai a obținut
victoria în alegerile pentru adunarea
locală din statul indian Punjab și
va forma viitorul guvern local al
acestui stat. Potrivit agenției Press
Trust of India, rezultatele din 114
din cele 115 cirpumscripții electora
le indică următoarea repartizare a
locurilor in viitorul parlament local:
Akali Dai — 73 locuri ; Partidul
Congresul Național Indian — 31
locuri ; alte formațiuni — 10 locuri.
Surjit Singh Barnala a fost de
semnat în unanimitate lider al parti
dului Akali Dai de către deputății
nou aleși. Prin aceasta, S. Barnala
va fi însărcinat în mod automat cu
formarea viitorului guvern al statu
lui Punjab. Noul lider al partidului
a jucat un rol determinant în sem

narea acordului din luna iulie între
premierul Rajiv Gandhi și Șingh
Longowal. liderul din acea vreme
al partidului Akali Dai. Acordul vi
zează încetarea violențelor comise
de extremiștii sikhs.
Premierul Rajiv Gandhi a decla
rat in legătură cu rezultatele alege
rilor din Punjab că partidul său „
ciștigat lupta pentru unitatea și in
tegritatea Indiei". El a mulțumit
poporului „curajos și patriot" din
Punjab pentru faptul că a dat o
„puternică lovitură" forțelor separa
tiste și teroriste din acest stat. R.
Gandhi a relevat că participarea la
vot a 65 la sută din electorat sim
bolizează largul sprijin de care s
bucură acordul de pace semnat î>
luna iulie cu S. Longowal.
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