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MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceausescu

9 9adresat țărănimii cooperatiste, lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, mecanizatorilor și specialiștilor, tuturor oamenilor muncii din agricultură,cu prilejul „ZILEI RECOLTEIii

Dragi tovarăși,
Sărbătorirea „Zilei recoltei" îmi oferă prilejul 

de a adresa, în numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și al meu personal, țăranilor cooperatori, 
lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, 
mecanizatorilor și specialiștilor, tuturor oameni
lor muncii din agricultură, întregii țărănimi, cele 
mai calde felicitări și urări de noi și noi succese 
în activitatea viitoare, în dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste și înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului privind realiza
rea noii revoluții agrare în țara noastră.

„Ziua recoltei" constituie pentru oamenii mun
cii din agricultură, pentru consiliile populare și 
organele agricole, precum și pentru organele și 
organizațiile de partid, un prilej de a face bi
lanțul activității desfășurate și al rezultatelor ob
ținute în producția agricolă, de a trage conclu
ziile ce se impun și de a stabili ce trebuie făcut 
în vederea îmbunătățirii muncii in viitor, a obți
nerii de producții agricole tot mai mari și a spo
ririi, pe această bază, a contribuției acestui im
portant sector al economiei naționale la pro
gresul general al patriei.

Și în acest an, deși condițiile climatice au fost 
nefavorabile — cmd, după o iarnă grea, a ur
mat o lungă perioadă de secetă, care se men
ține și în prezent - în agricultură s-a obținut o 
producție care asigură aprovizionarea corespun
zătoare a populației cu produse agroalimentare, 
precum și alte cerințe ale economiei naționale. 
Recolta totală de cereale depășește 20 de mi
lioane de tone. O serie de județe, precum și un 
mare număr de unități agricole de stat și coope
ratiste au realizat producții mari de grîu, orz, de 
porumb, au obținut recolte bune de cartofi, sfe
clă de zahăr, legume și fructe. De asemenea, 
s-au obținut rezultate însemnate în zootehnie, 
atît în ce privește creșterea efectivelor, cit și in 
producțiile de lapte, carne și alte produse.

Rezultatele din acest an, și îndeosebi realiză
rile județelor și unităților care au obținut pro
ducții agricole sporite, demonstrează marile po
sibilități ale agriculturii noastre socialiste — de 
stat și cooperatiste — de a obține recolte con
stante și sigure, în orice condiții de climă.

Doresc să menționez, și cu acest prilej, că un 
rol important în obținerea acestor rezultate l-au 
avut lucrările de irigații și îmbunătățiri funciare, 
fără de care, în condițiile climatice nefavorabile 
din acest an, nu om fi putut obține cantitățile 
de produse agroalimentare pe care le-am rea
lizat. lată de ce se impune să continuăm cu și 
mai multă stăruință eforturile in vederea reali
zării programului național de irigații și îmbună
tățiri funciare, înfăptuirii tuturor obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al partidului în 
domeniul dezvoltării și modernizării agriculturii.

Cu prilejul „Zilei recoltei", doresc, de aseme
nea, să subliniez că și oamenii muncii din in
dustrie și din celelalte ramuri ale economiei na
ționale acționează cu hotărîre pentru îndeplini
rea prevederilor planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru a pune astfel o bază 
trainică pentru trecerea cu,succes la realizarea 
celui de-al Vlll-lea plan cincinal, '1936-1990, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, care mar
chează trecerea României într-o etapă superioa
ră de dezvoltare, realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții întregului nostru popor.

Cu prilejul „Zilei recoltei", și pentru rezulta
tele obținute în acest an, adresez întregii țără
nimi, tuturor oamenilor muncii din agricultură, 
cele mai calde felicitări și chemarea de a face 
totul pentru a obține rezultate și moi însemnate 
în viitor, pe măsura condițiilor bune pe care 
partidul și statul nostru le asigură acestui sec
tor, a posibilităților și cerințelor economiei noas
tre naționale în plină dezvoltare socialistă.

De asemenea, adresez muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor și specialiștilor din industrie 
cclde felicitări și îndemnul de a acționa cu cea 
mai mare hotărîre, în spirit revoluționor, pentru 
îndeplinirea în bune condiții a importantelor 
sarcini și obiective stabilite de partid in vede
rea dezvoltării intensive a producției industriale, 
ridicării calității și nivelului tehnic al produselor, 
a creșterii productivității muncii și obținerii unei 
înalte eficiențe economice in toate sectoarele de 
activitate.

Analizînd munca șl rezultatele obținute în 
1985 în agricultură, trebuie să spunem că ele 
puteau fi mult mai bune dacă în fiecare județ, 
in fiecare unitate agricolă s-ar fi muncit cu în
treaga răspundere, intr-un spirit exemplar de 
ordine și disciplină, pentru executarea în bune 
condiții a lucrărilor agricole, pentru respectarea 
riguroasă a tehnologiilor stabilite. Trebuie să 
subliniem că, și in acest an, au continuat să se 
manifeste unele lipsuri în ce privește buna fo
losire a fondului funciar, în organizarea și des
fășurarea lucrărilor agricole. Nu peste tot aceste 
lucrări au fost executate la timp și de bună ca
litate, ceea ce a diminuat simțitor producțiile 
agricole obținute. De fapt, acestea au fost prin
cipalele cauze care au făcut ca, în județe sau 
unități agricole vecine, cu posibilități asemă
nătoare, să se înregistreze' diferențe mari de re
coltă, uneori chiar pînă la dublu.

Sărbătorind „Ziua recoltei", trebuie să tragem 
toate învățămintele, atît din rezultatele bune ob
ținute, cît, mai ales, din lipsurile manifestate în 
activitatea agricolă din acest an — și să luăm 
toate măsurile ca asemenea neajunsuri să nu 
se mai repete, ca întreago muncă din agricul
tură să fie, în continuare, îmbunătățită, astfel 
încît să se asigure îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor și răspunderilor ce revin 
acestui sector în cadrul planului unic de dez
voltare economico-socială a țării, al cincinalului 
1986-1990.

Trebuie să se acționeze, cu toate forțele, pen
tru strîngerea, transportarea și depozitarea în 
cel mai scurt timp și fără pierderi a întregii re
colte. In același timp trebuie să se asigure li
vrarea integrală a cantităților de produse agri
cole prevăzute pentru fondul de stat și pen
tru fondul de furaje — aceasta constituind o con
diție de bază pentru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației cu produse agroalimentare.

De asemenea, este necesar să se intensifice 
activitatea pentru terminarea arăturilor adinei de 
toamnă pe toate suprafețele. Trebuie asigurate, 
peste tot, o bună organizare și sistematizare a 
terenurilor pentru a crea astfel cele mai bune 
condiții pentru desfășurarea lucrărilor agri
cole pentru anul viitor.

In mod deosebit trebuie să se intensifice ac
tivitatea pentru a asigura realizarea la timp și 
buna funcționare a tuturor -lucrărilor de irigații 
prevăzute pentru anul viitor. Este necesar să fie 
mobilizate toate forțele pentru darea în pro
ducție a noilor suprafețe irigate, spre a putea 
fi folosite in mod corespunzător încă în primă
vara anului viitor. Totodată, trebuie puse în stare 
de funcționare, pînă în primăvară, toate siste
mele și instalațiile de irigare, să se asigure 
toate măsurile ca ele să poată lucra în cele 
moi bune condiții. Trebuie să facem totul pen
tru ca, în toată perioada iernii, prin participa
rea tuturor locuitorilor satelor, printr-o temeinică 
organizate a muncii pe șantiere, să se realizeze 
și toate celelalte lucrări de îmbunătățiri funciare, 
care să asigure creșterea suprafeței arabile și 
ridicarea potențialului productiv al pămîntului.

In zootehnie se impune să depunem toate

eforturile șl să asigurăm tot ce este necesar pen
tru buna iernare a animalelor, pentru creșterea 
efectivelor și realizarea producțiilor stabilite. Pen
tru aceasta trebuie să se strîngă și să se depo
ziteze în bune condiții toate resursele fura
jere, să se pregătească adăposturile pentru 
iarnă, să se asigure încheierea in cel mai scurt 
timp o acțiunii de modernizare a acestora.

Este necesar să se manifeste maximum de exi
gență și spirit revoluționar în întreaga activitate, 
să fie întărite răspunderea, ordinea și disciplina, 
respectîndu-se neabătut hotăririle de partid și 
legile țării. Trebuie să se dea dovadă de cea 
mai înaltă răspundere față de proprietatea po
porului, față de realizarea producției agricole, 
păstrarea și folosirea ei. Să se pună capăt cu 
desăvîrșire oricărei risipe, asigurindu-se folosirea 
producției agricole în conformitate cu normele 
stabilite și luîndu-se măsuri ferme pentru a se 
înlătura orice încălcare a prevederilor legii, a 
normelor eticii și echității socialiste.

Să facem în așo fel încît „Ziua recoltei" să 
constituie un prilej de afirmare puternică a ho- 
tărîrii oamenilor muncii de la sate de o acționa 
cu înaltă responsabilitate comunistă, patriotică, 
centru o încheia grabnic toate lucrările agricole 
de toamnă și pentru a asigura ca, anul viitor - 
primul an al celui de-al Vlll-lea cincinal - să 
ducă la obținerea unor producții mari, în toate 
sectoarele agriculturii.

Pregătind toate condițiile pentru trecerea Io 
noul plan cincinal, să facem totul pentru a pune, 
de la înceout, o bază trainică pentru desfășu
rarea largă o noii revoluții agrare din Româ
nia, care presupune, în primul rînd, creșterea 
puternică o producției la toate culturile, schim
barea radicală a însuși modului de muncă, de 
viață si de gîndire al întregii țărănimi, ridicarea 
nivelului general de viață și de civilizație al sa
tului românesc.

Sărbătoarea „Zilei recoltei" din acest an să 
constituie un nou prilej de manifestare a voin
ței nestrămutate a poporului nostru de a munci, 
strîns unit în jurul partidului, pentru ridicarea 
patriei pe noi culmi de progres și civilizație so
cialistă, de a conlucra activ cu celelalte po
poare pentru asigurarea păcii și securității, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

îmi exprim convingerea că - împreună cu în
tregul nostru popor - oamenii muncii de pe 
ogoare, întreaga țărănime, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, vor face to
tul pentru a asigura obținerea unor recolte tot 
mai însemnate, pentru a contribui, prin intreaga 
activitate, la realizarea importantelor obiec
tive de dezvoltare economico-socială a țării sta
bilite în noul cincinal.

De asemenea, am deplina convingere că oa
menii muncii din industrie, din celelalte ramuri 
ale economiei naționale își vor mobiliza toate 
forțele și vor acționa cu înaltă responsabilitate 
muncitorească, revoluționară pentru a asigura 
îndeplinirea exemplară ă tuturor sarcinilor ce le 
revin, sporirea și perfecționarea continuă a pro
ducției, adueîndu-și întreaga contribuție la rea
lizarea în viață a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, la creșterea forței econo
mice a patriei și ridicarea nivelului general de 
trai al întregului nostru popor.

Cu această convingere, urez încă o dată tu
turor oamenilor muncii din industrie și agricul
tură, întregului nostru popor noi și tot mai mari 
realizări in intreaga activitate, în munca și lupta 
consacrate înfloririi patriei, înfăptuirii Programu
lui partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism I Multă sănătate și fericire I

NICOLAE CEAUȘESCU
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DUNĂREA
- în noua geografie a patriei

Dunărea... Fluviul care 
îmbrățișează teritoriul pa
triei de la Baziaș pină din
colo de „Grădina olande
zului". Adică pînă la co
muniunea cu Marea Nea
gră, săvîrșită la Sulina, la 
Sfîntu Gheorghe și prin 
brațul Chilia.

După ce străbate aproa
pe -2 900 de kilometri prin 
opt țări ale Europei.

După ce leagă trei capi
tale — Viena, Budapesta, 
Belgrad (și, în curînd, 
Bucureștiul, grație canalu
lui care și-a încheiat sta
giul la planșetă).

După ce unește în albia 
sa peste 300 de afluenți — 
din Alpi, Boemia, Carpați, 
Balcani — alcătuind un 
bazin hidrografic de peste 
800 000 kilometri pătrați, 
ajunsă la capăt de drum. 
Dunărea azvirle în mare, 
în medie, circa 630 va
goane de apă pe secundă 
și în jur de 67 milioane 
tone de aluviuni pe an.

Fie și numai această 
Imagine, care sugerează

putere, face Improprie, 
poate chiar desuetă, meta
fora : „Dunărea albastră". 
Firea oamenilor e ciudată 
însă, cară, prin generații, 
relicve-amintiri lăsate de 
prezent, departe, în urmg.

O posibilă metaforă a 
Dunării prezentului ? Să o 
căutăm împreună cu fap
tele pe care le vom înfă
țișa în cele ce urmează.

Curgerea fluviului în ul
timele peste patru decenii 
aici, sub tîmpla Carpați- 
lor, nu s-a deosebit cu ni
mic de marșul „de rutină", 
prin secole și milenii, spre 
întîlnirea cu marea. Desti
nul acestei călătorii a fost 
însă așezat definitiv sub 
zodia de măreție a noului 
destin al țării. Dunărea 
și-a îmbrăcat și ea haina 
de lucru — și, după 
exemplul el, toate apele 
care străbat teritoriul pa
triei socialiste — și-a afir
mat și își afirmă puterea 
transformatoare prin rostul 
ei de „placă turnantă" a 
navigației europene și, in

egală măsură, a naviga
ției fluviale românești. Cu 
„cerneala" undelor ei s-au 
scris si se scriu, in acești 
ani ai „Epocii Ceaușescu", 
tulburătoare capitole din 
geografia economică socia
listă și, deopotrivă, din 
geografia fizică a Româ
niei.

Să ne închipuim pe firul 
Dunării, începînd cu locul 
în care ea dă bună dimi
neața pămîntului româ
nesc, la Baziaș, zonă unde 
în urmă cu mai bine de un 
mileniu Glad își așeza 
centrul politic al cnezatu
lui său. Pornim spre Mol
dova Nouă, toponimig fa
miliară undelor herțiene : 
„crește 5 centimetri" ori 
„scade 2 centimetri". Date 
uzuale despre creșterea și 
descreșterea fluviului Pen
tru Moldova Nouă — șl 
nu numai pentru ea — ab
solut necesare. Fie și nu
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Cu un număr ds autocamioane mult sporit față de 
zilele trecute, de Io cooperativele agricole din Mereni 
și Crevenicu, Județul Teleorman, sîmbătă s-au trans
portat șl livrat la baza de recepție aproape 200 tone 

de porumb

Astăzi e „ZIUA RECOLTEI", 

zi de bilanț al rezultatelor 

fiecărei unități, de evaluare 

a posibilităților mari de creș

tere a producției, dar și 

o ZI DE MUNCĂ TENACE

A TUTUROR OAMENILOR

DE LA SATE PENTRU STRÂN

GEREA Șl DEPOZITAREA

NElNTÎRZIATĂ A ÎNTREGII

PRODUCȚII

în pagina a lll-a: relatări 
despre ampla participare la 
recoltarea și transportul pro
ducției, despre experiența 

unor unități fruntașe
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR STABILITE DE COMITETUL 

POLITIC EXECUTIV AL C. C. ĂL P. C. R.

Pretutindeni, la locul 
de muncă și acasă ENERGIA

- riguros gospodărită, sever economisită!
® Prin buna organizare și exploatare — grupurile energetice sâ funcționeze Io pa

rametrii planificați
@ Ministerele, centralele industriale, consiliile populare, toate unitâțile economice 

au obligația de a lua mâsuri ferme pentru încadrarea strictă în cotele de consum stabilite 
0 Fiecare kilowatt-oră să fie gospodărit riguros I
0 Sînt necesare acțiuni complexe de economisire a energiei la toți consumatorii

în Întreaga țară se desfășoară o 
susținută activitate pentru încheie
rea cu rezultate bune a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru pregătirea temeinică a produc
ției anului viitor. înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a importantelor 
sarcini din toate domeniile economiei 
naționale depinde in mod nemijlocit 
de livrarea ritmică a energiei elec
trice necesare, precum și de econo
misirea severă a tuturor resurselor 
energetice. în strînsă concordanță cu 
exigențele formulate de secretarul 
generai al partidului la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., în toate întreprin
derile trebuie să se acționeze cu ho
tărîre pentru utilizarea cît mai ju
dicioasă și economisirea drastică a 
energiei electrice.

Pentru a se asigura o bună apro
vizionare cu energie electrică, au 
fost stabilite, cu rigurozitate, pe fie
care întreprindere in parte, pc an
samblul fiecărui județ și la nivelul 
fiecărei ramuri, cote defalcate pe 
ore și zile. Numai printr-o perma
nentă și strictă încadrare în aceste 
cote se va putea asigura livrarea 
ritmică a energiei tuturor consuma
torilor în strînsă concordanță cu ce
rințele producției. Iată de ce se im
pune să fie bine înțeles faptul că fie
care unitate economică trebuie să se 
încadreze cu strictețe în normele de 
consum de energie electrică prevă
zute. că este necesar ca în fiecare în
treprindere să se acționeze hotărît, 
cu răspundere, pentru reducerea con
tinuă a consumărilor, chiar sub ni
velurile planificate. Aceasta este o 
condiție primordială pentru echili
brarea balanței energetice a tării, 
alimentarea corespunzătoare cu ener
gie electrică a unităților economice, 
desfășurarea normală a activității 
productive și. implicit, pentru reali
zarea în bune condiții a planurilor

pe acest an la toți indicatorii canti
tativi și calitativi. Tocmai de aceea 
este-absolut necesar ca pretutindeni, 
în fiecare Întreprindere, în fiecare 
localitate, să se depună eforturi’sus
ținute, să se desfășoare acțiuni fer
me pentru gospodărirea cit mai ju
dicioasă a energiei. Asemenea ac
țiuni sînt impuse de cerințele ac
tuale, de reglementările legale in vi
goare. Astfel, in Decretul preziden-
(Continuare in pag. a Ii-a)

In legătură cu modul 
concret în care se acțio
nează în diferite întreprin
deri pentru reducerea con
sumurilor energetice, rela
tări in pagina a ll-a.

CALITATEA
— obiectivul fundamental 
al școlii de toate gradele

Ne despart puține zile de unul din
tre cele mai importante evenimente 
din viața școlii românești. Congresul 
științei și învâțămintului. înaltul și 
largul for democratic al celor ce lu
crează in aceste importante domenii 
de activitate este chemat să dezbată 
numeroasele și complexele probleme 
ce stau astâzAjn fața invățămîntj'ui 
și cercetării științifice, să stabilească 
obiectivele de perspectivă potrivit o- 
rientărilor cuprinse în documentele 
Congresului al XIII-lea al partidului. 
Legătura strînsă, indisolubilă între 
învățămînt și cercetare, care cu 15— 
20 de ani in urmă era un deziderat, 
a devenit în zilele noastre o realitate 
concretă cu influențe binefăcătoare 
în cele două domenii de activitate. 
Cercetarea știin
țifică pune la in- 
demîna omului 
noi rezultate pri
vind legile natu
rii și ale societă
ții. evidențiind 
modul cum aces
tea pot fi puse 
în slujba omului, 
a progresului so
cial. iar școala 
este instituția care permite ca ști
ința și cultura să pătrundă in 
masa milioanelor de elevi, stu
dent! și oameni ai muncii. Con
cepută astfel, școala nu este numai 
un loc geografic, o clădire impună
toare cu săli de curs, laboratoare și 
ateliere inzestrate cu toate cele ne
cesare desfășurării procesului de in- 
vătămint ; școala este o forță morală 
care îmbogățește mințile și modelea
ză sufletele, pregătind pe viitorii oa
meni ai muncii pentru toate sectoa
rele de activitate, inclusiv pentru 
cercetarea științifică.

Anii petrecuți pe băncile școlii nu 
se uită ușor. Mari savanți iși aduc 
aminte adesea cu respect și recunoș
tință de profesorii lor. Astfel. Gheor- 
ghe Ionescu-Sisești, creatorul unei a- 
devârate școli naționale românești de 
agrotehnică, de la a cărui naștere 
s-au împlinit de curînd 100 de ani, 
referindu-se la profesorii săi de la 
liceul „Traian" din Turnu-Severin, a- 
răta că aceștia ..nu se mărgineau nu
mai la litera cărții, ci lucrau asupra 
sufletului elevilor cu toate mijloacele 
și cu o autoritate integrală. Exemplul 
lor era o pîrghie pedagogică ce nu 
da greș. Ei iubeau școala și o respec
tau. făceau cursurile cu punctualita
te. îndeplineau cu seriozitate și cu 
gravitate misiunea lor, dar fără us
căciune sufletească... Ne-au inițiat în 
comorile artistice ale sufletului 
popular ca și în operele scriitorilor 
și artiștilor... De la ei am învățat să 
ne iubim familia, școala, țara. Am 
crescut în sentimente patriotice șt in

Invățămintul - factor ho- 
tărîtor în educarea și pre
gătirea tineretului, în per
fecționarea forței de muncă

nădejdi mărețe care s-au realizat". 
Faptul că un om de știință ca G. Io- 
nescu-Sisești, ajuns pe cele mai înal
te trepte de consacrare, evocă atît de 
frumos pe profesorii săi arată clar 
puternicele legături sufletești ce se 
stabilesc între profesori și elevi și 
care dâinuiesc de-a lungul anilor. 
Pentru un adevărat profesor, activi
tatea didactică nu este o activitate 
rutinieră, care se desfășoară după a- 
numite reguli nescrise, ci o activitate 
creatoare, mereu nouă, mereu proas
pătă, o profesiune de credință. De 
aceea mi se par uneori nepotrivite 
expresiile „tehnologia învățării" ori 
„tehnologia predării". Compararea 
procesului de invățămînt cu un pro
ces tehnologic conduce uneori la ana

logii intre „mate
ria primă" și 
„elevi". între ma- 
șinile-unelte și 
profesori și, ceea 
ce este cu totul 
nepotrivit,: a re
buturilor cu ele
vii nepromovati. 
Rebuturile în în- 
vățămint consti
tuie, dimpotrivă, 

acea categorie de elevi care, pro
movați cu note de 5 și 6, nu 
pot face față sarcinilor din producție, 
căci „controlul de calitate" al proce
sului de invățămînt se face în pro
ducție, in activitatea practică. Fără 
a nega nici pe departe rolul impor
tant al pedagogiei ca știință, al nece
sității unei solide pregătiri pedago
gice a oricărui cadru didactic, con
sider că această pregătire nu este su
ficientă, că in profesiunea de cadru 
didactic există, sau trebuie să exis
te, un „ce" in plus, asemănător în- 
trucîtva talentului, creativității unui 
cercetător.

Invățămintul, așa cum se arata in 
documentele partidului nostru, tre
buie să fie in permanență la curent 
cu cele mai noi cuceriri ale științei si 
tehnicii. Numai în acest mod absol
ventul, părăsind băncile școlii și in- 
trind în viața activă, va putea face 
•față cu succes problemelor pe care 
le va avea de rezolvat. Dar, desi
gur, aceasta nu este suficient. El va 
trebui să fie capabil în continuare 
să se adapteze ușor la ritmul accele
rat de dezvoltare al științei și teh
nicii contemporane, să asimileze tot 
ce apare nou pe plan mondial. Pen
tru aceasta este necesar, așa cum se 
arată de asemenea in documentele 
de partid, ca tînărul absolvent să 
aibă o foarte bună pregătire funda
mentală, un orizont larg de cunoș
tințe, o frumoasă cultură generală.

Acad. Radu P. VOINEA
(Continuare in pag. a IV-a)
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Pretutindeni, la locul 
de muncă și acasă

- riguros gospodărită! 
-sever economisită!

(Urmare din pag. I)

tial privind instituirea stării de 
necesitate și a regimului militari
zat în unitățile din sistemul ener
getic național se prevede : „Unită
țile din toate ramurile economiei 
naționale, consiliile populare, insti
tuțiile de stat și întreaga populație 
sînt obligate să ia măsuri pentru 
reducerea consumului de energie 
electrică și încadrarea in normele 
de consum stabilite".

Fiecare kilowatt-oră economisit. 
Ia locul de muncă sau acasă, în
seamnă o contribuție directă la asi
gurarea condițiilor necesare desfă
șurării normale a activității pro
ductive. în acest sens se impune să 
se acționeze cu fermitate pentru în
tronarea unui regim sever de eco
nomisire a energiei în primul rînd 
In sectoarele productive, dar si in 
sectorul public si casnic. Economi
sirea energiei electrice trebuie să 
devină o cauză â tuturor oameni
lor muncii, a tuturor cetățenilor. 
Organele si organizațiile de partid 
sînt chemate să ia toate măsurile 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor stabilite de conducerea 
partidului, pentru încadrarea fer
mă a tuturor consumatorilor mari 
sau mici în cotele de energie alo
cate, pentru întronarea unui spirit 
riguros de ordine și disciplină în 
îndeplinirea prevederilor privind 
gospodărirea resurselor energetice.

Problema economisirii energiei 
electrice se află în centrul atenției 
întregului nostru ponor. în momen
tul de fată, economia națională 
trebuie să facă față unor greutăți în 
ce privește alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor indus
triali si a populației. Sub influenta 
secetei prelungite, nivelul anei din 
lacurile de acumulare si debitele 
rîurilor au scăzut, reducîndu-se 
producția de energie a centralelor 
hidroelectrice ; Ia aceasta se adaugă 
nefuncționarea unor centrale 
termoelectrice pe bază de cărbune 
la capacitatea prevăzută, ca si 
menținerea unor consumuri ridi
cate de energie. Recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a adoptat o serie 
de măsuri cu scopul de a întrona 
un spirit de ordine si disciplină, 
de a întări răspunderea în desfășu
rarea ireproșabilă a muncii în 
unitățile din sectorul energetic, și 
In primul rînd în termocentrale
le pe cărbune, spre a se realiza 
integral producția de energie e- 
lectrică planificată. Preocu
pările vizînd creșterea pro
ducției de energie electrică 
trebuie să fie însoțite pre
tutindeni,. în ..toate' .întreprinderile 
și ramurile economiei naționale, 
in toate localitățile 'șl'Județele, de 
acțiuni stăruitoare. i> ferme pentru 
reducerea consumurilor energetice, 
pentru recuperarea și refolosirea e- 
nergiei. Printr-o intensă muncă po- 
litico-educativă, organele și organi
zațiile de partid trebuie să în
rădăcineze adine în conștiința fie
cărui om al muncii, fiecărui cetă
țean convingerea că sporirea re
surselor energetice ale tării, eco
nomisirea si buna gospodărire a 
energiei electrice sînt probleme de 
importantă vitală pentru asigurarea 
mersului înainte al patriei noastre, 
constituie o cauză generală a tutu
ror oamenilor muncii, a întregului 
popor.

Ion LAZAR

Demonstrația a fost făcută: producția 
poate fi realizată printr-o strictă 

încadrare în cotele stabilite
întreprinderea de utilaj tehnologic 

din Bistrița, prin specificul său de 
fabricație — instalații, echipamente 
și utilaje energetice — este unul din 
cei mai mari consumatori de energie 
electrică și combustibil din județul 
Bistrița-Năsăud. Acest fapt deter
mină ca aici să se acționeze cu toată 
exigența pentru ca fiecare kilowatt- 
oră de energie electrică, fiecare me
tru cub de gaz metan să fie folosit 
cu maximă eficiență, să fie gospo
dărit cit mai judicios, astfel ca uni
tatea să se încadreze in consumurile 
planificate.

— Principala noastră preocupare, 
preciza ing. Gheorghe Popa, șef ser
viciu mecano-energetic, a fost si 
este de a ne încadra strict în cotele 
alocate, de a obține economii cit mai 
substanțiale. Ne judecăm eficienta 
acțiunilor întreprinse în acest sens 
numai prin prisma reducerii con
sumurilor față de cotele plani
ficate. Și în acest scop avem in 
vedere trei acțiuni principale : îm
bunătățirea parametrilor tehnico- 
funcționali la utilajele și liniile de 
fabricație energofage ; îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație si repro- 
iectarea tuturor produselor deosebit 
de energointensive ; eliminarea ri
sipei. mai ales în sectoarele adiacen
te activității de bază.

Pentru înfăptuirea sarcinilor stabi
lite la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind reducerea consumurilor ener
getice, colectivul acestei unități a tre
cut neîntîrziat la aplicarea unor noi 
măsuri menite a consolida rezultatele 
obținute. De altfel, începind cu luna 
august și pînă în prezent, consumul 
zilnic de energie electrică a fost, in 
medie, mai mic cu 14,35 MWh, iar cel 
de gaze naturale cu 2 670 metri cubi, 
în condițiile în care sarcinile fizice de 
plan au fost integral îndeplinite.

Preocupările au fost concentrate 
în direcția perfecționării fluxurilor de 
fabricație, depistării pe baza bilanțu
rilor energetice a punctelor critice și 
găsirii soluțiilor de reducere a con
sumurilor energetice. Bunăoară, prin 
scurtarea timpului de sablare cu 20 
la sută la armăturile din oțel, econo-

Foto : S. Cristian

Imagine parțială a modernei platforme industriale din Bistrița

mia lunară de energie electrică 
este de 32 400 kWh. Renunțarea la 
două compresoare de aer comprimat 
și montarea in locul lor a unuia sin
gur, cu un debit mai mare, a însem
nat 36 000 kWh economisiți, in vreme 
ce montarea releelor pentru decupla
rea la mers în gol timp de un mi
nut, la o putere instalată de 180 kW 
a mașinilor așchietoare. aflate in do
tarea secției de armături industriale, 
a adus, tot lunar, economii de 
27 000 kWh de energie electrică.

Deopotrivă se acordă atenție redu
cerii consumului de combustibil. în 
acest scop, în cadrul fabricii de piese 
turnate și forjate din oțel s-a reali
zat, la cuptorul de tratamente termi
ce, recircularea gazelor arse și rein
troducerea lor parțială în aerul de 
combustie, ceea ce a însemnat nu 
numai renunțarea la un număr de 
11 arzătoare, cu menținerea aceluiași 
regim termic, ci și reducerea consu
mului de gaz natural cu 58 600 metri 
cubi lunar. De asemenea, doar prin 
supraînălțarea cărucioarelor suport 

Combinatul de utilaj greu din Cl^j-Napoca
........... ......................... —.... .......... .....

la instalația de uscat oale de tur
nare, prin reducerea cu 8 la sută a 
timpului de încălzire s-a obținut o 
altă economie de 4 320 mc gaze na
turale pe lună.

Desigur, ar mai fi de remarcat, în 
același context al economisirii, o se
rie de măsuri organizatorice menite 
a întrona un înalt spirit de exigență 
la toate nivelurile pentru economisi
rea severă a energiei electrice și a 
combustibilului. Astfel, zi de zi se 
urmărește cu rigurozitate fiecare con
sum energetic, iar în cadrul ședințe
lor de analiză cu factorii responsabili 
se iau măsurile corespunzătoare. Con
structorii de mașini de la Bistrița, 
prin modul cum acționează, prim mă
surile pe care și le-au propus să le 
aplice în continuare fac dovada în
țelegerii depline a acestei cerințe im
perioase — economisirea severă a 
energiei electrice și a combustibilu
lui.

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scinteii"

Măsuri cuprinzătoare pentru 
reducerea continuă a consumurilor
Măsurile adoptate de Comitetul 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru asigurarea economiei națio
nale cu energie electrică și gospodă
rirea acesteia cu cea mai mare răs
pundere au mobilizat întregul nostru 
colectiv de oameni ai muncii in ve
derea reducerii mai substanțiale a 
consumurilor de energie electrică, 
în sectoarele de producție ale 
combinatului nostru s-a înțeles 
pe deplin că este de datoria 
fiecăruia dintre noi să militeze per
manent. cu inițiativă si spirit gospo
dăresc. ‘pentru folosirea eficientă a 
acestei importante resurse care este 
energia electrică, să găsească noi căi 
de reducere a consumurilor.

De altfel, in biroul executiv al con
siliului oamenilor muncii din com
binat și în cadrul principalelor 
sectoare de producție au fost dezbă
tute imediat aceste sarcini si se ac
ționează in spiritul lor pentru înca
drarea în consumurile planificate, 
pentru reducerea acestora. Așa. de 
exemplu. în cadrul fabricii metalur
gice. care este cel mai mare consu
mator de energie — unde avem în do
tare cuptoare electrice pentru elabo
rarea otelului, cuptoare cu inducție 
la turnătoria de fontă, utilaje com
plexe la forja grea, poduri rulante 
de mare capacitate — am organizat 
în asa fel activitatea îneît progra
mul de lucru al personalului munci
tor să se desfășoare în trei schim
buri. Prin comisia energetică se ur
mărește zilnic încadrarea strictă a 
consumului de energie electrică si 
gaze naturale in cotele stabilite. Ac
tivitatea de producție în cadrul sub
unităților fabricii noastre — otelăria 
electrică, turnătoria de fontă, foria 
grea — este organizată în așa fel 
incit consumurile orare maxime să se 
decaleze în cursul celor 24 de ore ale 
fiecărei zile. Funcționarea în regim 
de topire la cuptoarele cu inducție 
de la turnătoria de fontă se efectu
ează în afara orelor cînd cuptoarele 
electrice cu arc funcționează în re
gim de topire. în vederea aplatizării 
curbei de sarcină. Alte măsuri, spre 

exemplu, au în vedere încărcarea la 
capacitatea maximă a cuptoarelor de 
tratamente termice, organizarea ri
guroasă a muncii la noile ciocane de 
forjare etc.

Organizația de partid, conducerea 
fabricii pun un accent deosebit De 
aplicarea strictă a măsurilor stabili
te. pe întărirea disciplinei in muncă 
și îndeplinirea cu rigurozitate de că
tre fiecare a îndatoririlor ce-i revin la 
locul de muncă. Acționăm, totodată, 
pentru perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, modernizarea utilajelor, 
ridicarea randamentelor lor termice. 
Consumul energetic este în mare 
măsură determinat de desfășurarea 
normală a proceselor de fabricație 
si. în cazul nostru, de o aprovizio
nare corespunzătoare si ritmică cu 
materii prime si materiale, de ali
mentarea normală cu energie a in
stalațiilor si utilajelor. Se știe că 
dereglările in aprovizionare au ca 
urmare, in multe cazuri, dublarea 
timpului de elaborare a șarjelor de

Resursele energetice refolosibile
— mai intens valorificate!

Prin specificul fabricației. Com
binatul chimic din Tîrnăveni este 
un mare consumator de energie. 
Este suficient să amintesc că, în 
acest an, potrivit consumului nor
mat pentru producția planificată, 
acesta, se ridică, în fiecare zi, la, 
aproape 2 300 MWh energie elec
trică. Iar colectivul nostru a înțe
les că nu poate și nu trebuie să 
consume mai multă energie decît 
cotele repartizate. Cu atît mai mult 
cu cît, în prezent, fapt subliniat 
la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
există o serie de greutăți în reali
zarea producției de energie elec
trică planificate. Din păcate, tre
buie să recunoaștem deschis că, 
adeseori din motive ce țin exclu
siv de noi, în procesul tehnologic 
se irosește încă o mare cantitate 
de energie ; că nu am făcut încă 
totul pentru punerea în valoare a 
tuturor resurselor energetice refo- 
losibile, care numai la noi în com
binat sînt evaluate la 68 623 tone 
combustibil convențional. Aceasta 
arată că avem mari rezerve în 
gospodărirea mal bună a resurse
lor energetice.

Conștlenți de acest fapt, acțiu
nile noastre au fost și sînt con
centrate, cu precădere, în două 
direcții : eliminarea oricărei risipe 
șl introducerea unor tehnologii 
moderne, care să asigure reduce
rea consumurilor energetice, în 
special la fabricarea carbidului. în 
acest scop, la secția carbid, de 
pildă, am introdus, pe schimburi 

otel si creșterea consumurilor ener
getice. Dacă procesele de producție 
se desfășoară normal sînt condiții nu 
numai de a ne încadra în consumu
rile planificate, dar. asa cum a dove
dit si experiența noastră, putem re
duce aceste consumuri. De aceea, 
vom urmări îndeaproape, zi de zi. 
să se asigure o bună aprovizionare a 
locurilor de muncă cu materii prime 
si materiale, alimentarea normală cu 
energie a utilajelor si instalațiilor. 
Hotărîrea comuniștilor, a întregului 
nostru colectiv este de a ne face pe 
deplin datoria, de a duce la îndepli
nire întocmai, sarcinile ce ne revin 
privind gospodărirea cît mai rațio
nală. cu maximă economie, a ener
giei electrice.

Gavril GEORGIU
maistru,
secretarul comitetului de partid 
al fabricii metalurgice
de la Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca

de lucru, un sistem eficient de 
urmărire a consumului prin dispe
ceri, sistem utilizat, de altfel, și 
în alte secții din combinat. în fe
lul acesta se pot lua operativ mă
suri pentru diminuarea consumu
lui. Totodată, prin conceperea și 
realizarea, în ultima perioadă, Ia 
secția carbid, a unor cuptoare elec
trice complet închise și automati
zate, consumul de energie elec
trică pe tona de carbid a scăzut 
cu peste 200 kWh față de anul 
1980. Dispunem însă în continua
re de însemnate resurse energetice 
refolosibile nevalorificate. Este 
vorba, în principal, de căldura 
topiturii de carbid (care părăsește 
cuptorul o dată cu șarja la tem
peratura de 1 700—1 800 grade 
Celsius) pentru care specialiștii 
noștri n-au găsit încă o soluție 
eficientă de valorificare, iar demer
surile făcute la institutele de spe- , 
cialitate, îndeosebi la ICEMENERG, 
au rămas fără ecou. De altfel, din 
calculele făcute rezultă că, pe an
samblul combinatului, resursele 
energetice refolosibile disnonibile 
echivalează cu 25 la sută din con
sumul de gaz metan și cu 50 la 
sută din cel de energie termică.

întregul nostru colectiv este ho- 
tărît să facă totul pentru realiza
rea sarcinilor de producție în con
dițiile diminuării continue a consu
murilor energetice.

Ing. Mafiei HURUBEAN 
directorul Combinatului chimic 
din Tîrnăveni

RĂSPUNDERILE CONSILIULUI POPULAR PENTRU

Dezvoltarea fiecărei localități ca o puternică 
cetate economico-socială

înflorirea comunei - prin 
munca și veniturile comunei

DEZVOLTAREA MULTILATERA
LA A JUDEȚULUI — FUNDAMENT 
AL BUNĂSTĂRII OAMENILOR 
MUNCII. Parafrazînd o cunoscu
tă aserțiune, s-ar putea afir
ma că nu este suficient să te mîn- 
drești cu propria istorie, principalul 
este să o construiești conștient. 
Acest adevăr se confirmă cu preg
nanță și în județul Neamț, pe ale 
cărui meleaguri istoria și-a lăsat 
urme de excepție, semne de stră
vechi civilizații. Dar ultimele două 
decenii, pe care cu mîndrie 
poporul le denumește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", au însemnat, in 
viața locuitorilor de pe plaiurile 
județului nostru, ani de adevărată 
creație conștientă a istoriei. Puterni
cul avînt economico-social al ju
dețului, avînd la bază importante 
investiții ale statului — de peste 50 
miliarde lei, datorită cărora s-au 
dezvoltat considerabil și diversificat 
industria, agricultura, transporturile, 
comerțul, știința și cultura — s-a 
răsfrînt nemijlocit și asupra condi
țiilor de muncă și de viață ale locuito
rilor, asupra înfățișării tuturor loca
lităților. Alături de noile întreprin
deri industriale și agricole, în județ 
au fost construite zeci și zeci de mii 
de apartamente, ca și numeroase 
edificii social-culturale.

SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚI
LOR — O NOUA TREAPTA 
A CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE. 
La forumul gospodarilor tării. Con
gresul consiliilor populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat carac
terul necesar al „apropierii condiți
ilor de muncă și viață de la sate cu 
cele de la orașe prin ridicarea ni
velului de viață al satelor", tnfăp- 
tuirea acestei cerințe obiective a 
dezvoltării societății noastre iși are 
în județul Neamț, ca și in alte ju
dețe ale patriei, temeiuri trainice : 
progresul economic și tehnic multi
lateral, ridicarea continuă a gradului 
de civilizație socială ; creșterea po
sibilităților materiale ale cetățenilor 
pe fondul dezvoltării întregului ju
deț : sporirea exigențelor locuitorilor 
de la sate, atît față de propriile con
diții de trai, cît și față- de ansamblul 
așezării ; competența organizatorică 
sporită a consiliilor populare pentru 

a asigura, împreună cu cetățenii, rit
mul construcțiilor de locuințe și edi
ficii de interes public.

In acest context general, un rol 
Important revine acțiunii de siste
matizare a localităților. In județul 
Neamț, sistematizarea se desfășoară 
potrivit unui plan care prevede con
struirea la sate a circa 400 aparta
mente pe an. Acest proces urmează 
să fie încheiat anul viitor in unele 
comune, cum sînt Bodești, Tazlău, 
Bălțătești și Roznov, unde vor fi 
construite 180 de apartamente in 
clădiri cu 2—3 niveluri. Proiectele 
noilor case. îndelung dezbătute cu 
cetățenii, au fațadele și acoperișurile

Din activitatea Consiliului popular județean Neamț 
in domeniul sistematizării localităților

In stilul arhitectonic specific Neam
țului. Restul clădirilor, cu 220 apar
tamente, vor fi „implantate" in așe
zări rurale care, in următorii 15 ani, 
vor deveni puternice centre econo
mice, sociale și culturale. Există o 
permanentă preocupare pentru ca, 
din suprafața de 200—250 mp pe fa
milie, construcțiile să ocupe maxi
mum 30 la sută, restul urmind a fl 
utilizată ca grădină. în felul acesta, 
noile schițe de sistematizare elabo
rate după Congresul consiliilor popu
lare oferă Județului o economisire a 
neprețuitului bun național, pămintul. 
De menționat că, potrivit calculelor 
estimative, reducerea perimetrelor 
construibile va permite să se redea 
agriculturii o suprafață de peste 
7 800 hectare.

De bună seamă, construirea de noi 
locuințe și edificii publice la sate 
este însoțită de extinderea implan
tării elementelor urbanizării. De 
pildă, se poate cita ca un exemplu 
semnificativ în acest sens crearea 
unor sisteme de alimentare cu apă 
a tuturor locuințelor, care vor dispu
ne de camere de baie pentru fiecare 
familie. în ce privește canalizarea, 
aceasta se va realiza treptat, prin 
munca și contribuția cetățenilor.

PRIN FORȚELE PROPRII ALE

COMUNELOR, ALE JUDEȚULUI, 
întregul proces al sistemati
zării localităților presupune fo
losirea unor considerabile cantități 
de materiale de construcții, precum 
și utilizarea a numeroși construc
tori calificați. Or, in condițiile in 
care 'județul nostru este un adevărat 
șantier, trustul de construcții-mon- 
taj are și el nevoie atît de materiale, 
cit și de oameni.

în această situație, consiliul popu
lar județean, studiind posibilitățile 
proprii, a stabilit un program de 
măsuri care, printre altele, prevede : 
• fabricarea de către industria 
mică a unor prese pentru produce

rea de cărămizi pe plan local 
© crearea, de către consiliile popu
lare comunale, a unor echipe care 
să acționeze in anumite zone fores
tiere și să scoată materialul lemnos 
din doborîturi dț vint și locuri greu 
accesibile, spre a-1 folosi în construc
ții a in comunele de deal și munte 
unde se găsește piatră de construcții 
să se organizeze cariere atît pentru 
necesitățile proprii, cit și pentru li
vrări de piatră în localitățile de 
șes © Trustul județean de construc- 
ții-montaj, UJECOOP, UJCAP să 
organizeze cursuri de calificare a ti
nerilor in meserii ca zidari, dulgheri, 
fierari-betoniști, mozaicari, zugravi 
etc., astfel incit in fiecare comună 
să se creeze echipe mixte de con
structori.

După cum se vede, fiecare organi
zație județeană, fiecare consiliu 
popular, fiecare deputat, fiecare 
cetățean iși au un cimp larg de ac
țiune in activitatea de dezvoltare 
armonioasă a localităților.

ADEVĂRATE „COMUNE-CETAȚI 
ECONOMICO-CULTURALE". De 
bună seamă, acest proces obiectiv de 
adevărată reconstrucție a localități
lor nu se reduce la simpla construcție 
de locuințe și edificii social-culturale 
care, oricît ar fi de frumoase, In 

sine nu fac Încă Iocalitatea-cetate 
economico-culturală. Orice localitate 
trăiește prin munca cetățenilor săi, 
calitatea vieții acestora e determina
tă de calitatea muncii lor. Tocmai 
de aceea, in strînsă legătură cu pro
cesul de sistematizare a localităților, 
consiliile populare din comunele ju
dețului se preocupă de dezvoltarea 
unei game largi de activități pro
ductive și de servicii, care să va
lorifice la un nivel superior atît 
resursele locale, cit și forța de mun
că. De pildă, în comuna Vinâtori- 
Neamț mica industrie a consiliului 
popular realizează anual o produc- 
ție-marfă de aproape 40 milioane lei, 
iar in comuna Bălțătești, coo
perativa agricolă a organizat o uni
tate pentru prepararea conservelor 
din legume și fructe, a cărei pro- 
ducție-marfă depășește anul acesta 
5 milioane lei. Bune rezultate in 
dezvoltarea micii industrii, a pres
tărilor de servicii obțin și alte con
silii populare — din comunele Do- 
breni, Hangu, Borca, Roznov, Costi
șa, Borlești, Ștefan cel Mare, Piatra 
Șoimului ș.a. Și nu este intîmplător 
faptul că unele din aceste comune 
se situează pe locuri fruntașe și în 
domeniul sistematizării, al urbaniză
rii, iar altele încep să îmbrace sche
lele pentru noile construcții.

De altfel, potrivit planului de dez
voltare a localităților județului, în 
anul 1990 industria mică și domeniul 
prestărilor de servicii, mai ales la 
sate, urmează să cuprindă cîteva zeci 
de mii de lucrători. Ceea ce va con
tribui la creșterea bunăstării locuito
rilor, la sporirea puterii economice și 
a bugetelor locale ale fiecărei comu
ne, la asigurarea unor condiții tot 
mai civilizate de muncă și viață.

Consiliile populare din județul 
Neamț, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, acționează 
cu perseverență, mobilizînd și stimu- 
lînd munca și inițiativa cetățenilor 
pentru înflorirea localităților în care 
muncesc și trăiesc, ca parte a înflo
ririi generale a patriei.

Porfir NEGREA 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Neamț

Forță economică de viitor oraș- 
Fabrică de mobilă, fabrică de con
fecții metalice, fabrică de cărămidă.
S.M.A. cu un important centru de 
reparații, o puternică unitate agri
colă cooperatistă, liceu agroindus
trial. școală profesională, spital, 
moară, brutărie etc. Plus secțiile lo
cale ale unor organisme economice 
județene — direcția de drumuri și 
poduri, oficiul de gospodărire a ape
lor, întreprinderea pentru îmbunătă
țirea și exploatarea pajiștilor, cen
trul fitosanitar etc.

Chiar si numai simpla enumerare 
a acestor unităti reprezintă un serios 
argument pentru a considera comu
na Crasna (cu vreo 7 000 locuitori) o 
unitate administrativ-teritorială dez
voltată si bine închegată, cu mari si 
certe posibilități de dezvoltare. Și 
care, firește, ridică o serie de pro
bleme complexe legate de autoges- 
tiune si autofinanțare, de autoapro- 
vizionare si autogospodărire — în- 
tr-un cuvînt, de autoconducerea sa.

— Dar cînd rezultatele activității 
economico-sociale sint an de an bune 
si foarte bune, iar comuna se auto- 
finantează de patru ani — de subli
niat că. anul acesta. în 1985. Crasna 
virează la bugetul consiliului popu
lar județean 800 000 lei — nu sînt mo
tive de a orivi lucrurile cu circum
specție. ci. dimpotrivă — ne spunea 
primarul comunei. Teodor Filip, un 
tinăr ambițios, harnic si întreprinză
tor. apreciat de concetățenii săi.

Cu contribuția cetățenilor. ..Arată 
frumos centrul civic al comunei, ce-i 
drept" îi spunem primarului.

— Deocamdată ..al comunei" — 
precizează acesta — întrucît Crasna 
emite justificate aspirații ca. în per
spectivă. să devină una din acele 
cetăti economico-sociale de care 
vorbea tovarășul Nicolae Ceausescu 
la Congresul consiliilor populare. Dar 
asta, desigur, la timpul potrivit. 
Acum, as dori să'rețineți că artera 
principală (asa cum arată ea. moder
nizată. cuprinzînd si cele 50 de apar
tamente construite în ultimii ani, cu 
loc ..marcat" pentru organizarea de 
șantier in zona viitoarelor blocuri de 
locuințe) a fost amenajată mai ales 
orin contribuția in muncă a cetățe
nilor. Lucrările efectuate in cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică se ri
dică la 200 000 lei. Se conturează și 
o centrală termică, ceea ce — să re
cunoaștem — nu-i puțin. Iar orin 
sporirea contribuției in muncă si în 
bani a locuitorilor vom realiza și alte 
obiective edilitare.

— Pentru o localitate aflată într-o 
asemenea dezvoltare economică si 
înflorire edilitară nu-i cam multă... 
liniște la aceste ore de dună-amiază?

— Stati puțin, să ne înțelegem. 
Așa cum e firesc in acest anotimp, 
asa cum ne cere de altfel partidul, 
toată suflarea comunei e la cimp : 
adunăm recolta. Indiferent unde isi 
desfășoară activitatea, pentru fiecare 
locuitor prioritatea priorităților sînt 
acum culesul porumbului, transpor
tul si depozitarea altor produse, 
strîngerea resturilor vegetale etc. în 
rest, lucrurile sînt cam limpezite, ca 
să zic asa : spre exemplu, coopera
tiva agricolă din localitate si-a rea-

Experiența comunei Crasna, 
județul Sălaj, 

în autofinanțare 
și autogospodărire

lizat pînă la jumătatea lunii octom
brie planul la producția de lapte pe 
întregul an.

Este interesant de remarcat faptul 
că. in decursul unui an. producția de 
lapte pe cap de vacă furajată s-a 
dublat la C.A.P. Crasna. Una din 
explicații este asigurarea integrală a 
necesarului de furaje si. în context, 
sporirea suprafeței cultivate cu sfeclă 
furajeră — acțiune inițiată la pro
punerea unor deoutati. dezbătută si 
hotărită in cadrul ..Tribunei demo
crației".

Accent pe dezvoltarea micii indus
trii. a prestărilor de servicii si gos- 
podăriilor-anexă. Tot la propunerea 
unor deoutati — care s-au consultat 
în prealabil cu cetățenii din circum
scripțiile lor — au fost extinse acti
vitățile prestatoare de servicii, acti
vitățile de mică industrie. Drept ur
mare. numai in cadrul cooperativei 
de prestări, achiziții și desfacere a 
mărfurilor ființează 23 secții presta
toare de servicii. Crasna vinde la ora 
actuală cărămidă, cunoscutele sobe 
pentru rumeguș, prefabricate din 
beton (tuburi, dale etc.), sărătele 
preparate după o retetă locală (func
ționează trei secții, produsele respec
tive fiind foarte căutate) ș.a. Apa ga
zoasă preparată în cele două secții 
existente In centrul de comună se 
distribuie in tot bazinul Crasnei.

— Consiliul popular organizează si 

direct asemenea activități? — îl în
trebăm pe primar.

— Desigur. Un atelier foto, o secție 
de tîmplărie. o alta de zidărie — cu 
activități foarte solicitate si bine 
apreciate. în sera aflată în construc
ție vom produce răsaduri pentru le
gume timpurii. Crăsnenii sint cunos
cut prin calitățile lor de legumicul
tori, iar produsele lor apar, de re
gulă, primele pe piața orașului. Ni
sipul din valea Crasnei va fi valori
ficat printr-o secție de prefabricate. 
Avem organizate si eospodării-anexă 
în cadrul consiliului popular : creș
tem aici bovine, ovine, porcine, iar 
scroafele de orăsilă ce le deținem 
vor asigura purceii pe care urmează 
să-i dăm cetățenilor sure creștere si 
îngrășare.

Prin autoaprovizionare si auto
finanțare — o bună autoconducere. 
Cu alte cuvinte, la Crasna sînt su
ficiente surse pentru autoaprovizio- 
narea comunei, sint condiții pentru o 
bună autogospodărire si autofinan
țare. Iar dacă se pune un accent 
deosebit pe mica industrie, oe pres
tările de servicii. pe gospodăriile- 
anexă. înseamnă că toti locuitorii co
munei au înțeles bine ceea ce 
s-a subliniat cu tărie la Con
gresul consiliilor populare : că apro
pierea condițiilor de trai ale popu
lației de la sate de cele ale popu
lației de la orașe trebuie să se reali
zeze orin procesul ridicării nivelului 
de viată al satelor, incit fiecare co
mună să devină o comună-oras. o 
..cetate economico-socială" caracteri
zată nrintr-un grad tot mai înalt de 
civilizație comunistă. înțelegerea a- 
cestui adevăr a condus, implicit, si la 
înțelegerea comandamentului social 
că — in interesul sătenilor si al ju
dețului. al tării întregi in ultimă in
stanță — comuna trebuie să asigure 
piața orașului cu produsele ce le 
poate face ea. nu să consume de la 
oraș. în acest sens, pro-ounerile chib
zuite si valoroase ale cetățenilor Isi 
găsesc o imediată transpunere în 
practică — bineînțeles, tot cu ajuto
rul cetățenilor. De unde si mindria 
lesne de înțeles a primarului cînd 
spune : ..Crasna vinde produse ora
șului. nu cumpără de la oraș ceea 
ce ea produce".

Ceea ce. să recunoaștem. înseamnă 
o serioasă ontiune pentru o bună 
autoaprovizionare si autofinanțare, 
deci pentru o bună autoconducere si 
în viitor.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii*
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Pentru producții agricole mari

RĂSPUNDERE, DĂRUIRE, COMPETENȚĂ
Ieri la culesul și transportul recoltei, sute de mii de oameni li recomandă faptele lor exemplare

CONSTANȚA. S!mbătâ. p* 
ogoarele unităților agricole din ju
dețul Constanta a fost o zi de 
muncă record. Traducînd în viață 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a se încheia 
în 3—4 zile strîngerea completă și 
depozitarea recoltei din acest an, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsuri ope
rative și eficiente de supli
mentare a forțelor mecanice și 
manuale la transportul, încărcatul 
și descărcatul produselor, de folo
sire cît mai eficientă a autovehicu
lelor prin atașarea a două sau 
trei remorci și creșterea număru
lui de drumuri din cimp la bazele 
de recepție la 3,5. Astfel, alături 
de toți locuitorii satelor, au venit 
In ajutor peste 13 000 de oameni 
ai muncii din unitățile economice 
și instituțiile orașului, precum și 
peste 30 000 elevi și studenți. La 
transport, numărul autocamioane
lor a fost sporit cu o capacitate de 
2 000 tone, iar al mijloacelor me
canice de încărcat cu 50 de utila
je din cadrul întreprinderilor de 
construcții și al unităților indus
triale. Au fost folosite, de aseme
nea, la transportul din cimp peste 
1 300 căruțe cu cai. proprietate a 
cooperativelor agricole sau a ce
tățenilor de la sate. In felul aoesta 
s-au putut depănușa circa 20 000 
tone de porumb care se aflau în 
cîmp, creîndu-se front de lucru la 
transport și au fost cărate la ba
zele de recepție 13 000 tone po
rumb. cu 3 000 tone mai mult decît 
In ziua precedentă. (George Mihă- 
escu).

BUZĂU. Practic, la ora ac
tuală au mai rămas de recoltat 
doar cîteva sute de hectare de po
rumb și sfeclă de zahăr, o deose
bită atenție acordîndu-se eliberării 
terenului de producția secundară 
și executării ogoarelor adinei de 
toamnă. Pentru urgentarea livrări
lor de porumb la fondul de 
stat și F.N.C. a fost supli
mentată capacitatea de trans
port cu 171 autocamioane și trac
toare cu remorci din unitățile 
industriale. De asemenea, în 
sprijinul cooperatorilor au venit 
și peste 4 000 de oameni ai 
muncii din industria municipiu
lui Buzău și a orașului Rm. 
Sărat, pe care sîmbătă i-am 
găsit în plină activitate la re
coltarea porumbului și tăiatul 
cocenilor în unitățile agricole din 
consiliile unice Săgeata, Pogoa
nele. Topliceni. Rușețu si Mihăi- 
lesti.

Demn de remarcat în ce privește 
modul în care este organizată și 
se desfășoară munca în consiliul 
Mihăilești este și faptul că o dată 
cu recoltarea se asigură și elibe
rarea terenului, cocenii fiind de
pozitați la capătul tarlalelor, 
creîndu-se astfel front de lucru 
celor 7 formații de tractoare care 
asigură executarea ogoarelor adinei 
de toamnă în schimb prelungit și 
cu 20 de tractoare In schimb de 
noapte.

Datorită amplei mobilizări de 
forte. în cursul acestei prime zile- 
record din finalul campaniei agri
cole de toamnă în județul Buzău 
s-au recoltat și transportat peste 
10 000 tone porumb, 4 800 tone 
sfeclă de zahăr, 750 tone legume și 
fructe, circa 8 000 tone de furaje. 
(Stelian Chiper).

GALAȚI. Ieri, In județul 
Galați s-a acționat cu toate forțele 
mecanice și manuale la recoltarea 
și transportul porumbului. încă de 
la primele ore ale dimineții. în cîmp 
au fost prezente mijloace de trans
port ale întreprinderilor din Galați 
și Tecuci, care, alături de cele ale 
unităților agricole si întreprinde
rilor de transport, au reușit ca pînă 
seara să pună la adăpost 30 000 tone 
porumb, alături de alte produse. 
Bazele de recepție au lucrat de la 
5 dimineața pînă către miezul nop
ții, asigurind preluarea operativă și 
ritmică a recoltei. S-a urmărit ca 
pe cît posibil toate mijloacele de 
transport auto să aibă 3 remorci, 
fiind folosite în același timp mai 
intens căruțele, iar depozitarea po
rumbului să se facă și in arioaie, 
lucru care a facilitat mărirea nu
mărului de curse efectuate. Intrucît 
s-a luat hotărîrea ca transportul să 
se efectueze pină noaptea tîrziu, 
se estimează ca întreaga cantitate 
de recoltă scoasă din cimp și că
rată în baze urmează să depășeas
că cifra menționată mai sus. Toți 
cetățenii din comune au fost mo
bilizați încă din zori la încărcarea 
sau scoaterea porumbului la mar
ginea lanurilor. S-a luat măsura 
de a se cîntări porumbul în cîmp 
cu coșurile, la un singur transport 
puțind astfel să se adune recolta 
strînsă de mai multe echipe. Apoi, 
la baza de recepție cantitatea 
transportată a fost riguros verifi
cată la cîntar. (Dan Plăeșu).

VRANCEA. Pentru sîmbătă 
sl azi. cînd urmează să se încheie 
recoltarea porumbului pe toate cele 
32 100 hectare. la transportul

producției sînt mobilizate, pe lin
gă mașinile întreprinderii județene 
de profil, și 36 de tractoare cu 
72 de remorci, 12 autocamioane cu 
remorci, 27 basculante din unită
țile industriale și de construcții. 
La acestea se adaugă atelajele și 
mijloacele auto ale unităților agri
cole.

Ieri am fost prezenți în cîteva 
unități agricole, prilej cu care 
ne-am convins că măsurile luate 
de comandamentul județean se 
aplică cu strictețe. „Sîmbătă seara
— ne spunea Niță Roșu, inginer- 
șef al cooperativei agricole Bălești
— unitatea noastră va încheia re
coltarea porumbului pe cele 690 
hectare cultivate. Acum se află la 
recoltare 310 cooperatori și pentru 
ca întreaga producție recoltată să 
ajungă pînă seara la bazele de re-

RELATĂRI DE LA
CORESPONDENȚII 
„SC1NTEII"

cepție avem la dispoziție 30 
de camioane cu remorci și 25 de 
atelaje". La cooperativa agricolă 
Suraia, la recoltarea porumbului se 
aflau 430 de țărani cooperatori, lu
crarea urmînd ca duminică să fie 
încheiată pe întreaga suprafață. Alți 
200 de țărani cooperatori recoltau 
sfecla de zahăr la ferma nr. 4. Și 
aici, ca și în celelalte unități agri
cole, am remarcat preocuparea 
pentru ca recolta adunată să fie 
expediată imediat la bazele de re
cepție (Dan Drăgulescu).

BOTOȘANI. Pentru trans
portarea cît mai grabnică a canti
tăților de porumb șl de sfeclă de 
zahăr aflate încă pe cîmp, înce- 
pind de sîmbătă dimineață au fost 
concentrate la această acțiune în

tregul parc de autocamioane șl 
tractoare cu remorci din dotarea 
județului și toate cele peste 6 000 
de atelaje existente în unitățile 
agricole și gospodăriile populației. 
Drept urmare, capacitatea zilnică 
de transport pusă la dispoziția 
agriculturii județului a ajuns la 
aproape 16 000 tone, din care 12 000 
tone s-au alocat pentru transpor
tarea știuleților de porumb, iar 
restul pentru sfecla de zahăr. In- 
trucît activitatea de transport este 
organizată în două schimburi, ace
lași program de lucru s-a stabilit 
și pentru bazele de depozitare, iar 
la fabrica de zahăr din Bucecea 
au fost puse în funcțiune încă 3 in
stalații pentru descărcarea meca
nică a mijloacelor de transport 
auto și vagoanelor. Dar iată și 
cîteva aspecte de muncă surprinse 
sîmbătă pe ogoarele consiliului 
agroindustrial Frumușica.

Ajungem în centrul comunei 
Flămînzi în timp ce programul I 
al radioului difuza cronica agrară 
de la ora 6,30 dimineața. In fața 
primăriei, peste 450 de oameni, 
fiecare dintre el grăbindu-se să 
urce în cele 18 remorci aflate in 
urma a două autocamioane și 4 
tractoare. „Sînt lucrătorii din 
schimbul II al filaturii din locali
tate, ne informează Petru Trocin, 
primarul comunei. Membrii coope
ratori au plecat mai de dimineață, 
în primul tur, spre satul Plugari, 
la aproape 25 km distanță". „Cît 
porumb mai aveți de transportat 
de pe cîmp ?“ îl întrebăm. „Aproa
pe 500 de tone la ambele coopera
tive agricole din comună. Dispu
nem însă de 7 autocamioane și 10 
tractoare du cite 3 remorci fiecare, 
la care am adăugat cele aproape 
200 de atelaje. Cu aceste mijloace, 
ca și cu cei peste 5 000 de oameni 
ce vor lucra Ia Încărcarea și des
cărcarea lor, avem posibilitatea ca 
cel tîrziu duminică la amiază să 
încheiem transportul porumbului 
de pe cîmp". (Silvestri Ailenel).

CLUJ. în toate unitățile din 
județul Cluj au fost întreprinse

De patru zile la rind, C.F.R.-ul promite să trimită o navetă specială de vagoane pentru transportul celor 
1 500 tone sfeclă de zahăr depozitate pe rampa gării din Drăgăneșli-Vlașca, județul Teleorman. Cum mult 
promisa navetă n-a sosit încă, iar rampa gării este blocată de sfecla ce continuă să se deshidrateze în bătaia 
soarelui, oamenii caută soluții pentru însilozarea ei. deși Fabrica de zahăr din Zimnicea are acum multă 
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Ieri acțiuni energice pentru înche
ierea grabnică a lucrărilor agricole 
de toamnă. Principalele forțe uma
ne și mecanice au fost mobilizate 
la recoltarea porumbului și a ce
lorlalte culțuri, la transportarea și 
depozitarea producției. în cele 11 
unități agricole din consiliul agro
industrial Mihal Viteazu au parti
cipat ieri la lucru mii de locuitori 
ai satelor și oameni ai muncii din 
întreprinderi ale municipiului Tur
da. La transport au fost folosite 
95 de atelaje și 31 de mijloace 
auto. Președinta consiliului agro
industrial, tovarășa Mertuza Moise, 
ne-a precizat că ieri au fost trans
portate din cîmp, cu atelajele pro
prii, 82 tone știuleți, 134 tone 
sfeclă de zahăr, iar cu mijloacele 
auto, 420 tone de produse — po
rumb, sfeclă de zahăr, rădăcinoase, 
ceapă — astfel că, prin intensifi
carea ritmului de lucru, utilizin- 
du-se cupluri de remorci, întreaga 
producție de porumb, sfeclă de za
hăr, rădăcinoase va putea fi pusă 
la adăpost în cîteva zile.

Cu forțe sporite s-a lucrat slm- 
bătă la recoltarea și transportul 
produselor agricole și în consiliile 
agroindustriale Dej, Bonțida, Cîm- 
pia Turzii, Turda, Huedin și Aghi- 
reș, unde ieri s-a terminat recol
tarea porumbului. Pe ansamblul 
județului, în cursul zilei de 26 oc
tombrie porumbul a fost recoltat 
de pe mai mult de 900 hectare, s-au 
transportat din cîmp cu atelajele 
unităților agricole și cetățenilor, 
precum și cu mijloace auto 3 500 
tone porumb, 400 tone sfeclă de 
zahăr, precum și cantități însemna
te de legume și fructe. (Marin 
Oprea).

BRĂILA. Lucrările actualei 
campanii au intrat în faza finală. 
Aprecierea are în vedere faptul că 
intr-o zi. două se va încheia re
coltarea porumbului și a sfeclei 
de zahăr, rămînînd de finalizat, 
în principal, transportul recoltei 
care se mai află pe cîmp, precum 
și arăturile adinei de toamnă. 
Pentru ca aceste importante lu
crări să se desfășoare cu operati
vitate maximă, începînd de sîmbă
tă, numărul mijloacelor de trans
port a fost suplimentat cu 150 prin 
detașarea acestora din unitățile 
industriale in cele agricole, iar 
tractoarele au fost echipate cu 
cite 3 remorci. Totodată, numărul 
oamenilor muncii din municipiu 
veni ți în sprijinul campaniei a 
crescut cu 2 500, cei mai mulți lu- 
crind în Insula Mare a Brăilei ; a 
fost organizat un mare număr de 
echipe de lncărcare-descărcare în 
schimburi prelungite, iar mijloace
le mecanice de încărcare au fost 
suplimentate. Astfel, la o cursă 
capacitatea de transport a crescut 
cu pesta 1 200 de tone. Pentru 
grăbirea adăpostirii recoltei au 
fost infilnțate alte 30 noi baze de 
depozitare. Aceste măsuri au făcut 
posibilă creșterea ritmului de 
transport al recoltei de la 33 000 
tone Ia peste 40 000 tone. (Corneliu 
Ifrim).

De 30 de ani, campion 
al arăturilor de calitate

Se spune că semă
nătura este oglinda 
muncii mecanizatoru
lui. Ne-am convins 
incă o dată de acest 
adevăr stind de vorbă 
cu cîfiva ingineri de 
la Direcția agricolă a 
județului Galați, lingă 
o parcelă a C.A.P. 
Schela, unde griul ră
sărise „ca la carte". 
Veniseră să controleze 
cultura, măsuraseră ta
lia plantelor care se 
inăltaseră binișor. O 
firească întrebare : 
cine a lucrat aici? Cei 
de fată se arătaseră 
mulțumiți de densita
te, de uniformitatea 
rindurilor trase parcă 
la riglă. Am fost în
drumați spre ferma 
vecină, unde ara me
canizatorul Mihai Gifă, 
autorul acestei semă
nături de nota zece. 
Pe drum, tovarășul 
Petrea Botezata, pre
ședintele cooperativei, 
ne-a vorbit cu multă 
căldură de nea Mihal, 
veteranul secției de 
mecanizare: „Ține mult

la mașinile cu care lu
crează. Să mergeți să 
le vedeți in secție. 
Combina, grapa cu 
discuri, combinatorul, 
diferitele echipamen
te de recoltat pe care 
le are in primire stră
lucesc, gata oricind să 
intre in brazdă. Si 
toate de mina lui sint 
îngrijite. Ce să vă mai 
spun ? Tractorul de 
care nu se desparte 
decit în perioada se
cerișului funcționează, 
fără reparații, de cinci 
ani, ca ceasul". Am aș
teptat cam mult pină 
s-a întors de la capă
tul solei. Lucra în 
pămint tare ca piatra 
și trebuia ba să schim
be cufitele brăzdare- 
lor, ba să regleze di
feritele mecanisme ale 
plugului. De aceea și 
oprise la mijlocul par
celei. „Dacă o-ngri- 
jești bine, mașina te 
ajută, ne spune el, in 
timp ce verifica adîn- 
cimea brazdei. Mai 
ales acum, cind trage 
din greu, trebuie să fii

și mai atent cu ea".
Sint treizeci de ani 

de cind acest iscusit 
meșter al cîmpului 
culege, ară și in- 
sămințează. Anii lui 
de muncă sînt tot 
at'.tea cărămizi puse 
la temelia succese
lor pentru care coope
rativa a primit înaltul 
titlu de Erou al Mun
cii Socialiste.

Lucian 
CIUBOTARU

Nemulțumitului, dacă e bun 
agricultor, pămintul îi mai dă

tivat cu cartofi, din 
cadrul fermei conduse 
de Mihal Tănase.

Ani in șir, coopera
torii de aici au culti
vat cartofi doar pe lo
turile pe care le au in 
folosință personală. De 
ce nu și pe terenurile 
unității agricole? Pen
tru că producțiile ce 
se realizau nu depă
șeau 10—11 tone la 
hectar. încă din 1973, 
inginerul agronom Mi
hai Tănase, proaspăt 
absolvent, venit aici, 
și-a propus să înlătu
re această „tradiție". 
Chiar In lucrarea lui

spune inginerul Mihai 
Tănase — in cadrul 
fermei de semințe a 
unității am obținut 40 
de tone de cartofi la 
hectar. Obținind o re
coltă bună, am livrat 
pentru diferite județe 
cu peste 200 tone mai 
multi cartofi de să- 
mintă, din categoriile 
elită șl înmulțirea 
intii. Dar, sincer să 
fiu, producția putea să 
fie și mai mare, pen
tru ci din analizele pe 
care le-am făcut după 
recoltare am constatat 
că nu ne-am încadrat 
întru totul și pe în-

de diplomă, el demon- k; treaga suprafață In 
stra că se pot obține tehnologiile cerute, 
producții maid la car- Iată de ce acum, ina-

lată ce pot face priceperea și hărnicia chiar 
intr-un an mai puțin prielnic pentru agricultură

La C.A.P. Salonta, județul Bihor, griul a 
dat anul acesta rod bogat. De pe fiecare hec
tar, din cele 800 cultivate, s-au obținut, in 
medie, cîte 8 150 kg. „Cu siguranță însă, pă- 
mînturile noastre, nu dintre cele mai fertile, 
pot rodi și mai mult" — spune cu convingere 
președintele cooperativei, inginerul Czegă 
Alexandru. Mă bazez pe rezultatele din acest 
an, cînd pe aproape un sfert din suprafața 
cultivată s-a depășit pragul a 9 000 kg ia 
hectar. Care este secretul unor asemenea 
producții ? „Secretul ? Doar poate faptul că 
nu facem nimic întimplător. Totul este bine 
chibzuit șl, mai ales, verificat temeinic", pre
cizează inginerul Czege.

Fără îndoială, la C.A.P. Salonta. ca de alt
minteri în oricare altă unitate agricolă, teh
nologia aplicată corect este cea care deter
mină nivelul recoltei. 
Numai că aici se a- 
plică o tehnologie de 
virf. în ce constarea ?

Hotărîtoare s-a do
vedit amplasarea ju
dicioasă a griului, care 
s-a făcut după pre
mergătoare cît mai
timpurii, ceea ce a 
permis pregătirea din 
timp și în bune con
diții a terenului, așe
zarea acestuia. Edifi
cator este faptul că 
doar opt la sută din 
semănături au urmat 
după păioase anul I, 
41 la sută după legu
minoase perene și anuale, iar 17 la sută 
după culturi cu agrofond bogat (cartofi tim
purii si sfeclă), culturi fertilizate din belșug 
cu gunoi de grajd, grîul beneficiind de efec
tul remanent al acestui îngrășămint. Unde 
planta premergătoare a fost porumbul s-au 
cultivat numai hibrizi timpurii, care se re- 

■ coltează mai" devreme.
Producțiile record nu pot fi realist jude

cate în afara unor preocupări stăruitoare 
pentru ridicarea continuă a potențialului 
productiv al solului. „O vorbă de prin par
tea locului spune că pămintul e bun și dar
nic dacă-1 îngrijești și rău dacă-i întorci 
spatele" — adaugă Teodor Isăilă. inginerul- 
șef al cooperativei. Cooperatorii din Salonta 
știu bine prețul acestor vorbe. Dovadă că 
anual 40—50 la sută din suprafața cultivată 
cu grîu primește între 50—60 tone gunoi de 
grajd la hectar. O dată cu lucrările de bază 
ale solului se administrează două treimi din 
cantitatea de îngrășăminte chimice, restul 
aplicîndu-se, de regulă, în ultima decadă a 
lunii martie, diferențiat în funcție de starea 
culturilor de pe fiecare parcelă. „Am aplicat 
și in iarnă ingrășămintele chimice, dar efec
tul e mai bun la începutul primăverii cînd 
plantele au pornit în vegetație" — este de 
părere inginerul-șef. Reținem că aici, la 
C.A.P. Salonta. se aplică circa 360 kg sub
stanță activă la hectar. Bineînțeles, sub con
trolul strict al specialiștilor. în raport cu 
plantele premergătoare si rezultatele cartării 
agrochimice efectuate anual.

Executarea lucrărilor de bază ale solului

La C.A.P. Salonta:

8150 kg gnu 
Io hectar

Ia un îrialt nivel calitativ constituie pentru 
fiecare formație de lucru cuvîntul de ordine. 
Efectuînd arăturile devreme, pe te.renuri cu
rățate de resturi vegetale, se asigură un pat 
germinativ ca o „plapumă", particulele de 
pămint avînd cel mult mărimea alunelor, 
ceea ce face ca încorporarea semințelor să se 
facă uniform și. deci, să se asigure o bună 
germinare și răsărire a plantelor.

în sol — numai sămînță de calitate supe
rioară ! Un imperativ căruia specialiștii de 
la cooperativa agricolă din Salonta i-au sub
ordonat consecvente eforturi. întreaga com
petență. Argumente ? Cimpurile experimen
tale comparative in care numai în acest an 
s-a testat capacitatea productivă a 16 soiuri 
înainte de a fi luate in cultură. Fiecare in 
aceleași condiții de agrofond pe o suprafață 

de cîte 1,5—2 hectare. 
Gîndul inginerei Ber
tok Tiinde, fiica pre
ședintelui cooperati
vei, este de a „multi
plica" aceste cîmpuri 
experimentale în di
verse parcele tocmai 
în ideea dd a afla po
tențialul maxim al 
soiurilor pe diverse 
categorii de sol. Este 
semnificativ faptul că 
unitatea își asigură în 
bună măsură sămînța, 
folosind doar cea din 
categoria elită și în
mulțirea I. Experiența 
a demonstrat că nu 

este suficient să cultivi soiuri de mare 
productivitate, ci și sămînța să fie de cea 
mai bună calitate. Nu întimplător. dincolo de 
girul laboratorului, aici se fac trei probe de 
germinație, dublu repetate, pînă la semănat.

Realizarea unei densități optime de plante 
s-a urmărit cu maximă atentie și răspun
dere. Veghind la respectarea normei de să
mînță și perioadei de semănat, ținind seama 
de gradul de fertilizare a parcelei, reglind 
corect semănătorile, s-a asigurat o densitate 
inițială de 550—700 plante pe metrul pătrat. 
Cunoscut fiind faptul că soiurile de mare 
producție sînt mai puțin rezistente la atacul 
bolilor, lucrările de întreținere au dobîndit 
o importanță vitală. Erbicidarea, executată la 
timp și corect, a avut drept efect lanuri fără 
buruieni. Acolo unde au fost aplicate trata
mente împotriva bolilor foliare. producția a 
săltat cel puțin cu 800 kg grîu la hectar. 
Dar cooperatorii din Salonta n-au omis nici 
faptul că recolta este mare cind secerișul se 
face la timp.

Aici, în inima Cîmpiei Crișurilor, recolta 
anului viitor a fost pregătită temeinic. Bizu- 
indu-se pe învățămintele desprinse din ex
periența acestui an. la pregătirea terenului 
și semănat s-a lucrat cu și mai multă exi
gență, astfel îneît în 1986 să se realizeze 
9 000 kg de grîu la hectar pe întreaga supra
față cultivată.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

In anul 1984, nu mai puțin de 22 coope
rative agricole din județul Mureș au realizat, 
in condiții de neirigare, producții medii de 
peste 40 000 kg sfeclă de zahăr Ia hectar. Iar 
unele au depășit pragul celor 60 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar. Intre ele se numără, în 
primul rînd, cooperativa agricolă Șăulia de 
Cimpie. La baza acestui rezultat stă faptul 
că cooperatorii de aici au realizat încă îna
inte cu un deceniu (anul 1974), pe 200 
hectare cultivate, o producție medie de 
60 205 kg sfeclă de zahăr la hectar. Că 
această producție nu a fost deloc întîm- 
plătoare, datorată unor condiții climatice 
deosebite, stă mărturie faptul că, în ultimii 
10 ani, producțiile medii realizate aici au 
fost cuprinse, in mod constant, între 50—60 
tone sfeclă de zahăr la hectar.

Despre modul cum 
au acționat cooperato
rii din Șăulia pentru 
realizarea si in acest 
an — cu condiții mai 
puțin prielnice — a 
unei producții medii 
de peste 61 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar 
ne-a vorbit la început 
Gheorghe Duma, pre
ședintele cooperativei.

— în 1933. cu pri
lejul primei vizite a 
secretarului general 
al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
în unitatea noastră, 
ne-am angajat să realizăm, in mod constant, 
producții medii de peste 60 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar. Prin munca făcută cu răs
pundere ne-am onorat angajamentul luat, 
obținînd în acest an circa 61 000 kg sfeclă la 
hectar — mai mult cu 15 000 kg la hectar 
decit prevederile planului. Ca fertilitate, so
lul de care dispunem — cu terenuri situate 
în pantă — nu este nici mai bun, nici mai 
rău decît al altor cooperative agricole înve
cinate. Dovada : cu ani in urmă, multe 
terenuri destinate sfeclei de zahăr aveau 
exces de umiditate. Or, pentru a înlătura 
acest neajuns am executat anual ample 
lucrări de întreținere a solului. Așa, de 
exemplu, pentru producția acestui an au 
fost executate drenaje cu tuburi de cera
mică pe 300 hectare (în primul rlnd pe 
terenurile destinate sfeclei de zahăr) și sca- 
rificări pe 200 hectare, care au dat rezultate 
excelente în privința eliminării băltirilor și 
menținerii constante în cursul anului a apei 
in sol. Dar, oricît de bun ar fi solul, fără o bună 
organizare a muncii și respectarea riguroasă 
a tehnologiei acestei culturi recoltele mari 
sînt de neconceput. Sintetizînd, aș spune că 
munca, disciplina oamenilor minunați de 
aici, selecționați dintre cei mal buni coope
ratori, constituie adevăratul „secret" al acestor 
producții ; că ei au făcut terenul mai fertil, 
ca urmare a preocupării cu care — pe un 
teren lucrat, cu adevărat, grădinărește — a 
fost și este respectat firul principalelor 
lucrări.

Desigur, nu ne-am propus să insistăm

La C.A.P. Șăulia de Cimpie:

01000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar

detaliat asupra acestui aspect din tehnologia 
sfeclei de zahăr, „firul" principalelor 
lucrări la care se referea președintele uni
tății fiind azi cunoscut pretutindeni, cu 
precizarea — subliniată de toți cei cu care 
am stat de vorbă — că ceea ce cunoști, să 
și respecți, să și aplici în practica agroteh
nică. „La noi — ne spune Alexandru Băr
bat, inginerul-șef al cooperativei — adminis
trarea îngrășămintelor naturale pe întreaga 
suprafață cultivată este obligatorie, este 
punctul de plecare în realizarea obiectivelor 
propuse. Bunăoară, pentru producția acestui 
an. fiecare hectar a primit, in medie, cîte 
30—40 tone gunoi de grajd. în cursul iernii 
am efectuat fertilizarea cu îngrășăminte chi
mice după criterii strict științifice, pe în
treaga suprafață cultivată, fiind adminis

trate — pe baza car
tării agrochimice a so
lului — cîte 500 kg în
grășăminte complexe 
la hectar. Pentru com
baterea totală a bu
ruienilor. înainte de 
semănat a fost făcu
tă erbicidarea solu
lui. în preajma se
mănatului s-au exe
cutat două discuiri 
si o lucrare cu com
bina torul".

La cele spuse de 
specialistul unității sl 
de președintele ei. ho
tărîtoare sînt aici, pen

tru realizarea unor producții record, și alte 
elemente din tehnologie efectuate ..ca la 
carte". Așa, de exemplu, deși sfecla de zahăr 
ocupă o suprafață mult mai mare decît în 
alte unități din zonă, semănatul s-a încheiat 
practic, in acest an, în patru-cinci zile 
lucrătoare, folosindu-se sămînța de sfeclă 
monogermă. în privința densității, după cum 
ne-a precizat inginerul-șef al unității, s-a 
avut în vedere, la semănat, realizarea a 
98 000—110 000 plante recoltabile la hectar, 
în funcție de potențialul productiv al fie
cărei parcele. Totodată, faptul că și în acest 
an cooperatorii din Șăulia de Cimpie, or
ganizați pe familii, brigăzi și echipe, au 
executat pe cei 50 de ari repartizați pe fie
care braț de muncă cîte 6 prașile manuale 
a făcut ca sfecla de zahăr să fie în tot 
cursul anului curată, bine dezvoltată, prin
cipalul argument constituindu-1 realizarea 
celor peste 61 000 kg la hectar. Facem însă 
și o altă precizare : beneficiind de 40 de 
atelaje proprii și 19 capacități de transport 
mecanice, în fiecare an, tot ce s-a recoltat 
într-o zi. în aceeași zi a fost transportat în 
bazele de recepție sau direct în fabricile de 
zahăr, pierderile in greutate și în conținutul 
de zahăr fiind practic inexistente.

Invățînd din propria experiență, coopera
torii din Șăulia de Cîmpie și-au propgs ca 
in 1986 — primul an al viitorului cincinal 
— să crească producția, pe cele 200 hectare 
cultivate, cu alte 10 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

După încheierea lu
crărilor agricole de 
primăvară, la margi
nea unei sole a coope
rativei agricole din 
Dorohol s-a instalat o 
tăbliță indicatoare, pe 
care erau înscrise 
planta cultivată, su
prafața, producția me
die prevăzută. Este 
vorba de terenul cul

tofi Și la Dorphoi. Pri
mul care i »-a alătu
rat, lucrlnd si acum 
„umăr la umăr" cu el, 
a fost inginerul Gheor- 
ghe Obadă, președin
tele cooperativei. Așa 
se face că producția 
de cartofi a început lă 
crească de la un an la 
altul, cooperativa agri
colă din Dorohol ocu- 
pind mereu primul loc 
pe judef.

— Anul acesta — ne

inte ca tractoarele, si 
intre la arat, fertili
zăm terenul cu îngră
șăminte naturale.

Se spune că nemul
țumitului i se ia darul. 
Ei bine, nu. In cazul 
nemulțumirilor bunu
lui agricultor, darul 
pămlntului e mereu 
mal substantial.

Silvestri AILENE1
corespondentul
„Scînteii"

Șefa mecanizatorilor
Cooperativa agricolă 

Runcu, județul Con
stanta. Mereu cu toate 
lucrările la zi. „Avem 
30 de mecanizatori, 30 
de flăcăi minunați" 
— spune președintele, 
Constantin Comun. Am 
putea sta de .vorbă cu 
șeful lor? „Greu de 
găsit — apreciază pre
ședintele cooperativei. 
Mecanizatorii lucrează 
în brazdă, șeful secției 
transportă cu cisterna 
motorină la formațiile 
de lucru. Cu ocazia a- 
ceasta controlează și 
functionarea mașini
lor, intervine ori de 
cîte ori e nevoie".

Dar am avut „no
roc". A apărut șeful 
secției. Pe drum venea 
un tractor legumicol 
care trăgea, ca o fur
nică, cisterna. Numai 
că la volan era... o 
femeie. „Ana Orza. ea 
e șeful sau mai bine 
zis șefa secției noas
tre de mecanizare" — 
a făcut prezentările 
președintele. Și astfel 
am cunoscut-o pe fe

meia despre care am 
aflat apoi că, de 6 ani, 
este in fruntea celor 
30 de mecanizatori 
care ară, seamănă și 
recoltează cu mașinile 
lor ogoarele cooberati- 
vei din Runcu. Poves
tea ei este o lecție de 
devoțiune pentru pă
mint și piinea tării. 
Fiică a contabilului 
cooperativei agricole, 
Mihai Stefan, părinții 
îi hărăziseră o profe
sie mai ușoară, motiv 
pentru care a absolvit 
liceul la Constanta. 
Dar s-a întors in sat, 
împreună cu soțul ei, 
care e tehnician vete
rinar, și s-a încadrat 
la S.M.A. Pantelimon. 
Ca mecanizator. Și, 
dovadă a hărniciei și 
priceperii ei, a primit 
răspunderea secției, a- 
trlbutie pe care și-o 
îndeplinește cu bine. 
Dovadă : toate trac
toarele si celelalte 
utilaje ale secției merg 
ea ceasul, iar lucrările 
in cimp sint executate 
repede și bine.

Anul trecut, cînd se 
afla in clasa I, unul 
din cei dot copii ai ei. 
Radu Orza, trebuia să 
scrie următoarea pro
poziție : „Mama face 
pîine". Așa dictase în
vățătoarea. Elevul a 
ridicat două degete șl 
a cerut învățătoarei 
să modifice propoziția. 
De ce ? Pentru ci 
„Piinea se face la bru
tărie" — spunea el. 
Mama lui face... grîu.

Georqe 
MIHAESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Inginerul și „merele de aur“

Venit, in urmă cu 
opt ani, de pe băncile 
Facultății de agrono
mie din Cluj-Napoca, 
la cooperativa agricolă 
de producție Tg. Tro- 
tuș, județul Bacău, in
ginerul Carol Șoș s-a 
Interesat, in primul 
rind, de livada uni
tății. N-a fost prea 
mulțumit cînd a vă
zut-o. Era o p'antație 
imbătrînită, neîngriji
tă, fără perspectivă. 
A propus conducerii

cooperativei agricole 
să înființeze o livadă 
intensivă. Susfinin- 
du-și ideea cu ar
gumente economice, 
proaspătul horticultor 
a avut ciștlg de cau
ză. Imediat după rea
lizarea plantației a 
fost numit șeful fer
mei pomicole.

Datorită tscusinței 
acestui priceput pomî- 
cultor, livada a înce
put să rodească chiar 
în primul an de după 
plantare. Acum se află 
în al doilea an pe rod. 
Știți ce producție se 
realizează ? Aproape 
20 000 kg la hectar 
Cea mai mare produc
ție de mere din județ. 
In dialogul nostru, in
ginerul revine deseori 
la cei care lucrează în 
fermă și tine să pre
cizeze că pomul ro
dește numai atunci 
cind îl îngrijești cu 
dragoste. Și că are în 
fermă 60 de oameni 
care iubesc pomii.

Sint aproape 60 de fe
mei și bărbați, membri 
cooperatori, care, de la 
înființarea plantației, 
au muncit aici cu 
stăruință și responsa
bilitate.

Care este deviza a- 
cestor oameni ? „Rea
lizarea unor recolte 
foarte mari și de cali
tate ireproșabilă pen
tru a nu pierde nici 
un beneficiar". O de
viză respectată in fap
te. Se obține in acest 
an o producție de trei 
ori mai mare decit 
cea planificată. Un 
adevărat record pen
tru aceste locuri. Vor- 
bindu-ne despre efi
ciență, șeful fermei ne 
spunea că producția 
globală este cu 3,4 mi
lioane lei mai mare 
fată de cît era prevă
zut.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii”
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Actualitate si valoare în literatura
•>

rofesorii participant la cursurile 
definitivat de la Timișoara au 
onat piesa Ciuta de V.I. Popa, 
îsmisă, într-o excelentă regie, la 

Dramă de debut, mai puțin cu
cută, piesa a captat atenția prin 
ura pasională, de factură ibse- 
nă, a conflictului, prin dezvalui- 
atotputerniciei banului in lumea 

altădată, prin zbuciumul neputin- 
s al conștiințelor curate ce se con- 
ntă cu rînduieli strimbe, prin di- 
nica accelerată a subiectului, prin 
nțialitatea replicii. Dar cind, în 
11. eroina își trage un glonte in 
plă, se aud reacții de dezaproba- 

,,Absurd !“, „Inexplicabil !“, „Ce 
at că finalul este demodat, inac- 
1 ! — a spus o profesoară. Abia 
aici înainte piesa putea să ne 

bească în mod contemporan. Azi 
mai putem gîndi în maniera 
tei 1“
- Facem critică de colaborare cu 
orul? — a replicat cineva. Să nu 
tăm pretutindeni „actualitate", 
este o cerință intrinsecă a artei !

iiscuția ce a urmat arată că în 
ală — mai ales in problematizarea 
dării literaturii — apar incertitu- 
i cu privire la statutul estetic al 
ualității operei de artă. Evident, 
■stea nu s-au născut în activitatea 
actică. Ele își au izvorul în teze 
circulație la nivelul teoriei criti- 
și al istoriei literare.
lercetarea literară și estetică din 
a noastră a făcut, de-a lungul 
lor, precizările necesare în legă- 
â cu conceptul in cauză (v. de 
jâ volumul colectiv Literatura în 
ualitate, Ed. Dacia, 1971, Dicționar 
idei literare, I, Ed. Eminescu, 

3, de Adrian Marino). Totuși, in 
d curios, unele lucrări de referin- 
pentru domeniul artei și literatu- 
cum sint Dicționar de estetică 

icrală, Ed. politică, 1972, Dicționar 
termeni literari, Ed. Acad. Repu- 

cii Socialiste România, 1976, nici 
car nu-1 consemnează. Să fie acest 
îcept străin unghiului estetic și 
intersecția a două neanturi", cum 

rma Georges Poulet ? Tradiția gin
ii estetice românești și praxiologia 
itemporană spun altceva. N. Iorga 
îdamna cu asprime „literatura 
ictuală". C. Rădulescu-Motru ex- 
ca îndepărtarea societății de lite- 
ură, la începutul acestui secol, 
■mai prin faptul că aceasta din 
mă își pierdea „actualitatea în 
ița socială". Mihai Ralea scria că 
ctualitatea e gradul cel mai in- 
îs al interesului nostru pentru 
;ație“. Arătînd că, desigur, marea 
eratură „se abstragei de evenimen- 

ridieîndu-se la concept", G. Că- 
escu făcea două observații esen- 
le : „Ca să ajungi Ia promontoriul 
unde se zărește viața în univer- 

litatea ei, trebuie să urci pe trep- 
e evenimentelor" și „Cind iți 
unei ochii asupra vechii mari poe- 
, constați că ea de <apt e o cro- ■ 
că". Cronică, nu în sensul de în- 
gistrare cronologică a evenimen- 
lor sociale, politice, familiale, ci de 
flectare semnificativă a evenimen- 
lor spirituale pe care colectivită- 
e umane le trăiesc în etape hotărî- 
are ale destinului lor și al indivi- 
lor ce le compun.
Nu ne este cunoscută nici o încer- 
re serioasă de a demonstra insig- 
fianța estetică a actualității artei 
literaturii. Cîteva afirmații pripi- 

. determinate fie-de înțelegerea 
adecvată, a conceptului în cauză, fie 
i condamnarea actualității înseși o ■ 
ită cu anumite producții minore 
■ aveau pretenția de a o ilustra, nu 
>t clinti un deziderat permanent al 
■icărui demers uman, o componen- 

a raționalității acțiunii sociale, 
ritica literară, istoria și teoria lite- 
iră de după 1944 au elaborat o me- 
idologie complexă a valorificării li- 
■raturii dintotdeauna prin diferi
se ei tipuri de semnificații actuale, 
oncepută gradual si in afara ori- 
irui exclusivism, actualitatea crea- 
ei literar-artistice a fost mereu 
rezentă în documentele P.C.R.. care 
^comandă scriitorilor și artiștilor 
•eații adine implicate in procesele 
•ansformatoare ale țării noastre și 
le lumii contemporane. Atare pozi

ții teoretice au stat la baza unei bo
gate literaturi în care regăsim, la un 
grad superior de comprehensiune și 
problematizare, multe din întrebă
rile, frămîntările și aspirațiile vre
mii pe care o trăim.

S-ar părea așadar că actualitatea 
perspectivei literare, in .creație și în 
receptare, a devenit de mult timp o 
achiziție certă a esteticii noastre. 
Concluzia aceasta este, totuși, ne
justificată pe de-a-ntregul. în urmă 
cu mai mulți ani, un critic, respin- 
gind în bloc creațiile unor poeți și 
prozatori cărora le recunoștea doar 
atributul „actualității", formula o 
teză ce depășea sensul unei critici-, 
justificată ori nu. a cîtorva scrieri. 
„Oare fără o critică imens «compre
hensivă» ar mai fi fost ei ceea ce 
au fost ?“, se întreba autorul. „Ade
vărul privit direct în față, continua 
el, ne obligă să apreciem că autorii 
mai sus citați (printre ei se aflau 
Constantin Chiriță, Teodor Mazilu, 
n.n.) sint «creația» exclusivă a cri
ticii. Criticii au fabricat o «poezie 
actuală», o «proză actuală», o «dra
maturgie actuală». Oricît de straniu ni 
s-ar părea, aceasta este realitatea. 
Bineînțeles, o realitate care mai bine 
nu s-ar fi ivit. Din fericire, nu toată

nu ducă Ia justificarea teoretică a 
prejudecăților ce pot apărea la un 
moment dat. Convingerea noastră 
este că rezervele cu privire la dezi
deratul actualității, mai ales cind 
sint formulate expeditiv, pot pro
duce derută in sfera creației și a re
ceptării literaturii, pentru că ele pot 
fi interpretate ca izvorîte din dorința 
de a dezangaja cit se poate dezide
ratul respectiv și nu de a-1 promo
va, teza subiacentă fiind aceea că 
actualitatea unui produs artistic nu 
are a face cu valoarea lui estetică. 
Ne vom opri un moment asupra 
acestei teze, care nu poate fi ocolită 
într-o dezbatere de principiu.

Va mai trece probabil destul timp 
pînă ce vor fi înlăturate din sfera 
artei toate prejudecățile care au 
circulat în estetica tradițională și pe 
care astăzi le' alimentează anumite 
orientări teoretice. Dar pentru a de
monstra irelevanța sau, eventual, 
disfuncția estetică a actualității, ar 
trebui dovedit, mai întîi. același 
statut al actualității la nivelul între
gii culturi, căci, cel puțin ca supo
ziție inițială,, nu poate fi inoportun 
in artă ceea ce este imperios nece
sar în toate celelalte sfere ale acti
vității practic-spirituale ale omului,

ACTUL CRITIC - UN ACT DE MARE RESPONSABILITATE 
FAȚA DE CULTURA ROMÂNEASCĂ

critica a fost conformă cu «imperati
vul estetic» al timpului. Au existat 
oameni care au spus incă de mult 
adevăruri de durată". Adevăruri 
lipsite de durată s-au spus și despre 
capodopere și chiar de către critici 
mari, și se pot spune adevăruri de 
durată chiar despre poezia ocazio
nală, efemeră, factice, la care pro
babil se gîndea criticul ; de aceea, 
relația de dezacord pe care o suge
ra, la nivelul de principiu, între 
actual, pe de o parte, valoros și 
adevărat, pe de altă parte, in litera
tură și critică, lasă a se înțelege, in
diferent de buna intenție, respinge
rea dezideratului actualității, numit, 
între ghilimele, poate ironice, „im
perativ estetic al timpului". Tot între 
ghilimele este situat cuvîntul actua
litate, intr-un subtitlu despre dra
maturgia lui Paul Everac, într-o re
centă lucrare consacrată literaturii 
dramatice românești.

Dar pină și in valorificarea moște
nirii culturale relevarea semnifica
țiilor actuale ale creațiilor de altă
dată este necesară, căci perspectiva 
transformatoare, care constituie esen
ța gîndirii revoluționare marxiste, a 
făcut ca istoria culturală a omenirii 
să nu mai fie privită ca un muzeu 
cu exponate mai mult ori mai puțin 
interesante, ci ca un arsenal de stra
tegii estetice, politice, morale etc. 
care pot și trebuie să fructifice ac
țiunea cpntemporană de orice natu
ră. „Permanența valorică" a unei 
creații artistice s-ar reduce la ele
mente neesențiale șl neinteresante
dacă soluțiile pe care autorul le ofe
ră la nivel filozofic, social-politic,
etic, la nivelul tipologiilor umane, la 
acela al structurii arhitectonice,
lîn'gvîstice, prozodice etc. n-ar fi ra- 
portabile la interesele actuale, de 
cele mai diverse tipuri ale beneficia
rului artei, Ia aspirațiile și gusturile 
acestuia, la structura actuală a sen
sibilității estetice etc. Specialiștii în 
structuri literare — scriitori, critici 
și istorici literari, profesori, cercetă
tori — elaborează, la lumina capo
doperelor, modele umane și modele 
operaționale tot mai eficiente, valo
rifică principii contemporane de gin- 
dire și criterii de selecție ale între
gului sistem de valori sociale din 
epoca noastră, analizează valabilita
tea criteriilor de apreciere a creații
lor contemporane, avînd doar grijă 
ca năzuința spre valori durabile să 
nu permanentizeze miturile false și 
alte erori ale trecutului, iar dorința 
firească de modernizare a gindirii să

adică intervenția cit mai neîntîrziată, 
aici și acum, în evoluția evenimen
telor din lumea înconjurătoare : pe 
această linie, ar urma să se demon
streze ori că valoarea estetică, spre 
deosebire de toate celelalte valori, 
nu este un act de relație intre un 
produs și o conștiință umană ce ope
rează cu criterii determinate de in
terese generale și specifice, ori că 
între aceste criterii nu intră și acela 
al funcțiilor contemporane ale pro
dusului respectiv; in sfîrșit, pe plan 
istorico-literar ar trebui dovedită 
contradicția actualitate-valoare prin 
evocarea tuturor exemplelor posibile 
din care să rezulte că specificul este
ticului ar fi exclus oricind și ori
unde actualitatea artei autentice. în 
locul unor atare demonstrații siste- 
mice și istorice imposibil de făcut, 
ne întimpină de fapt formulări apro
ximative ale unor idei neanalizate 
pînă la capăt.

Faptul că literatura și arta nu au 
actualitatea și utilitatea unor desco
periri științifice și tehnice și că nu 
pot fi tratate ca bunurile de consum 
imediat nu este suficient pentru a 
sustrage esteticul imperativului ac
tualității. întreaga activitate umană 
are caracter teleologic, este orientată 
spre scopuri și, ca atare, ca exclude 
strategiile aleatorii, drumul la intim- 
plare, situarea pe același plan valo
ric a diferitelor direcții ale acțiunii. 
Scopul final suprem este superiori- 
zarea condiției umane în univers. 
Toată activitatea rațională a omului 
este angajată în realizarea acestui 
scop, slujit prin structuri, funcții și 
strategii ierarhizate și particulari
zate, care mențin însă pe plan prio
ritar problemele esențiale pentru 
omul fixat in istorie. Totodată, filo
zofia contemporană, estetica și axio
logia au fundamentat teoretic teza 
potrivit căreia toate valorile — eco-; 
nomice, estetice, morale etc. — sint 
expresia unor relații între obiecte și 
conștiința umană care le apreciază 
din perspectiva unor interese foarte 
largi — mergînd de la rostul obiec
telor și proceselor cotidiene pînă la 
autocunoașterea umanității în năzu
ința spre o tot mai înaltă stăpinire 
a naturii. O îmbinare foarte comple
xă a scopurilor permanente cu cele 
imediate ale omului (acestea din 
urmă fiind derivații și adaptări la 
condiții ale celor dinții) dă gradua- 
litate și fluctuație relativă actuali
tății comportamentelor și acțiuni
lor noastre, dar ne încadrăm mereu 
în finalități, realizînd, la diferite

grade de performanță, deziderate 
generale și specifice, răspunzînd 
unor așteptări ale societății și unor 
aspirații individuale, apelînd la 
structuri ce tind spre optimalitate 
funcțională. G. Călinescu avea per
fectă dreptate afirmind că „opinia 
publică populară cere subiecte care 
s-o intereseze", acest „interes" fiind 
o componentă fundamentală a siste
mului de așteptări cu care venim in 
fața creației. Sintem primordial in
teresați să evoluăm ascendent și să 
evităm tot ce produce suferință și 
moarte, de aici plictisul ce ne cu
prinde în fața unor producții artis
tice care „nu spun nimic" in stare 
să îmbogățească experiența noastră 
umană. Oamenii ar dori ca cei ce 
vorbesc să fie pricepuți in lucruri 
ce le sint lor de folos, spuneau an
ticii, explicînd de ce corăbierul vor
bește de furtuni, plugarul — de 
tauri, ostașul — de lupte, păstorul — 
de oi și de ce ii ascultăm „cu su
fletul la gură". Poporul nostru are 
multe cuvinte de laudă pentru cei 
implicați, cu hărnicie și pricepere, 
în destinul tuturora, pentru „omul 
care sfințește locul", după cum in
diferența in fața chestiunilor vitale 
ale obștii a fost biciuită în proverbe 
ca „satul arde și baba se piaptănă", 
adică, vezi bine,, face și ea ceva 
„util". înțelepciunea condensată în 
asemenea sentințe spune, in esență, 
că valoarea faptei nu trebuie jude
cată doar in sine, căci valorile sint 
pentru noi.

Nu considerăm necesar să insis
tăm aici asupra multelor nuanțări 
de rigoare în înțelegerea problemei : 
că nu e cazul ca actualitatea să de
vină o obsesie, că nonarta nu intră 
în discuție, că prin actualitate înțele
gem surprinderea vieții in esența ei 
înnoitoare, a perenului in faptul co
tidian sau a perisabilului în alcătuiri 
ce par de neschimbat, că nu e cazul 
să fetișizăm pe scriitorii din trecut 
sau „să ne răfuim" cu ei, că trebuie 
să-i încadrăm in contextul epocii lor 
și totodată să-i apreciem din per
spectiva epocii noastre etc., etc. 
Au făcut-o pe larg dezbaterile de 
odinioară cind s-au spus, credem 
noi, adevăruri esențiale despre „ac
tualitatea clasicilor". Am dorit doar 
să subliniem că valoarea estetică, 
acest bogat complex de valori, com
portă, întocmai ca oricare altă va
loare, și o dimensiune, extrem de 
importantă, a actualității, că, deci, 
blamarea acelei critici care operea
ză cu conceptul de actualitate a ope
relor, precum și îndemnul de a nu 
cere autorilor de altădată actualitate 
ar fi lipsite de fundamente teoreti
ce valabile, că meditația pe margi
nea sensurilor actuale ale operelor 
nu este un banal „moment al ac
tualizării" în școală, sau, dacă este, 
vina o poartă fie manualul, fie pro
fesorul, nu însă principiul. Am ținut 
să reamintim că, privite din per
spectiva, atit de actuală, a praxiolo- 
giei, permanențele valorice există ca 
producții vii și viabile în măsura în 
care prezintă mereu semnificații ac
tuale, iar nu pentru simplul motiv 
că au fost create de oameni talentați 
(altfel, ele ne pot pune în față pa
radoxul unor talente care au produs 
îngeri și iar îngeri), talentul in sine 
neimplicînd in mod necesar și direc
ția optimă a învestirii lui.

Cind documentele partidului reco
mandă scriitorilor să creeze „o lite
ratură care să înfățișeze viața in 
toată complexitatea ei, cu toate fră- 
inintăriie și contradicțiile ei, eu în
fruntarea legică dintre vechi și nou, 
o literatură și o artă care să contri
buie Ia lupta împotriva mentalități
lor înapoiate, a rămășițelor concep
țiilor vechi in conștiința oamenilor, 
la afirmarea valorilor morale 
noi, a umanismului socialist, a 
principiilor de viață socialiste și 
comuniste", cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
Conferința națională a scriitorilor 
din 1972, ni se pare important a în
țelege pe deplin că este vorba de 
îndemnuri proprii esteticii, de prin
cipii de o fundamentală actualitate.

Prof. univ. dr.
Iqnat Florian BOCIORT

Județul Bistrița-Năsăud : Muzeul memorial Liviu Rebreanu din comuna ce poartă numele marelui scriitor român 
Foto : S. Cristian

Permanența lucrului făcut cu 
și pasiune

De-a lungul traseului si
nuos. de înaintare legănată 
spre inima muntelui. Valea 
Doftanei oferă prilejul u- 
nor popasuri ale căror a- 
mintiri se imprimă adine 
în memoria vizuală a pri
vitorului. Sint popasuri bo
gate atit în frumusețea pei
sajului. cit și in semnifica
ții contemporane. Căci, ală
turi de .spectaculoasele chei 
ale Doftanei. trecătorul 
descoperă, aici, una dintre 
cele mai impresionante cti
torii ale ultimelor decenii — 
monumentalul baraj de la 
Paltinu, care domină cu au
toritate peisajul sălbatic al 
împrejurimilor. Sint locuri 
animate de munca rodnică 
a oamenilor, locuri a căror 
frumusețe, a căror bogăție 
folclorică au atras mereu 
pașii creatorilor. Tradiția 
instituită în acest sens de 
marele Nicolae Grigorescu 
sau de Sava Henția. care, 
atrași de farmecul locurilor, 
le-au dat formă artistică in 
numeroase lucrări, tradiție

zaurul de frumuseți al tă
rii. atenți la semnificația 
umană, la valoarea etică și 
emoțională a eforturilor 
eroice făcute de întregul 
nostru popor pentru atin
gerea unor prețioase năzu
ințe. artiști plastici din în
treaga țară au întreprins 
aici rodnice documentări. 
Artiști de frunte, pictori, 
sculptori, graficieni, artiști 
decoratori ■ și-au petrecut 
la Valea Doftanei un timp 
prețios, au colindat împre
jurimile cu carnetul de 
schițe, au notat, au medi
tat la cele văzute și le-au 
transformat in imagine ar
tistică. Desfășurind. para
lel cu propria-i activitate 
artistică, mereu noi acțiuni

minonda. Sima Pacel. Popa 
Aculina Șincă, pentru a 
aminti doar pe citiva din
tre participanți, au pus in 
valoare faptul că disponi
bilitatea fată de cele mai 
variate modalități de ex
presie poate coexista cu 
vizibile și foarte accentua
te orientări spre realitățile 
peisajului și realizările 
economice cele mai de sea
mă ale județului. Lucrările 
de pictură, de grafică sau 
de sculptură, așa cum au 
fost ele prezentate în a- 
ceastă amplă manifestare 
organizată la Casa de cul
tură din Valea Doftanei. 
au sintetizat ceea ce a fost 
mai emoționant, mai spe
cific în viața și activitatea
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talent

continuată în primul dece
niu al secolului trecut de 
Ștefan Luchian. care reali
za. aici, un minunat ciclu 
de pasteluri, a cunoscut in 
ultimii ani noi forme de 
manifestare. Căci, de pa
tru ani încoace, edițiile 
succesive ale taberelor de 
creație organizate de Uniu
nea artiștilor plastici, in 
colaborare cu Comitetul ju
dețean de cultură și edu
cație socialistă Prahova, 
cu sprijinul generos al or
ganelor locale de partid și 
de stat, au adus la Valea 
Doftanei peste 80 de crea
tori contemporani. Ei au 
transformat, după cum ne 
spunea tovarășul Al. I. Bă- 
dulescu, vicepreședinte al 
Comitetului județean Pra
hova de cultură și e- 
ducație socialistă. Va
lea Neagră (locul în 
care și-a avut sediul tabă
ra) intr-o adevărată „vale 
de .aur" a , arfelor frumoasp. 
Iar lucrul acesta, a tinut 
să sublinieze interlocutorul 
nostru, „a fost posibil nu
mai in condițiile deosebi
te create în arcul de timp 
ce a trecut de la Congre
sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cind 
în fruntea partidului si 
statului nostru se 'află cel 
mai iubit fiu al națiunii 
române, ctitorul României 
moderne. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de nu
mele căruia sint legate 
marile împliniri ale epocii 
noastre".

Cu dorința de a spori te

menite să stîrnească inte
resul. sculptorul Nicolae 
Kruch, președintele filialei 
U.A.P. Ploiești, s-a do
vedit a fi un organizator 
neobosit, preocupat să sti
muleze, să întrețină o at
mosferă de reală creativi
tate. Iar rezultatele acestui 
climat creator s-au concre
tizat în imagini sugestive 
ale peisajului Văii Dofta
nei — în pictură și grafi
că. in fertile interpretări 
în spiritul străvechii arte a 
lemnului — in sculptură. 
Lucrările au demonstrat 
de altfel elocvent că între 
produsul artistic și benefi
ciarii săi poate și trebuie 
să existe o comunicare 
fertilă, un dialog cu multi
ple ecouri educative. Săr
bătorirea. cu puțin timp în 
urmă., la Valea Doftanei a 
„Fiilor satului" a prilejuit, 

'concret. (acest dialog atit 
de necesar. Căci, celor a- 
proximativ 2 000 de parti
cipant! le-a fost oferită o 
sinteză a celor mai repre
zentative lucrări create aici 
în răstimpul celor patru 
ediții succesive ale taberei 
de artă plastică. Lucrări 
semnate de Brăduț Cova- 
liu, Ovidiu Maitec, Al. 
Gheorghiță. Leon Vreme, 
Nicolae Kruch, Nicolae 
Bălai, Sergiu Rugină. Ilea
na Dăscălescu, Elena Aflo- 
rii, Bejgu Marcel. Xenia 
Eraclide Vreme. Platon 
Dan. Gheorghe Minescu, 
Szakats Bela, Tiotiu Epa-

oamenilor acestor locuri, 
au demonstrat capacitatea 
de a vedea și descoperi 
structurile profunde ale 
realității. Simpla consem
nare ilustrativă a fost de
pășită constant pentru a fi 
puse în valoare esențe, 
acele permanențe capabile 
să dea contur distinct și 
personalitate subiectelor 
inspirate de viata și acti
vitatea desfășurate aici co
tidian. De altfei. așa cum 
sublinia la închiderea ta
berei din acest an tovară
șul Gheorghe Spineanu, 
șeful secției de propagan
dă a comitetului județean 
de partid, diversitatea de 
orientări, de stiluri sau 
modalități de expresie con
verg spre a aduce în lu
crări imaginea unei zone a 
țării cu date specifice de 
manifestare, imagine care 
— departe de a fi- frag
mentară. alăturindu-se 
manifestărilor similare din 
alte județe ale tării — își 
demonstrează capacitatea 
de a reliefa specificul cli
matului nostru ideologic și 
estetic. Fiecare nouă edi
ție a taberei, fiecare nouă 
expoziție organizată cu a- 
cest prilej a contribuit la 
reliefarea acestui climat 
cu atit mai mult cu cit au 
fost create, de fiecare dată, 
lucrări care exprimau o 
poziție dinamică fată de 
realitățile înconjurătoare. 
Pictorii, de pildă, au știut 
să descopere aura de mis

ter șl permanentă a locuri
lor in arcuirea molcomă a 
dealurilor. în sugestive 
imagini ale satului româ
nesc. in geometriile severe 
ale noului peisaj indus
trial. Au făcut-o, la ultima 
ediție a taberei. Valeriu 
Scărlătescu. Sergiu Rugină, 
Marcel Bejgu, Valentin 
Scărlătescu. Toma Viorel, 
Veress Păi. Mihai Trifan, 
Nicolae Ispas. Gheorghe 
Ciuchete, ca și pictorii 
Ioanna Izdebska și Marek 
Hoffmann din Polonia 
(căci tabăra a avut in 
anul acesta citiva invitați 
străini).

Finețea observației, nu
anțările de interpretare au 
relevat și in lucrările gra
ficienilor Suzana Finti- 
naru, Tiotiu Epaminonda, 
Aculina Popa-Strașnei, 
bucuria de a fixa și elibera 
prin creație motive de 
reală forță emoțională.

Lucrările de sculptură, 
ca și cele de pictură sau 
grafică au prilejuit la în
cheierea taberei din acest 
an descifrarea unor cali
tăți de certă profesionali- 
tate, bazate de cele mai 
multe ori pe îndelunga și 
bogata tradiție a cioplirii 
lemnului. Realizate de Ni
colae Kruch, Szakats Bela, 
Mira Nicolae, Dumitru 
George și Anette Gros- 
chopp din R.D.G.. lucrările 
de sculptură s-au înscris 
sub semnul acestei certe 
profesionalități. Subliniind 
ideea calității artistice, 
care a însoțit toate edițiile 
de pînă acum ale taberei 
de la Valea Doftanei, di
rectoarea complexului mu
zeal Prahova, dr. Zoe Stoi- 
cescu Apostoiache, afirma, 
în același timp, necesitatea 
situării și în continuare a 
viitoarelor ediții ale tabe
rei pe cele mai înalte cote 
valorice, ca expresie a iden
tității culturale și a con
tribuției artiștilor la pro
movarea ideilor de valoare 
a omului și a vieții, a ro
lului deosebit pe care-1 
pot avea în procesul de 
modelare a unor noi con
științe. De altfel, expozi
țiile deschise la sediul ta
berei din Valea Doftanei. 
la căminul cultural de aici 
sau Ia Galeriile de artă din 
Ploiești au contribuit la 
ilustrarea acestui climat in 
care fervoarea individuală 
a creației și-a aflat o îm
plinire deplină în comuni
carea cu publicul spectator.

Marina PREUTU

CALITATEA - OBIECTIVII FUNDAMENTAI
Al ȘCOLII DE TOATE GRADEIE_

Urmare din pag. I) 
.li se pare edificator în acest sens 
aspunsul pe care l-a dat un mare 
avant unui tinâr medic care l-a in- 
rebat ce trebuie să facă pentru a 
leveni un medic celebru : „Să faci 
le toate și ceva medicină 1" Firește, 
> exagerare, care ascunde însă un 
nare adevăr. Școala trebuie să in- 
zețe pe elev „să invețe". In ceea ce 
na privește port și astăzi o caldă și 
■espectuoasâ recunoștință profesoru- 
ui meu din liceu, Stefan Duțulescu, 
care ne-a învățat cum se citește o 
carte, cum se sintetizează ideile 
principale și cum se reține esența.

învațămîntului însă i se cere mult 
mai mult și anume să pregătească 
un specialist care nu numai să fie in 
permanență la curent cu tot ce este 
nou in domeniul său de activitate, 
dar. in același timp, să fie capabil 
să facă o operă de creație științifică, 
tehnică sau culturală. Pentru a rea
liza această dificilă, dar nobilă sar
cină este necesar ca între invătămmt 
și cercetarea științifică să existe in 
permanență o legătură strinsă. orga
nică. De asemenea, este necesar ca 
în cadrul cursurilor să se evite pe cit 
posibil descriptivismul, precum și 
tendința de a prezenta modul de so
luționare a problemelor științifice 
sau tehnice sub forma unui retetar 
cu răspunsuri precise și definitive. O 
insistență mai mare asupra faptului 
că aceste soluții corespund stadiului 
actual al științei și tehnicii, eventual 
și o succintă prezentare istorică a so
luțiilor date în trecut aceleiași pro
bleme vor crea în mintea elevului 
și studentului ideea fecundă că ni
mic nu este perfect, totul este per
fectibil. și-l va indemîna să-și pună 
întrebări, să încerce să îmbunătățeas
că soluțiile actuale, să gîndească cu 
mai multă îndrăzneală-. în spirit re
voluționar. să se străduiască să des
copere. să inventeze noul. Firește, 
noul nu înseamnă ceva care n-a 
mai fost, cum se crede uneori în mod 
greșit, nou înseamnă mai bun. mai 
de calitate. înseamnă progres.

Stimularea gindirii creatoare, a ca
lității de a pătrunde in esența lucru
rilor. a spiritului de sinteză, de qene- 
ralizare — una din căile cele mai 
fecunde în cercetarea științifică — se 
realizează și prin felul de desfășu
rare a examenelor. Există încă nu
meroase cazuri cind pretenția pro
fesorului se rezumă la a cere elevu
lui sau studentului să reproducă ne 
de rost paragrafe din cursul respec
tiv. Prin contrast, marii profesori, 
neezitînd citeodată să-i lase pe elevi 

sau pe studenți cu cărțile și caietele 
pe masă, le pun întrebări „neaștep- 
tate", menite să surprindă profunzi
mea cu care au fost asimilate cunoș
tințele, modul de gindire, puterea de 
sinteză. Un elev sau un student care 
nu a citit cu atenție și nu a înțeles 
bine fiecare noțiune, fiecare lege, 
fiecare aplicație va sta cu caietul și 
cartea în mină, le va răsfoi cu ner
vozitate, dar nu va găsi nicăieri răs
punsul. Nu cred că este ceva straniu, 
ceva neobișnuit in acest mod de a 
proceda. Dimpotrivă, este un mod de 
a pregăti mai bine pentru viață. Și 
cind fac această afirmație, am in 
mintea mea multe cazuri din produc
ție, din viată, in care s-au creat anu
mite situații necorespunzătoare, nu 
din cauza lipșei de cărți, ci a lipsei 
de înțelegere a fenomenelor, a unei 
gindiri profunde.

O metodă de a stimula gîndirea 
creatoare este de a încheia fiecare 
oră de curs cu o întrebare sau cu o 
sugestie de a cerceta ceva, de a citi 
ceva. Mă gîndesc cind scriu aceste 
rinduri ’a profesorul și conducătorul 
meu științific, la doctorat, Mihail 
Hangan. Din păcate, astăzi, la cele 
mai multe cursuri, elevii și studen
ții se limitează să citească notițele, 
manualele, și nici profesorii nu cer 
mai mult la examene. Or, tocmai a- 
ceastă latură este cea care contribuie 
substantial la formarea spiritului de 
cercetător. Este adevărat că. in a- 
ceastă ordine de idei, cercurile ști
ințifice stimulează depășirea cadru
lui cursului, dar cel ce activează in 
cercurile științifice nu reprezintă de- 
cît o parte din numărul total al ele
vilor și studenților.

O importanță deosebită in forma
rea viitorilor specialiști o are activi
tatea practică. Pe lingă rolul ei edu
cativ. de a pregăti tineretul pentru 
muncă, practica trebuie să aibă un 
rol instructiv. în legătură cu această 
activitate și avînd în vedere accentul 
tot mai mare care este pus in docu
mentele de partid pe calitatea pro
duselor, aș ridica problema deprinde
rii tineretului cu tehnica măsurării. 
Părerea mea este că acestei probleme 
nu i se dă toată atenția cuvenită în 
învătămînt. Or. calitatea produselor 
depinde foarte mult de respectarea 
cu strictețe. în limitele tolerantelor 
admise, a unor mărimi caracteristice. 
O tehnică necorespunzătoare de mă
surare nu permite o montare corectă 
a unor organe de mașini confecțio
nate în întreprinderi diferite. De a- 
semenea. nerespectarea unor para
metri conveniti cu partenerii externi 
cu privire la o mașină, un utilaj sau 

o Instalație poate crea dificultăți la 
export. Este necesar să învățăm pe 
elevi și pe studenți să măsoare 
corect, aceasta insemnind de fapt 
să-i invățăm să facă lucruri de ca
litate. Calitatea trebuie să devină un 
element de educație a tineretului. 
Este important să se ajungă intr-un 
asemenea stadiu in care, pentru un 
tinâr oarecare din țara noastră, să 
fie de neconceput ideea de a face un 
lucru care să nu fie de calitate. Dar 
tehnica măsurării, ca activitate prac
tică, mai are o importantă. Se știe 
că marile progrese, marile „străpun
geri" in știință se datoresc unor fap
te noi. obținute pe cale experimen
tală, care au contrazis teoriile știin
țifice existente. Pentru cei ce au ac
tivat mult in cercetarea științifică 
este un adevăr de necontestat faptul 
că practica, laboratorul inspiră omu
lui der știință idei incomparabil mai 
frumoase, mai neașteptate decit pro
pria imaginație.

Activitatea practică se întrepătrun
de strins cu teoria. De altfel fiecare 
aparat de măsură își are teoria lui; 
se bazează pe o anumită ipoteză. Ac
tivitatea practică ne învață să rațio
năm si să lucrăm nu cu mărimi idea
le. matematice, ci cu mărimi aflate 
intre anumite limite de precizie. De 
asemenea, ne invată să gindim pro
babilistic. un mod de gindire mult 
mai apropiat de realitate.

în sfirșit, dar nu în ultimă in
stanță. o altă misiune a școlii 
este de a educa tineretul in spiritul 
dragostei fată de patrie, de popor, de 
partid. Tineretul nostru trebuie sâ 
cunoască bine politica tării noastre, 
a partidului nostru, realitățile din 
țara noastră, înfăptuirile poporului 
nostru sub conducerea înțeleaptă a 
partidului. Această cunoaștere a rea
lităților nu trebuie să se limiteze la 
memorizarea unor cifre. Elevii și 
studenții noștri trebuie să viziteze, 
să vadă cu ochii lor locurile pito
rești ale patriei, încărcate de istorie, 
ca șl marile uzine și șantiere de oe 
tot întinsul țării, verigi importante 
ale istoriei contemporane, mărturii 
ale capacității unui popor liber, in
dependent. stăpin pe propriile-i des
tine. Numai o educație bazată pe 
fapte, pe realități palpabile poate 
forma convingeri, poate conduce la o 
atitudine angajantă, poate genera 
impulsul, dorința fierbinte a fiecărui 
tinăr de a-și uni efortul cu cel al 
milioanelor de oameni ai muncii in- 

1 tr-un impresionant șuvoi, capabil să 
Învingă orice piedică în drumul către 
un viitor luminos al patriei noastre.

ROMÂNIA-FILM prezintă:

Scenariul ; Francisc Munteanu ; decoruri : arh. Dodu Bălășoiu ; costume : 
arh. Andreea Hasnaș ; muzica : Temistocle Popa ; montajul : Eugenia 
Naghi ; sunetul : Horea Murgu ; imaginea : Valentin Ducaru : regia : 

Virgil Calotescu
Cu : Mircea Diaconu, Catrinel Dumitrescu, Draga Olteanu-Matei, 

Rodica Mandache, Mitică Popescu, Octavian Cotescu, Costel Constantin, 
Mariana Cercel, Radu Gheorghe, Mariana Calotescu, Vasile Nițulescu.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

teatre
@ Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda —
10.30 ; Poveste din Hollywood —
16.30 ; 19.30 ; (sala Atelier) : între 5 
și 7 — 11 ; Dl. Cehov e îndrăgostit —
19.
© Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Deschiderea 
stagiunii (ciclul de abonamente B). 
„Comori ale artei corale* *'. Dirijor : 
Vasile Pântea — 11 : „iMuzica pentru 
toți**.  Concert pentru oamenii muncii 
de la întreprinderea „iMătasea Popu- 
lară“. Recital de orgă Felician Roșea 
— 18 : (sala Studio) : Duo violă- 
contrabas. Jeanine Costescu — Ștefan 
Thomasz — 17,30.

• Promisiuni : LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
@ Iarna bobocilor : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45. 
0 Toamna bobocilor : GIULEȘTI
(17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 17,30; 19,30, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
© Sosesc păsările călătoare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
@ Declarație de dragoste : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Aripi de zăpadă : MIORIȚA
(14 27 14) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Cu mîinile curate : COSMOS
(27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Cămin pentru nefamiliști î SCALA 
(1103 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Osceola ! FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
© Cavalerii teutoni : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 10; 14; 18,15.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : VICTORIA (16 28 79) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Masca de argint j TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.

• Opera Română (13 18 57) : Inimă
de copil — 11 ; Don Quijote — 18. 
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Bă
iatul și paiele fermecate — 10,30 ; 
Examene, examene — 18,30. ,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 10 ; Mobilă și durere — 
15 ; Trenurile mele — 19 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Eunucul — 
10 ; Cîntec despre mine însumi —• 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 18.

© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 10.
© Teatrul ,,C. I. Nottara*'  (59 31 03, 
sala Magheru) : Pădurea — 10 ; 
Micul infern — 18,30 ; (sala Studio) : 
EX — 10,30 ; Craii de curtea veche — 
19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Nu, eu nu regret nimic — 11: 
Anonimul Venetian — 15: Cursa de 
Viena — 19 ; (sala Giulești, 18 04 35) : 
Cocoșelul neascultător — 11 ; Milio
narul sărac — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se* ’ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți -4 19 : (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
0 Ansamblul „Rapsodia Română* 4 
(13 13 00, la Palatul Sporturilor șl 
Culturii) : Armonii de toamnă —
15.30 : 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă14 (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7. pitici — 
10.30.
• Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77) : 
O fetiță caută un cîntec — 11 ; (sala 
din Piața Cosmoriauților) : Nu vorbiți 
în timpul spectacolului — 11,30.
® Circul București (10 41 95) : Tom 
și Jerry la circ — 10 ; 15,30 ; 19.
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada în croazieră —
16.30 ; Atenție ! Estrada in emisie — 
19.

tv
11,30 Telejurnal @ Azi, „Ziua recoltei**
11,40 Din cununa cîntecului românesc 

(color). Muzică populară
11,55 Lumea copiilor, © Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Prietenii v.ăilor 
verzi" (color). Producție a stu
diourilor de televiziune ceho

slovace. Premieră pe tară. Episo
dul B

13.00 Album duminical (partial color)
14,45 Roadele bunei chibzuințe (color). 

Reportaj realizat cu prilejul ,;Săp- 
tămînii economiei'*

19.00 Telejurnal
19,20 Tîrgul international București (co

lor). Reportaj
19.35 Cîntarea României (color). De pe 

marea scenă a tării pe micul e- 
cran. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii si

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 27 octombrie, 
ora 20 — 30 octombrie, ora 20. tn tară: 
Vremea va fi rece, cerul variabil mai 
mult noros în cea mai mare parte a 
intervalului. Pe alocuri în nordul și 
centrul tării vor cădea ploi slabe care, 
trecător, se vor transforma în lapovită 
și ninsoare. La munte, izolat va ninge.. 
în restul teritoriului se vor semnala 
ploi izolate și burniță. Vîntul va sufla

cinema 

Educației Socialiste si cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Iași.

20.15 Film artistic : „CîntăretuT*  (color)
21.35 Farmecul muzicii (color)
21,50 Telejurnal

LUNI 28 OCTOMBRIE 1985
20.00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-stiintific. Direcții 

prioritare de acțiune pentru cer
cetarea românească izvorîte din 
documentele celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului © Automa
tizarea si robotizarea producției.

20.35 Tezaur folcloric (color) © Vechi 
melodii, noi variante interpretati
ve • Cîntece românești înregis
trate pe disc la început de veac

20,55 Roman foileton (color). ..Citadela". 
Premieră pe tară. Coproducție in
ternațională. Ecranizare a roma
nului cu același nume al scriito

rului A.J. Cronin. Ultimul episod.
21,50 Telejurnal

slab pînă la moderat cu intensificări 
temporare în primele zile din sectorul 
nordic. îndeosebi în estul țării și la 
munte. Temperatura aerului în scăde
re ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 7 și plus 3 grade, local mai 
coborîte în depresiuni, iar maximele 
între 3 și 13 grade. în prima parte a 
intervalului se va produce brumă și în
gheț la sol în vestul și centrul tării. 
Dimineața, ceată, îndeosebi în ultima 
zi. La București : Vremea va fi rece, 
cu cerul temporar noros. favorabil ploii 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperatura minimă va fi cu
prinsă între minus 2 și plus 2 grade, 
iar maxima între 8 si 11 grade. Dimi
neața, condiții de ceată.

• Furtuna! DACIA (50 35 94) — 9; 
11,30; 14; 16,15; 18,30.
• Aii-Baba și cei 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 12; 16; 19.
• Vraciul : COTROCENI (49 48 48) —
— 15; 18.30.
• S-a pierdut un elefant : PACEA 
(71 30 85) - 15; 17; 19.
• Ian Bibian : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.
• Steaua dimineții : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Călărețul electric : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15, ARTA (213186) — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.
• Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12; 15.30; 18,45.
• Prințesa : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Avertismentul : FAVORIT (45 31 70)
— 11,15; 13,45: 16.15; 19.
• Urma castorului — 9; 11, Micul 
lustragiu — 13,30; 16; 18,30 : DOINA 
(16 35 38).
• Superpolițistuî ! FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15: 17; 19. GLO
RIA (47 46 751 - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15: 13.30; 15.45: 18: 20.
• Bunul meu vecin Sam î GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 12; 15; 18,15, UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 16; 19.
0 Toată lumea este a mea ! LIRA 
(31 71 71) — 15.30: 18,30, MUNCA
(21 50 97) — 15; 18,30.
• Yankeii: MELODIA (11 13 49) — 
9; 12; 16; 19.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu, al guvernului și al poporului spaniol, doresc să vă trans
mit, domnule președinte, sincere mulțumiri pentru cordialul mesaj de feli
citare pe care mi l-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale a Spaniei.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelentei Voastre urări de să
nătate și de prosperitate poporului român prieten.

Cu cea mai inaltă stimă și considerație,

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul cordial de felicitare pe care ml l-ați 
transmis cu ocazia preluării funcției de președinte constituțional al Republi
cii Panama.

Reinnoindu-vă expresia prieteniei mele permanente. îmi este plăcut să 
vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
pentru pacea și prosperitatea nobilului popor român.

ERIC ARTURO DEL VALLE
Președintele Republicii Panama

TÎRGUL INTERNAȚIONAL 

BUCUREȘTI - 1985
Opinii ale unor oaspeți de peste hotare

Festivitatea depunerii jurămintului militar de către elevii 
anului întii ai școlilor militare de ofițeri și subofițeri 

aparținind Ministerului de Interne

25 DE ANI DE IA STABILIREA REIAHILOR DIPLOMATICE ÎNTRE ROMANIA Șl CUBA

tone" — Spania : „Prezența noastră 
la T.I.B. ’85 o consider deosebit de 
importantă pentru întărirea colaboră
rii cu unitățile industriale românești. 
Avem legături stabilite cu «Electroex- 
portimport», «Danubiana», «Chimi
ca» si «Mașiniexportimport». De un 
mare interes pentru noi a fost ofer
ta foarte diversificată prezentată de 
țara dumneavoastră în industria de 
automobile și autovehicule. In acest 
domeniu am expus și noi nume
roase piese și accesorii. Cunoașterea 
noutăților a deschis pentru ambele 
părți noi posibilități în direcția lăr
girii schimburilor și începerii unor 
acțiuni de cooperare în producție".

FRIEDRICH WILHELM, directo
rul firmei „Friedrich Wilhelm" — 
Austria : „Am participat la toate 
edițiile de pină acum ale Tirgului 
internațional București și mă bucur 
că și ediția din acest an a constituit 
un succes : atit din punct de vedere 
al organizării, cît și al activității co
merciale.

Am spus-o și altor oameni de afa
ceri și repet : participarea la Tîrgul 
de la București constituie întotdea
una un cîștig. Am semnat în timpul 
tirgului o serie de contracte atît în 
domeniul aparaturii de laborator, 
mașinilor textile, accesoriilor auto, 
cît și pentru livrarea de materii pri
me. Luind în considerare și tran
zacțiile aflate în faza finală de dis
cuții, cunoașterea în amănunt a 
ofertei de export a partenerilor ro
mâni prezenți cu produse mult di
versificate și de calitate înaltă Ia
T.I.B. ’85, pot aprecia ca deosebit de 
bun rezultatul prezenței noastre la 
tîrg. Ne-am exprimat organizatorilor 
încă de acum dorința de a participa 
la următoare^ ediție a Tirgului in
ternațional București".

Ooinii consemnate de
Dan CONSTANTIN

a g @ @ s

Dunărea -
(Urmare din pag. I)
mai pentru faptul că Mol
dova de aici își merită nu
mele de Nouă. Străvechea 
vatră extractivă trăiește 
cele mai alerte ritmuri ale 
istoriei sale. Pe valurile 
fluviului șlepurile încăr
cate cu minereu pun cap- 
compas către cine știe care 
port. Așadar, aici avem o 
posibilă Dunăre minieră.

în același timp însă flu
viul a ajutat și el, cu toa
te puterile, la accelerarea 
construcțiilor din Moldo
va Nouă. A clădit mult șl 
temeinic în orașul mine
resc. Pe spinarea lui șlepu
rile au adus tot ce era ne
cesar. Inclusiv pentru noul 
port care se împlinește.' 
Blocuri din beton și sticlă 
pentru mineri, pentru do
cheri. Freamătul ieșirii ori 
intrării în schimburi. Popu
lație școlară la orele ma
tinale. Anotimpuri cu bucu
rii, cu aspirații, cu viață 
trăită ardent, din plin. Și 
fluviul la doi pași, cărău
șind fără odihnă. Și plan
tațiile tinere de vii și li
vezi din jurul localității 
care muncește, trăiește, 
visează, innobilînd cu 
fapta clipa prezentă, pre
gătind acum zborul prin 
cincinalele viitoare pină 
spre anii 2000. Ia porțile 
cărora bat privirile cute
zătoare din programei? 
strategice ale Partidului 
Comunist Român.

Moldova Nouă e nouă 
prin nume și prin înnoi
rile ultimelor două decenii 
mai ales. Orșova, în 
schimb, e nouă din teme
lii. Aici, pe vatra stră- 

într-o atmosferă înălțătoare, in 
școlile militare de ofițeri și subofi
țeri ale Ministerului de Interne a a- 
vut loc festivitatea depunerii jură
mintului de credință față de patrie, 
partid și popor de către elevii anu
lui intîi.

La solemnitate au luat parte tova
rășul George Homoștean, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru de interne, 
membri ai Consiliului de conducere 
și ai Consiliului politic ale Ministe
rului de Interne, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri din apa
ratul central, membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea pa
triei, pionieri, părinți și elevi.

Cu ocazia acestui emoționant 
ceremonial ostășesc, elevii insti
tuțiilor militare de învățămînt au 
adresat telegrame TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU în care și-au 
exprimat cele mai alese sentimente 
de prețuire și dragoste față de con
ducătorul partidului și statului, re
cunoștința lor profundă pentru 
minunatele condiții de muncă, viată 
și învățătură de care beneficiază, 
pentru grija părintească pe care par
tidul o acordă perfecționării învăță-

Cronica zilei
Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem

bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., a primit, 
sîmbătă, delegația Uniunii Genera
le a Studenților Palestinieni 
(G.U.P.S.), condusă de Nasser Ki- 
doah, președintele uniunii, care efec
tuează o vizită in țara noastră la in
vitația C.C. al U.T.C. și Consiliului
U.A.S.C.R.

Cu prilejul discuției s-a realizat un 
schimb de informații privind preo
cupările actuale și activitatea desfă
șurată de U.T.C., U.A.S.C.R. și 
G.U.P.S., exprimîndu-se dorința co
mună pentru dezvoltarea în conti
nuare a legăturilor de prietenie și 
solidaritate între tineretul român și 
cel palestinian, în spiritul relațiilor 
existente între P.C.R. și O.E.P., al 
înțelegerilor convenite cu prile
jul întilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, A fost subliniată necesitatea 
intensificării contribuției tinerei ge
nerații în lupta pentru pace și de
zarmare, pentru libertate și indepen
dență națională, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

★
La București s-au desfășurat lu

crările celei de-a 28-a ședințe a Co-

Inclieierea Congresului
Sub egida Uniunii Societăților de 

Științe Medicale, la București s-au 
încheiat, sîmbătă, lucrările celui 
de-al III-lea Congres național de car
diologie. la care au participat spe
cialiști din țară și de peste hotare. 
In cadrul acestei Importante reuni
uni au fost puse în evidență progre
sele înregistrate în asistenta cardio- 
logică, vizînd în principal metode

în noua
vechii Dierna, cum îi spu
neau generațiile din zorii 
formării poporului român, 
Dunărea a creat cu adevă
rat o inedită imagine de 
geografie nouă a patriei. 
Orașul vechi s-a mutat pur 
și simplu pe terasele Cer- 
nei, făcînd loc unui alt ca
pitol de geografie tînără 
— uriașul lac de acumu
lare. Fabricile de jos au 
fost mutate și ele, sus. Și 
școlile și magazinele, șl 
terenurile de joacă pentru 
copii. Și, mai ales, încre
derea intr-o nouă existen-
ță. Orașul e un peisaj alb, 
cu case in trepte, pină la 
marginea fabuloasă a în
tinderii de apă. Un semi
cerc de construcții urbane, 
inspirat joc 
cromatică, 
neobosit în
— uriașul 
energie stocată.
„a construit" harnic și fru
mos aici, după altitudinea 
de gînd și de faptă a oa
menilor care au obligat-o 
și pe ea, apa curgătoare, 
plină de forță, să se reca
lifice. Un scriitor născut

de volume și 
oglindindu-se 
luciul de apă 

acumulator de 
Dunărea 

în vechea Orșovă acope
rită pentru eternitate de 
apa-putere, 6pune într-o 
poezie : „Și iată-mă / am 
devenit primul poet ro
mân / care nu mal are 
oraș natal ! I dar eu am 
tot dreptul să afirm : / 
m-am născut în acest golf 
electric / în această lagu
nă de megawați, / si din- 
tr-o carte posibilă cu 
„Amintiri din copilărie" I 
aruncată ca o oglindă în 
urma mea, I au răsărit un 
lac, o hidrocentrală, / un 
baraj de beton și fier".

Călătorim cu Dunărea și 
cu versul înaripat al poe
tului spre „laguna de me
gawați", spre Porțile de 
Fier. „Cazanele", piaza rea 
din visurile cumplite ale 
marinarilor ucenicind pe 
fluviu in urmă cu cîteva 
decenii. Coșmaruri zăvori
te în lacra amintirilor. Ca 
și locomotivele-edec care 
trăgeau de pe mal con
voaiele de șlepuri aflate in 
mijlocul puhoaielor dezlăn
țuite. Ca și „cimitirul de 
vapoare" al „Cazanelor". 
Munții doar au rămas 
aceiași. Și Dunărea. Numai 
apa ei e alta. Blîndă, afla
tă parcă în „recreație" 
înaintea barajului. Prezen
tă fizică inedită pe harta 
patriei. Prezență fizică sint 
și stilpii de oțel, cu stru
nele energiei de înaltă 
tensiune care își iau forță, 
24 de ore din 24, din turbi
nele de aici. Și cum un 
peisaj geografic nou chea
mă alt peisaj geografic 
nou, mai jos, pe fluviu, la 
Ostrov, Porțile de Fier II 
obligă tot așa Dunărea la 
o... recreație pentru ca apoi 
să-i ceară drept preț ener
gie. Sintem aici față in 
față cu Dunărea energe
tică.

Meditînd la acest destin 
al apei, nu te poți abține 
să nu exclami puternic e 
fluviul ! Oamenii care-i 
storc însă energia sînt mai 
puternici. Ei au înfipt in 
albia săpată în cine știe ce 
mileniu de prefaceri geo
logice barajele de beton, 
pentru eternitate. Ei au 
construit turbinele, ei le-au 
montat în lăcașurile lor. Ei

mîntului românesc, formării și educă
rii multilaterale a tinerilor ca cetă
țeni și viitori constructori de nădej
de ai României socialiste.

Călăuziți permanent de orientările 
și sarcinile de mare răspundere puse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața Ministerului de Interne, de idei
le, tezele și indicațiile de excepționa
lă valoare, profunzime și clarviziune 
științifică din cuvîntarea prilejuită 
de deschiderea noului an de învăță- 
mînt 1985/1986, tinerii elevi, rostind 
legămîntul suprem sub faldurile dra
pelului de luptă, s-au angajat ferm 
să acționeze cu înaltă responsabilita
te pentru a-și insuși cunoștințele 
predate și a se forma în spiritul ho- 
tăririlor Congresului a] XIII-lea al 
partidului, al Directivei comandan
tului suprem și doctrinei, militare 
naționale ca buni specialiști, cu o te
meinică și multilaterală pregătire, cu 
alese calități morale și profesionale, 
gata oricind să apere cu bărbăție și 
devotament, împreună cu întregul 
popor, valorile fundamentale ale so
cietății noastre socialiste, indepen
dența și suveranitatea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

misiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniu] poștelor si 
telecomunicațiilor, la care au parti
cipat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și R. S. F. Iugoslavia.

Comisia a examinat problemele 
care-i revin din hotăririle Sesiunii 
C.A.E.R. și ale Comitetului Executiv 
și a .stabilit măsuri corespunzătoare 
pentru realizarea acestora.

Au fost examinate de asemenea 
unele probleme legate de crearea și 
exploatarea sistemului complex au
tomatizat intercorelat de telecomuni
cații. rezultatele lucrărilor de coor
donare a planurilor în domeniul poș
telor și telecomunicațiilor și s-a 
adoptat planul de lucru al comisiei 
pe anii 1986—1987.

★
în cadrul turneului pe care îl 

întreprinde in țara noastră, Ansam
blul de sporturi și jocuri tradiționa
le „Wushu" din R.P. Chineză a pre
zentat, sîmbătă seara, în sala „Flo- 
reasca" din Capitală un spectacol 
cuprinzînd demonstrații de box chi
nezesc, lupte tradiționale, acrobație 
sportivă, exerciții de gimnastică, 
precum și muzică și dansuri.

Publicul prezent a răsplătit cu 
aplauze evoluția plină de virtuozita
te a artiștilor chinezi, spectaculozi
tatea și tehnica execuțiilor.

Au fost prezenți Yu Hongliang, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

național de cardiologie
actuale de diagnostic, măsuri profi
lactice. probleme privind chirurgia 
cardiovasculară.

în cadrul congresului, școala româ
nească de cardiologie s-a remarcat 
printr-o bogată -experiență- în ridi
carea calității actului medical, a ac
tivității profilactice împotriva bolilor 
cu implicații medico-sociale.

(Agerpres)

geografie a patriei
sînt cei care au ivit sim
fonia de lumini în această 
epocă de ardentă aspirație 
spre lumină.

Este vorba despre oame
nii acestui timp eroic, fău
ritori de geografie nouă și, 
deopotrivă, păstrători cu 
nesfîrșită dragoste ai arhi
vai de sub vatra strămo
șească. La Drobeta-Turnu 
Severin, de pildă, sînt nu
meroase mărturiile viețui
rii și statorniciei noastre 
de milenii pe aceste pă- 
mînturi : urmele podului 
lui Apolodor din Damasc, 
ridicat din ordinul lui 
Traian, castrul și termele 
romane, turnul lui Sever. 
Și iată, lingă ele au fost 
așezate și vestigiile neoli
tice descoperite cu prilejul 
construirii barajului de la 
Porțile de Fier. Mărturii 
ale trecutului, mărturii ale 
prezentului. Pentru că 
Drobeta contemporană in
tră pe poarta aurită a geo
grafiei prezentului, cu mo
dernele șantiere navale, 
uzina de vagoane, combi
natul. de prelucrare a lem
nului, vastele suprafețe 
edilitare ivite în acești ani 
din mina unor inspirați 
constructori și arhitecți. Ce 
nume i s-ar putea da flu
viului la Drobeta-Turnu 
Severin ? Poate numele de 
Dunărea industrială, nume 
ce-și sporește trăinicia 
pină la întilnirea cu 
marea, fie că e vorba de 
Giurgiu sau Oltenița, de 
Călărași sau Cernavodă, de 
Brăila, Galați sau Tulcea. 
Despre celelalte nume ale 
Dunării pină la mare, in
tr-un reportaj viitor.

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Guvernului Republicii Cuba

HAVANA
Dragă tovarășe Fide] Castro,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră 
poporului frate cubanez un cald salut prietenesc, cu pri
lejul aniversării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor di
plomatice intre Republica Socialistă România și Republi
ca Cuba.

Importanta și semnificația deosebită a acestui eveni
ment se reflectă in realizările obținute în ultimii 25 de 
ani in dezvoltarea pe multiple planuri a legăturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele, po
poarele și țările noastre. Dăm o inaltă apreciere acestor 
rezultate și sintem hotăriți să promovăm în continuare 
dezvoltarea tot mai puternică a colaborării româno-cuba- 
neze, in interesul popoarelor noastre, al socialismului, li
bertății, păcii și progresului in lume.

Bucurîndu-ne de succesele obținute în edificarea socia
lismului în Cuba, urăm poporului cubanez să obțină noi 
Și importante succese în anul celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Comunist din Cuba, pentru înflorirea conti
nuă a patriei sale,

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 
și Republica Cuba, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, a trimis

Sub semnul dezvoltării colaborării prietenești
Se împlinesc 25 de ani de la 

stabilirea relațiilor diplomatice în
tre România și Cuba, eveniment 
de seamă, cu profunde semnifica
ții atît pentru raporturile dintre 
cele două țări, cît și pe planul 
vieții internaționale. Stabilirea de 
relații diplomatice între țările 
noastre, la mai puțin de un an de 
la victoria revoluției cubaneze, a 
creat premisele dezvoltării ample 
a legăturilor de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre, consti
tuind, totodată, un sprijin politic 
important pentru poporul „Insulei 
libertății" în lupta pentru apărarea 
cuceririlor sale revoluționare, pen
tru consolidarea independenței și 
făurirea unei vieți noi.

Poporul român, care el însuși a 
dat mari jertfe în lupta pentru 
libertate și neatirnare, a salutat 
cu căldură izbînda revoluției po
porului cubanez, act ce a pus capăt 
dominație^ străine și a deschis ca
lea eradicării exploatării capitalis
te și a marilor latifundiari, a fău
ririi în Cuba a orînduirii socialiste. 
Apariția primului stat al muncito
rilor si țăranilor pe continentul 
american a constituit un succes de 
seamă al cauzei progresului în 
lume, care s-a bucurat de simpa
tia și solidaritatea forțelor înain
tate de pretutindeni.

Sub conducerea Partidului Co
munist, în frunte cu tovarășul 
Fidel Castro Ruz, poporul cuba
nez a înfăptuit profunde trans
formări revoluționare în toate do
meniile de activitate. S-au pus ba
zele industrializării țării, paralel 
cu modernizarea tradiționalei in
dustrii a zahărului creîndu-se o 
serie de ramuri noi, care exercită 
o puternică inrîurire pozitivă asu
pra întregii dezvoltări sociale. O 
pondere crescîndă în economia na
țională au industria energetică,

RUȘCHIȚA : INFORMAȚII SPORTIVE

Realizări ale minerilor
Colectivul de oameni ai muncii 

aparținind sectorului de minereuri 
complexe de la întreprinderea din 
Rușchița, mobilizat exemplar în 
efortul de a încheia cu rezultate de 
prestigiu ultimul an al actualului 
cincinal, raportează realizarea in
tegrală a planului sortimental la 
metal pe întregul . an 1985. Din 
calculele estimative făcute de in
ginerul Constantin Iancelescu, di
rectorul întreprinderii, pină la 
sfîrșitul anului sînt asigurate con
diții pentru a fi livrate economiei 
naționale, suplimentar prevederilor 
de plan, aproape 700 tone metal 
(plumb, zinc și cupru) și peste 250 
tone sulf. Toate aceste frumoase 
realizări, la care minerii Rușchiței 
sint hotăriți să adauge noi succese, 
reprezintă rodul unei pregătiri te
meinice a producției, al intensifi
cării ritmului de execuție a lucră
rilor miniere din subteran, bunei 
întrețineri a galeriilor și respectării 
cu strictețe a programului de revi
zii și reparații la utilajele de bază. 
(Ion D. Cucu, corespondentul 
„Scînteii").

TELEGRAME
o telegramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe al Republicii Cuba, 
Isidoro Malmierca Peoli.

Cu același prilej, ministrul relați
ilor externe al Republicii Cuba a 
adresat o telegramă de felicitare mi

siderurgia, construcțiile de mașini 
agricole și de nave maritime, ex
tracția țițeiului și Industria chimi
că — toate acestea fiind rodul 
muncii harnice a poporului cuba
nez, însuflețit de idealurile socia
lismului.

Totodată, înfăptuirea reformei 
agrare și cooperativizarea agricul
turii au avut ca rezultat creșterea 
importantă a producției în acest 
sector de bază al economiei națio
nale. Lichidarea analfabetismului, 
generalizarea învățămîntului au 
impulsionat creșterea nivelului de 
calificare a oamenilor muncii, în
florirea culturii și științei.

înfăptuind cu succes prevede
rile principale ale actualului cin
cinal, poporul cubanez depune 
stăruitoare eforturi pentru conso
lidarea bazei tehnico-materiale a 
noului program de dezvoltare eco- 
nomico-socială, care va fi aprobat 
de apropiatul Congres al III-lea al 
Partidului Comunist din Cuba, în 
vederea creșterii în continuare a 
avuției naționale, accelerării cdn- 
sțrucției socialiste și ridicării nive
lului de trai?

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de toate po
poarele care făuresc noua orîn- 
duire, poporul român urmărește cu 
caldă simpatie realizările poporului 
cubanez, eforturile sale consacrate 
dezvoltării multilaterale a țării.

în sfertul de veac ce a trecut de 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
intre România și Cuba, legăturile 
de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre au cunoscut o evolu
ție ascendentă, pe multiple planuri, 
în această evoluție își găsesc mate
rializare raporturile de prietenie 
statornicite între forțele politice 
conducătoare ale celor două țări — 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cuba. O însem

FOTBAL. Azi se vor juca meciu
rile etapei a XI-a a Campionatului 
diviziei A. dună următorul program : 
F. C. Olt — Chimia Rm. Vîlcea ; 
Victoria — Steaua (stadion „Meta
lul") ; Universitatea Cluj-Napoca — 
Corvinul ; Politehnica Timișoara — 
S. C. Bacău ; Dinamo — F.C.M. Bra
șov (stadion .,Dinamo") ; Universita
tea Craiova — Petrolul ; Sportul stu
dențesc — Rapid (stadion „Politeh
nica") ; F. C. Bihor — A.S.A. ; Glo
ria — F.C. Argeș. Toate partidele 
vor începe de la ora 15,00.

HANDBAL. In turneul feminin de 
handbal ce se desfășoară in orașele 
Gyor și Cegled au fost înregistrate 
următoarele rezultate : R. D. Ger
mană — România 21—20 ; R. F. Ger
mania — Austria 23—11 ; Cehoslova
cia — Polonia 26—22.

ȘAH. La Balcaniada de șah ce se 
desfășoară la Iraklion (Grecia), în 
concursul feminin, după patru run- 
de. conduce România cu 3,5 puncte 
(2), urmată de Bulgaria 3,5 puncte 
(1), Iugoslavia 3 puncte (2). Grecia 
2 puncte (1). La masculin, pe primul 
loc se află echipa Iugoslaviei cu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a stabilirii rela
țiilor diplomatice între Republica Cuba și Republica So
cialistă România, vă adresez dumneavoastră. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
guvernului și poporului român felicitările noastre cele 
mai sincere șl frățești, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, al Consiliului de Stat șl 
Guvernului Republicii Cuba, al întregului popor cubanez.

In timpul celor 25 de ani. legăturile de prietenie ce 
unesc popoarele, partidele și guvernele noastre s-au mani
festat pe cele mai diverse planuri. Colaborarea bilaterală 
a crescut o dată cu dezvoltarea economică neîntreruptă și 
înaintarea în construirea socialismului în România și 
Cuba.

Avem certitudinea că principiile care stau la baza prie
teniei noastre și care își au fundamentul solid in mar
xism-leninism vor continua să prevaleze în viitor.

Permiteți-mi să vă reînnoiesc, stimați tovarăși, urările 
mele personale de succes deplin în îndeplinirea înaltelor 
dumneavoastră răspunderi, multă sănătate si multă feri
cire personală.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 
și al Guvernului Republicii Cuba

nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România.

în telegrame se relevă cursul 
ascendent al relațiilor româno-cuba- 
neze și dorința de a le dezvolta în 
continuare.

nătate decisivă pentru impulsio
narea ansamblului legăturilor prie
tenești româno-cubaneze au avut 
intîlnirile și convorbirile, de Ia 
București și Havana, dintre to
varășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul Fidel Castro Ruz, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba. în spiritul în
țelegerilor la nivel înalt, ambele 
părți își manifestă hotărîrea de a 
acționa, în continuare, in vederea 
intensificării contactelor și întîl- 
nirilor, a dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele. țările și popoarele noastre. Pe 
această linie se înscriu și coope
rarea in realizarea unor obiective 
economice importante, extinderea 
și diversificarea schimburilor de 
bunuri materiale, potrivit potenția
lului economic și tehnic în conti
nuă creștere al României și Cubei. 
La București, ca și la Havana, este 
deopotrivă împărtășită convingerea 
că amplificarea colaborării și coo
perării reciproc avantajoase cores
punde pe deplin intereselor făuririi 
noii orînduiri în cele două țări.

La aniversarea a 25 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice în
tre România și Cuba, poporul ro
mân își reafirmă sentimentele de 
caldă solidaritate cu poporul Cubei 
socialiste, căruia îi adresează 
urarea de a obține noi și cît mai 
importante realizări pe calea dez
voltării patriei sale, exprimîndu-și 
încrederea că raporturile de priete
nie și colaborare româno-cubaneze 
se vor dezvolta în continuare. în 
folosul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

13,5 puncte (1), urmată de România 
12 puncte, Grecia 8,5 puncte (1), Bul
garia 7,5 puncte (1), Turcia 4,5 punc
te (1). La juniori conduce Iugosla
via cu 7,5 puncte (2), urmată de 
România 7,5 puncte și Bulgaria 6,5 
puncte (2).

TENIS. în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis de la 
Tokio, favoriții au terminat învingă
tori pe toată linia : Boris Becker 
(R.F.G.) — Anders Jarryd (Suedia) 
7—6, 6—4 ; Ivan Lendl (Cehoslova
cia) — Tim Mayotte (S.U.A.) 6—4,
7—5 ; Jimmy Connors (S.U.A.) — 
Vince van Patten (S.U.A.) 7—5, 6—2; 
Mats Wilander (Suedia) — Andres 
Gomez (Ecuador) 6—4, 2—6, 7—6.

ATLETISM. Cea de-a 16-a ediție a 
maratonului de la New York, ce va 
avea loc duminică pe un traseu din 
cartierul Staten Island, va reuni 
peste 19 000 de concurenți (la diferi
tele categorii) din 74 de țări. Prin
cipalii favoriti sînt atletul african 
Ahmed Saleh (Djibouti), ciștigătorul 
„Cupei mondiale de la Hiroshima", 
italianul Orlando Pizzolatto șl neo
zeelandezul Rod Dixon.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• „CIRTIȚĂ" SUBACVATICĂ. 

Scufundîndu-se la multi kilometri sub ană, 
un agregat autonom de foraj ia probe de 
rocă de pe fundul mării, după un program 
prestabilit, si apoi revine la suprafață. 
Proiectul unei asemenea instalații de pros
pecțiuni geologice care va 
crările din bazinul mării 
pindâ de capriciile vremii 
de specialiști sovietici.

Forajul traditional de pe 
toare si pontoane este rentabil din punct 
de vedere economic numai în zona de 
coastă. Pentru adîncimi mai mari sînt ne
cesare vase speciale, utilaje costisitoare, 
sisteme complicate de stabilizare a balan
sului marin. Utilizarea instalațiilor auto
nome de forai pentru prospecțiuni geolo
gice subacvative permite folosirea unor 
vase de tonaj mic (500—800 tone) si. în plus, 
importante reduceri ale consumului de 
metale înalt aliate si de alte materii prime 
deficitare.

oermite ca lu- 
să nu mai de- 
a fost conceput

platforme pluti-

© TELESCOP CU... OGLINDĂ 
LICHIDĂ. Elementul cel mal Important 
al unui telescop 
țlle și, mai ales, 
în mare măsură 
a telescoapelor. 
ție a unor oglinzi cu 
Insă extrem de laborioase, dificile și scum
pe. Astrofizicianul american Ermanno Borra 
propune o variantă eficientă și ieftină : 
confecționarea unei oglinzi lichide. Teh
nologia este relativ simplă : se toarnă 
mercur într-o cuvă de forma unui disc cu 
marginile ușor înălțate. Discul este supus 
unei mișcări lente de rotație, astfel că 
mercurul, datorită forței centrifuge, se va 
ridica pe marginile cuvei și va coborî in 
regiunea el centrală. In acest fel suprafa
ța mercurului va avea un aspect curbat 
(concav), asemănătoare unei oglinzi obiș
nuite de telescop. Telescopul cu oglinzi 
confecționate in acest mod va putea înre
gistra semnale luminoase provenite de la

este oglinda. De calită- 
de mărimea el depinde 
capacitatea de recepție 
Operațiile de construc- 

diametre mari sint intense in vede- 
autonomi. caoa- 

multinle si utili- 
Aceste studii se 

program de robo- 
infăptuirea căruia

obiecte cosmice foarte îndepărtate, situate 
pe o direcție perpendiculară pe oglindă.

• AUTONOMIE PENTRU RO
BOTI ? In prezent, in Franța, un mare 
număr de cercetători și specialist! din in
dustrie întreprind studii 
rea realizării unor roboti 
bili să efectueze operații 
zabili in medii diferite, 
desfășoară in cadrul unui 
tizare a producției pentru
s-a lansat un aoel oe olan national. Pînă 
in prezent s-au angajat să participe circa 
60 de întreprinderi industriale si 20 de cen
tre de cercetare. Unul dintre proiectele 
cuprinse în program prevede, bunăoară, 
realizarea unui robot minier de abataj, 
destinat să asigure atit încărcarea, cît si 
transportul cărbunelui în exterior.

© SALVAMAR PRIN... SATE
LIT. I" Bulgaria a fost creat un centru de 
coordonare a acțiunilor de salvare oe mare.

echipat cu o Instalație de comunicare prin 
satelit. în caz de urgentă sau de situație 
critică, navele, dotate și ele cu echipamente 
asemănătoare de comunicare, intră in con
tact cu centrul de salvare, aflat la Varna. 
De retinut că. pentru un viitor nu prea în
depărtat. se prevede crearea oe plan mon
dial a unui sistem de salvare si securitate 
pe mare. Acesta va înlocui radiotelegrafia 
morse cu tehnici de comunicare perfecțio
nate. In caz de necesitate, alarma se trans
mite prin satelit cu ajutorul „radiobalize- 
lor" montate la bordul 
catiunilor de salvare.

© BISTURIUL DE GHEATĂ
este, fără îndoială, un

navelor și al ambar-

este, fără îndoială, un Instrument original. 
El servește la efectuarea unor operații chi
rurgicale de mare finețe, înlocuind cu suc
ces bisturiul obișnuit. Creatorii lui sint cer
cetători ai Institutului de fizică tehnică al 
Academiei de Științe a R.S.S. Tadjice, care 
desfășoară ample studii în domeniile tem
peraturilor joase. Operațiile efectuate cu 
noul instrument, mai exact cu ajutorul 
unui jet subțire de azot lichid, decurg ne-

însoțite de hemoragii și sînt complet ne- 
dureroase. Explicația : în contact cu țesu
turile vii, azotul lichid creează la supra
fața acestora o temperatură de minus 70°C. 
Experimentat cu succes în cadrul Spitalului 
clinic al republicii, noul „bisturiu" a per
mis chirurgilor să obțină performanțe ne
atinse înainte.

® ANTIDERAPANT, PE POLEI.
Pentru un nou dispozitiv antiderapant care 
garantează securitatea deplină a autovehi
culelor pe șoselele înzăpezite sau acoperite 
cu polei, autorul său. un inventator elve
țian, a obținut o medalie de argint la Sa
lonul international al invențiilor de la 
Geneva, ultima ediție. Dispozitivul, care se 
montează cu ușurință, in numai 30 de se
cunde. este prevăzut cu crampoane din 
metal dur. nu ruginește si are o durată de 
viată de 10 ierni. Frînarea rămine eficientă, 
indiferent de starea drumului, iar uzura 
pneurilor este minimă. Sistemul antidera
pant a fost testat in Norvegia de către un 
pilot de încercare.

• LASERE PE... MARTE Șl VE
NUS. Astrofizicieni de la Centrul'de zbo
ruri spațiale Gooddard din Maryland, 
S.U.A., au constatat un fenomen extrem 
de curios : de pe două din planetele în
vecinate cu Terra — Marte și Venus — ne 
provin... raze laser. De fapt, așa cum s-a 
constatat, radiațiile de lumină coerentă 
identificate de către autorii descoperirii nu 
provin de la surse artificiale ce ar fi ro
dul activității unor ființe inteligente din 
alte lumi, ci sînt fenomene naturale. Mai 
precis, atmosferele celor două planete ac
ționează ca niște lasere naturale. Cum este 
posibil acest lucru 7 învelișul gazos al ce
lor două planete este format aproape în 
exclusivitate din bioxid de carbon. Mole
culele acestui gaz emit radiații calorice 
invizibile, ansamblul atmosferic acționind 
ca un laser în infraroșu. Ca sursă a ener
giei „de excitație" a laserului natural ac
ționează, se pare, radiația calorică a Soa
relui.
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Dl N WUZȘN’TUR) LE-CUNOAȘTERII

F. USTINOV, directorul comercial 
al pavilionului Uniunii Sovietice : 
„U.R.S.S. este un participant tradi
țional la Tîrgul internațional de la 
București și încearcă să folosească 
posibilitățile oferite de acesta în 
scopul lărgirii multilaterale a legă
turilor economice, comerciale, cul
turale și de prietenie dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Socialis
tă România, precum și cu alte țări 
care participă la acest tîrg.

Apreciem participarea la T.I.B. ’85 
ca pe o posibilitate de apropiere, de 
comunicare și de întărire a priete
niei intre popoare, de expunere a 
ultimelor realizări din domeniul ști
inței și tehnicii, al dezvoltării so
ciale și culturale. Relațiile dintre 
țările noastre se bazează pe princi
piile cointeresării reciproce și avan
tajului reciproc, prieteniei și ne
amestecului în treburile interne ale 
părților. Consfătuirea economică la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R., întilnirea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Mihail Gorbaciov. cu secreta
rul general al P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au deschis 
pentru țările noastre perspective și 
mai ample de colaborare, la reali
zarea cărora lucrează activ organele 
noastre de planificare și comerț ex
terior, întreprinderile industriale din 
țările noastre. Relațiile comerciale 
și economice dintre țările noastre 
sint un viu exemplu pentru dezvol
tarea relațiilor dintre țările socia
liste frățești.

Volumul schimburilor dintre 
U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România se caracterizează printr-o 
creștere permanentă și stabilă ; în 
1985 se așteaptă o creștere de peste 
20 la sută față de anul precedent 
Rezultatele întilnirilor la nivel înalt 
creează premisele pentru înregis
trarea în anii următori a unor rit
muri de creștere superioare.

Expoziția sovietică din acest an 
Ilustrează modul în care poporul 
sovietic se pregătește pentru întîm- 
pinarea celui de-al XXVII-lea Con
gres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, pentru transpune
rea în viață a programului econo- 
mico-social al celui de-al XI-lea 
cincinal.

în perioada desfășurării tîrgulul, 
organizațiile de comerț exterior so
vietice au purtat tratative cu nu
meroase întreprinderi de comerț ex
terior din Republica Socialistă 
România, fiind încheiate contracte 
care depășesc nivelul tranzacțiilor 
încheiate în 1984“.

O.E. GABRIELE, directorul fir
mei „International Purchasing" —
S. U.A. : „«Tehnica energetică în 
slujba progresului economic» — ast
fel poate fi caracterizată activitatea 
de cooperare a grupului nord-ame- 
rican «General Electric», din care 
face parte și firma noastră, cu în
treprinderile de profil românești 
angrenate în realizarea programului 
de dezvoltare a energeticii nucleare. 
Trebuie să subliniez că acordul nos
tru de cooperare este cel mai mare 
proiect de cooperare în producție, 
pe care îl are în prezent firma ame
ricană cu o țară socialistă. Avînd 
în vedere modul în care se desfă
șoară această cooperare, putem a- 
precia că există toate condițiile pen
tru onorarea exemplară a obligații
lor reciproce și ne îndreptățește spe
ranța că, în viitor, vom lărgi cola
borarea pentru promovarea pe terțe 
piețe a produselor realizate. La
T. I.B. ’85 mi-am întărit convingerea 
că industria românească poate rea
liza produse de înalt nivel competi
tiv in ramurile cheie ale progresului 
tehnico-științific".

JOSE MARIA JUARISTI, repre
zentant al firmelor „Tudor" și „Fires



ROMM PREȘEDINTELE NICOLAI! (MIȘTO ACȚIONEAZĂ CONSECVENT PENTRU AFIRMAREA CAIZII PĂCII, DESTINDERII ȘI COLABORĂRII
Politica României socialiste consacrată păcii și înțelegerii intre 

unei noi ordini internaționale, edificării unei lumi 
este reflectată pe larg de mijloacele de comu-I

 popoare, realizării 
mai bune și mai drepte 
nicare în masă din diferite țări.

Referindu-se la recenta vizită 
oficială de prietenie efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Democrată 
Coreeană, agenția A.C.T.C. subli
niază că în ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
6-a dat o înaltă apreciere rezulta
telor vizitei, moment de mare în
semnătate în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie, colaborare si solida
ritate dintre cele două partide, 
țări și popoare. Agenția reliefează 
însemnătatea înțelegerilor conveni
te în timpul convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Kim 
Ir Sen privind încheierea Acordului 
de lungă durată de colaborare și 
cooperare economică și tehnico- 
științifică pînă în anul 2000. care 
conferă o nouă și largă perspecti
vă conlucrării româno-coreene. 
Este reliefată, de asemenea, pozi
ția consecventă, reafirmată și cu 
acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind solida
ritatea activă a Partidului Comu
nist Român, a României socialiste 
și a întregului popor român cu 
lupta dreaptă a poporului coreean 
pentru reunificarea pașnică si in
dependentă a patriei, fără nici un 
amestec din afară, și propunerile 
Partidului Muncii din Coreea, ale 
tovarășului Kim Ir Sen în legă
tură cu reducerea tensiunii în 
Peninsula Coreeană, cu organizarea 
unui dialog, sub diferite forme, 
între cele două părți ale Coreei.

Schimbul de păreri dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu si Kim Ir 
Sen în legătură cu aspectele fun
damentale ale vieții internaționale 
a pus în evidentă hotărîrea celor 
două țări de a întări conlucrarea 
pe arena mondială, pentru a-și 
aduce o contribuție activă la solu
tionarea marilor probleme ale lu
mii contemporane. la triumful 
cauzei socialismului, păcii si pro
gresului în lume, arată A.C.T.C.

Reia tind despre primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pre
ședintelui Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Lubomir 
Strougal. care a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în tara noas
tră. ziarul cehoslovac ..RUDE 
PRAVO" relevă că a fost 
subliniat. cu acest prilej, cursul 
ascendent al raporturilor de prie
tenie și colaborare româno-ceho- 
slovace si a fost evidențiat rolul 
determinant al dialogului la nivel 
înalt în dezvoltarea acestora. Zia
rul relevă, totodată, dorința expri
mată de a se acționa în continua
re pentru lărgirea si diversificarea 
colaborării pe plan politic, econo
mic. tehnico-stiințific. cultural, 
precum si în alte sfere de activi
tate.

Cotidianul cehoslovac pune în 
evidență constatarea făcută în tim
pul întrevederii că dezvoltarea 
continuă a legăturilor de colabo
rare și cooperare dintre România 
și Cehoslovacia este în interesul 
popoarelor celor două țări, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume. în mod tradițional, 
întîlnirile dintre reprezentanții 
Cehoslovaciei și României contri
buie la dezvoltarea și aprofunda
rea continuă a prieteniei și cola
borării dintre cele două țări, din
tre popoarele lor. O importanță 
esențială au, în primul rînd, întîl
nirile dintre tovarășii Gustav 
Husak și Nicolae Ceaușescu, care, 
de fiecare dată, dau noi impulsuri 
dezvoltării colaborării bilaterale și 
multilaterale, scrie „Rude Pravo“ 
în articolul intitulat „în folosul 
popoarelor Cehoslovaciei și Româ
niei" referitor la raporturile _ de 
colaborare dintre cele două țări.

Ziarul evidențiază că relațiile 
româno-cehoslovace au cunoscut o 
continuă extindere, ca urmare a 
realizării Acordului-program pri
vind direcțiile de bază ale dezvol
tării colaborării economice și teh- 
nico-științifice pe termen lung 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho- 

l slovacă, semnat la cel mai înalt

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
A OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ. în 
orașul Castiglioncello din regiunea 
italiană Toscana au luat sfîrșit 
lucrările întîlnirii internaționale a 
oamenilor de știință pe tema 
„Arma ’nucleară și controlul asu
pra înarmărilor în Europa". Vorbi
torii au relevat necesitatea redu
cerii arsenalelor nucleare din Eu
ropa și instituirii unui control 
real asupra înarmărilor de pe con
tinent. Totodată, s-a exprimat în
grijorarea în legătură cu progra
mul de militarizare a spațiului 
cosmic, cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor". De asemenea, 
a fost relevată responsabilitatea 
oamenilor de știință pentru soarta 
lumii, subliniindu-se că ei trebuie 
să se împotrivească cu toate for
țele folosirii cercetărilor științifice 
în scopuri militare.

APEL. Ministrul de externe al 
Bahreinului, Mohammed Bin- Mu
barak al Khalifa, a lansat un apel 
țărilor membre ale Consiliului de 
Cooperare al Golfului (C.C.G.) 
pentru a depune eforturi sporite in 
direcția încetării conflictului ira- 
niano-irakian. într-un interviu 
acordat revistei arabe „Al Watan 
al Arabi", care apare la Paris, 
ministrul de externe din Bahrein a 
cerut să fie folosite toate canalele 
diplomatice în acest scop.

RECUPERAREA UNUI SATE
LIT. R. P. Chineză a înfăptuit cu 
succes recuperarea unui satelit de 
explorări științifice și experimente 
tehnice, care fusese lansat luni 21 

nivel. România și Cehoslovacia, se 
spune în articol, acționează pentru 
lărgirea și diversificarea colaboră
rii în diferite domenii, mențio- 
nîndu-se că s-a hotărît să se trea
că la pregătirea noului document 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică pe termen lung 
pină in anul 2000.

„Rude Pravo" subliniază hotărî
rea României și Cehoslovaciei de 
a acționa pentru preîntîmpinarea 
războiului nuclear, pentru înceta
rea cursei înarmărilor și crearea 
de condiții favorabile colaborării 
pașnice și fructuoase între po
poarele întregii lumi.

Articole și relatări ample cu 
privire la relațiile româno-ceho
slovace au publicat, de asemenea, 
ziarele „MLADA FRONTA". „LI- 
DOVA DEMOKRACIE" și „PRA- 
CE“ și au transmis, in emisiunile 
lor. POSTURILE DE RADIO și 
TELEVIZIUNE din Cehoslovacia.

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tovarășului 
Lubomir Strougal este reflectată și 
de ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND", care evidențiază în acest 
cadru hotărîrea exprimată de Româ

Relatări și comentarii in presa 
din diferite țări ale lumii

nia și Cehoslovacia de a acționa, 
împreună cu statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu cele
lalte țări socialiste, cu toate s'tatele 
lumii care militează pentru menți
nerea păcii, în scopul opririi cursei 
înarmărilor, în primul rînd a ce
lor nucleare, pentru înfăptuirea 
dezarmării, pentru o politică de 
destindere, de pace.

Poziția Republicii Socialiste 
România, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prezentată la 
sesiunea jubiliară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost reflectată 
de agenția CHINA NOUA sub ti
tlul „România cheamă la oprirea 
cursei înarmărilor, la soluționarea 
conflictelor pe calea negocierilor^ 
Agenția- relevă faptul că țara 
noastră apreciază situația interna
țională actuală ca deosebit de 
gravă, ca urmare a intensificării 
fără precedent a cursei înarmări
lor, îndeosebi a înarmărilor nu
cleare. Datorită menținerii stării 
de încordare, a pericolului unui 
nou război mondial, România — 
scrie China Nouă — consideră că 
problema fundamentală a zilelor 
noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, realizarea dez
armării. încetarea oricăror acțiuni 
de militarizare a Cosmosului, asi
gurarea unei păci trainice în lume. 
Agenția chineză de presă eviden
țiază punctul de vedere al țării 
noastre potrivit căruia toate state
le, popoarele, Organizația Națiuni
lor Unite au datoria de a-și uni 
eforturile pentru realizarea dezar
mării, a păcii, atit pe Pămînt, cit 
și în spațiul extraat.mosferic. Este 
reflectată preocuparea României, 
ca țară europeană, față de situația 
deosebit de gravă creată pe conti
nentul nostru prin amplasarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
de către S.U.A. în unele țâri vest- 
europene și trecerea la contramă- 
suri nucleare de către U.R.S.S., 
evidențiindu-se că țara noastră se 
pronunță pentru oprirea amplasării 
de noi rachete, pentru retragerea 
celor existente, pentru încetarea 
experiențelor nucleare.

Agenția subliniază importanța pe 
care o acordă România soluționă
rii pașnice a conflictelor existente 
în diferite regiuni ale lumii prin 
adoptarea de măsuri și inițiative 
hotărîte pentru încetarea acestora' 
și soluționarea problemelor liti
gioase exclusiv pe calea tratative
lor. în acest spirit, menționează 
agenția. România a propus ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să 
adreseze statelor aflate în conflicte 
militare un Apel ’solemn pentru în
cetarea imediată a luptelor și tre
cerea la soluționarea problemelor

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

Sint, totodată, puse in evidență realizările poporului român in anii 
construcției socialiste, cu deosebire în anii de după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, de cind în fruntea partidului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

dintre ele pe calea tratativelor. 
Totodată, se spune în continuare, 
România cheamă statele membre 
ale O.N.U. să adopte Angajamentul 
solemn de a traduce in viață obli
gația de a nu recurge la forță și la 
amenințarea cu forța și de a nu se 
amesteca sub nici o formă în tre
burile interne ale altor state.

Pronunțîndu-se pentru o nouă 
ordine economică internațională, 
România consideră necesară orga
nizarea unei conferințe internațio
nale, sub egida O.N.U., în vederea 
realizării unui acord corespunzător 
între țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, arată China 
Nouă.

Cotidianul „RENMIN RIBAO" 
(Ziarul poporului), alte ziare cen
trale, posturile de radio și televi
ziune din R. P. Chineză au publicat 
concepția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu prezentată la 
tribuna sesiunii speciale a O.N.U.

Presa chineză a subliniat princi
piile politicii externe românești 
privind oprirea cursei înarmărilor, 
a amplasării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune 

pe continentul european, renunța
rea la politica de folosire a forței 
și a amenințării cu folosirea forței, 
încetarea stărilor conflict.uale din
tre state și trecerea de la acțiuni 
militare la angajarea de tratative 
între părțile aflate în conflict. 
Este reliefată, de asemenea, poziția 
românească privind instituirea unei 
noi ordini economice internațio
nale, arătîndu-se că România se 
pronunță pentru convocarea unei 
conferințe internaționale la care 
țările în curs de dezvoltare și sta
tele dezvoltate să ajungă la înțe
legeri convenabile pentru toate 
părțile.

Considerentele României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind căile și modalitățile de În
tărire a rolului organizației mon
diale, în ansamblul vieții interna
ționale, în menținerea și consolida
rea păcii și securității generale, în 
soluționarea marilor probleme acu
mulate in lumea contemporană, 
prezentate în cadrul sesiunii jubi
liare a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată celei de-a 40-a aniver
sări a Națiunilor Unite, sint relua
te în paginile ziarului „THE NEW 
YORK TIMES", în cadrul unui larg 
grupaj. Se evidențiază poziția 
României, a președintelui țării, po
trivit căreia problema fundamen
tală a zilelor noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, in pri
mul rînd a înarmărilor nucleare, 
înfăptuirea dezarmării, încetarea 
tuturor acțiunilor vizind militariza
rea spațiului extraatmosferic și 
asigurarea unei păci trainice în 
lume.

De asemenea, este subliniată 
ideea din vibrantul mesaj de 
pace adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu sesiunii aniver
sare a O.N.U. potrivit căreia astăzi 
este mai important decît oricind ca 
toți conducătorii politici, toate gu
vernele și toate popoarele, trecînd 
peste orice deosebiri de concepții 
politice sau filozofice, indiferent 
de divergentele existente între 
unele state, să acționeze pentru ca 
interesele primordiale ale păcii, 
înțelegerii și colaborării să preva
leze.

Totodată, este evidențiat apelul 
președintelui României ca statele, 
guvernele și popoarele, Organizația 
Națiunilor Unite să acționeze cu 
răspundere istorică pentru unirea 
eforturilor în direcția opririi cursei 
înarmărilor, a realizării dezarmării, 
în interesul general al păcii și în
țelegerii internaționale.

„The New York Times" a infor
mat, de asemenea, cu privire la 
poziția României față de proble

LA PANMUNJON s-a desfășurat 
o nouă ședință a Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea. Agenția 
A.C.T.C. relatează că, in cadrul 
ședinței, reprezentantul părții 
R.P.D. Coreene a exprimat un ferm 
protest față de încălcările acor
dului de armistițiu de către partea 
americano—sud-coreeană, care con
tribuie la menținerea unei stări de 
încordare în zonă, în timp ce 
R.P.D. Coreeană face eforturi 
sincere pentru continuarea dialo
gului dintre Nordul și Sudul Co
reei.

PROTOCOL. La Belgrad a fost 
semnat un protocol între R.S.F. 
Iugoslavia și R.P. Chineză pri
vind schimbul de mărfuri și ser
vicii în 1986 — transmite agenția 
Taniug. Se preconizează ca valoa
rea schimburilor bilaterale să a- 
jungă anul viitor la 400 milioane 
dolari.

LA SANTIAGO DE CHILE s-a 
desfășurat o amplă manifestație 
împotriva politicii actualului regim 
militar, pentru revenirea tării la 
un regim civil și o viață politică 
parlamentară normală. 

mele înscrise pe ordinea de zî a 
celei de-a 40-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. prezentate 
în fața forumului mondial. Ziarul 
relatează, între altele, că, din în
sărcinarea președintelui României, 
la actuala sesiune a Adunării Ge
nerale s-a propus ca O.N.U. să a- 
dopte un Apel și un Angajament 
solemn în vederea soluționării 
conflictelor militare, a altor con
flicte și stări de încordare dintre 
state pe calea tratativelor, a tra
ducerii în viață a obligației de a 
nu recurge la forță și la amenin
țare cu forța.

în articolul intitulat „1985 — Anul 
Internațional al Tineretului : Par
ticipare, Dezvoltare, Pace", 
„O JORNAL DE ANGOLA" men
ționează că „acest eveniment de 
profundă rezonanță este marcat 
ca urmare a unei inițiative a 
României, care și-a găsit expresie 
în rezoluția Adunării Generale a 
O.N.U. adoptată prin consens în 
1979, ce proclamă anul 1985 drept 
An Internațional al Tineretului, 
sub o deviză ce sintetizează op
țiunile fundamentale ale tinerilor 
din întreaga lume". Referindu-se 
la multiplele semnificații ale Anu
lui Internațional al Tineretului — 
scrie publicația — președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, sublinia că a- 
cesta trebuie să asigure dezbate
rea și evidențierea căilor și mijloa
celor destinate să determine întă
rirea colaborării tineretului pentru 
creșterea participării sale active și 
responsabile la dezvoltarea so
cială, economică, culturală și știin
țifică a statelor, pentru soluționa
rea marilor probleme ale lumii 
contemporane, pentru crearea 
unui viitor mai bun și mai drept, 
al păcii și bunăstării. Articolul 
evidențiază că inițiativele româ
nești în domeniul tineretului au 
la bază convingerea că tînăra ge
nerație este purtătoare de valori 
ce .garantează înaintarea spre ntji 
etape de civilizație și spre o lume 
eliberată de servitutile trecutului 
și incertitudinile generate de con
flictele nesoluționate în epoca ac
tuală.

„Potrivit concepției României, 
deviza Anului Internațional al Ti
neretului — «Participare, dezvol
tare, Pace» —. scrie ziarul thailan- 
dez «THE NATION» — subliniază 
importanța participării directe a 
tineretului la formarea viitorului 
omenirii". în articol se evidenția
ză activitatea tineretului din țara 
noastră în direcția realizării. o- 
biectivelor A.I.T. și preocupările 
României pentru a asigura tinere
tului cele mai bune condiții de 
muncă și de viață.

Dezvoltarea economico-socială a 
României în ultimele două dece
nii este pusă în evidență de re
vista egipteană „AKHER SAA". 
Pentru a înlătura moștenirea tre
cutului, România a făcut pași re
pezi pe calea industrializării și a 
acordat o deosebită importanță 
învățămîntului general, pregătirii 
profesionale, invățămîntului tehnic 
superior, ocrotirii sănătății si con
strucțiilor de locuințe. Ca rezultat 
al industrializării, care joacă un 
rol esențial in economia națională, 
venitul național a crescut în ul
timii 20 de ani de patru ori, re
levă publicația. Revista egipteană 
evidențiază rolul deosebit de im
portant al industriei în realizarea 
bunăstării naționale, «contribuția 
la creșterea venitului național, 
precum și aportul puternic la me
canizarea și chimizarea agricul
turii.

Dezvoltarea României — scrie, 
de asemenea, „Akher Saa" — s-a 
realizat printr-o repartizare echi
tabilă a forțelor de producție și 
folosirea optimă a resurselor na
turale și umane. Aceasta se reflec
tă prin sporirea anuală a locurilor 
de muncă, creșterea volumului de 
investiții în anul 1985 de aproape 
4 ori și a producției industriale de 
circa 6 ori față de 1965. A crescut, 
de asemenea, numărul absolvenți
lor de liceu și de institute de în- 
vățămînț superior, arată publi
cația.

(Agerpres)

CONGRES. La Saint-Brieu (Fran
ța) a avut loc cel de-al 42-lea Con
gres al Asociației republicane a 
foștilor combatanți (A.R.A.C.), în 
prezența lui Jean Laurain, secretar 
de stat pentru foștii combatanți, și 
altor personalități franceze. Din 
țara noastră a participat o delega
ție a Comitetului foștilor luptători 
și veteranilor de război împotriva 
fascismului, condusă de general de 
armată (r) Ion Tutoveanu, vice
președinte al asociației.

MINISTRUL RELAȚIILOR EX
TERNE AL MEXICULUI, Ber
nardo Sepulveda Amor, a arătat, 
într-un interviu acordat televizi
unii americane, că țara sa va pro
mova ferm politica soluționării pe 
căi pașnice, prin negocieri a situa
ției conflictuale din America Cen
trală. El a infirmat supozițiile că 
eforturile de pace in America Cen
trală ale Grupului de la Contadora 
— din care face parte și Mexicul — 
s-ar afla într-un impas, subliniind 
că, în fața deteriorării continue a 
situației din regiune, se impun o 
căutare asiduă a noi soluții și for
mule pentru atingerea obiectivelor 
de pace, securitate și cooperare fi
xate de Grupul de la Contadora.

A.F.P. LA 150 DE ANI. La primă
ria Parisului au avut loc festivități 
prilejuite de împlinirea a 150 de 
ani de la înființarea Agenției 
France Presse (fostă „Havas"), con
siderată cea mai veche agenție de 
presă din lume.

Manifestări consacrate 
Zilei Armatei Republicii 

Socialiste Romania
In diferite țări ale lumii au avut 

loc noi manifestări dedicate Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia.

La Clubul militar din Maputo a 
fost prezentată o expunere privind 
politica externă promovată de parti
dul si statul nostru, evoluția relații
lor dintre România și Mozambic, 
contribuția armatei române la în- 
frîngerea Germaniei fasciste. A fost 
relevat sprijinul acordat de tara 
noastră luptei de eliberare a Mozam- 
bicului de sub dominația colonială. 
Acțiunea a cuprins, de asemenea, 
prezentarea expoziției „Contribuția 
eroică a României la lupta împotri
va fascismului" și a unui film docu
mentar.

tn cadrul manifestărilor de la Ber
na a fost organizată o expoziție de 
carte, la loc de frunte fiind expuse o- 

pere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.
O expoziție de fotografii prezentată 
cu același prilej redă imagini din 
realizările României socialiste, din 
viața militarilor români. Un film do
cumentar a întregit manifestarea din 
capitala elvețiană.

La Londra au fost prezentate un 
stand de carte, cuprinzînd la loc de 
cinste volume din operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și o ex
poziție de fotografii ce înfățișează 
aspecte din pregătirea politică și mi
litară a armatei noastre. A avut loc, 
de asemenea, o gali de filme.

(Agerpres)

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru colaborare 

In domeniul construcțiilor
BERLIN 26 (Agerpres). — In R.D. 

Germană, la Karl Marx-Stadt, s-au 
desfășurat lucrările ședinței a 60-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul construc
țiilor, la care au participat delegații 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. și
R. S.F.I. Au fost examinate sarcinile 
ce revin comisiei din hotărîrile se
siunii Consiliului și Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R. La ședință s-a 
efectuat o consultație în problemele 
industrializării în continuare a lu
crărilor și creșterii productivității 
muncii in construcții în țările mem
bre ale C.A.E.R. Comisia a adoptat 
planul său de lucru pe termen lung 
pe perioada 1986—1990, precum și 
planul de lucru pe anii 1986—1987.

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

New York a avut loc o intilnire în
tre Eduard Șevardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S., și secretarul de stat al
S. U.A., George Shultz. A avut Ioc, 
potrivit agenției T.A.S.S.. un schimb 
de năreri asupra problemelor exami
nate de cele două părți în legătură 
cu viitoarea intîlnire sovieto-ameri- 
cană la nivel înalt. Au fost abor
date, totodată, probleme interna
ționale actuale, aspecte ale rela
țiilor sovieto-americane. Părțile, 
precizează T.A.S.S., au apreciat în
trevederea ca utilă și au convenit să 
continue pregătirea intilnirii dintre 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și președintele 
S.U.A., Ronald Reagan. In legătură 
cu aceasta, secretarul de stat al 
S.U.A. a acceptat invitația de a face 
o vizită la Moscova, la începutul 
lunii noiembrie.

OLANDA

Ample manifestații pentru pace
HAGA 26 (Agerpres). — Simbătă, 

la Haga a avut loc un miting al par
tizanilor păcii, la care au participat 
aproximativ 15 000 de persoane din 
rîndurile mișcării de protest împo
triva instalării de rachete americane 
„Cruise" pe teritoriul Olandei și la 
care a asistat și primul ministru, 
Ruud Lubbers. în cadrul mitingului 
s-a anuntat că apelul, care va fi pre
dat guvernului și parlamentului, de 
a nu se aproba amplasarea rachete
lor nucleare americane în țară a fost 
semnat de 3 743 455 de persoane. 
Luind cuvîntul. unul dintre liderii 
mișcării antirăzboinice olandeze, Jan

Stare de urgență în alte
PRETORIA 26 (Agerpres). — în 

încercarea de a pune noi opreliști 
luptei populației majoritare, guver
nul sud-african a instituit starea de 
urgență asupra Capetown-ului și al
tor 7 localități învecinate. Hotârind 
aplicarea stării de urgență asupra 
celei mai mari aglomerări urbane 
din țară după instituirea acesteia la 
Johannesburg și în alte 36 de cir
cumscripții sud-africane, autoritățile 
rasiste de la Pretoria au recunoscut, 
în fapt, că represaliile nu pot stăvili 
lupta pentru abolirea apartheidului 
și incapacitatea regimului de a con
trola situația internă.

în același timp, autoritățile rasis
te de la Pretoria adoptă noi măsuri 
represive și de intimidare. In cadrul 
acestora, poliția sud-africană a ares
tat la Capetown și împrejurimi cel 
puțin .85 de personalități politice de 
frunte ale Frontului Democratic Unit 
(U.D.F.). care reunește în rindurile

Decretarea stării de
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 

Guvernul argentinian a hotărît in
troducerea stării de asediu pe întreg 
teritoriul național, pentru o perioa
dă de 60 de zile, ca urmare a escala
dării violenței politice interne gene
rate de forțele conservatoare.

Situația s-a agravat la începutul 
săptămînii, cind puterea executivă a 
dispus arestarea a 12 persoane care 
erau implicate în atentate cu bombe 
și alte acțiuni teroriste. Ordinul de 
arestare a fost contestat de cercu
rile conservatoare sub motivul că nu 
a fost emisă anterior o decizie ju
decătorească în acest sens, situație 
care, potrivit constituției, este permi
să numai în contextul existenței stă
rii de asediu în țară.

Intr-o declarație făcută de minis
trul de interne. Antonio Troccoli, s-a

IN PREGĂIIREA CONGRESULUI AL MVII-IEA AL P.C.U.S.
Proiectul Programului P.C.U.S., în noua sa formă de redactare

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității pro
iectul Programului P.C.U.S., în noua 
sa formă de redactare, adoptat in 
unanimitate de recenta plenară a 
partidului, informează agenția 
T.A.S.S. Documentul cuprinde tezele 
referitoare la trecerea de la capita
lism la socialism, definește sarcinile 
P.C.U.S. în vederea perfecționării 
socialismului, strategia economică a 
partidului, politica sa socială, obiec
tivele in dezvoltarea sistemului poli

Solidaritate cu cauza dreaptă 
a poporului namibian

Lupta eroică desfășurată de po
porul namibian pentru lichidarea 
dominației rasiștilor de la Pretoria 
si dobindirea dreptului la existentă 
liberă, de sine stătătoare, se bucură 
de sprijinul larg al forțelor demo
cratice de pretutindeni, care îsi ri
dică hotărît glasul in apărarea 
cauzei sale drepte. După recenta 
conferință internațională consacra
tă problemei Namibiei (New York, 
12—14 septembrie), după dezbateri
le din cadrul actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.. la 27 
octombrie se deschide „SĂPTĂ- 
MINA DE SOLIDARITATE CU 
POPORUL NAMIBIEI", cu organi
zația sa de eliberare S.W.A.P.O. 
Desfășurată pe baza unei rezoluții 
adoptate de Adunarea Generală a 
O.N.U. din anul 1976. această ma
nifestare are rolul de a atrage din 
nou atentia asupra situației grave 
din Africa de sud-vest. contribuind, 
astfel, la intensificarea eforturilor 
comunității internaționale pentru 
asigurarea si accelerarea accesului 
la independentă al Namibiei.

Intr-adevăr, rezultatele obținute 
tn anii care au trecut de la adop
tarea Rezoluției 435 a' Consiliului 
de Securitate, cunoscută sub nu
mele de Planul O.N.U.. sint de
parte de a fi mulțumitoare. Prin 
poziția sa obstrucționistă, total 
ostilă intereselor poporului nami
bian. R.S.A. nu numai că a torpilat 
procesul negocierilor, dar a trans
format teritoriul vecin intr-o ade
vărată anexă. în ultimul deceniu, 
efectivele forțelor sud-africane dis
locate aici au crescut continuu, 
ajungind la circa 100 000 de oameni; 
ocupantii' reprimă sîngeros or;»e 
formă de protest a populației loca
le ; mii de patriot! sint arestați, 
torturați, uciși. în același timp, se 
înmulțesc manevrele menite să per
manentizeze ocupația sud-africană. 
La mijlocul lunii iunie a.c.. conti- 
nuînd tactica creării unei adminis
trații fantomă, regimul sud-african 
a instalat la Windhoek un asa-zis 
„guvern de tranziție". Această 
acțiune arbitrară — contrară Pla
nului O.N.U. care prevede înce
tarea luptelor, retragerea forțelor 
de ocupație si organizarea de ale
geri libere pentru proclamarea 
independentei teritoriului — a stîr- 
nit un puternic val de proteste atit 
în Namibia, cit si dincolo de gra
nițele ei.

Condamnînd cu fermitate acțiu
nea Pretoriei. președintele 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a declarat 
că această manevră a dus la agra
varea situației din Namibia, unde 
domnește „o stare permanentă de 
asediu, întărită de legea mar
țială". O atitudine similară au 
adoptat Consiliul de Securitate si 
celelalte organisme ale Națiunilor 
Unite. într-un recent raport elabo
rat la cererea Consiliului de Secu
ritate. secretarul general al O.N.U..

Faber, a cerut guvernului să țină 
seama de . sentimentele milioanelor 
de concetățeni care au semnat apelul 
și să adopte o hotărîre responsabilă 
intr-o problemă atit de importantă, 

în legătură cu aceasta, agenția 
Reuter precizează că, potrivit ulti
melor sondaje de opinie, 62 la sută 
din populația Olandei se pronunță 
împotriva amplasării de rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul țării, pentru eli
berarea intregului continent euro
pean de armele atomice., Decizia fi
nală în problema respectivă urmează 
să fie adoptată la 1 noiembrie. .

localități sud-africane
sale peste 700 de organizații din 
R.S.A. împotriva discriminării rasia
le, cu peste 1.5 milioane membri.

Pe de.altă parte, agențiile de presă 
menționează că. in pofida prevederi
lor draconice ale stării de urgență, 
continuă acțiunile de protest ale 
populației de culoare.

LONDRA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Congresului Național Afri
can (A.N.C.), Oliver Tambo, a decla
rat, în cadrul unei conferințe de pre
să. că „situația din Africa de Sud 
reclamă adoptarea de sancțiuni fer
me". El a adăugat că numai presiu
nile exercitate de lupta internă și 
cele din afară vor determina regimul 
rasist să schimbe politica sa. Pre
ședintele A.N.C. a reafirmat, tot
odată, hotărîrea Congresului Națio
nal African de a continua lupta îm
potriva politicii de apartheid.

asediu în Argentina
precizat că starea de asediu decreta
tă în țară nu va afecta cu nimic des
fășurarea normală a camoaniei elec
torale și a scrutinului legislativ de 
la 3 noiembrie din Argentina.

Intr-un document dat publicității 
la Buenos Aires, Partidul Comunist 
din Argentina a condamnat energic 
actele de terorism și violență comi
se în tară de forțe ostile continuării 
programului național de democrati
zare a vieții politice interne. Pronun- 
țindu-se pentru urmărirea consec
ventă a obiectivelor prevăzute în 
programul menționat, P.C. din Ar
gentina evidențiază, totodată, ne
cesitatea ridicării stării de asediu in
troduse în țară și adoptării unor mă
suri eficiente pentru respectarea de
plină a tuturor prevederilor consti
tuționale. 

tic al societății sovietice In domeniile 
muncii politico-ideologice, al învăță
mîntului, științei și culturii, pentru 
trecerea treptată spre comunism. 
Sint definite, totodată, orientările 
privind activitatea internațională. 
Capitolul l’inal al proiectului este 
consacrat rolului partidului de forță 
conducătoare a socielății sovietice, 

înainte de a fi prezentat spre a- 
probare Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S., proiectul este supus dezba
terii membrilor de partid, oamenilor 
muncii sovietici.

Javier Perez de Cuellar, expunind 
concluziile ultimelor sale consul
tări cu guvernul de la Pretoria, 
subliniază rigiditatea poziției sud- 
africane si adresează comunității 
internaționale apelul de a-si asuma 
răspunderea pentru a face posibilă 
aplicarea Planului O.N.U. pentru 
independența Namibiei. în inter
vențiile lor in cadrul actualei se
siuni jubiliare a Adunării Gene
rale a O.N.U.. numeroși vorbitori 
au tinut să arate că prezenta
R. S.A. in Namibia. în anul cind se 
împlinește un sfert de secol de la 
adoptarea de către O.N.U. a istori
cei Declarații cu privire la acor
darea independentei tarilor si po
poarelor coloniale, constituie o sfi
dare la adresa tuturor națiunilor 
lumii.

în ciuda manevrelor obstrucțio
niste ale Pretoriei și a intensifică
rii represiunilor de către forțele de 
ocupație, poporul namibian nu se 
lasă intimidat. El continuă cu ho- 
tărire lupta pentru împlinirea aspi
rațiilor sale de libertate, dind pu
ternice lovituri trupelor sud- 
africane. Succesele obținute în de
cursul anilor pe cimpul de luptă au 
determinat creșterea prestigiului 
internațional al S.W.A.P.O., care a 
fost recunoscută de O.N.U. ca unic 
reprezentant al poporului namibian 
și este sprijinită de numeroase sta
te și organizații internaționale.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele 
africane, cu toate popoarele care 
luptă pentru afirmarea dreptului de 
a se dezvolta de sine stătător, 
România socialistă a fost și este 
alături de poporul namibian, acor- 
dindu-i sprijin politic, diplomatic, 
moral și material. Țara noastră a 
fost primul stat care a înche
iat un document internațional cu
S. W.A.P.O., ceea ce a reprezentat 
o însemnată contribuție la recu
noașterea și afirmarea acestei or
ganizații pe arena mondială. Aces
te manifestări de prietenie și soli
daritate și-au găsit forma cea mai 
înaltă în multiplele intilniri. la 
București și pe pămîntul Africii, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele S.W.A.P.O., Sam 
Nujoma, în cursul cărora secreta
rul general al partidului nostru a 
reafirmat de fiecare dată solidari
tatea fermă a României socialiste 
cu lupta dreaptă a poporului na
mibian.

Cu prilejul deschiderii „Săptămî- 
nii de solidaritate cu poporul Na
mibiei", poporul român îsi exprimă 
convingerea că lupta eroică, plină 
de sacrificii dusă de acesta sub 
conducerea S.W.A.P.O. va fi în
cununată de succes si că nu este 
departe ziua cind Namibia îsi va 
ocupa locul printre statele inde
pendente ale lumii.

Nicolae N. IUPU

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a președinte
lui Egiptului • Nai repre
siuni împotriva populației 
palestiniene de pe malul 

vestic al Iordanului
CAIRO 26 (Agerpres). — La În

toarcerea sa de la Amman, unde a 
efectuat joi o scurtă vizită, președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a de
clarat că este timpul să se ajungă la 
o soluție pașnică în conflictul din 
Orientul Mijlociu. în prezent, a spus 
Hosni Mubarak, avem nevoie mal 
mult ca oricind de un proces de pace 
in regiune. El a subliniat că Egip
tul și Iordania nu vor abdica de la 
eforturile pentru găsirea unei regle
mentări a conflictului. Referindu-se 
la convorbirile purtate cu regele 
Hussein al Iordaniei, șeful statului 
egiptean a spus că discuțiile s-au 
concentrat asupra vizitei suveranului 
hașemit în S.U.A., a unei ample 
treceri în revistă a i procesului de 
pace și a posibilelor perspective pen
tru reînnoirea acestuia.

Autoritățile lsraeliene de ocupație 
continuă represiunile împotriva 
populației palestiniene de pe malul 
vestic al Iordanului. Astfel, potrivit 
agenției W.A.F.A., poliția israeliană 
a arestat miercuri 25 de copii pales
tinieni din tabăra Al-Amri, situată 
lingă Ramallah. Pe de altă parte, 65 
de juriști palestinieni din teritoriile 
arabe ocupate au adresat o notă de 
protest unor miniștri și comandanți 
militari israelieni în legătură cu 
practicile inumane aplicate prizonie
rilor palestinieni din închisorile 
israeliene, relevă agenția citată.

(Agerpres)

Sudanul, în perspectiva 

revenirii la o guvernare 

civila
LONDRA 26 (Agerpres). — Primul 

ministru al Sudanului. Dafallah Gi- 
zouli, a declarat că țara sa va reveni 
la un regim pe deplin civil după ale
gerile generale, programate să aibă 
loc în luna aprilie a anului viitor. în 
cadrul unei conferințe de presă des
fășurate la Londra, unde se află in 
vizită oficială, premierul sudanez a 
subliniat că guvernul său interimar 
și Consiliul Militar de Tranziție, for
mat după lovitura de stat militară 
din aprilie a. c., au luat o serie de 
măsuri în vederea asigurării unei re
veniri pașnice la o guvernare demo
cratică.
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octombrie — relatează agenția 
Chină Nouă. Se precizează că sate
litul a fost lansat de la centrul 
Jiuquan, din provincia Gansu, re
aducerea sa pe Pămint desfășurin- 
du-se în conformitate cu planul 
elaborat inițial. După cum a decla
rat o oficialitate a Ministerului 
Astronauticii, acest succes reprezin
tă un pas important înainte în 
dezvoltarea tehnologiei spațiale 
chineze, ajutînd la îndeplinirea 
programului de modernizare a eco
nomiei țării. Cu ajutorul satelitului 
s-au efectuat observații asupra re
surselor terestre, fiind de mare 
utilitate pentru dezvoltarea exploa
tării acestora.

NOTA DE PROTEST. într-o de
clarație dată publicității la Bogota, 
Partidul Comunist din Columbia a 
denunțat violarea de către agenți ai 
poliției secrete columbiene a sediu
lui organului central de presă al 
partidului — „Voz“. în legătură cu 
aceasta, conducerea P.C.C. a adre
sat o notă de protest președintelui 
Columbiei, Belisario Bentacour 
Cuartas, și ministrului de interne, 
solicitînd anchetarea cazului și pe
depsirea celor vinovați.


