
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJ1-VĂ! PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU__________ >_______ _________________ ’_____

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, la 19 
septembrie, pe Mokhtar Kaci-Ab-

dallah, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Algeriene Democratice și 
Populare în țara noastră. (Continua
re in pagina a V-a).
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Sub președinția Tbvărășului Nicolae Ceaușescu

Ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit, vineri, pe Anto
nio Sabino Cantuaria Guimaraes,

Republicii Federative
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare In calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re-

a Braziliei
publici! Federative a Braziliei în 
Republica Socialistă România. (Con
tinuare in pagina a V-a).

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

Apărător vajnic al țării, 
al neatîrnărîi sale

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, vineri, 19 
septembrie, a avut loc ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat un RAPORT CU PRI
VIRE LA REALIZAREA COMPLEXULUI 
HIDROTEHNIC TURNU MĂGURELE - 
NICOPOLE, pe care România și Bulgaria 
il construiesc, pe Dunâre, conform hotâri- 
rilor adoptate la cel mai inalt nivel. Co
mitetul Politic Executiv a aprobat măsuri
le propuse și a cerut ministerelor, celor
lalte organe centrale care participă la 
construcția complexului hidrotehnic să 
acționeze cu cea mai mare răspundere și 
fermitate pentru realizarea acestui impor
tant obiectiv energetic, in condițiile unei 
eficiențe cit mai ridicate și intr-un termen 
cit mai scurt.

Referindu-se, in general, la lucrările de 
amenajare a rîurilor, de construcții hidro
tehnice, de irigații, care se efectuează in 
țara noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca proiectele acestora să fie re
văzute și analizate temeinic, in vederea 
reducerii costurilor și a creșterii eficienței 
economice. S-a cerut, în același timp, 
Consiliului Național pentru Știință și Teh
nologie să elaboreze norme și criterii 
unitare pentru lucrările de acest gen, 
astfel incit să se asigure reducerea cores
punzătoare a consumurilor, a costurilor, 
ridicarea întregii activități din acest do
meniu la un nivel superior de calitate și 
eficiență.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat un RAPORT PRIVIND MODUL 
CUM AU FOST APLICATE, IN PRIMUL 
SEMESTRU AL ACESTUI AN, PREVEDERI
LE LEGII PRIVIND CONTROLUL PROVE
NIENȚEI UNOR BUNURI CARE NU AU 
FOST DOBINDITE IN MOD LICIT. S-a 
apreciat că, in prima jumătate a anului 
1986, s-a acționat cu mai multă fermitate 
in aplicarea prevederilor legii privind 
controlul averilor, a crescut preocuparea 
pentru prevenirea încălcărilor legii, pro
movarea eticii și echității socialiste, pen
tru combaterea mai hotărîtă a tendințelor 
de dobindire a unor bunuri și venituri 
fără muncă.

Comitetul Politic Executiv a cerut Comi
siei Centrale, comisiilor județene pentru 
îndrumarea și controlul unitar al aplicării 
legii, precum și ministerelor și celorlalte 
organe centrale cu atribuții in acest do
meniu să acționeze pe mai departe cu 
răspundere, exigență și fermitate în vede
rea prevenirii încălcării legilor, a rezol

vării mai operative a sesizărilor oamenilor 
muncii și aplicării consecvente a normelor 
eticii și echității socialiste, pentru desco
perirea și tragerea la răspundere a tutu
ror celor care acumulează bunuri fără 
muncă, cauzează pagube avutului obștesc 
și al cetățenilor, lovesc în interesele so
cietății, ale patriei noastre.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat PROPUNERILE PRIVIND 
PARTICIPAREA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA LA CEA DE-A 41-A SESIUNE A 
ADUNĂRII GENERALE A ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE. S-a stabilit ca, pe 
baza mandatului încredințat, delegația 
română să promoveze activ poziția Româ
niei socialiste, concepția și considerentele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, privind necesitatea de a se face totul 
in vederea opririi cursei înarmărilor și tre
cerii la măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară, pen
tru renunțarea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței în relațiile internațio
nale, rezolvarea pe cale pașnică, prin tra
tative, a tuturor conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state, pentru soluționarea 
globală a problemelor subdezvoltării — 
inclusiv a datoriilor externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare — și instaurarea noii 
ordini economice internaționale.

Comitetul Politic Executiv a cerut dele
gației române la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. să reafirme, de la tribuna 
înaltului forum internațional, voința Româ
niei socialiste de a acționa, în continuare, 
in spiritul hotâririlor Congresului al Xlll- 
lea al partidului, al orientărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea 
colaborării și conlucrării cu popoarele și 
forțele înaintate de pretutindeni în lupta 
pentru soluționarea constructivă a proble
melor complexe ce confruntă omenirea 
contemporană, pentru promovarea fermă 
a politicii de dezarmare și pace, de secu
ritate și înțelegere intre națiuni, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, fără arme 
și fără războaie.

In continuarea ședinței a fost prezen
tată o INFORMARE IN LEGĂTURĂ CU 
CONVORBIRILE, DE LA BUCUREȘTI, DIN
TRE PREȘEDINTELE REPUBLICII SO
CIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, Șl PRIMUL-MI- 
NISTRU AL REPUBLICII ELENE, ANDREAS 
PAPANDREU. Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere rezultatelor 
noii întilniri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul Andreas

Papandreu, care se înscrie în cadrul dia
logului tradițional româno-elen la nivel 
inalt, marcînd un nou momfent important 
în evoluția bunelor relații dintre cele 
două țări și popoare.

Comitetul Politic - Executiv a subliniat, 
cu satisfacție, că, in timpul convorbirilor, 
șeful statului român și primul-ministru 
elen au exprimat dorința comunâ de a 
dezvolta și mai puternic raporturile dintre 
România și Grecia, de a ridica la un nivel 
și mai inalt conlucrarea dintre ele - pe 
plan politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii de interes reci
proc. A fost evidențiată importanța în
țelegerilor și a documentelor convenite, 
care dau noi perspective colaborării și 
prieteniei româno-elene. S-a arătat că 
promovarea largă a cooperării dintre 
România și Grecia, pe baza stimei, ega
lității și avantajului reciproc, este in fo
losul ambelor țâri și popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării in Balcani, 
pe continentul european și in întreaga 
lume.

A fost reliefată, totodată, profunda 
semnificație a schimburilor de păreri pe 
care președintele României și premierul 
elen le-au avut în probleme actucle ale 
vieții internaționale. In acest sens, Comi
tetul Politic Executiv a relevat importanța 
deosebită a Declarației președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a primului-ministru 
al Republicii Elene, Andreas Papandreu, 
privind problemele dezarmării, păcii și co
laborării în Europa și m lume. S-a apre
ciat că acest important document reafir
mă voința fermă a României și Greciei de 
a intâri conlucrarea pe arena mondială, 
de a acționa, în continuare, pentru a se 
pune capăt politicii de înarmări, pentru 
înlăturarea pericolului unei catastrofe nu
cleare, pentru afirmarea unui curs nou in 
viața internațională — spre destindere, 
dezarmare, pace și colaborare in lume.

Aprobînd, în unanimitate, rezultate
le convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul-ministru 
Andreas Papandreu, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsurile ce se impun 
pentru înfăptuirea, in cele mai bune con
diții, a înțelegerilor stabilite, a obiective
lor de colaborare prevăzute, pentru extin
derea continuă a relațiilor tradiționale, 
prietenești dintre România și Grecia, 
dintre popoarele român și elen.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

A intrat In conștiința posterității 
numele domnului Tării Românești de 
la sfîrșitul secolului al XIV-Iea și 
începutul celui următor, Mircea, ca 
al unui voievod înțelept și chibzuit, 
al unui om al faptelor mari, politice 
și economice, sociale și culturale, 
prin înțelepciunea și chibzuință 
cu care a știut conduce țara în 
împrejurări deloc ușoare, cînd 
țări și popoare, unele după altele, 
erau îngenuncheate de iataganul oto
man, cînd conducătorii acestora — 
țari, despoți — își plecau capul în 
fața „neînvinsului" padișah, sultanul 
ce-și pornise oștile de achingii pen
tru biruința semilunei.

La Dunărea de Jos, Mircea, 
demn urmaș al lui Basarab „în
temeietorul", veghea cu grijă sta
tornică pentru soarta țării și a 
poporului, cu interesele cărora sa 
identificase deplin. Veghea și se pre
gătea, cu chibzuință și înțelepciune, 
pentru a înconjura primejdia, iar 
cînd aceasta nu putea fi înconjurată 
din cauza poftelor de cucerire ale dor
nicilor de cotropiri de țări și popoare, 
se întrecea in vitejie cu cei ce-1 ur
mau și-l ascultau cu sfințenie, cu în
credere deplină, știind că nu inte
resele personale îl îndeamnă la sa
crificii și jertfe, ci libertatea țării și 
fericirea poporului român. Popor 
care, prin vocația sa. a fost și este 
doritor de pace și bună conviețuire, 
nerîvnind la bunurile altora, apărîn- 
du-și, însă, la nevoie, drepturile și 
libertatea, cu jertfe și sacrificii ne
precupețite. z

Simultan cu apărarea tării, cu oas
tea sa „cea mare". Mircea, mîndrul 
voievod de la Argeș, s-a străduit să 
„lege" prietenii cu vecinii și cu. alții 
mai îndepărtați din punct de vedere 
geografic, apropiați însă prin inte
rese comune. Soliile viteazului domn 
român erau trimise cînd la vecinul 
din sud, cînd la cel din nord-vest. 
cind la cei din nord-est, fiindcă, so
cotea voievodul de la Argeș, era de 
absolută trebuință asocierea la lupta 
românilor Și a altor popoare pe care 
— ingenuncheate țările române — 
le-ar fi așteptat aceeași soartă. își 
îndreaptă, temerarul domn român, 
gîndurile și pașii. înainte de toate, 
spre cel mai apropiat din toate punc
tele de vedere, spre domnul Moldo
vei, viteaz și temerar și acesta. Pe
tru Mușat. împreună, solii domnului 
muntean și ai celui moldovean se În
dreaptă spre riga Poloniei, puternic 
prin întinderea stăpîniril sale, Vla
dislav Jagello. Cu care Mircea în
cheie la Radom, In toamna anului 
1389, în 10 octombrie, „legământ de 
prietenie nestrămutată, care să se 
țină de amindouă părțile în veci ne

stricat". Clauza fundamentală a tra
tatului era ajutorul reciproc, la ce
rere, „cu toată puterea si forțele sale", 
împotriva „atacului și incursiunii 
vrăjmăsești a regelui Ungariei si a 
vasalilor săi". Chibzuință diplomației 
i-a îndemnat pe aliati să-și înveș- 
mînteze in formule echivoce gindu- 
rile cu privire la „alti dușmani", care 
nu puteau fi decît otomanii în acele 
vremuri și în aceste locuri. Față de

600 DE ANI DE LA URCAREA 
PE TRON A MARELUI 

MIRCEA VOIEVOD

aceștia, flecare din cel doi proaspeți 
aliați se Îndatora să se ajute reciproc 
„după buna plăcere a liberei salț 
voinți, precum se cuvine prietenului 
să facă".

Urmările tratatului munteano-po- 
lon nu s-au lăsat așteptate. Regele 
Ungariei. Sigismund de Luxemburg, 
și mai ales îngimfata nobilime care 
de fapt clrmuia țara în acei ani. și-a 
dat seama că alianța dintre Mircea 
și Vladislav creează o situație cu to
tul nouă in echilibrul politico-mili- 
tar din această parte a Continentului, 
iar, ca urmare, planurile expansio
niste lipsite de rațiune se cuvin a fi 
părăsite. Cel puțin temporar, potrivit 
obiceiurilor și mentalității inrăiților 
conți și baroni ce se visau mari, dar 
in realitate erau foarte mici, pentru 
a fi reluate asemenea planuri cînd

conjunctura li s-ar fi părut favo
rabilă.

Dacă relațiile cu Ungaria ale celor 
doi aliați, in aparență, s-au îmbună
tățit, amenințarea otomană continua 
să fie o realitate pentru Tara Româ
nească. O incursiune — cu caracter 
de tatonare — a avut loc în anul 
1391, încheiată cu prăzi bogate pen
tru invadatori. Totuși, pierderile oto
mane au fost mari, deoarece Mircea 
„a trimis in rindurile martirilor 
unii musulmani", iar alții au fost 
luați in robie, potrivit știrilor con
semnate de înșiși cronicarii turci.

Cel ce se asemăna cu „Fulgerul" 
dintre sultanii otomani, care din 
mare cuceritor și neînvins oștean își 
sfîrșește viața într-o cușcă de lei, 
purtat astfel, in văzul lumii „spre 
înjosirea îngîmfării și umilirea ne
întrecutei ambiții", sultanul Baiazid, 
nu înțelegea să se împiedice de un 
„Bătrîn", Iar spre intimidarea dom
nului român, îi oferă alte exemple : 
țarul bulgar de la Tîrnovo, Șișman, 
e făcut prizonier, iar Bulgaria de ră- 
eărit transformată în pașalîc turcesa 
în 1393.

Era un memento care nu putea ră- 
jnîne fără urmări pentru Țara Ro
mânească și domnul acesteia — cre
deau sultan, viziri și pașale. Credință 
ce s-a dovedit pe deplin greșită, căci 
Marele Mircea Voievod și-a adunat 
toate puterile ostășești, dar mai ales 
a reușit să unească conștiințele româ
nești intr-o forță de nebiruit. „Neîn
vinsul" Baiazid suferă o grea înfrîn- 
gere la Rovine.

O nouă expediție, cu aceleași gîn- 
duri de pedepsire a temerarului domn 
român și de supunere a țârii, se în
cheie cu o nouă infrîngere a oștilor 
otomane, în toamna anului 1397, și 
recucerirea cetății Turnu. Ceea ce 
nu reușiră cavalerii înzăuați și In- 
gîmfați, la Nicopole, în 1396. izbin- 
diră din nou țăranii români sub con
ducerea temerarului lor domn.

Conșțiepț de Indîrjirea ingimfață 
și de îngimfarea indîrjitâ a sultanu
lui „Fulger" față de marele voie
vod român, care îndrăznea ceea ca 
nu se încumetaseră suveranii balca
nici, adică să se opună „visurilor" 
sale de mărire nemăsurată, viteazul 
Mircea Voievod se pregătește de 
alte înfruntări și de alte confruntări 
cu acel ce nu înțelegea ce înseamnă 
„dragostea de moșie" ce era „aseme
nea unui zid" : întărește cetățile 
existente și construiește altele, pa
văză la vadul Dunării, creează bănia
(Continuare în pag. a IV-a)

RECOLTAREA PORUMBULUI
in ritm mai intens, cu maximă răspundere 

pentru evitarea pierderilor

Un învățămînt revoluționar, odern, de înaltă calitate
Acest an școlar să marcheze un proces de perfecționare și mo

dernizare a întregului învățămînt, în concordanță cu obiectivele sta
bilite de Congresul al XlII-lea al partidului, cu noua etapă, superioa
ră, de dezvoltare a patriei noastre socialiste!

NICOLAE CEAUȘESCU
Inaugurarea actualului an de in- 

vățămînt 1986—1987 sub auspiciile 
generoase ale aprecierilor, îndemnu
rilor și sarcinilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în vizita 
de lucru, desfășurată, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la 15 sep
tembrie, in unități școlare, universi
tare și industriale din Capitală, în 
strălucita cuvîntare rostită de secre
tarul general al partidului la marea 
adunare populară de pe platforma 
Politehnicii, conferă activității coti
diene din școli și facultăți un ritm 
susținut, favorizează concentrarea 
preocupărilor creatoare în direcția 
obiectivelor fundamentale stabilite 
pentru noua etapă de muncă școlară 
și universitară. De aceea, în aceste 
zile, întregul corp profesoral, stu
denții, elevii, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, cu sprijinul or
ganizațiilor de tineret din școli și 
facultăți, sînt angajați In bătălia ca 
noul an de învățămînt să-și asocieze 
încă de la început cele mai înalte 
cote de calitate, prestigioase reali
zări obținute în planul pregătirii ti
nerei generații pentru muncă și 
viață, al conlucrării multilaterale, 
rodnice, cu unități de producție și 
de cercetare, așa cum o atestă și 
intervențiile participanților la anche
ta de față.

Prof. univ. dr. ing. Ion Dumitrache, 
decanul Facultății de automatică de 
la Institutul politehnic din Bucu
rești : „Pentru mine și colegii mei, 
pentru toți studenții noștri, recenta 
vizită de lucru efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în institu
tul nostru politehnic constituie un

eveniment remarcabil, un eveniment 
de referință, în raport de ale cărui 
semnificații vom directions întreaga 
activitate din facultatea noastră în 
noul an de învățămînt. Păstrăm ca 
pe o amintire prețioasă aprecierile 
încurajatoare pe care secretarul ge
neral al partidului le-a formulat în 
fața exponatelor reprezentînd cîteva 
dintre principalele realizări obținute 
de facultatea noastră în activitatea 
de conlucrare cu unitățile de produc
ție șl de cercetare, între care amin
tesc sistemele de caicul introduse 
deja în fabricație, echipamentele de 
automatizare cu microprocesoare, 
sistemele de supraveghere automată 
a proceselor de sudură, aplicații ale 
microcalculatoarelor în anticiparea 
complexă a unor procese de biosin- 
teză și a unor procese de încălzire 
din industria siderurgică.. Ne însușim 
pe deplin recomandările, sarcinile 
date de conducătorul partidului și 
statului nostru de a extinde și mal 
mult cercetările universitare, de a 
le asigura o finalitate economico- 
socială mereu mai înaltă și tocmai 
de aceea am elaborat un plan de 
perspectivă pe baza căruia ne-am 
propus să diversificăm gama echi
pamentelor numerice cu microproce
soare. să dezvoltăm noi sisteme de 
calcul apelînd la circuite larg inte
grate, noi sisteme de programe apli
cative pentru diverse domenii de 
activitate, inclusiv pentru cercetare- 
proiectare asistată de calculator. 
Avem cu deosebire in vedere extin
derea aplicațiilor calculatoarelor în 
automatizarea și robotizarea produc
ției din unele sectoare de bază, cum 
sînt industria chimică, energetică, 
siderurgică ș.a., șl pentru ca un

asemenea proces să înregistreze am
ploarea și perspectiva de care avem 
nevoie. vom implica și mai mult 
cercetarea fundamentală în acțiunile 
de integrare. De altfel, în legătură 
cu toate aceste orientări tematice, 
încheiem contracte care, pînă acum, 
se ridică la valoarea de 12 milioane 
lei ; pentru soluționarea optimă a 
tuturor temelor incluse în aceste 
contracte, dezvoltăm colectivele 
mixte, interdisciplinare, în care vom 
promova și studenți din anii mari, 
a căror pregătire superioară este 
stimulată, cum bine se știe, tocmai 
de participarea lor intensă, multila
terală, la acțiunile de integrare a 
invățămîntului cu cercetarea, proiec
tarea și producția".

Prof. univ. dr. ing. loan Vieru, 
secretarul comitetului de partid al 
Institutului agronomic din Iași : „In 
cei aproape 40 de ani de la înfiin
țare, Institutul agronomic ieșean a 
pregătit peste 10 mii de specialiști 
în domeniile agricol, horticol, zooteh
nic și medicină veterinară, care 
acum conduc unități de producție, 
de cercetare sau de Îndrumare in 
teritoriu, îndeosebi în județele din 
zona de est a țării. Legătura acestor 
foști studenți cu facultățile lor este 
vie, multilaterală, colaborarea lor cu 
cadrele didactice se extinde siste
matic și cu efecte benefice asupra 
sporirii performantelor productive 
realizate în zona în care ne desfă
șurăm activitatea. Pe această bază 
de colaborare, 81 de unități produc
tive și licee agroindustriale din ju
dețele Moldovei se află sub îndru
marea institutului, iar dintre aces
tea, în 10 unități de producție, no
minalizate de organele de partid și

de stat, aplicăm în mod prioritar 
realizările cercetării științifice, 
acordăm asistență tehnică și organi
zatorică pentru realizarea producți
ilor agricole de tip intensiv.

Nu-mi propun să Înfățișez aici re
zultatele obținute, unele dintre aces
tea fiind veritabile recorduri care 
și-au ciștigat aprecierea ca atare. 
Amintesc numai că în cincinalul pre
cedent, efectele economice în creș
terea producției vegetale și animale, 
inclusiv a producției de export, 
datorate sprijinului acordat de insti
tutul nostru, au fost cuantificate, 
de către organismele agricole din te
ritoriu, la 140 milioane lei. Țin insă 
să subliniez că sarcina formulată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la inau
gurarea actualului an de învățămînt, 
potrivit căreia Institutul agronomicX 
bucureștean — așadar, fiecare insti
tut agronomic al țării — să-și exer
cite răspunderea asupra agriculturii 
unuia sau mai multor județe, o 
asemenea sarcină ne onorează, ne 
angajează și pe noi in răspunderea 
față de dezvoltarea agriculturii ju
dețului Iași. Dispunem în acest sens 
de capacitatea științifică necesară șl 
tocmai de aceea ne exprimăm în
crederea că pe calea indicată de 
secretarul general al partidului vom 
reuși să asigurăm tehnologiilor ela
borate de universitari o valoare și 
mai inaltă, precum și aplicarea lor 
riguroasă în teren, cu respectarea 
întocmai a normelor de ordine și 
disciplină, care să conducă la obți
nerea de rezultate pe măsura exigen
țelor noii revoluții agrare".

Ing. Vasile Mărginean, directorul 
Liceului industrial .„Grivița Roșie" 
din București : „Liceul nostru a trăit 
un moment deosebit de emoționant 
prilejuit de vizita secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la deschi
derea noului an școlar. Folosesc 
acest prilej pentru a exprima cele 
mai fierbinți mulțumiri strălucitului 
conducător al partidului și al tării.
(Continuare în pag. a V-a)
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente, pe județe, in seara zilei de 18 septembrie (date furnizate 
de Ministerul Agriculturii)

Recoltarea, transportul și depozi
tarea porumbului concentrează, In 
aceste zile, principalele forțe și mij
loace mecanice din agricultură. Da
torită bunei organizări a muncii, 
cît și faptului că stadiul de vege
tație al porumbului este mult mai 
avansat decit in alți ani, în majo
ritatea unităților agricole, precum 
și în numeroase județe, lucrările 
se desfășoară in ritm rapid, ma- 
nifestîndu-se grijă și răspundere 
pentru evitarea oricăror pierderi. 
Ca atare, pînă în seara zilei de 18 
septembrie, potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii, 
porumbul a fost cules de pe 
1 126 500 hectare, reprezentînd 53 la 
șută din suprafața cultivată. Așa

cum rezultă din datele înscrise pe 
harta alăturată, lucrările sînt mai 
avansate în unitățile agricole din 
județele Suceava, Bacău, Olt, 
Vrancea, Giurgiu, Ialomița, Timiș, 
precum și în cele din sectorul a- 
gricol Ilfov.

tn unitățile agricole de stat și 
cooperatiste a mai rămas de recol
tat porumbul de pe aproximativ un 
milion de hectare. Pentru ca strîn- 
gerea recoltei — exceptînd cultura 
a doua — să se Încheie pînă Ia 1 
octombrie, așa cum s-a prevăzut 
In programul special aprobat la 
Consfătuirea cu activul de partid 
și de stat din agricultură, este ne
cesar să fie depășite simțitor vi

tezele zilnice de lucru planificate. 
Aceasta presupune o temeinică or
ganizare a muncii, folosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor me
canice, iar la recoltare, alături de 
cooperatori și de ceilalți oameni ai 
muncii din agricultură, să participe 
toți locuitorii satelor.

Timpul este avansat și. după o 
perioadă cu temperaturi excesiv de 
ridicate, au început ploile. Iată 
de ce este necesar ca, prin- 
tr-o amplă concentrare a forțelor 
și buna folosire a mijloacelor me
canice și de transport, întreaga re
coltă din cîmp să ajungă in cel 
mai scurt timp la locurile de depo
zitare.
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Pregătirea profesională și îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan-într-o relație directă

In ampla acțiune de mobilizare a tuturor forțelor Ia Înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe acest an, ca și pe întregul cincinal, perfecționarea 
continuă a pregătirii profesionale a oamenilor muncii cpnstituie o 
preocupare constantă a fiecărei organizații de partid. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al III-lea al oamenilor mun
cii, marile obiective, marile sarcini economice ce stau în fața unităților 
noastre industriale se pot realiza în bune condiții numai și numai cu 
oameni cu o înaltă calificare și pregătire profesională, cu bogate cu
noștințe tehnico-științifice și culturale. Cum acționează organele și or
ganizațiile de partid din municipiul Tulcea pentru ridicarea gradului 
de pregătire profesională și tehnică a oamenilor muncii ? Iată tema 
anchetei de față.

OBIECTIV IMPORTANT, PER
MANENT. în perioada care a tre
cut de la începutul anului, oame
nii muncii din majoritatea unități
lor industriale tulcene, mobilizați de 
organizațiile de partid, au obținut 
rezultate bune. A fost realizată o 
producție-marfă industrială supli
mentară în valoare de aproape 90 
milioane lei, materializată in pro
duse de mare necesitate pentru e- 
conomia națională. „Aceste rezulta
te au fost posibile — ne spune to
varășa Doina Belciug, secretar al 
Comitetului municipal Tulcea al 
P.C.R. — șî ca urmare a activită
ții desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid din municipiul 
nostru pentru asigurarea perfec
ționării permanente a pregătirii pro
fesionale a oamenilor muncii. în a- 
cest scop, în fiecare unitate econq- 
mică. organizațiile de partid au de
clanșat o largă muncă politico-edu- 
cativă. au acționat pentru găsirea, la 
fiecare loc de muncă, a unor for
me specifice, cit mai eficiente, de 
ridicare a gradului de pregătire pro
fesională a întregului personal mun
citor. pentru antrenarea sindicate
lor. a organizațiilor U.T.C. la buna 
organizare și desfășurare a acestei 
acțiuni".

O primă confirmare a acestei a- 
precieiri o constatăm la întreprin
derea de construcții nave și utilaj 
tehnologic. „Faptul că media cate
goriilor dq încadrare a personalului 
muncitor din întreprinderea noastră 
este de 2,4. iar cea a lucrărilor pe 
care trebuie să le executăm este de 
4,5 — ne spune tovarășul Vasile 
Stoian. secretar adjunct al comite
tului de partid — a impus luarea 
unor măsuri hotărîte in acest sens, 
în primul rînd, un colectiv larg, for
mat din membri ai activului de 
partid a controlat modul în care se 
desfășoară activitatea în fiecare din 
cele 40 de cursuri de ridicare a pre
gătirii profesionale. A rezultat că 
multe cursuri nu se desfășurau în 
mod corespunzător. în unele secții 

; acestea aveau un caracter formal, 
I imprimat uneori chiar de lectorii 

acestora. în același timp, birourile 
unor organizații de bază nu se pre- 

i ocupau de faptul că în cadrul cursu
rilor nu se desfășurau dezbateri 
concrete, aplicații practice care să 
asigure o bună eficiență acestora. 
Așa se explică și numărul mare de 

! absente ale unor cursanți. Acolo 
' unde s-au constatat astfel de situa- 
j ții. comitetul de partid a decis în

locuirea lectorilor și reluarea cursu
rilor. în al doilea rînd, concluziile 

i desprinse din acest control au fost 
dezbătute într-o plenară a comite- 

i tului de partid, apoi în adunările 
j generale ale organizațiilor de bază, 
i stabilindu-se măsuri concrete, răs- 
I punderi precise pentru anumlți to- 
I varăsl din conducerea întreprinderii, 
, pentru grupele sindicale și organi- 
i zațiile U.T.C., a căror înfăptuire 
I este urmărită acum cu rigurozitate, 
■ săptămînal".

FIECĂRUI CURS — O EFICIENȚA 
MAXIMA ! La întreprinderea de 
alumină, productivitatea muncii este 
prevăzută să crească în acest an cu 
peste 15 la sută. Cum cele mai 
multe instalații din dotarea unității 
sint la nivelul tehnicii mondiale, 
calea principală de îmbunătățire a 
parametrilor lor de funcționare o 
constituie, înainte de orice, perfec
ționarea pregătirii celor ce le deser
vesc. „Tocmai de aceea — preci
zează tovarășul Vasile Ursu, secre
tarul comitetului de partid din în
treprindere — încă din ultimele 
luni ale anului trecut am cerut tu
turor organizațiilor de bază să ana
lizeze posibilitățile de creștere a 
eficientei acțiunii de perfecționare 
a pregătirii profesionale a oameni
lor muncii. Pe secții, ateliere și in
stalații au avut loc dezbateri pe 
această temă, în cadrul cărora s-au

făcut numeroase propuneri. Toate 
acestea le-am discutat apoi în ple
nara comună a comitetului de partid 
și a consiliului oamenilor muncii.

stalațiilor. Cit despre eficienta aces
tei acțiuni, ea își găsește ma
terializarea în faptul că sarcina de 
creștere a productivității muncii pe 
opt luni din acest an a fost depășită 
cu aproape 3 la sută.

O bună experiență în acest dome
niu există și la combinatul meta
lurgic, unde a fost organizată „poli
tehnica muncitorească pentru tineri", 
în care sînt cuprinși 641 de metalur- 
giști. Sub conducerea a 37 de ingi
neri cu bogată experiență, timp de 
un an tinerii respectivi se perfecțio
nează la locul de muncă, sub aspect 
teoretic și practic.

PRIORITĂȚILE ECONOMICE -

PE AGENDA ACTIVITĂȚII DE PARTID

unde am stabilit un amplu program 
de măsuri privind reorganizarea ac
tivității de perfecționare profesio
nală. De data aceasta, cursurile — 
în număr de 67 — au fost organi
zate pe formații de muncă, pe 
ateliere sau instalații. Ca lectori ai 
cercurilor au fost stabiliți cei mai 
buni și experimentați ingineri, iar 
cadrele tehnice din conducerea în
treprinderii au primit ca sarcină de 
partid să răspundă de buna desfă
șurare a unui anumit număr de 
cercuri". Demn de relevat — așa 
cum am constatat în toate secțiile 
— este faptul că acum dezbaterile 
cursurilor se desfășoară nu în săli, 
ci direct la locul de muncă. în fe
lul acesta, fiecare cursant iși însu
șește practic noi amănunte ale teh
nologiei de lucru la instalațiile 
respective, modalitățile concrete în 
care să acționeze, în diferite situa
ții, pentru a asigura funcționarea la 
înalti parametri a utilajelor și in

NU ESTE DOAR O COINCIDEN
ȚA ! în cadrul anchetei noastre in 
unități economice tulcene, am întîl- 
nit însă și altfel de situații. Nu este 
deloc o simplă intimplare faptul că 
la întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice, spre exemplu, se 
Înregistrau restante în îndeplinirea 
unor indicatori importanți ai pla
nului. ca, de pildă, la creșterea pro
ductivității muncii. Deși unitatea 
este relativ nouă, cu utilaje și in
stalații moderne, unde își desfășoară 
activitatea un mare număr de tineri, 
totuși aici preocuparea pentru per
fecționarea sistematică a pregătirii 
profesionale, în special a tinerilor, 
este organizată superficial, ba s-ar 
putea spune că este lăsată la voia 
întimplării. în legătură cu ridicarea 
pregătirii profesionale s-a discutat 
atit în comitetul de partid, cît și în 
consiliul oamenilor muncii, s-au 
stabilit unele măsuri utile, dar de

înfăptuirea lor nu s-a mai preocu
pat practic nimeni. Aceeași situație 
există și la Antrepriza de construc
ții industriale. Să luăm doar șantie
rul de la Combinatul metalurgic, 
unde se construiesc obiective de in
vestiții deosebit de importante. Aici 
lucrează aproape 1 800 de construc
tori. Dar termenele de punere in 
funcțiune n-au fost respectate, pro
ductivitatea muncii pe lucrător este 
sub cea planificată, iar calitatea lu
crărilor lasă deseori de dorit. In 
schimb, de măsuri pentru perfecțio
narea pregătirii profesionale a unor 
lucrători, deși se simte acută ne
voie. după cum recunosc înșiși to
varășii din conducerea șantierului, 
nu se ocupă nimeni.

Subscriem întru totul la ideea to
varășei secretare a comitetului mu
nicipal de partid că nu este doar o 
coincidentă între faptul că unele 
unități nu-și realizează în întregime 
sarcinile de plan și lipsa de preo
cupare sistematică pentru ridicarea 
calificării oamenilor în unitățile 
respective. Considerăm însă că nici 
Comitetul municipal de partid 
Tulcea nu a făcut totul pentru ca 
experiența bună existentă în acest 
domeniu în numeroase organizații 
de partid să fie cunoscută și aplicată 
concret, efectiv în toate unitățile 
economice din municipiu și, mai 
ales, pentru sprijinirea și ajutorarea 
cu stăruință, cu perseverență, pînă 
la îndreptarea lucrurilor, a acelor 
organizații de bază unde există încă 
anumite neajunsuri. Perfecționarea 
continuă a pregătirii profesionale a 
tuturor oamenilor muncii, inclusiv a 
cadrelor tehnice, a celor din condu
cerile întreprinderilor, trebuie să 
constituie un obiectiv permanent al 
fiecărei organizații de partid, al 
consiliilor oamenilor muncii, iar 
realizarea acestuia, controlată și 
sprijinită sistematic, prin toate căile, 
de către comitetul municipal de 
partid.

Ne cui al AM1HULESEI 
Alexandru P1NTEA

O lecție deschisă despre albinărit
Se adunaseră la clubul Fabricii 

de confecții și tricotaje București 
peste o sută de persoane din sec
torul 6 al Capitalei. Era ultima 
prelegere la care asistau. Le-a 
vorbit Nicolae Bărbulescu, unul 
din promotorii cursurilor pentru 
apicultori amatori organizate de 
Asociația crescătorilor de albine, 
filiala bucureșteană. Auditoriul 7 
Muncitori, tehnicieni, ingineri, me
dici, profesori, oameni de cele mai 
diferite profesii, mulți pensionari, 

• dar și destui tineri, animați de do
rința de a deprinde alfabetul albi- 
nărltului. Aveau nevoie de îndru
mare, de răspunsuri la multe pro
bleme : cum să stringă mai bina 
polenul ; cum să-și întărească fa
miliile de albine ; cum se combate 
condensul din stup și cite altele. 
Flecare întrebare căpăta răspunsul 
cuvenit. „Dascălul", cum îi spun 
cursanții, nu deține diplomă uni
versitară. Are însă șasa decenii 
de albinărit, Îndeletnicire Însușită 
temeinic din propria practică, de 
la alți prisăcari, din cărți și re
viste de specialitate.

— Vă invit la un schimb de ex
periență în comuna Otopeni, la 
prisaca mea — spusese el Ia în
chiderea cursurilor.

In ziua sorocită i-am urmat în
demnul. Sub pomii din curtea ca
sei — patru rînduri de stupi șl 
prisăcarul, în halat, cu masca de 
protecție pe față, mereu în miș
care, neobosit la cei 70 de ani ai 
săi. Vizitatorii. în număr dublu 
fată de cei înscriși la cursuri, s-au 
perindat de dimineața pînă seara, 
dorind să vadă, cerind explicații. 
Au urmat demonstrații. discuții. 
La un moment dat, Nicolae Băr
bulescu a ridicat capacul unui 
stup, arătind sistemul său de a 
izola „casa albinelor" împotriva 
intemperiilor. Fiecare din cei 40 de 
stupi era o pledoarie pentru mun
ca făcută cu știință, răbdare și

har. A arătat Întreaga sa recuzită 
apicolă, explicînd cum se confec
ționează. cum se folosește, fără se
crete, fără omisiuni. La un mo
ment dat, o albină și-a înfipt acul 
în mina prisăcarului. A așteptat 
cîteva clipe, apoi a extras acul. 
Este terapia cotidiană cu care iși 
domină ritmul dezordonat al ini
mii. A recurs la ea întîmplător, 
observînd. într-un moment de 
cumpănă, că pulsul s-a domolit 
după două înțepături de albine. 
Zgîriindu-se într-o scîndură, și-a 
picurat o soluție pe proaspăta 
rană. Aflăm că este o tinctură de 
propolis dizolvat în alcool. CU ea 
vindecă plăgi, erupții cutanate, sto
pează evoluția herpesului.

Profităm de o scurtă pauză pen
tru a schimba cîteva cuvinte. Re
ținem că anul acesta a contractat 
cu asociația 6 kg propolis, 100 kg 
miere, 50 kg polen. Producția ce 
va rămîne este hărăzită pentru 
hrana albinelor și pentru consu
mul familiei. „N-am urmărit să 
mă îmbogățesc din albinărit. El a 
fost și a rămas pasiunea vieții 
mele. Practicindu-1, mi-am îmbu
nătățit insă viața și sănătatea, 
mi-am făcut mulți prieteni, am 
continuat să fiu prezent și activ 
în viața socială, să pot primi șl 
dărui din cunoștințele mele. 
Cursurile noastre, întilnirile api
cultorilor sînt importante. Ni se 
cere și nouă, apicultorilor ama
tori, să contribuim la dublarea 
producției, să venim cu noutăți. 
Asta încerc să fac și eu prin ac
tivitatea pe care o desfășor în ca
drul asociației, a filialei noastre. 
Alături de alți lectori-practicienl 
fac experiențe, vară și iarnă, în
cerc să îmbunătățesc metodele 
vechi. Doriți să vă dau un exem
plu ? Și mai multe, dacă este ne
voie. Am introdus, de pildă, o me
todă nouă de constituire a roiuri- 
lor, care necesită o cantitate mică

de material biologic. Nu aștept 
roirea albinelor. Creez singur ro
iuri noi prin narcotizarea insecte
lor cu azotat de amoniu, Pierzîn- 
du-și simțul de orientare, ele nu 
mai trebuie deplasate din curte ca 
Bă-și creeze reflexul de a veni la 
noul stup. Și, ca să nu fie singu
lar, voi da încă un exemplu. Lite
ratura de specialitate recomandă 
introducerea botcilor la 24 de ore 
de Ia constituirea roiului. Eu las 
să treacă opt zile, și rezultatele 
sint mai bune. O dovedește expe
riența mea, pe care au preluat-o și 
alții".

După aceste exemplificări, după 
cele auzite și văzute am înțeles de 
ce în afară de începători erau pre- 
zenți la Otopeni și stupari cu ex
periență. Unul dintre ei spusese 
că se ocupă cu apicultura de 30 de 
ani. „Și mai vreți să luați lecții?" 
a fost întrebat. „Fiecare apicultor, 
oricit de cunoscător ar fi, are de 
primit și de dat cite ceva. Dar 
gazda e prietenul meu. Și nu pre
get, cînd am timp, să trec pe aici. 
Mai vorbim, ne mai sfătuim. în- 
tîlnirile noastre h-au fost nici
odată pierdere de vreme".

Plecăm, mai mulți vizitatori de
odată, mulțumindu-i gazdei. Unii 
traversează șoseaua ca să ia auto
buzul spre Capitală. Alții vor 
porni în sens contrar, pentru că 
au venit de la Buftea, de la 
Băicoi și din alte localități. Deși 
au stupi mulți și buni, aflînd de 
lecția deschisă, au venit să dobîn- 
dească noi cunoștințe. în aștepta
rea autobuzului, cel din Buftea 
propune : să recapitulăm ce am 
învățat astăzi... Și începe să înșire 
noutățile. S-au dovedit nu numai 
numeroase, dar și valoroase. Pen
tru ei, pentru alti crescători de al
bine, pentru progresul apiculturii 
noastre în general.

Gabriela BONDOC

$

EXIGENTELE MECANISMULUI ECONOMICO-FINANCIAR 

CONSECVENT APLICATE Șl IN UNITĂȚILE MICII INDUSTRII 

Studiul cererii populației, buna organizare 
a producției - condiții și premise ale eficientei
• Opțiunea pentru nou, calea spre asigurarea rentabilității 
® Satisfacerea cerințelor pieței înseamnă și resurse pentru auto
finanțare • Imperativul zilei — dublarea productivității • Polica

lificarea, exigență a autoconducerii muncitorești
„în conformitate cu prevederile 

programelor stabilite, va trebui să 
luăm toate măsurile astfel Incit 
fiecare unitate, fiecare sector de ac
tivitate să funcționeze pe baza prin
cipiilor autoconducerii,. autogestiunii, 
să asigure ca fiecare produs să se 
realizeze cu o eficientă și o renta
bilitate maxime", sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al III- 
lea Congres al oamenilor muncii, 
precizînd cu claritate cerințele de 
bază ale mecanismului economico- 
financiar în actuala etapă, direcțiile 
de urmat pentru îndeplinirea aces
tora. Cum este bine cunoscut, noul 
mecanism economico-financiar im
pune, înainte de toate, respectarea 
riguroasă a planului și contractelor 
economice, realizarea sortimentală a 
producției fizice, sporirea valorii 
nou create, a beneficiilor și renta
bilității.

Sint imperative care jalonează și 
activitatea de industrie mică, sector 
în continuă dezvoltare, ce tre
buie să atingă în următorii ani. pînă 
în 1990, conform hotăririlor ultimu
lui congres al consiliilor populare, 
o pondere de circa 18—20 la sută in 
ansamblul producției Industriale a 
țării. Numai prin aplicarea fermă a 
cerințelor noului mecanism econo
mico-financiar. printr-o riguroasă 
utilizare a pîrghiilor acestuia, prin 
buna organizare a producției și a 
muncii, prin,tr-un efort de Înnoire

continuă a tehnologiilor și produse
lor, de ridicare a calificării oameni
lor, industria mică poate să-și în
deplinească la un grad superior de 
eficiență. sarcinile și obiectivele 
atribuite, între care de primă im
portanță este dezvoltarea producției 
bunurilor de consum. în vederea sa-

Insemnărl din județul 
Satu Mare

tisfaceril tot mai bune a cerințelor 
populației.

în baza unor asemenea comanda
mente acționează și colectivul în
treprinderii de producție industrială 
și prestări servicii (I.J.P.I.P.S.) a 
Consiliului popular județean Satu 
Mare.

Buna experiență — atestată de 
fapte. în industria mică, organizarea 
producției este influențată de cu
noașterea cererii, de adaptarea con
tinuă la cerințele beneficiarilor. 
Este șl concluzia ce se degajă din 
discuția purtată cu directorul 
I.J.P.I.P.S. Satu Mare, inginerul 
Dorel Timoc :

— încă de la înființarea întreprin
derii, în urmă cu trei ani. consiliul 
de conducere al oamenilor muncii a 
pornit de la ideea că. pentru a ne

încadra în condițiile de rentabili
tate și a spori continuu productivi
tatea muncii, este necesară cunoaș
terea permanentă a cererii, nomina
lizarea acelor produse ce se caută, 
pentru a nu crea stocuri de produse 
greu vandabile și a nu imobiliza 
fondurile unității. Ca urmare, s-a 
trecut la studierea pieței — expe
riență încă nouă în ce ne privește, 
dar care și-a dovedit întru totul 
eficacitatea.

— Cum procedați, în mod con
cret ?

— în afară de cele trei magazine 
de prezentare — prin care testăm 
noile produse, respectiv obiecte de 
uz casnic și gospodăresc, mic mo
bilier, unelte și scule agricole etc. 
— maî există și alte forme de cu
noaștere a cerințelor pieței, ce con
stituie, spunem noi, „sistemul in
formațional" al întreprinderii. De 
mare folos ne sînt în acest sens 
consultările cu gestionarii din ma
gazinele comerțului de stat si co
operației, precum și analizele con
siliului popular județean și ale ce
lorlalte organe cu atribuții în pri
vința micii industrii. în plus, tre
buie adăugat fluxul de informa
ții și date obținut prin însuși ca
drul organizatoric al întreprinderii, 
prin subunitățile repartizate în ju
deț, ce constituie adevărate puncte 
de dispecerat, control si urmărire, 
atit a producției, cît și a cererii 
locale.

De fapt, prin crearea acestei uni
tăți, consiliul popular județean a 
urmărit realizarea unei rețele de 
producție și prestări care să cu
prindă întregul județ, cu unități de 
bază în Satu Mare și Negrești-Oaș

și cu unele mai mici în localități 
precum Cărei, Tășnad, Medieșu 
Aurit, Turț, Supur, Certeze și al
tele. O asemenea organizare pre
zintă și alte avantaje însemnate, 
între care folosirea intensivă a re
surselor locale (agregate minerale 
de balastieră, tufuri vulcanice, pă- 
mînturi colorate și argiloase. ră
chita, lemnul etc), economisirea de 
fonduri fixe (unele ateliere fiind 
deschise chiar im imobilele lucrăto
rilor, la domiciliul lor), folosirea efi
cientă și stabilizarea forței de 
muncă și altele.

Cuvintul de ordine al autogestiu
nii : creșterea eficientei. Atenția 
dată bunei organizări explică în 
mare măsură și rezultatele deose
bite obținute de întreprindere, care 
in numai trei ani și-a dublat pro
ducția. Criteriul de bază la extin
derea activității a fost eficiența, 
ceea ce a condus la realizarea per
manentă a beneficiilor planificate, 
mai mari de 2,5 ori in acest an față 
de 1983. Acest lucru a și permis în
treprinderii să vireze la bugetul 
consiliului popular județean, în 
scurtul timp de la înființarea sa, 
peste 60 milioane lei, contribuind în 
mod substanțial la autofinanțarea 
județului.

Demne de relevat sînt, de aseme
nea, eforturile pentru reducerea 
cheltuielilor de producție și in pri
mul rînd a celor materiale, care au 
fost în 1985 cu aproape 25 de lei 
mai mici la o mie de lei producție- 
marfă decit în anul precedent. Iar 
anul acesta, costurile de producție 
Înregistrează o tendință de scădere 
și mai accentuată, ceea ce determină 
creșterea corelată a producției nete. 
Pe de altă parte. valoarea nou 
creată a sporit în ponderea produc
ției totale și prin creșterea produc
tivității muncii, care, cu cei circa 
145 000 de lei pe lucrător, se apropie 
de productivitatea obținută în unele 
unități republicane. Dar „bătălia" 
cea mal susținută se. va duce, in 
continuare, tot fn domeniul creșterii 
productivității muncii, care trebuie 
să se dubleze pînă la sfirșitul aces
tui cincinal. O premisă favorabilă 
este aceea că, „la zi", planul este 
realizat Ia acest indicator — și chiar 
depășit cu cîteva procente.

înnoirea producției, prin înnoirea 
tehnologiilor și perfecționarea califi
cării. Dacă ar fl să găsim un nu-

CASA CU MULTI COPII ! t j
j semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii '

în urmă cu aproape 10 ani, în viata 
multor femei din municipiul Hune
doara, a altor oameni ai muncii, 
survenea un eveniment deosebit. 
Din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au încăput să se 
înalte, chiar in vecinătatea marelui 
combinat siderurgic,"două noi unități 
ale industriei ușoare. Apoi au intrat 
în funcțiune : întreprinderea de tri
cotaje tip lină și fabrica de încăl
țăminte. Scopul lor era bine definit. 
Pe de o parte — repartizarea rațio
nală a forțelor de producție, dezvol
tarea armonioasă a ramurilor indus
triale. iar pe de alta — crearea unor 
noi locuri de muncă pentru soțiile și 
fiicele unui însemnat număr de oa
meni ai muncii : 
siderurgiști, mi- _______ 
neri, constructori.

— O dată 
intrarea in pro
ducție 
două unități eco
nomice, așa cum 
e firesc, condi
ția femeilor s-a 
schimbat — ne 
spunea tovarășa 
Speranța Birnă, 
secretar al Comi
tetului municipal 
de partid Hune
doara. Cele mai 
multe dintre fe- 

casnice. începerea 
de calificare, intrarea 

primele retribuții

a
cu

celor

seamănă cu a multor altor tovarășe 
de-ale ei. Muncește în unitate de la 
început și a urcat cu pasiune și hăt» 
nicie multe trepte ale meseriei. E fe
ricită că are patru copii, că alături de 
soțul ei, Traian Simina, laminorist, 
șef de tură la combinatul siderurgic, 
duce o adevărată viață de oameni 
demni ai zilelor noastre. în aparta
mentul 51 de la etajul VI al blocului 
nr. 1 din strada Avram Iancu, viața 
pulsează din plin. Mircea de 13 ani, 
Dan de 11 ani. Liviu de 10 ani și 
Ralucă de aproape 6 ani aduc întot
deauna bucuria și fericirea părinților 
Si a bunicilor care sînt mereu pre- 
zenți printre ei. Părinții, recunoscuți 
la locurile lor de producție pentru 
hărnicie și înaltă pregătire profesio-

din producție, că, față de anul în care 
ne-am atins parametrii proiectați, va
loarea volumului producției indus
triale a crescut de 2,3 ori, ca urmare 
a îmbunătățirii structurii calitative a 
producției.

Cu aceeași mindrie și satisfacție 
ne-au vorbit despre activitatea lor și 
femeile de la fabrica de încălțăminte, 
unde, din cei peste 1 200 încadrați in 
producție, 92 la sută sînt femei. 
Tovarășa Maria Costa, directorul fa
bricii. ne-a vorbit despre multe fe
mei, despre munca lor însufletitoare, 
despre faptul că toate femeile căsă
torite si-au întemeiat o familie trai
nică. in care cresc multi copii.

Biografia a două 
Emilia Pop și■

Harnice,
vrednice mame

muncitoare,

Semnificații ale unor biografii contemporane 
din județul Hunedoara

mei fuseseră 
cursurilor 
în producție, 
au constituit evenimente de neui
tat in viața lor, a familiilor lor. 
Adăugind calității de soție sau 
de mamă pe aceea de muncitoare, 
hunedorencele au cunoscut șansele 
unor noi prilejuri de afirmare socia
lă și umană, noi satisfacții, de la a- 
ceea de a spori prin veniturile lor 
din muncă bugetul familiilor la a- 
ceea de a ști că au un aport mai 
mare și mai direct la viața socială. 
Dar aceste satisfacții nu ar fi fost 
posibile dacă nu ar fi existat condi
țiile generoase multilaterale create 
de partidul și statul nostru pentru ca 
ele. femeile muncitoare, să poată 
să-și îndeplinească în continuare și 
menirea de soții, de mame.

Se remarcă această idee, a demni
tății femeii muncitoare, în cadrul nu
meroaselor dialoguri purtate cu mul
te femei din cele două unități eco
nomice. Fiindcă trebuie să subliniem 
că hunedorencele din întreprinderi
le amintite sint în majoritatea lor 
mame, nasc și cresc mulți copii. Este 
pe cale configurarea unei frumoase 
tradiții, ca fiecare muncitoare să fie 
familistă și fiecare familie să creas
că cît mai multi copii. La întreprin
derea de tricotaje tip lină, de exem
plu. Ia fiecare femeie căsătorită re
vin — în medie — trei copii.

Mariana Simina, ajutor de maistru, 
este mamă a patru copii. Biografia ei

nală. pentru dăruirea lor în muncă, 
își cresc cu răspundere copiii. Amin- 
doi părinții 
moașe, iar 
stat pentru 
pletează, în 
m iii ei; Deci 
buie pentru 
sint crescuți și educați în 
dragostei și al respectului 
muncă. Este o regulă ca 
mare să se preocupe de cel 
Au învățat ca împreună să asculte si 
să vizioneze emisiuni la radio și te
levizor, să se ducă la filme sau să 
se joace. Tatăl lor îi îndeamnă și-i 
îndrumă să facă sport. Merg împre
ună la bazinul de înot, la meciurile 
de fotbal sau în excursii.

— Pe oricare dintre femei le-ați 
întreba, fiecare vă va spune cît de 
mult a contat intrarea lor într-un co
lectiv de muncă — ne spunea Maria 
Dragotă, secretar al comitetului de 
partid de Ia întreprinderea de con- 
fecții-tricotaje. Aici au învățat și mai 
ales s-au perfecționat în meserie, dar 
cite nu au cîștigat ca femei. ca 
mame ! Cu mîndrie putem afirma că. 
încă de la început, au fost inițiate o 
seamă de acțiuni în sprijinul consti
tuirii familiilor, al consolidării lor și 
al educării viitoarelor mame. Nu 
există muncitoare să nu fie mîndră 
că întreprinderea noastră se numără 
printre cele mai bune din țară, că in 
prezent se exportă peste jumătate

realizează ciștigurl fru- 
ajutorul primit de la 

creșterea copiilor com- 
mod fericit, bugetul fa- 
copiii au tot ce le tre- 
a fi sănătoși și viguroși, 

spiritul 
pentru 

cel mai 
mai mic.

din acestea, 
Jenica Panaite, 

amindouă confec- 
ționere, se asea
mănă ca atîtea 
altele. Fiecare 
din cele două fe
mei au fost cas
nice și au intrat 
în producție de 
la începutul ac
tivității fabricii. 
Amîndouă au cite 
3 copii. Soțul E- 
miliei, luliu Pop, 
este miner la 
Teliuc, iar al Je- 
nicăi. Dumitru 
Panaite. siderur- 
gist. Pentru fie- 

două femei înca-care din aceste
drarea in producție a constituit In
tegrarea într-o mare familie mun
citorească. începerea unei vieți noi.

— N-o să uit niciodată prima mea 
zi de producție — ni se destăinuia cu 
emoție Jenica Panaite. Mă simțeam 
alt om. Eram mîndră că, de acum în
colo, fac parte din marele detașa
ment al clasei muncitoare, că pot să-l 
privesc cu și mai multă demnitate pe 
copiii mei, pe care-i creștem. îm
preună cu soțul meu, în spiritul dra
gostei și al pasiunii pentru muncă, 
pentru oameni.

Viată de om, viață de cetățean. 
Realități simple, aproape nebăgate în 
seamă, ale zilelor noastre. Cit efort 
social, cită înaltă grijă și înțelepciune 
din partea factorilor de conducere 
presupune însă asigurarea condițiilor 
materiale, financiare, sociale, ca a- 
ceste realități simple să poată exis
ta ! A fi muncitoare, soție și mamă, 
a fi prezentă activ atit în viata de 
familie, cit și în viața economică și 
socială — iată pc^ibilitatea generoa
să. existentă la scara întregii socie
tăți. pentru femeile României socia
liste. Ilustrată, in cazul reportajului 
de față, prin cîteva biografii, selec
ționate la întîmplare. din marea bio
grafie nouă a poporului nostru.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii

mitor comun al surselor de creștere 
a eficientei am putea spune că aces
ta constă în „investiția de gindire", 
de ingeniozitate, în eforturile de în
noire a tehnologiilor și produselor. 
Astfel, din dorința ca produsele „să 
aibă căutare", să fie la înălțimea 
exigentelor pieței interne și externe, 
s-a creat. în cadrul întreprinderii, 
destul de recent, și un atelier de 
proiectări, ce se prezintă deja cu o 
serie de realizări notabile. Printre ele 
se numără anumite scule și 
agricole, 
tracțiune 
labile cu 
turi cu 
sări etc.

— în afara conceperii unor pro
duse noi, se are în vedere și regîn- 
direa celor învechite — ne-a spus 
șeful atelierului de proiectare, ingi
nerul Koss Adalbert — în vederea 
îmbunătățirii parametrilor calitativi- 
funcționali și reducerii costurilor. 
In prezent lucrăm la o serie de 
proiecte pentru îmbunătățirea insta
lațiilor eoliene furnizate unor co
mune, precum și a preselor de ulei, 
din dotarea cîtorva mori sătești.

înnoirea și diversificarea produc
ției, atenția dată calității explică 
de ce la această unitate de Industrie 
mică toate cele circa 250 tipuri de 
produse au desfacere asigurată, ne- 
inregistrîndu-se refuzuri calitative.

Toate aceste rezultate sînt, în ul
timă analiză, un efect al perfecțio
nării cadrelor, al ridicării calificării 
și extinderii policalificării lucrători
lor, al implicării lor cît mai respon
sabile în procesul de producție. în 
spiritul exigențelor autoconducerii 
muncitorești. Adevărate performanțe 
ale policalificării am întîlnit in ate
lierul întreprinderii din comuna Cer
teze, unde fiecare din cei patru lu
crători practică patru, cinci meserii, 
sau în atelierul de tricotat din Ne
grești. Dar policalificarea tinde să se 
generalizeze. De altfel, nici unul din
tre cei circa 2 000 de lucrători nu ar 
putea solicita încadrarea intr-o ca
tegorie superioară pînă cînd nu ob
ține atestatul, eliberat de conducerea 
întreprinderii, că și-a însușit cel 
puțin incă o meserie. în afara celei 
de bază.

unelte 
precum grapa stelată cu 
animală. căruțele bascu- 
pompă manuală, adăpos- 
hrănitoare pentru pă-

Ion MARIN
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"
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E oare scumpa 
amabilitatea ?

Pare un adevăr e- 
lementar, i 
o tautologie, 
tepta de la 
unitate creată pentru 
a presta servicii să 
manifeste... serviabi- 
litate. 
ceasta 
finiție 
scopul . 
fost creată, 
pentru care ființează. 
Și dacă aceasta este 
— și trebuie să fie — 
o cerință generală 
pentru asemenea 
tăți. cu atît este 
valabilă în cazul 
servicii legale, 
mente

aproape 
a aș- 

i orice

Pentru că a- 
este prin de- 
misiunea sa, 

pentru care a 
rațiunea

uni- 
mai 

unor 
mo- 

unde 
tre-

aparte, 
amabilitatea 
bui să se 
întotdeauna 
betul, cu 
chiar gingășia.

Cum este cazul unul 
magazin cu un profil 
aparte, respectiv cel 
din strada Gabroveni 
nr. 4 : „închirieri de 
obiecte pentru ocazii 
speciale". Este locul 
la care vin mai ales 
mirii și miresele, ti
neri care trăiesc zile 
din cele mai frumoase 
ale lor. Părinți și 
rude, prieteni și co
legi, vecini și necu
noscut! privesc cu 
bucurie șl emoție cînd 
trece o nuntă. Iar ati
tudinea este doar un 
ecou al stimei și res
pectului societății față 
de instituția familiei.

Faptul că o serie 
de unități pentru ser
virea populației au

ar 
însoțească 
cu zîm- 
atenția șl

oportunitatea 
prestații de ser- 
pentru aseme- 
ocazii, în con- 
de estetică și 

igienă foarte bune, e 
lăudabil, și 
semn de 
cială. Ce te 
cînd grija 
sentimentele 
rale, atitudinea gene
rală încap pe sufletul 
și pe năravul unui 
personaj cum este 
gestionara unității din 
strada

Am 
zarea 
ției și 
să credem. Am veri
ficat „pe viu" (înso
țind un grup de soli
citante) și eram uluiți 
de ce ne-a fost dat să 
vedem și să auzim. Ce 
mimică 
gătoare 
vorbe 
goase ! 
ore în 
cului, 
firmarea altor solici- 
tanti și încă ne mai 
miram. Nu că poate 
exista un asemenea 
personaj în spatele 
unei tejghele — deși 
n-ar trebui să existe 
oameni stăpîniti de 
rictusul grosolăniei în 
spatele nici unei 
ghele! Nici că un 
menea ins apare 
tr-un loc unde ar 
bui să domine zîmbe- 
tul, atenția, solicitudi
nea. florile, acordurile 
muzicale... Uimirea 
provine din observa-

sesizat 
unor 
vicii 
nea 
di ții

el un 
grijă so- 
faci însă 
generală, 

gene-

Gabroveni. 
ascultat sesi- 
făcută redac- 
nu ne-a venit

voit respin
și ce de 

deliberat arță- 
Am stat cîteva 
apropierea lo- 
ascultam con-

tej- 
ase- 
in- 

tre-

ția cît de departe 
fi împinse 
hrăpărețe ale 
care, 
latul 
care 11 
tact cu 
vin hipnotizați de 
singură și 
obsesie : 
totul de la client.

Pentru că aceasta 
este explicația com
portării amintitei ges
tionare. Refuză orice 
dialog pînă în ceasul 
al 12-lea de dinaintea 
nunții („ocaziei", cum 
spune ea în limbaj 
profesional). Păstrea
ză toate rochiile după 
o perdea de pluș, a- 
ducînd solicitanta în 
criză de timp — și 
apoi îi arată doar o 
singură piesă, pe cea 
mai urîtă șl cu cîteva 
răsteli se descotoro
sește de orice preten
ție. Am cerut preci
zări și ni s-a 
că activitatea 
nului este... 
tă (!?!?).

S-ar putea 
tinerea nici să nu fie 
atît de absurdă pe cit 
pare. Probabil că ges
tionara lșl are „se
cretele" ei. Pentru că 
de închiriat, totuși se 
închiriază obiecte. De
pinde cui și... în ce 
condiții. Oricum, pe 
un preț exagerat. Al 
urițirii cu obstinație 
a unui prilej atît de 
fericit.

pornirile 
unora 

îmbrăcînd ha- 
unei meserii 
pune în con- 
publicul de- 

o 
incurabilă 

să stoarcă

răspuns 
magazi- 

secre-

ca sus-

} I**I**

**** III
*
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CAMPANIA AGRICOLĂ DETOAMNĂ-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

O „SĂMÎNȚĂ“ DE MARE RANDAMENT PENTRU PRODUCȚII 
DE PESTE 8000 KG DE GRÎU ȘI ORZ LA HECTAR J

alba: Pe mari suprafețe s-a extins culesul manual

în vara acestui an. cooperativa 
agricolă Băilești, județul Dolj, a re
coltat de pe Întreaga suprafață de 
550 hectare, cîte 8 562 kg de orz la 
hectar, înregistrîndu-se astfel cea 
mai mare producție obținută vreo
dată în această zonă. Și un amă
nunt, deloc lipsit de interes : canti
tatea de 3 052 kg orz realizată' peste 
prevederile planului echivalează cu 
producția medie a unor unități agri
cole din județ. Așadar, cum s-a ac
ționat pentru re
alizarea acestei 
recolte ți ce se 
Întreprinde acum, 
la insămințărila 
de toamnă, in ve
derea extinderii 
acestei experien
țe ?

„Tehnologia cul
turii orzului a 
fost respectată ___________ 
punct cu punct ————————— 
— ne spune Sa
bin Gaciu, inginerul-șef al u- 
nității. Mai exact, am arat profund 
întreaga suprafață, imediat după 
recoltarea culturilor premergătoare — 
legume și floarea-soarelui — pe 
care am pregătit-o grădinărește. Te
renul a fost fertilizat cu 300 kg 
superfosfat la hectar, substanță 
brută — înainte de arătură ; 200 kg 
azot — Înainte de ultima discuire ; 
150 kg uree administrată cu avionul 
In timpul iernii. Am folosit la se
mănat soiurile de orz «Productiv» 
ți «Miraj», asigurind o densitate de 
790—800 spice Ia metru pătrat. De
terminantă pentru soarta producției 
este aplicarea imediat după incor
porarea seminței în sol a unei 
udări, fapt ee a asigurat o răsărire 
uniformă și Înfrățire corespunză
toare a plantelor. Primăvara am ad
ministrat ierbicide, iar în luna mai 
am făcut tratamentul pentru com
baterea bolilor foliare șl am asigu
rat două udări. Recoltarea am fă
cut-o în pîrgă, intr-un timp foarte 
»curt și cu toată răspunderea".

„Hotărit lucru, pentru o bună pro
ducție de orz pregătirile trebuie În
cheiate pină Ia jumătatea lunii sep
tembrie, a ținut să precizeze Marin 
Tupangiu, președintele C.A.P. Băi
lești. Pentru 1987 vom Insămînța cu 
orz 650 hectare. La această dată În
treaga cantitate de 140 tone semințe 
este In unitate și are buletinul roșu 
de analiză ; am arat și fertilizat 
Întreaga suprafață șl sîntem în faza 
de finalizare a lucrărilor de pregă
tire a terenului, urmînd ca In cîteva 
zile să trecem la semănat".

Dar să vedem care este stadiul 
pregătirilor Ia nivel de județ pentru 
viitoarea producție. în toate acțiu
nile care se întreprind se are în 
vedere experiența unităților frun
tașe.

„Am luat măsuri pentru ca pro
ducția de orz a anului viitor să fie 
pregătită in condiții foarte bune — 
ne spunea tovarășul Dumitru Cons
tantin. secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R. La această 
dată, întreaga suprafață este arată 
și se lucrează Intens la pregătirea 
terenului, care se execută foarte 
greu, din cauza lipsei <je precipitații. 
Acolo unde se va insămînța orz 
după floarea-soarelui. pe întreaga 

Autocritica e folositoare acum, 
la semănat, nu vara la cules!

suprafață s-au administrat amenda
mente și am asigurat, totodată, În
tregul necesar de fosfor, cît și o 
parte din azotul pentru fertilizarea 
întregii suprafețe ocupate cu orz. O 
atenție cu totul deosebită vom 
acorda densității pentru a asigura 
cel puțin 600 boabe germinabile pe 
metru pătrat, respectindu-se adîn- 
cimea conform tehnologiei de cul
tură. în condițiile acestui an, vom 
acorda o atenție aparte irigării de 
răsărire pe care o vom aplica pe o 
suprafață de 12 000 hectare ce va fi 
ocupată cu orz. Acolo unde orzul va 
fi insămîpțat după porumb. In pre

Recoltarea porumbului la cooperativa agricola Nicolae Bâlcescu, județul Bacău Foto : E. Dichiseanu

zent se lucrează tn flux continuu 
pentru eliberarea cu* prioritate a 
acestor suprafețe.

Așa cum am fost informați Ia 
direcția agricolă a județului, la 
această dată, întreaga cantitate de 
6 905 tone sămînță, necesară celor 
29 480 hectare cîte se vor Insămînța 
în această toamnă cu orz, se află 
In unitățile cultivatoare. Însoțită de 
buletinele roșii de analiză. Cu mici 

excepții, Întreaga suprafață este 
arată și se lucrează ‘intens la pre
gătirea terenului, lucrare care se 
face prin 3—4 discuiri și o tăvălu- 
gire, întrucît terenul este greu din 
cauza secetei. Față de anul trecut 
a sporit simțitor cantitatea de se
mințe din categorii biologice supe
rioare : elită și Înmulțirea I. ce 
dețin o pondere de peste 80 Ia sută 
din volumul total, semințe asigura
te In cele 17 unități specializate și 
două stațiuni de cercetare din județ. 
De asemenea, întreaga suprafață ce 
va fi ocupată cu ori a fost ampla
sată numai după plante bune pre

mergătoare șl s-au asigurat îngră- 
șămintele necesare. Toate acestea 
oferă garanția că in 1987 producția 
de orz se va situa la nivelul cerin
țelor și exigențelor actuale.

Investigația întreprinsă tn aceste 
zile în mai multe unități agricole 
cultivatoare de orz a scos în evi
dență faptul că fruntașii de anul 
trecut se mențin fruntași și acum, la 
pregătirea viitoarei recolte, iar în 

unele unități cu 
producții mai 
mici lucrările nu 
se desfășoară la 
nivelul cerințe
lor. Iată un caz. 
Cooperativa a- 
gricolă Vîrtop a 
realizat — ce-i 
drept pe terenuri 
neirigate — 2 640
kg orz la hectar. 
Deși de la direc
ția agricolă am 

fost Informați că toată sămin- 
ța a ajuns în unități. Florea 
Miligan, președintele C.A.P. Vîrtop, 
nu știa, la 11 septembrie, nici mă
car de unde trpbuie să ridice să- 
mința pentru că nu-i sosise repar
tiția. Cit privește suprafața de 100 
hectare ce trebuie însămînțată cu 
orz, nici nu era arată în totalitate. 
Experiența unităților agricole frun
tașe trebuie nu numai popularizată 
și aplaudată ; sînf necesare măsuri 
energice ca în fiecare unitate să fie 
respectate normele tehnice așa cum 
se procedează în cele care au reali
zat recolte mari.

Ntcolae BABALAu 
corespondentul „Scînteii"

Dimineața, primele raze aie soare
lui găsesc în cimp pe cooperatorii 
din cele 13 echipe de culegători de 
la cooperativa agricolă din Cenade, 
județul Alba. Peste 300 de locuitori 
ai comunei sînt la cules. Recoltarea 
porumbului se face numai manual, 
pe suprafețe compacte. „In unitatea 
noastră porumbul este amplasat pe 
11 sole dd mărimi diferite — ne spu
ne Ilie Bîrsan, președintele coopera
tivei. Dacă ne-am dispersa forțele, 
n-ar mai fi organizare și control. 
Așa, totul este sub ochii noștri. 
Avem grafic de recoltat pe sole, ast
fel incit la 25 septembrie să înche
iem lucrarea".

Și în alte unități agricole din ju
dețul Alba porumbul este recoltat 
manual. Avantajele recoltării ma
nuale, în condițiile acestei toamne 
secetoase, sînt ^evidențiate de pre
ședintele cooperativei agricole din 
Crăciunelu de Jos, prima unitate din 
județ care a încheiat recoltarea po
rumbului : „declanșarea mai timpu
rie a lucrării, stringerea in întregi
me a cocenilor care completează baza

giurgiu : Tot satul în lanurile de porumb
Pînă la 18 septembrie, tn unitățile 

agricole din județul Giurgiu recolta 
de porumb a fost strînsă de pe 65 
la sută din suprafața cultivată. Pen
tru a nu se pierde nimic din roadele 
acestei toamne au fost luate măsuri 
în vederea mobilizării tuturor forțe
lor umane de la sate la cules și pen
tru folosirea la întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanice. Ca urmare, vi
teza zilnică la recoltat a ajuns la 
1 630 hectare, față de 1 395 cît este 
planificată.

In incinta tndiguită de la I.A.S. 
Prundu. unde se află un lan de po
rumb. parcelat în 9 ferme, datorită 
bunei organizări a muncii aici se 
realizează o viteză zilnică la recoltat 
de peste 200 hectare. „întreaga su
prafață de peste 4 000 hectare ocupa
tă cu porumb o recoltăm mecanizat 
— precizează inginerul Marinei Ne
grea, directorul trustului județean

suceava : Pe primul plan - transportul cartofilor!
în unitățile agricole din județul 

Suceava, concomitent cu pregătirea 
terenului și însămîritarea culturilor 
de toamnă, se acordă o mare aten
ție recoltării cartofilor, lucrare efec
tuată pînă în seara zilei de 18 
septembrie pe 78 la sută din supra
fața de 21 462 hectare cultivate in 
unitățile agricole socialiste. Coman
damentul județean pentru agricultu
ră a stabilit ca recoltarea să se facă 
în raport cu posibilitățile de sortare 
și transport,, în scopul eliminării 
pierderilor prin deshidratare. „Rit
mul atins,, tn ultimele jțile va asi
gura încheierea recoltării cartofilor 
în următoarele 7 zile — ne spunea 
tovarășul Ilie Lahman, director cu 
producția vegetală la direcția agri
colă a județului. Pentru grăbirea 
transportului. In unitățile aflate în 
apropierea bazelor de recepție, cum 
sînt cele din consiliile agroindustria
le Rădăuți, Gălănești și Todirești, se 
folosesc, în mare măsură, atelajele, 
care duc zilnic în medie cite 8 tone".

în consiliul agroindustrial Fălti
ceni. în ziua raidului nostru, erau 
concentrate la recoltarea cartofilor 
19 combine E-684 și 17 mașini E-649. 
„Cu această forță mecanică — ne 
spune tovarășul Constantin PIntilie. 
inginerul-șef al consiliului agroin

furajeră, evitarea risipei, economi
sirea carburanților".

Experiență btmă șl în organizarea 
transportului. In cooperativele agri
cole situate în apropierea bazelor de 
recepție .au fost alcătuite, formații 
de atelaje. La Valea Lungă, porum
bul cules este cîntărit in cimp. la 
marginea lanului, încărcat în atelaje 
și transportat la baza de recepției 
Transportul se desfășoară astfel mai 
repede și mai economic. Procedîn- 
du-se în acest mod, tot ce s-a recol
tat. se transportă din cîmp în aceeași 
zi. „Astăzi am cules 65 tone de po
rumb — ne spune Ilie Spătăcean, 
președintele cooperativei agricole 
din Cergău. întreaga cantitate re
coltată a fost transportată la baza de 
recepție pentru a ne onora obliga
țiile la fondul de stat. Corelarea 
transportului cu recoltarea ne ajută 
să folosim mai bine forțele, să rea
lizăm un ritm de lucru constant. In 
această săptămină sintem hotărî ți să 
încheiem recoltarea porumbului".

în unitățile din consiliul agroin
dustrial Valea Lungă lucrează aproa
pe 5 000 de culegători și sînt folosite

I.A.S. — aflat la fața locului. Princi
pala noastră preocupare este de a fo
losi Ia maximum cele 20 de combine. 
Pentru a evita stațivnările sintem 
dotati cu ateliere mobne de inter
venție si remorci care Dreiau din 
mers știuleții recoltați". Intre timp, 
pe un drum situat în apropiere so
sește o coloană de 10 combine. Aflăm 
că sînt noile combine C 3P tractate, 
care au intrat recent în dots.rea 
agriculturii. Se face încă o „provă 
de lan", apoi combinele încep lu« 
crul din plin.

Amplasarea cerealelor păioase 
după porumb, recolta bună — de 
peste 15 000 kg la hectar — ,au im
pus un ritm alert la recoltat și la 
cooperativa agricolă Malu. Aici s-a 
hotărit ca întreaga suprafață de 504 
hectare să fie recoltată numai ma
nual. Pină în prezent, porumbul a 
și fost strîns de pe 448 ha. 
Pentru a face față acestor ce

dustrial — In zilele normale de lucru, 
adică atunci cînd este asigurată mo
torina, viteza planificată se depă
șește cu 10—15 hectare. Circa 600 de 
atelaje sint folosite la transportul 
tuberculilor de pe cimp la focurile 
de sortare și la bazele de recepție. 
Tovarășul Dimitrie Aniculăesei, 
președintele cooperativei agricole 
Rădășeni, controla cum se face sor
tarea cartofilor. „înainte de înce
perea lucrării — ne spunea pre
ședintele — am discutat cu oamenii 
și le-am arătat cum trebuie făcută 
sortare^. Dor. trebuie să mal. efec
tuăm verificări și acum pentru ca 
totul să se facă bine. Folosind trei 
combine și două mașini de recoltat, 
noi am scos cartofii de pe 230 
hectare din cele 260 hectare culti
vate. Transportul însă merge mult 
mai greu. Cu mijloacele proprii reu
șim să ducem zilnic în bazele de re
cepție 50 tone cartofi".

Graba cooperatorilor de aici șl din 
alte unități de a aduce cît mai repe
de cartofii in baza de recepție, pen
tru evitarea deshidratării, este bine
venită. Pierderi se produc însă în 
vagoanele de cale ferată. Zilele tre
cute două vagoane încărcate n-au 
putut pleca din cauza lipsei prela
telor necesare acoperirii cartofilor. 

400 atelaje. O scurtă analiză desfă
șurată la consiliul agroindustrial a 
pus accent pe organizarea recoltării 
manuale, estimîndu-se ca 87 la sută 
din suprafața de porumb să fie strîn- 
să în acest fel. „întrucît am încheiat 
recoltarea cartofilor, ne-am concen
trat forțele la culesul porumbului și 
ne-am angajat să terminăm această 
lucrare pînă la 25 septembrie — ne-a 
spus Ioan Șolea, președintele con
siliului agroindustrial Valea Lungă. 
Participarea la muncă este bună și, 
ca atare, pe ansamblul consiliului, 
porumbul a fost strîns de pe 51 la 
sută din suprafață, astfel incit ne 
vom respecta angajamentul".

Pentru mobilizarea exemplară a 
tuturor locuitorilor de la sate la re
coltarea porumbului a fost întărită 
colaborarea cu unitățile economice 
în vederea asigurării participării la 
lucru a navetiștilor și s-au alcătuit 
echipe speciale de culegători forma
te din locuitorii de la sate angajați 
in diferite unități economice.

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii"

rințe. zilnic sînt mobilizați In cîmp 
toti locuitorii satului. La ferma 
nr. 1. condusă de Iordan Sebe. care 
și în anul trecut a obținut peste 
11 000 kg porumb la hectar, se aflau 
la recoltat 240 țărani cooperatori. 
Atît la Malu. cît și la Vedea și Gău- 
jani tăiatul și transportul cocenilor 
se desfășoară în același ritm cu re
coltarea. creîndu-se front larg pen
tru pregătirea terenului în vederea 
însămințărilor.

Și în consiliile unice Putineiu, 
Izvoarele și Ghimpați se depun 
eforturi susținute pentru ca nimic 
din recolta de porumb din acest an 
să sau se piardă. Peste tot în județ, 
în afară de cooperatori, la culesul 
porumbului participă toți locuitorii 
satelor, precum și elevii.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Șeful haltei C.F.R. Arghira ne spu
nea că beneficiarii nu trimit prelate
le înapoi pentru a putea expedia 
alte vagoane. Beneficiarii .din Bucu
rești n-au trimis pînă acua? nici o 
prelată înapoi. Or, vagoanele încăr
cate cu cartofi nu pot fi expediate 
dacă nu sint acoperite.

Totuși, la această dată, problema 
cea mai grea rămîne transportarea 
cartofilor din cîmp la bazele de re
cepție. în seara zilei de 18 septem
brie, în unitățile din consiliul unic 
Fălticeni se aflau ia arii, pe ‘cimp 
22 572 tone cartofi. Pe ansamblul 
județului, se află 255 878 torte cartofi 
recoltați, dar netransportați. Față de 
capacitatea de transport zilnică pla
nificată de 38 000 tone, se realizea
ză practic 6 000—8 000 tone. La data 
de 19 septembrie întreprinderea de 
transporturi auto șl I.T.S.A.I.A. În
registrau o restantă de 145 tone mo
torină, față de cota prevăzută. De 
aceea, alături de măsura luată la 
nivel de județ, pentru a folosi atela
jele și pentru transportul cartofilor 
de la distante de pînă la 10—12 km, 
pste necesar ca și organele de sper 
clalitate să asigure motorina ne
cesară. *

Sava BILUNARII!
corespondentul „Scînteii"

In toate termocentralele
- o temeinică pregătire 
pentru sezonul rece! (io
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PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL:

Planul realizat ritmic, la toți indicatorii
Cum se calculează fondul de retribuire al întreprinderilor 

\ industriale

Asigurarea stocurilor normate de cărbune reprezintă una din con
dițiile hotăritoare pentru funcționarea normală, la capacitatea prevă
zută, a termocentralelor în sezonul rece. Iată de ce, așa cum arătam și 
In articolul anterior, este necesar să se acționeze cu maximă operativi
tate — acum, cind condițiile climatice sint încă favorabile — pentru 
rezolvarea tuturor problemelor de care depinde realizarea integrală a 
stocurilor de cărbune. Conform programului, pină la 30 septembrie, in 
termocentrale trebuie să se asigure un stoc de 6 milioane tone de căr
bune. Pină la termenul scadent al acestei acțiuni au mai rămas puține 
zile. Este necesară deci urgentarea livrărilor, cu atit mai mult cu cit, 
pină in prezent, stocurile de cărbune din termocentrale totalizează circa 
4,1 milioane tone. Totodată, eforturile minerilor de a extrage can
tități sporite de cărbune trebuie să se imbine cu preocuparea pentru 
Îmbunătățirea simțitoare a calității cărbunelui livrat. Problema calității 
este azi tot atît de importantă ca aceea a cantității. Este șl motivul 
pentru care supunem atenției aspectele, implicațiile și cerințele cu pri
vire la calitatea cărbunelui.

înainte de a intra în fondul pro
blemei să facem unele precizări de 
ordin mai general. în structura 
subsolului tării noastre există o di
versitate de zăcăminte carbonifere, 
In diferite zone aflîndu-se cu pre
ponderență lignit cu o putere calo
rică mai redusă. Valorificarea com
bustibililor inferiori în unitățile 
producătoare de energie electrică 
se înscrie ca o orientare de bază a 
conducerii partidului și statului 
nostru. Pe parcursul anilor au fost 
realizate numeroase termocentrale 
care funcționează pe bază de lignit. 
Ele au fost concepute și dotate 
cu grupuri energetice adecvate aces
tor resurse de care dispunem. 
Funcționarea la capacitatea proiec
tată a termocentralelor este condi
ționată totuși de calitatea cărbune
lui. Iată de ce este necesar ca in 
industria extractivă să se ia toate 
măsurile necesare pentru ca puterea 
calorică a cărbunilor livrați să fie 
cit mai apropiată de cea a zăcămîn- 
tului din care se extrag, pentru re
ducerea conținutului de steril și a 
umidității, pentru asigurarea unei 
granulații corespunzătoare, care să 
nu depășească o anumită valoare- 
limită maximă. Aceste prescripții 
tehnice sint detaliate și precizate în 
normative.

Ce consecințe are livrarea unor 
cantități de cărbune sub normele de 
calitate prevăzute ? Din datele puse 
la dispoziție de Centrala industrială 
de producere a energiei electrice și 
termice rezultă că, zilnic, capacita
tea termocentralelor pe cărbune este 
diminuată cu 400—500 MW din cau

za calității necorespunzătoare a unor 
cantități de cărbune livrate de mi
neri. Se constată că Ia unele unități

combustibil pentru menținerea pa
rametrilor de funcționare la cazane. 
Totodată, se înregistrează pierderi 
de putere, oscilații ale sarcinii ter
mice pe cazan, ceea ce determină 
spargerea țevilor și deci oprirea 
agregatelor.

O altă problemă se referă la fap
tul că, de prea multe ori, cărbunele 
este însoțit de diverse corpuri străi
ne. din rîndul cărora cele metalice 
creează cele mai mari greutăți, din 
cauza lor inregistrindu-se un mare 
număr de opriri ale circuitelor de 
benzi. Mai mult, o dată trecute de 
instalațiile de detectare și separare, 
în special cele amagnetice. cum ar 
fi dinții de excavator, acestea ajung 
în mori, a căror defectare presupu
ne în medie 3—4 zile de staționare 
în reparație. însoțită de pierderea

Despre calitatea 
cărbunelui

miniere nu sint respectate normele 
de calitate. Astfel, ia termocentrala 
Ișalnița. cărbunele primit în luna 
august de la exploatări aparținind 
Combinatului minier Motru a fost 
sub puterea calorică medie prevă
zută (1 740 kcal pe kg) cu 158 kcal 
pe kg. Datorită acestui fapt s-a în
registrat o diminuare a puterii rea
lizate si un consum suplimentar de 
combustibil. La termocentralele 
Doicești și Oradea, cărbunele livrat 
a fost cu 187 kcal pe kg și. respec
tiv. 120 kcal pe kg sub valoarea 
medie prevăzută prin normative.

Fără îndoială, nimeni nu cere un 
cărbune mai bun decît cel existent 
In zăcămînt. însă acesta trebuie să 
aibă un conținut cît mai redus de 
steril. Or. ce se constată în unele 
cazuri ? O dată cu cărbunele, se ex
pediază la termocentrale și pămint. 
Prin aceasta se diminuează puterea 
calorică a întregii mase de cărbune. 
Se irosesc mijloace de transport, se 
consumă inutil energie pentru mă
cinarea lui si crește necesarul de

corespunzătoare de putere. Iată de 
ce este deosebit de important să fie 
înțeles de către fiecare om al mun
cii din sectorul minier că asigurarea 
unui cărbune de calitate, în confor
mitate cu normele stabilite, este o 
cerință obiectivă a energeticienilor, 
de care depinde nemijlocit funcțio
narea la parametri maximi a ter
mocentralelor. Tocmai de aceea, șe 
impune cu stringență creșterea preo
cupării personalului muncitor din 
exploatările miniere pe linia asigu
rării pilei mai înalte purități a căr
bunelui extras și livrat. Este nece
sar să se acționeze cu fermitate in 
unitățile miniere pentru întărirea 
răspunderii, ordinii și disciplinei, 
pentru dotarea corespunzătoare a 
fiecărui loc de muncă, in subteran 
sau în cariere. în așa fel incit ste
rilul. pămintul sau alte corpuri 
străine să nu fie înglobate în masa 
de cărbune. Totodată, trebuie men
ținute în perfectă stare de funcțio
nare instalațiile de sortare, sfărîma- 
re a cărbunelui și cele de extragere

a x corpurilor metalice. Nu vPm in
sista asupra măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice stabilite în unitățile mi
niere pentru asigurarea unor canti
tăți sporite de cărbune și ,de cali
tate. Important este ca fiecare ac
țiune în parte și toate pe ansamblu 
să fie realizate integral.

Termocentralele au nevoie de cit 
mai mult cărbune. Acesta este as
pectul cantitativ. însă problema ca
lității cărbunelui trebuie să fie si
tuată, de către mineri, pe același 
plan prioritar. Rezultatele dovedesc 
că, acolo unde se acționează cu stă
ruință, cu responsabilitate, și rezul
tatele obținute sînt la un nivel su
perior. Experiența bună cîștigată de 
o serie de unități miniere trebuie 
popularizată, cunoscută și generali
zată. Pe întreg fluxul tehnologic de 
la extragerea cărbunelui pină la uti
lizarea lui in termocentrale trebuie 
manifestată maximă exigentă pen
tru calitate. Prin măsuri organizato
rice riguroase să se evite deprecie
re^ calității cărbunelui prin depozi
tarea îndelungată in unitățile mi
niere — unde în prezent se află 
stocate peste două milioanb tone — 
asigurindu-se un flux continuu intre 
extracție și transport. în același 
timp, recepționerii de cărbune din 
cadrul Ministerului Energiei Elec
trice. repartizați in unitățile minie
re. să dea dovadă de fermitațe și 
intransigentă pentru ca nici o tonă 
de cărbune ajuns la termocentrale 
să nu fie sub normele de calitate 
prevăzute. In centralele electrice 
trebuie asigurată protejarea cărbu
nelui din stocuri prin efectuarea la 
timp a lucrărilor de pelicularizare 
a stivelor cu straturi de bitum.

Deci acum, în această perioadă 
premergătoare sezonului rece, se 
impun o și mai amplă mobilizare a 
forțelor din sectorul extractiv, un 
efort și mai susținut pentru folo
sirea cu randament maxim a bazei 
tehnice din dotare, pentru mai buna 
organizare a muncii, pentru extin
derea și generalizarea experienței 
înaintate, astfel îneît să se asigure 
termocentralelor CÎT MAI MULT 
CĂRBUNE ȘI NUMAI DE BUNA 
CALITATE.

Ion LAZAR

într-un articol precedent („Scinteia" din 19 septem
brie a.c.), se preciza că, potrivit noilor reglementări 
legale. în industrie fondul de retribuire pentru între
gul personal retribuit în acord, exclusiv personalul din 
conducerea unității, se calculează in raport cu gra
dul de realizare, pe ansamblul unității, a producției 
fizice, corectat cu o cotă de 0,5 pentru fiecare pro
cent de depășire a numărului mediu planificat de 
personal, in situația neîndeplinirii, pe perioada cu
mulată, a productivității muncii planificate.

De asemenea, în vederea întăririi răspunderii perso
nalului din conducerea întreprinderilor, fabricilor și 
uzinelor in îndeplinirea indicatorilor de pian, potri
vit noilor reglementări, calcularea și eliberarea fon
dului de retribuire pentru acest personal se face în 
raport cu gradul de realizare a producției fizice, a 
planului de export, productivității muncii și produc- 
ției-marfă vîndute și încasate.

In exemplul ipotetic cuprins In articolul amintit, a

fost prezentat modul de calcul al producției fizice, în 
două variante. Continuînd acest exemplu/ vom de
monstra — cu sprijinul specialiștilor din Banca Na
țională -r- metodologia de calcul a fondului de retri
buire.

O intreprindere industrială are planificat pentru 
luna respectivă un fond de retribuire de 5 175 000 lei, 
din care 5 150 000 lei pentru personalul muncitor re
tribuit in acord, exclusiv conducerea unității, și 25 000 
Iei pentru personalul din conducerea unității.

Varianta A
Să presupunem că în luna respectivă indicatorii de 

plan au fost realizați in felul următor : producția fi
zică — 97.6 la sută ; planul de export — 105 la sută, 
productivitatea muncii — 97,2 la sută ; producția- 
marfă vindută și încasată — 90 Ia sută.

Determinarea fondului de retribuire ce poate fi 
eliberat de bancă se calculează astfel :

• PENTRU PERSONALUL MUNCITOR RETRIBUIT ÎN ACORD, exclusiv conducerea 
unității : 5 150 000 lei X 97,6% = 5 026 400 lei.

• PENTRU PERSONALUL DIN CONDUCEREA UNITĂȚII :
Grad de Coeficient de

Indicatorii de plan realizare recalculare Rezultă
Producția fizică 97,6% ' 0,25 97,6 X 0,25 = 24,4
Planul de export 105 % 0,30 105 X 0,30 = 31,5
Productivitatea muncii ' 97,2% 0,25 97,2 X 0,25 = 24,3
Producția-marfă vindută
ți încasată 90 % 0,20 90 X 0,20 = 18,0

Total - 1,00 98,2%
Deci acestei categorii de personal 1 se calculează un

fond de retribuire de :
25 000 lei X 98,2% “ 24 550 lei
în total, banca poate elibera un fond total de 

retribuire :
5 026 400 lei + 24 550 lei — 5 050 950 lei, reprezentînd

numai 97.7 la sută din nivelul planificat.
Acest fond se eliberează efectiv dacă din însumarea 

drepturilor individuale stabilite potrivit legii suma 
respectivă rezultă ca necesară Se poate ivi și situația 
în care întreprinderea solicită un fond de retribuire 
mai mare decit cel calculat potrivit metodologiei 
arătate. Dacă întreprinderea nu are posibilitatea aco-

© PENTRU PERSONALUL» MUNCITOR 
unității : 5 150 000 lei X 103,2% = 5 314 800

• PENTRU PERSONALUL'DIN CONDUCEREA UNITĂȚII: din calculul efectuat potrivit 
metodologiei arătate rezultă :

25 000 lei X 103,25% = 25 813 lei.
Fondul de retribuire pe ansamblul personalului mun

citor al intreprinderii se ridică la :
5 314 800 lei + 25 813 lei - 5 340 613 lei.
întreprinderea a solicitat însă un fond de retri

buire de 5 446 613 lei, cu 106 000 lei mai mult decît cel 
calculat prin metodologia arătată. Dacă această di
ferență provine din majorările cuvenite personalului 
muncitor din secțiile de producție pentru depășirea 
planului producției de export și a criteriilor specifice

peririi diferenței prin afectarea — potrivit legii — 
fondului de premii 
plăti numai suma 
sus.

a 
pentru realizări deosebite, se va 

rezultată din calculul arătat mai

VARIANTA

careîn cazul in 
indicatorii de 
ducția fizică — 103,2 la sută ; planul la export — 105 
la sută ; productivitatea muncii — 103 la sută ; pro- 
ducția-marfă vindută și încasată — 101 la sută, fondul 
de retribuire ce poate fi eliberat de bancă va fi :

RETRIBUIT ÎN ACORD, exclusiv conducerea 
lei.

Întreprinderea își Îndeplinește 
plan, în următoarele proporții : pro-

prevăzute in contractul de acord global, banca poa
te elibera întregul fond de retribuire solicitat, de 
5 446 613 lei. care este cu 5,25 la sută mai mare decît 
cel planificat.

Din cele prezentate rezultă că mărimea fondului de 
retribuire ce poate fi eliberat este in directă legă
tură cu rezultatele obținute in realizarea sarcinilor de 
plan pe ansamblul intreprinderii, fiind influențat in 
măsură hotăritoare de rezultatele muncii in acord 
global.

Cornellu CARLAN

B
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EDUCAȚIA PATRIOTICA, REVOLUȚIONARA
obiectiv prioritar al muncii

politico-ideologice

I

Creația literară - înaltă sinteză
a spiritualității poporului

necesitatea transpunerii 
Programului ideologic al 
a sarcinilor și reco- 
formulate de tovarășul 

In cuvîntarea

în activitatea de educație patrio
tică și revoluționară desfășurată tn 
rindurile oamenilor muncii, a între
gii populații a județului Bacău avem 
în vedere 
In viață a 
partidului, 
mandărilor 
Nicolae Ceaușescu 
rostită la consfătuirea de lucru de la 
Mangalia din august 1983, în re
centele cuvîntări care pun în fața 
organelor și organizațiilor de partid 
sarcini deosebit de importante și ac
tuale. Ne este permanent viu tn 
memorie îndemnul pe care ni l-a 
adresat secretarul general al parti
dului atunci cînd a subliniat că „a 
fi revoluționar înseamnă să pui mal 
presus de toate interesele parti
dului, ale poporului și să lași la o 
parte interesele de ordin personal. 
Asemenea revoluționari. a crescut 
partidul nostru, de asemenea revo
luționari avem nevoie și astăzi".

Noi laturi ale spiritului revoluțio
nar, o viziune largă, cuprinzătoare a 
acestui concept le-a pus recent în 
evidență tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntările rostite la Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii subli
niind că „înfăptuirea marilor trans
formări revoluționare in toate do
meniile, în noua etapă a revoluției 
socialiste, necesită noi revoluționari, 
un nou spirit de luptă și muncă re
voluționară, un om nou, cu o înaltă 
conștiință șl atitudine intransigentă 
față de lipsuri, cu hotărirea neabătu
tă do a asigura mersul ferm înain
te".

Pornind de la «ceste prețioase 
Indicații, am organizat și organizăm 
complexa activitate de educație pa
triotică și revoluționară a oameni
lor muncii, In strînsă legătură cu cu
noașterea realității economice a ju
dețului, cu înfăptuirea obiectivelor 
de producție ce ne revin. In formu
larea temelor și argumentelor pe li
nia educației patriotice, am avut in 
vedere că oamenii muncii din unită
țile economice, de pe ogoare, din ce
lelalte domenii de activitate, puternic 
angajați în procesul amplelor prefa
ceri revoluționare, sînt permanent 
însuflețiți de două mari și înălțătoa
re exemple : eroica luptă de veacuri 
a poporului român în apărarea, cu 
fierbinte patriotism, a pămîntulul 
strămoșesc și, deopotrivă de pildui
tor, modul în care strategul 
României moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Iși desfășoară 
ampla și neobosita sa activitate pusă 
în slujba poporului, a patriei. înalta 
sa conștiință revoluționară In care 
se înmănunchează idealurile supre
me pe c-.re le-a nutrit și le nutrește 
Întregul nostru popor.

Cultivarea acestor trăsături a făcut 
obiectul unor Importanta 
politico-ideologice, între 
aminti simpozioanele șl 
de comunicări științifice . 
de aniversarea * 65 de ani de la
făurirea partidului, 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 50 de 
ani de la procesul militanților 
comuniști și antifasciști de la Bra
șov, săptămlnile cultural-educative 
complexe organizate In toate muni
cipiile și orașele, serbările popu
lare „Omagiu eroilor" și „Memoria 
Oituzului", „Itinerarele eroice" din 
comunele Ștefan cel Mare, Urechești, 
Coțofănești, Căluți.

Cît privește modalitățile de acțiu
ne. aș dori să remarc mal întîi di
versitatea acestora. Pe de o parte, 
am utilizat formele și mijloacele 
muncii politice de masă ; militînd în 
direcția realizării sarcinilor curente 
economice, am pledat In același 
timp și pentru atingerea unor obiec
tive ale educației patriotice, revo
luționare. Aș aminti aici tradiționa
lele sulte de acțiuni politice, cultu
rale, științifice, educative Întitulate 
„Sub flamura partidului" și „Trepte 
de lumină", care au cuprins și o 
seamă de expuneri, dezbateri, sim
pozioane, 
destinate 
foto-documentare și cicluri de filme 
inspirate din lupta de veacuri a 
poporului român pentru dreptate na
țională și socială, concerte și spec
tacole organizate pentru mineri, pe
troliști, forestieri, petrochlmiști etc.

Intensificînd, după Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia, Întregul 
proces educațional în direcția accen
tuării spiritului revoluționar, de
mersul formativ a fost subordonat 
îndeplinirii sarcinilor economice, a 
programelor de dezvoltare a județu
lui. Au fost concepute și realizate 
acțiuni in favoarea extinderii iniția
tivelor muncitorești, a experienței

activități 
care ' aș 
sesiunile 
prilejuite

sesiuni 
acestui

și mijloacelor de 
popularizare a celor 
fapte de muncă, a 
care prin exemplul 
pot constitui modela

XIII-lea al 
ai corni te- 

, alta cadra

pentru mai buna apărare 
marelui fluviu în părțile 
reorganizează armata, 
„oastea mică" formată

de comunicări 
scop ; expoziții

(Urmare din pag. I)

Exercltlndu-șl funcția interpretati
vă și prospectivă în raport cu bo
gata literatură actuală, critica nu-și 
poate refuza, totodată, meditația a- 
supra propriei condiții. Critica cri
ticii constituie un necesar și perma
nent examen, prezent — cu oarecare 
consecventă — în publicațiile noas
tre culturale. O bună experiență ne 
propune, din acest punct de vedere, 
„Tribuna" clujeană, în care, pe lîngă 
cronicile, recenziile consacrate pro
zei sau poeziei contemporane, apar, 
cu o susținută continuitate, eseuri, 
comentarii, puncte de vedere asupra 
criticii literare, tn ultimul număr 
(36/1986), acest sector este substan
țial. Avem în vedere, de exemplu, 
un judicios articol pe care Ion Vlad 
îl consacră volumului „Singura cri
tică" de Mircea Martin, critic pă
trunzător, spirit analitic, temeinic 
informat în domeniul său, interesat 
de reflexul marilor teme și idei con
temporane în universul creației li
terare. Subliniind că. alături de un 
astfel de critic, „participăm la un 
dialog onest și comprehensiv cu ope
rele interpretate". Ion Vlad defineș
te de fapt cîteva dintre trăsăturile 
mai generale ale criticii de azi, une
le prezente, altele, din păcate, ab
sente din practica scrisului critic 
revuistic. Pe prim-plan se află, în 
atenția comentatorului criticii lui 
M. Martin, „liniile esențiale ale eti
cii scrisului șl deci ale deontolo
giei profesiunii", „urbanitatea co
mentariului și formularea pertinen
tă a rezervelor critice", precum și 
acea linie de conduită în virtutea 
căreia criticul „refuză partizanatul 
de orice fel, intoleranța și arbitra- 
riul, suficiența în critică și strate
giile mai mult sau mai puțin abil 
mascate". Căci critica adevărată, 
„singura" critică, arată I. Vlad, „este 
chemată să oficieze în magistratura 
bazată pe demnitate și loialitate, pe 
cultură și pe respect reciproc". Pen- 

colectivelor model de muncă și edu
cație comunistă, care au înregistrat 

' rezultate deosebite în ceea ce pri
vește calitatea aportului productiv 
și a comportamentului oamenilor, 

în numeroase organizații de partid 
de la Combinatul petrochimic Bor- 
zești, întreprinderea minieră Comă- 
nești, întreprinderea de mașini-unel- 
te și întreprinderea mecanică din 
Bacău, Trustul petrolului Moinești, 
prin orientarea fermă pe un făgaș 
concret a spiritului critic și auto
critic, a atitudinii revoluționare, 
combative, s-a creat un climat de 
exigență sporită, cu efecte pozitive 
asupra ordinii și disciplinei în pro
ducție, a răspunderii față de înde
plinirea atribuțiilor încredințate.

Putem considera că sensurile 
transformatoare ale unor asemenea 
preocupări se regăsesc și în situarea

Preocupări 
și acțiuni 

în județul Bacău

aplicarea 
constituie 
ta acest

«« âato-

a tot mal multe colective de muncă 
pe locuri fruntașe în întrecerea so
cialistă pe țară. Întreprinderea avi
colă de stat, ■bunăoară, a dobindit 
pentru a Il-a oară titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", iar . Centrala 
confecțiilor, întreprinderea de utilaj 
chimic, întreprinderea de morărit și 
panificație, întreprinderea da pre
lucrare a sfeclei de zahăr și-au 
cîștigat un bun renume în întrece
rea socialistă pe țară ; in numeroasa 
altele se afirmă puternic competența 
profesională, grija și răspunderea 
pentru soarta producției, pentru pres
tigiul unității, ca parte integrantă a 
prestigiului întregii țări. Întîlnim 
frecvente fapte de eroism și iniția
tivă cotidiană care exprimă abnega
ția, dăruirea și patosul revoluționar 
ale comuniștilor, ale oamenilor mun
cii pentru înfăptuirea a ceea ce 
ne-am propus. Obținerea, în cele opt 
luni de pînă acum ale acestui an, cu 
aceleași forțe și mijloace, a unei 
producții-marfă industriale cu 15 la 
sută mai mare față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, soluționarea 
unui număr de peste 13 500 teme 
tehnice și de organizare a producției 
și realizarea unei eficiente de aproa
pe 300 milioane lei prin 
unor invenții și inovații 
argumente semnificative 
sens.

Firește, acesta rezultate 
resc și creșterii influenței actului 
educativ asupra conștiinței oameni
lor, ca urmare a perfecționării sti
lului de lucru al activiștilor din do
meniul propagandei, lărgirii sferei 
de cuprindere și accentuării mesaju
lui'politic, revoluționar șl dmrânist 
al acțiunilor organizate. Urmărim 
permanent îmbogățirea șl diversifi
carea formelor 
propagandă și 
mai deosebite 
acelor oameni 
lor mobilizator 
demne de urmat.

Concepînd diferențiat procesul da 
educare în spirit patriotic a oameni
lor muncii, sînt perseverent îndru
mate și larg promovate acțiunile 
formative proprii ale organizațiilor 
de masă și obștești. Astfel, se bucu
ră de o vie audiență manifestările 
inițiate de organizațiile U.T.C. în 
vederea educării tineretului în spi
ritul dragostei și atașamentului 
față de patrie, partid și popor. Intre 
ele se disting expunerile, simpozioa
nele, dezbaterile care, vizfnd eveni
mente remarcabile ale istoriei pa
triei șl partidului, ale poporului nos
tru, cultivă idealurile unității, inde
pendenței naționale, omagiază trecu
tul eroic și prezentul socialist, pe 
iubitul conducător al partidului și 
statului nostru. Astfel de manifes
tări sint cunoscute sub genericele 
„Tinerețea revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu", „Copiii țării 
cîntă patria și partidul", „Patria 
română — țară de eroi", „Unirea — 
națiunea a făcut-o !" etc. Acțiunea 
cu caracter permanent „Trepte de 
istorie", care vizează dezbaterea do
cumentelor de partid, a expuneri
lor și cuvîntărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribuie in 
prezent la cunoașterea și însușirea 
temeinică de către tineri a docu
mentelor Congresului al 
partidului. Propagandiști 
tulul județean de partid,

astfel 
Intr-o 
faptul

de critică, 
perspectivă 
că epistemologiile mo-

„literatura 
existenția-

tru o 
există 
lă, iar . __ ______
derne au statuat noi posibilități pen
tru lectura și apropierea operelor 
nu exclude implicarea pasionată șl 
profundă a criticului în destinul 
operei și al lumii".

Un exemplu al unei asemenea Im
plicări, ce semnifică trăirea respon
sabilă a misiunii criticii literare în 
viața și destinul unei culturi ni-1 

ADNOTĂRI • ADNOTĂRI

CRITICA MILITANTĂ
oferă aceeași revistă în Interviul 
acordat de Adrian Marino — teore
tician, istoric și critic literar cu o 
larg cunoscută și apreciată activita
te, autor al unor importante lucrări 
de sinteză, de o noutate absolută în 
critica noastră literară — lui Al. Că- 
prariu. întîlnim în acest interviu 
considerații de o mare pertinență pe 
marginea mișcării critice actuale, 
eruditul cercetător al ideii de litera
tură lnsistînd asupra orizontului de 
Idei și perspectivei culturale în care 
trebuie să se înscrie orice demers 
critic. „Scriu deci «cronici» — arată 
Adrian Marino — în primul rînd ca 
să mă documentez, să simt pulsul 
critic actual, să văd ce gîndesc, ce 
orientări au colegii mei din toate 
generațiile. Tn același timp, cred că 
un dialog este necesar între o pozi
ție teoretică, de sinteză, ajunsă la 
un anumit grad de maturitate, și cău
tările și ezitările tinerilor critici des-

conduc dezbateri, colocvii, simpo
zioane In cadrul cărora sînt sublinia
te tezele, semnificațiile teoretice și 
practice ale recentelor cuvîntări 
rostite de secretarul general al parti
dului la 
oamenilor 
deschise 
adoptate cu acest prilej.

O atenție 
continuare, 
educativ din 
știut fiind 
bazele personalității, ale caracteru
lui. Organele și organizațiile de 
partid sint îndrumate să acționeze 

Îmbunătățirea continuă a 
instructiv-educativ, a 
său ideologic, educarea 
elevilor in spiritul pa- 

socialist, al cultului față

Congresul al III-lea al 
muncii, perspectivele 

României de hotărîrile

deosebită acordăm, In 
procesului instnjctiv- 
grădinițe, școli, licee, 

că aici se structurează

pentru 
procesului 
conținutului 
și formarea 
triotismului 
de muncă, a! înaltelor principii ale 
moralei noastre comuniste. în acest 
scop stnt organizate numeroase ac
țiuni, între care se detașează simpo
zioanele științifice și metodice pe 
tema educației moral-politice și pa
triotice în învățămîntul preșcolar, 
deoarece la această vîrstă se sădesc 
semințele roditoare ale dragostei față 
de patrie, partid și popor.

O însemnată experiență politică 
au dobindit organele și organizațiile 
de partid prin conceperea și dirija
rea amplelor acțiuni cu puternică 
valoare în educare^ patriotică, re
voluționară a maselor consacrate 
aniversării a 21 de ani de la Isto
ricul forum al comuniștilor români 
din Iulie 1963, a eliberării patriei, 
precum șl a celor dedicate împlinirii 
a 2 050 de ani de la prima atestare 
documentară a luptei strămoșilor 
noștri daco-gețl șl a 60# d« ani de 
la urcarea pe tron a Marelui Mircea 
Voievod.

Am Insistat ca în tot ceea ce între
prindem în această direcție să se 
manifeste un plus de pasiune din 
partea factorilor ce le organizează, 
să se asigure influențarea pozitivă 
a convingerilor oamenilor.

Evident, rezultatele obținute Ia 
nivelul județului pe această linie, 
deși mulțumitoare, ne determină să 
perseverăm în continuare. Ne bucu
ră mal ales faptul că succesele din 
activitatea economică a județului în 
primele opt luni ale acestui an au 
la bază și eforturile pe linia muncii 
politico-educative, In direcția lărgirii 
orizontului politic, științific și de 
cultură al oamenilor muncii, acțiu
nile pe linia educării lor patriotice, 
pentru întărirea spiritului revoluțio
nar în muncă și viață.

Natalla JIPA
secretar al comitetului județean 
Bacău al P.C.R.

pre care scriu totdeauna cu Interes 
și plăcere". Observînd peisajul cri
tic actual, orientările șl metodele de 
lucru ale diverșilor critici, A. Mari
no atribuie profesiunii pe care o re
prezintă un rol activ și o ținută mi
litantă: „Nu vă ascund nici faptul 
că dacă am revenit la «cronică» am 
făcut-o și dintr-o intenție militan
tă: ea este un excelent ’instrument 
de a apăra unele valori și idei, da 
a înlătura erori, de a combate direc- 

ți! greșite. Cred, de pildă, cu toată 
fermitatea, în superioritatea lucrări
lor de sinteză, în valoarea ideologiei 
literare, în scara de valori de sem
nificație universală. Nu cred că o 
operă critică mare se face prin cu
legeri de simple foiletoane fragmen
tare, scrise dintr-o perspectivă strict 
ocazională și empirică. Nu cred nici 
în micile compilații și parafraze de 
critici străini, francezi îndeosebi, de 
mîna a doua, dar la modă. In sfîr- 
șit, cred și în diversificarea opiniilor 
critice și în îndepărtarea oricărui 
monopol. Unii «tineri maeștri» ar 
dori să domine integral scena (...) 
«Cronica» mea urmărește deci să in
troducă un element de diferențiere 
și echilibrare, o alternativă la uni
formizarea unor opinii și la genera
lizarea — după mine abuzivă — a 
unor procedee critice".

Un asemenea mod de implicare șî 
de participare la actualitatea critică

s-au 
preț 
sau

la modă. Deși

Exegeții poeziei coșbuciene 
străduit să-1 încadreze cu orice 
pe autorul ei într-o direcție 
școală literară precisă, unii decla- 
rîndu-1 tipic rural, deci sămănăto
rist, alții tipic citadin ; unii clasic, 
alții romantic, relevînd „structuri ti
pice rococoului" ; unii ca bucolic și 
idilic, cultivînd exclusiv o lirică 
„obiectivă", senină și optimistă, alții 
reliefîndu-i notele dramatice și tra
gice, înclinația spre meditația răs
colitoare in fața durerilor vieții și a 
morții. Spre deosebire de numeroșii 
poeți care și-au declarat programa
tic aderența la o anume direcție 
estetică sau literară. Coșbuc nu s-a 
arătat deloc preocupat de asemenea 
probleme. El n-a dorit să aparțină 
unei școli literare, ci poporului său.

El a creat poezie, firește, de va
loare artistică inegală, ca orice crea
tor, dar poezie născută, nu făcută 
în retortele și după rețetele nu _știu 
cărei școli literare 
contemporan cu o direcție literară 
atit de in vogă, el n-a ținut să fie 
simbolist. El a fost POETUL, a cărui 
personalitate nu poate fi Înghesuită 
într-o singură formulă artistică, el a 
fost poetul cetățean și național, în 
toată puterea cuvîntului. așa cum 
singur si splendid s-a definit : „Sint 
suflet in sufletul neamului meu / 
Și-i clnt bucuria și-amarul". Astfel, 
Coșbuc se impune, alături de marele 
Eminescu, ca una din ipostazele'cele 
mai reprezentative ale 
mânesc, un pandant al 
nu doar pe coordonate 
nine, cum s-a crezut, 
ceie tragice și profund

Să fim bine înțeleși, 
ralelă critică între doi 
seamnă a stabili și o _____
lorică. In cazul de față, diferențele 
valorice specifice dintre cei doi 
poeți au fost precizate, prin 1898, da 
Ti tu Maiorescu, deși astăzi ar trebui 
să nuanțăm că fiecare dintre cei doi 
poeți e „mare" în felul lui, cu datele 
lui proprii și distincte. Acest lucru 
nu l-a văzut, adeseori, critica și Is
toria noastră literară, care au con
siderat pe Coșbuc un poet Idilic, cu 
o poezie anecdotică, bună pentru 
spectacolele festive din școli. Gravă 
și condamnabilă eroare, pe care, 
citeodată, au întreținut-o și manua- 
Iele școlare prin felul simplist in 
care au selectat și au tratat lirica 
unui poet cu o gamă tematică atît 
de profundă șl de variată si cu mo
dalități de expresie atît de originale 
și de distincte. i

O condiție esențială « unul ar
tist, pe care-1 simțim actual și 
reprezentativ pentru specificul unui 
popor, este capacitatea lui de 
a ne da senzația că vine de demult 
și de departe, de la începutul vre
murilor și din largul celor patru 
puncte cardinale, că a fost contem
poran cu povestea reală și închipuită 
a întregii umanități, dar că are 
adînci rădăcini în timpul șl spațiul 
istoric al neamului său. Așa II sim
țim pe Eminescu. așa pe Coșbuc, 
căci, deși după calendar se împlinesc 
(la 20 septembrie a.c.) 120 de ani 

sufletului ro- 
lui Eminescu, 
optimiste. se-/ 
ci chiar pe 
filozofice.

A face o pa- 
poeti nu in
egalitate va-

a literaturii pornește de la princi
piul că aceasta „nu este feuda ni
mănui", spiritul critic românesc ne- 
fiind „localizat într-o singură croni
că sau redacție". Iată dar o poziția 
constructivă ce servește cauza cultu
rii române actuale, a literaturii, po
ziție întărită și prin pledoaria pen
tru mai acentuata restabilire a pres
tigiului marii tradiții critice naționa
le în fața „modelelor" și „modelor", 
uneori prea grăbit asumate : „Cînd 

observ cu cită religiozitate sînt citați 
chiar și cei mai mediocri teoreticieni 
și critici literari occidentali și cit de 
puțină încredere există, in fond, in 
reflexia literară românească origi- 
ginală, care — ,după unii — .nu poa
te intra in competiție cu poetica și 
critica străină, la modă, îmi spun că 
trebuie să perseverez... Traducerile 
sint excelente, necesare, le doresc 
cit mai numeroase, dar ele nu pot 
„da la cap" teoriei literare originale. 
Traducerile critice nu fac și o lite
ratură critică originală. Prestigiul lor 
este enorm : vin din străinătate, sint 
moderne, fac autoritate, tn spatele 
lor stau mari culturi etc. etc. De a- 

. cord cu toate, dar și cu ideea că epi- 
gonismul, pastișa, compilația nu sînt 
niciodată și în nici un loc creatoare".

Deslușim în atare judicioase opinii 
crezul unui cărturar patriot, care, 
deschis experiențelor novatoare de

și idile 
Ziarul 

Cînteee 
dată cu

de-a 
prin 
prin 
ine-

de la nașterea poetului de la Hordou, 
cititorul are sentimentul că cel ce 
a scris volumele Balade 

' (1893), Fire de tort (1896), 
unui pierde vară (1902) și 
de vitejie (1904) s-a ivit o 
lumea, sau cel puțin o dată cu po
porul român, al cărui sol spiritual 
este, ca poet național, și a cărui 
viață, istorie, fire și mentalitate le-a 
oglindit cu o neîntrecută originali
tate, căci, așa cum pertinent observa 
criticul Petru Poantă, la el „origina
litatea depășește valoarea .estetică" 
(Poezia lui George Coșbuc,' editura 
„Dacia", 1979).

Această originalitate constă, după 
mine, în prospețimea și vigoarea ve
chimii. poetul lăsînd impresia a fi 
înțeleptul sfetnic din Moartea lui 
Fulger : „Bătnîn ca vremea, stilp ră
mas, / Născut cu lumea intr-un ceas, 
I El parcă-i viul parastas / Al altor vremi".

Există lucruri cărora trecerea vre
mii le dă strălucire — obiectelor de 
aur, de pildă — și tărie plăcută, to
nică, precum vinului. Așa e si crea
ția adevărată, așa e și poezia lui 
G. Coșbuc,

Dar și poeții, ca și cărțile, au 
soarta lor schimbătoare care se lea
gănă adesea între atitudinile icono
dule și cele iconoclaste. Și în timpul 
vieții poetului, si in posteritate, ope
ra lui G. Coșbuc a cunoscut o ase
menea soartă, mai puțin in rindu- 
riie cititorilor care l-au admirat in 
masă și i-au învățat, generații 
rindul, versurile memorabile 
omenescul și sinceritatea lor. 
profunzimea lor aforistică, prin 
ditul prozodiei și farmecul, expresiei 
poetice propriu-zise. De aceea, 
Coșbuc lasă impresia că se confundă 
cu însăși ideea de Poezie, ale cărei 
izvoare pulsează în adîncurile vieții, 
cînd clocotind de durere și revoltă 
(Noi vrem pămînt, Doina, Spînzura- 
ți-1, de-i mișel), cînd fremătind de 
dragoste și bucuria de a trăi (Nunta 
Zamfirei, La pirîu, Dușmancele, La 
oglindă, Rea de plată), cînd elegiac, 
zbuciumat, dramatic1 și tragic, ca în 
Mama, Fata morarului, O scrisoare 
de la Muselim Selo, Rugămintea din 
urmă, Moartea Iui Fulger, Nebuna 
sau in prea puțin cunoscutul poem 
Ideal, un fel de Luceafăr feminin, 
pentru care „feminitatea" de pe 
Terra ar merita să-i Înalțe un mo
nument poetului de Ia Hordou și să-i 
păstreze o veșnică stimă. Aici, Hy- 
perionul, ființa consecventă cu si- 
neși, care respectă dragostea si 
cuvintul dat. ființa tragică este fe
meia. Coșbuc înscriindu-se cu poe
mul său într-o decentă și binevenită 
replică sau nuanță Ia Hyperionul e- 
minascian. De altfel, in multe privințe 
Coșbuc se află în această situație 
care-1 face să reprezinte un moment 
nou. distinct și semnificativ în evo
luția liricii românești. Natura părea 
că-1 hărăzise la aceasta și iată de ce.

Tn Iunie 1889. murea Mihal Emi
nescu. Sinteză strălucită a valorilor 
folclorice, lingvistice și literare din 
trecutul nostru,s-pentru mulți- Emi- 
nescu părea să fi epuizat întregul re
gistru sufletesc al poporului român; 
înzestrat cu geniu. Eminescu a intuit, 
în scurta și tragica sa viață, nume
roase teme poetice esențiale pentru 
viața poporului nostru, a descifrat 
direcțiile fundamentale de dezvoltare 
ale poeziei românești dar n-a avut 
răgazul să parcurgă totul pînă 
la capăt. Ceea ce începuse el și nu 
terminase se cerea continuat de alții 
pe măsura puterilor fiecăruia. Există 
tn structura Intimă a naturii anume 
legi ale compensației. Un popor în
zestrat și sensibil nu putea rămîne 
fără un cîntăreț reprezentativ, auten
tic. In același an, 1889, un nume nou, 
puțin cunoscut și cu rezonante cam 
aspre, venea de peste munți, din

Apărător vajnic al țării, al neatîrnării sale
Severinului 
a vadurilor 
bănățene ; 
completind 
din curtenii domnești și oștenii stea
gurilor boierești, cu toți cei in stare 
a purta arma din păturile mijlocii si 
mici, „oastea cea mare".

Rezultatele s-au vădit de îndată : 
la 1402 o nouă oaste otomană condusă 
de Evrenos-Bei, sfetnicul de credință 
al lui Baiazid, suferă infringere, oas
tea lui Mircea fiind sprijinită și prin 
ajutor transilvănean și moldovean.

Cunoscînd ambiția sultanului „Ful
ger" și dorința de cuceriri a pașa- 
lelor și vizirilor ce voiau, astfel, să 

pretutindeni, cunoscător temeinic al 
înnoirilor petrecute în teoria și cri
tica literară contemporană, le recep
tează analitic, se raportează mereu 
la marile conștiințe ale tradiției na
ționale, veșnic vii, etern actuale. 
Căci a spune azi, ca și, Kogălniceanu 
In secolul trecut, că âtraducțiile nu 
fac o literatură" constituie una din
tre expresiile unei acute răspunderi 
pe care critica, conștiința de sine a 
literaturii, trebuie să o manifeste în 
raport cu orientarea talentelor și 
energiilor creatoare spre căile ferti-, 
le ale afirmării originalității și spi
ritualității proprii. Pentru un cărtu
rar ca A. Marino — care, „absorbit 
mult timp în lucrări de sinteză și în 
lungi perioade de documentare străi
nă". a simțit la un moment dat „ne
voia să confrunt și să verific rezul
tatele cercetărilor mele și pe mate
rial românesc" — influențele străine, 
oricît de prestigioase, nu. sînt „mo
delatoare", ci „catalitice" : ele pot 
oferi substanța unei confruntări in 
urma căreia o personalitate sau o 
cultură iși descoperă, definesc și iși 
precizează propria individualitate 
inconfundabilă. Departe de a supu
ne și stăpîni, înrîuririle sînt cele su
puse și stăpînite, căci creatorii au
tentici intră în conjuncție cu acele 
modele care le dau posibilitatea des
coperirii de sine, înaintînd spre pro
priile rădăcini, minați 
definirii unui profil 
priu. De aici decurge 
nătate a cunoașterii 
noului, de oriunde ar 
tul unei atitudini militante, al pro
priei noastre tradiții literare și cri
tice. Tradiție a cărei „redescoperire", 
mereu îmbogățită, reprezintă un fe
nomen firesc, permanent actual.

de necesitatea 
spiritual pro- 
marea însem- 
și promovării 
veni, in spiri-

M. COSITA

Coșbuc 
româ- 
timpul 
„Acum

Transilvania. Era George Coșbuc, cel 
care trimitea spre republicare, din 
Sibiu. „Convorbirilor literare" de la 
București, poemul Nunta Zamfirei. 
Semnificația poeziei lui 
pentru reînnoirea liricii 
nești 8 fost subliniată la 
său de Nicolae Iorga : 
cincisprezece ani, cînd nici nu putea 
să mai fie vorba de o influență a 
lui Vasile Alecsandri șl cind aceia 
care pretindeau că sînt in curentul 
poetic al lui Eminescu nu dădeau 
alta decît searbădă, din ce în ce mai 
searbădă repetiție a cântărilor dure
rosului măiestru, se află deodată în 
România noastră, unde și cei mai 
mititei din poeței și poețoi ajungeau 
repede la o oarecare reputație cu 
ajutorul... manufacturilor de gazete, 
se află deci că există în Ardeal un 
om cu numele George Coșbuc. care 
face poezii fără tiparuri. Adică el 
le făcea de mult, dintr-o mare ne
voie intimă a sufletului său. care nu 
învățase poezia la nimeni — dar nu 
fusese încă descoperit /.../. Prin nu 
știu ce întimplare, «Convorbirile li
terare» dădură de urma lui Coșbuc, 
sau el dădu de urma lor. Nunta 
Zamfirei apăru, și nuntașii de-acolo 
aduseră la o mare petrecere a mintii 
pe tot publicul înțelegător de litera
tură. Mai avem un adevărat poet, și, 
ceea ce e și mai important, mai 
avem o adevărată poezie".

Poezia aducea. în lînceda atmosfe
ră convențională a epigonilor lui 
Eminescu, un suflu proaspăt de 
viață curată, un univers nou. lumi
nat de un puternic optimism.

Coșbuc, prin nota sănătoasă, se
nină, personală a poeziei sale, prin 
abordarea celor mai acute teme so
ciale și prin cîntarea, cu o excep
țională forță artistică, a naturii și 
istoriei patriei, salvează poezia ro
mânească dintr-o criză epigonică 
fără perspective și se impune ca o 
puternică personalitate artistică. Pe 
bună dreptate scria Liviu Rebreanu 
în „Gazeta Bistriței" (an. VI. 1 sept. 
1926) : „...Coșbuc a făcut o revoluție 
în poezia românească. El a introdus 
pe țăranii noștri in poezie, țărani 
adevărați cu păcate și calități mari, 
cu dureri și bucurii, oameni întregi". 
Cam în aceeași 
Macedonski 
românească 
lărgise sensibil orizontul de preocu
pări sporindu-i 
și muzicalitatea, 
cii poetice 
către un 
perior. Deși 
că „simbolismul este cel mal apro
piat de natură, fiindcă el, pentru a 
ne sugera idei, procedează întocmai 
ca dînsa. cu alte cuvinte, fiindcă 
ne înfățișează una sau mai multe 
imagini ce se transformă la urmă in 
cugetări", publicul românesc de la 
sfirșitul veacului al XIX-lea era 
prea puțin pregătit pentru o aseme
nea poezie care solicita prea mult 
rafinament și era prea greu accesi
bilă atunci cînd se pierdea In specu
lații idealiste. Această direcție a pipe
zi ei macedonskiene. care a avut un 
mare'rol in evoluția liricii noastre, 
găsea un ecou prea slab în rindu
rile cititorilor pentru a putea face 
epocă.

Publicul de la noi avea atunci mai 
multă nevoie organică de poezia lui 
Coșbuc. mai firesc legată de tradiție, 
mai accesibilă și mai aproape de 
preocupările masei largi de cititori. 
El venea să inoveze structural poe
zia, dar tn cadrul unei mari tradiții.

Coșbuc continua original, nu epi- 
'gonic, temele senine, atitudinea to
nică din versul eminescian, dezvolta 
uneori embrioanele epice din lirica 
marelui poet cu o inventivitate atit 
de pronunțată incit se impune dis
tinct într-o ipostază inedită, ca un

vreme. Alexandru 
adusese în poezia 

Inovații substanțiale :
forța sugestivă 
introdusese spe- 
care gravitau 

I artistic su- 
credea

noi 
ideal
Macedonski

acordat Țârii Romanești, dar 
au continuat tot atît de bune 
aceea, reînnoite mereu, prin 
și documente schimbate in-

cîștige bunăvoința si răsplata stăpî- 
nului lor. marele voievod de la 
Argeș iși îndreaptă din nou privirile 
spre Polonia, după ce raporturile cu 
Ungaria se statorniciseră de bună ve
cinătate și reciproc avantajoasă cola
borare. In cetatea sa de la Giurgiu, 
Mircea confirmă, la 23 septembrie 
1403, „marelui și preaiubitului prie
ten" al său, tratatele din 1389 și 1390. 
Cuprinsul lor nu s-a concretizat însă, 
deoarece nu cunoaștem vreun ajutor 
polonez 
relațiile 
și după 
scrisori .. __ _____ . __ _____  ...
tre cei doi prieteni. Cum făcea regele 
polon, care, la 1410, trimitea „mag
nificului domn Mircea... prietenul său 
sincer si ales", scrisoare cu privire la 
respectarea „tare si inviolabilă" și 
„întărirea" acelora „In chip defini
tiv". Răspunsul domnului român din 
17 mai 1411 Însemna de asemenea 
confirmarea, cu sfatul tuturor dregă
torilor săi, a alianței statornicite, 
făgăduind prietenului său ajutor „cu 
toată puterea si putința".

Țara Românească sub zodia 1 unei 
perioade mai liniștite și sub o cîr- 
muire înțeleaptă și vitează s-a așezat 
mai temeinic din toate punctele de 
vedere, iar vecinif îi căutau priete
nia și colaborarea. Chiar și Poarta 
otomană, după sfirșitul rușinos al sul
tanului Baiazid. In aceste împrejurări 
spre domnul român se îndreaptă pri
virile pentru a putea depăși impasul. 
Izbinda temporară a partidei preten
dentului Musa. sprijinit de Mircea, 
a făcut din domnul Țării Românești 
arbitrul situației din Balcani și din 
Imperiul otoman. Miopia conducăto
rilor politici din sud-estul Europei, 
insă, nu numai că a zădărnicit con
solidarea frontului ce putea zăgăzui 
expansiunea otomană, dar prin poli
tica lor și-au subminat singuri situa
ția : împăratul bizantin, care spriji
nă partida adversă, formată în jurul 
altui fiu al lui Baiazid, Mahomed; 
Sigismund de Luxemburg, ajuns și 
împărat al Germaniei, se amestecă in 
conflictele dintre polonezi 
lerii teutoni, în sprijinul 
din urmă, dînd 
Porții otomane ; polonezii. i 
a-și putea concentra întreaga 
tere împotriva 
spre o înțelegere cu Poarta, Iar ge- 
novezii, pentru care era mai impor
tant cîștigul din comerț, sprijineau si 
ei pe cel ce le făgăduia mai largi 
privilegii.

Ca de atitea ori în istoria lor, ro
mânii se găseau singuri in fața pu
terii otomane, consolidate după ocu
parea tronului • sultanilor de Moha
med. Mircea) singur, uitat și părăsit 
de cei in care-și pusese încrederea 
intr-un moment hotăritor pentru vi-

și cava- 
acestora 

problema 
pentru 

i pu- 
teutonilor, înclină

uitării

fi scris poezii 
mai ' șăgalnice, ca : 
Iarna pe uliță. Sub

exploatat, e dorul si jalea 
a celor multi, care știu 
face haz de necaz și a-și 
demnitate poverile sufle- 

știu, totodată, și prețul

moment nou, marcant, în evoluția < 
poeziei românești. Un exemplu eloc
vent a, fost dat demult de C. Do- 
brogeanu-Gherea în studiul Poetul 
țărănimii, referindu-se la „simță- 
mintul real de dragoste, de volupta
te" ce caracterizează balada lui 
Coșbuc Crăiasa zinelor, deosebind-o 
de Luceafărul lui Eminescu cu care 
o compară.

Temele dramatice și chiar tragice 
sînt prezente și la Coșbuc în aceeași 
proporție ca și la Eminescu. dacă nu 
într-un număr mai mare. Dacă la 
Eminescu asemenea teme sînt tra
tate din perspectiva filozofiei culte, 
la Coșbuc sînt văzute, cel Alai ade
sea. dintr-un unghi popular, dintr-o 
viziune rurală și adeseori folclorică. 
Durerea în poezia lui Coșbuc e 
autentică precum e autentică voioșia 
și sănătatea sufletească. Chiar dacă 
George Coșbuc n-ar 
mai sprintare. 
Spinul, Scara, 
patrafir. La pirîu etc., ci numai ele
gii și cîntece de jale ca : Doina, 
Mama și acel excepțional poem tra
gic. Ideal, pe nedrept ignorat, el tot 
s-ar fi deosebit fundamental de pe
simiștii posteminescieni. căci dure
rea din versurile sale are o explica
ție socială, e durerea reală a po
porului 
firească 
însă a 
duce cu 
tești, care 
moral al luptei pentru libertatea pa
triei. pentru libertatea și dreptatea 
celor mulți.

Cîntecul lui Coșbuc — cînteciil 
imui poet patriot și militant— e 
smuls din însuși sufletul poporului. 
Meritul-cel mai de seamă al poeziei 
sale este autenticitatea, datorată le
găturii indestructibile cu viata po
porului. tradițiile și trecutul său 
istoric, cu aspirațiile celor obidiți și 
cu natura. în sensul cel mai profund 
și mai complex.

Dînd glas în poezia sa unor mari 
idealuri colective, cintind în acor
duri străbătute de patos revoluțio
nar aspirația pentru libertate a celor 
mulți și făcind să răsune puternic in 
poemele sale sentimentul demnității 
naționale, G. Coșbuc a scris o pagi
nă nemuritoare a liricii sociale și 
patriotice românești, consolidind ast
fel tradiția militantismului ce stră
bate ca un fir roșu întreaga noastră 
creație. Din revolta contra asuprito
rilor străini, din atitudinea demnă și 
eroică in fața vieții s-au născut, sub 
condeiul lui Coșbuc, unele dintre 
cele mai frumoase și mai durabile 
creații lirice naționale, creații încăr
cate de dragostea sacră pentru inde
pendența neamului românesc, de 
înaltul respect pentru eroismul și 
abnegația apărătorilor gliei strămo
șești cărora le-a consacrat stanțele 
avintate energice din „Cîntece de 
vitejie". Marile lui poeme patriotice, 
izvorîte din identificarea cu idealu
rile și firea poporului, pun în valoa
re o concepție activă asupra vieții, 
nobila iubire a libertății și neătîmă- 
rii, mîndria oamenilor care nu înțe
leg rostul existenței altfel decît lup- 
tind pentru a fi stăpîni pe propriul 
lor destin : „Din zei de-am fi scobo- 
rîtori, / C-o moarte tot sîntem da
tori 1 / Totuna e dacă-ai murit / Flă
cău ori moș îngîrbovit, / Dar nu-i 
totuna leu să mori / Ori cîne-nlăn- 
țuit".

Avem, așadar, în creația socială șl 
patriotică a lui G. Coșbuc un înalt 
exemplu, veșnic viu, de contopire a 
artistului-cetățean cu cele mai au
tentice aspirații și însușiri ale nea- 
ipului său.

Ion Dodii BALAN

itoțul sud-estului european, a în
cercat să repete politica ce i-a fost 
spre folos in deceniul al doilea al se
colului al XV-lea prin sprijinirea lui 
Musa pentru ocuparea tronului sul
tanilor, sprijinind alt pretendent, 
Mustafa. Ceea ce l-a determinat pe 
Mohamed să întreprindă expediția de 
pedepsire a îndrăznețului domn ro
mân, conducind personal oastea în 
1415—1417, asemenea lui-Baiazid la 
Rovine. Oaste la fel de numeroasă ca 
și atunci, tn fața acestei situații atit 
de grele, singur, fără nici un ajutor 
din partea „aliaților" preacreștini, 
Mircea e silit „să facă pace", răscum- 
părînd-o, potrivit practicilor medie
vale, fără știrbirea suveranității si 
independentei prin amestecul Impe
riului otoman în situația internă a 
tării. împăcat cu sine și cu țara, cu 
conștiința datoriei împlinite, marele, 
viteazul și ințeleptul voievod Mirce# 
și-a sfirșit zilele in 31 ianuarie 1418.

Și-a făcut, într-adevăr, datoria pe 
deplin; a îmbogățit moștenirea vred
nicilor înaintași din toate punctele 
de vedere : politic, economic, cultu
ral, îndreptățind pe deplin frumosul 
și prețiosul său titlu : „Eu, Io Mircea 
mare voievod si domn, singur stăpi- 
nitor în toată țara Ungrovlahiei și a 
părților de peste munți, încă și spre 
părțile tătărăști și hcrțeg al Amlașu- 
lui și Făgărașului și domn al Bana
tului Severinului și de amîndouă 
părțile peste toată Podunavia, încă 
pină la Marea cea Mare și singur 
stăpînitor al cetății Dirstor".

A apărat țara și independența a- 
cesteia cu sacrificii și jertfe nume
roase și grele; s-a străduit, și în par
te a reușit, să unească intr-un efort 
comun popoarele șud-estului șl cen
trului Europei împotriva celor cu 
gindurl de cotropire ; a fost „pavăza 
creștinătății" în fata tendințelor ex
pansioniste ale Porții otomane în pli
nă desfășurare, cu rol important o 
perioadă scurtă, chiar și în viața 
litică a Imperiului otoman. A 
Marele Mircea Voievod, prin 
țelepciune, vitejie și dragoste 
tară.

Idealurile de libertate șî de Inde
pendență, cărora Marele Mircea Vo
ievod le-a închinat toți anii lungii 
și glorioasei sale domnii, și-au aflat 
deplina împlinire în epoca edificării 
noii orînduiri pe pămîntul patriei, 
cu deosebire în anii ce au urmat 
Congresului al IX-Iea, în epoca ce 
poartă numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marele ctitor al 
mindrului chip al tării de azi, cel ce 
întruchipează, prin gîndul și fapta 
sa, virtuțile cele mai alese ale bra
vilor noștri înaintași.

po- 
fost 
în
de

Acad. Ștefan PASCU
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare 

Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare
(Urmare din pag. I)

Inmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Mokhtar Kaci-Abdallah 
a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut și 
cele mai bune urări din partea se
cretarului general al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, pre
ședintele Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Chadli Bendje- 
did, iar poporului român urări de 
prosperitate și pace.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se arată că poporul algerian, 
conducerea Algeriei dau o înaltă a- 
preciere progreselor social-economi- 
ce obținute de poporul român, con
secvenței politicii României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu consa
crate păcii, securității și colaborării 
internaționale, întăririi legăturilor de 
prietenie și cooperare româno-alge- 
riene. Este exprimată dorința amba
sadorului algerian de a acționa. în 
cadrul misiunii ce i s-a încredințat, 
pentru consolidarea raporturilor de

Ambasadorul Republicii Federative
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Antonio Sabino Can- 
tuaria Guimaraes a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări din partea președin
telui Jose Sarney, iar poporului 
român progres și bunăstare.

în cuvîntarea prezentată de 
ambasador este evidențiată evolu
ția favorabilă a relațiilor româno- 
braziliene, subliniindu-se contribu
ția deosebită a vizitei efectuate de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
Brazilia, în 1975, la dezvoltarea con
tinuă a acestor raporturi. Sînt rele
vate posibilitățile existente pentru 
extinderea comerțului, a cooperării 
economice, atît pe plan bilateral, cît 
și pe terțe piețe, precum și conver
gența punctelor de vedere ale celor 
două țări într-o serie de probleme 
ale vieții internaționale.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a

•
(Urmare din pag. I)
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămîntu- 
lui, reputat om politic și eminent 
savant de înalt prestigiu internațio
nal, pentru minunatele condiții de 
muncă și viață create, pentru grija 
permanentă pe care o acordă for
mării și educării comuniste, revolu
ționare a tinerei generații.

îndemnurile și orientările to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
integrarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția, pentru pregătirea 
de noi cadre de înaltă calificare și 
competență profesională, în pas cu 
exigentele dezvoltării intensive a 
economiei românești, constituie pen
tru noi programe clare de activitate 
didactico-profesională.

Cu prilejul vizitei în liceul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au făcut aprecieri cu privire la baza 
materială a liceului, la calitatea lu
crărilor prezentate în cadrul expozi
ției organizate. Pentru noul an 
școlar ne-am propus să facem o 
selecție a materialelor existente, să 
înlocuim <tot ce e perimat și depășit, 
să realizăm lucrări utile pentru des
fășurarea în noi condiții a activității 
?ractice la disciplinele tehnologice, 
n spiritul indicațiilor pe care secre

tarul general al partidului ni le-a 
dat, dorim ca toate lucrările practice 
de bacalaureat să depășească impor
tanta didactică, inscriindu-se in pla
nul de producție al întreprinderii 
tutelare — întreprinderea de utilaj 
chimic «Grivița roșie». Avem astfel 
datoria de onoare de a ține pasul 
cu această uzină fruntașă, de a-i 
pregăti muncitori cu inaltă califica.- 
re. Dorim ca în anul școlar 1986/87 
elevii noștri să aibă, așa cum ne-a în
demnat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cît mai multe medii de 9 și 10“.

Prof. Marieta Popescu, directoarea 
Liceului industrial nr. 9 din Bucu
rești : „Sintem sub impresia puter
nică a vibrantelor chemări, a îndem
nurilor mobilizatoare rostite de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul deschiderii noului an de în- 
vățămînt, care se constituie în di
recții de acțiune pentru toți slujito
rii școlii. Sîntem chemați să ne 
implicăm cu mai multă responsabi
litate în efortul general de realizare 
a unei noi calități a muncii și a 
vieții, să acționăm mai ferm, pentru 
ca acest an școlar să marcheze un 
proces de perfecționare și moderni
zare a întregului învățămînt.

Pornind de Ia sarcinile și orien
tările de excepțională însemnătate 
pentru toate cadrele didactice, cu
prinse în recenta cuvîntare, ne pro
punem să realizăm o autentică înnoi
re a metodologiei de instruire și edu
cație, care să implice mai mult ele
vul, să-1 stimuleze la învățare, la 
obținerea de performanțe școlare. 
Vom cultiva spiritul novator, ideile 
originale și inițiativele valoroase in 
perfecționarea predării-Invățării, pen
tru Înlăturarea rutinei, inerției și a 
tot ce este depășit. Cred că aspectul 
esențial asupra căruia trebuie să me
diteze orice cadru didactic, în ac
tuala etapă de dezvoltare a Invăță- 

IAȘI. „Marele Mircea Voievod
— personalitate proeminentă a is
toriei" se intitulează simpozionul 
consacrat împlinirii a 600 de ani 
de la urcarea pe tron a marelui 
domnitor al Țării Românești. Cu 
acest prilej au fost susținute in 
fața unui numeros public — mun
citori, activiști de partid, elevi și 
studenți, cadre didactice — comu
nicările „Marele Mircea Voievod
— ctitor de țară prosperă, demnă 
și suverană", „Marele Mircea 
Voievod — apărător dirz și 
neînfricat al neatîrnării țării", 
„Importanța europeană a luptei ro
mânilor pentru unitate și indepen

dență", „P.C.R. — continuator al 
tradițiilor luptelor eroice ale po
porului român pentru progres so
cial, independentă și demnitate na
țională". (Manole Corcaci).

DOLJ. La sala „Marele Mircea 
Voievod" din cadrul expoziției de 
bază a muzeului de istorie din Cra
iova a avut loc simpozionul cu 
tema „Semnificația istorică a 
domniei Marelui Mircea Voievod". 
Referatele și comunicările pre
zentate de muzeografi șl Is
torici in fața oamenilor mun
cii de la Combinatul chimic — 
Craiova s-au bucurat de un viu

prietenie și colaborare dintre Alge
ria și România.

Primind scrisorile de acredita
re, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pen
tru mesajul transmis și a adresat, la 
rîndul său, secretarului general al 
Partidului Frontul de Eliberare Na
țională, președintele Republicii Alge
riene Democratice și Populare un" 
cordial salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de 
progres și prosperitate pentru po
porul algerian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui României se subliniază . că 
raporturile de colaborare și priete
nie statornicite între cele două țări 
cunosc, încă din anii luptei poporu
lui algerian pentru independentă na
țională, un curs mereu ascendent. 
Pornind de la posibilitățile econo
miilor naționale ale României și Al
geriei, de la interesele și aspirațiile 
de progres ale celor două pogoare.

mulțumit pentru salutul transmis și 
a adresat, la rîndul său, președin
telui Republicii Federative a Bra
ziliei un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate și ferici
re perșpnală, de progres, prosperita
te și pace pentru poporul brazilian 
prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată că România 
acordă o atenție deosebită relațiilor 
cu Brazilia, care cunosc o evoluție 
pozitivă în toate domeniile de acti
vitate. Este subliniat faptul că la te
melia raporturilor româno-braziliene 
stau principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc, că dezvoltarea aces
tor relații este favorizată atît de ori
ginea latină comună, afinitățile de. 
limbă și cultură, cît și de aspirații
le comune ale popoarelor noastre de 
a-și clădi o viață nouă, liberă, în- 
tr-un climat de pace și securitate 
deplină.

mîntului românesc, este calitatea 
predării. E necesar, astfel, să punem 
un mai mare accent pe colaborarea 
între catedre pentru promovarea mai 
largă a metodelor care să dezvolte 
pasiunea pentru creația tehnico-ști- 
ințifică, prin organizarea de con
cursuri profesionale, prin antrenarea 
mai mare a elevilor și cadrelor'di
dactice în activitatea de cercetare.

Vom iniția noi direcții de integra
re a școlii cu producția și cercetarea 
prin permanentizarea și diversifica
rea modalităților de lucru cu între
prinderea și facultatea patronatoare: 
analize periodice, împreună cu între
prinderea patronatoare, realizarea 
de lecții de specialitate in atelierele 
școlii și întreprindere, finalizarea și 
adîncirea activității de cercetare 
care să răspundă nevoilor școlii și 
întreprinderii, împletirea mai strînsă 
a conținutului științific cu realitățile 
practice din uzină ; corelarea disci
plinelor de specialitate cu practica 
productivă, cu tehnologiile, opera
țiile efectuate de elevi in ateliere șl 
uzină ; asigurarea de asistență teh- 
nico-științifică pentru dezvoltarea 
bazei materiale didactice a cabinete
lor și laboratoarelor, pentru selec
ționarea temelor pentru lucrările 
practice de bacalaureat, atragerea 
unui număr mai mare de elevi la 
activitatea de cercetare, în cercurile 
tehnico-aplicative".

Paul Marcu, secretar al Comitetu
lui județean U.T.C. Ialomița : „Miile 
de elevi din liceele și școlile ialomi- 
țene, alături de cadrele didactice, 
asemenea sutelor de mii de elevi și 
studenți din întreaga țară, au ascul
tat cu viu interes, uniți în cuget și 
simțire, magistrala cuvîntare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, ctitorul Invă- 
țămîntului românesc modern, cel 
mai iubit părinte al tinerei generații, 
cuvîntare care reprezintă pentru ei 
un amplu program de acțiune pentru 
anul școlar 1986/1987.

Pornind de la orientările și indica
țiile de excepțională însemnătate 
teoretică și practică formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, orga
nele și organizațiile U.T.C., împreu
nă cu conducerile de școli, sub con
ducerea nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid, își vor aduce 
o contribuție activă la înfăptuirea 
programului complex de integrare a 
învățămîntului cu cercetarea, pro
ducția, urmărind creșterea responsa
bilității elevilor față de pregătirea 
profesională și însușirea temeinică, 
aprofundată a cunoștințelor teoreti
ce și practice. Astfel, in luna de
cembrie va avea loc, la nivel jude
țean, simpozionul « Rolul școlii și or
ganizațiilor U.T.C. în pregătirea for
ței de muncă necesare dezvoltării 
economico-sociale a județului Ialomi
ța, în cincinalul 1986—1990».

Pentru stimularea activității de 
cercetare și creație tehnico-științifi- 
că a elevilor, organele și organiza
țiile U.T.C., împreună cu cadrele di
dactice, vor asigura o participare cu 
caracter de masă a elevilor la acti
vitățile organizate in cercurile știin
țifice șl tehnico-aplicative. Va crește 
numărul cercurilor interdisciplinare 
și mixte, la care vor participa elevi, 
cadre didactice, muncitori, tehni
cieni și specialiști.

Organele și organizațiile U.T.C. 
vor milita permanent pentru spori- 

există toate condițiile ca relațiile ro- 
mâno-algeriene să înregistreze o dez
voltare și mai puternică in viitor, pe 
tărim economic, tehnico-științific și 
în alte domenii de activitate. .

în cuvîntare se relevă, de aseme
nea, că România, acționînd cu toate 
forțele pentru dezvoltarea sa socia
listă, desfășoară, în același timp, o 
amplă activitate pe plan internațio- 
.nal, întărește continuu colaborarea 
și conlucrarea cu toate statele lu
mii, pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, participă 
activ la eforturile pentru dezarmare 
și pace, pentru soluționarea con
structivă a marilor și complexelor 
probleme ce confruntă epoca 
noastră.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Mokhtar Kaci- 
Abdallah.

a Braziliei
Cuvîntarea evidențiază politica de 

largă colaborare promovată de 
România cu toate țările lumii, preo
cuparea țării noastre pentru instau
rarea unui climat de destindere, în
țelegere și pace în lume. Este expri
mată, totodată, solidaritatea Româ
niei cu lupta popoarelor din Ameri
ca Latină pentru progres economic 
și social, pentru dezvoltare- liberă, 
independentă. Se subliniază că exis
tă toate condițiile ca România și 
Brazilia să dezvolte o bună colabo
rare. atit pe plan bilateral, cit și 
pe arena internațională. în slujba 
păcii, a dezarmării, a făuririi unei 
lumi fără arme și fără războaie.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. a avut o convor
bire cu ambasadorul brazilian Anto
nio Sabino Cantuaria Guimaraes.

La solemnitățile de prezentare a 
scrisorilor de acreditare și la convor
biri au participat loan Totu. minîs^ 
trul afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

DE ÎNALTĂ CALITATE
rea eficienței formative a atelierelor 
școlare și uzinale, iar loturile șco
lare vor fi transformate în micro- 
ferme și ferme școlare. De asemenea, 
se va urmări întărirea colaborării 
dintre organizațiile U.T.C. din școli 
și cele din întreprinderile patrona
toare, pentru preluarea Unor ' sarcini 
de plan ale unităților și realizarea 
acestora la cei mai inalți parametri 
de producție, pentru găsirea unor 
locuri corespunzătoare de practică 
pentru elevi.

Acționînd în direcția Întăririi răs
punderii fiecărui elev, pentru o te
meinică pregătire profesională, pen
tru asigurarea unui climat de ordine 
și disciplină, organizațiile U.T.C. din 
școli vor folosi ca principală pirghie 
politică întrecerea utecistă «Cea mai 
bună școală». îndemnului adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in mo
bilizatoarea cuvîntare rostită' cu pri
lejul deschiderii noului an de invă- 
țămint, de a învăța și munci, elevii 
ialomițeni, asemenea întregului ti
neret al patriei, ii răspund prin fap
te, insușindu-și tot ce e mai nou in 
știință și tehnică, neprecupețind nici* 
un efort în cabinete, laboratoare, 
ateliere și pe ogoare pentru, a fi Ia 
înălțimea condițiilor create mai ales 
în ultimii 21 de ani, pentru a dovedi 
că sînt adevărați revoluționari".

loan Pleșciuc, președintele Consi
liului U.A.S.C. din Institutul de con
strucții București : „împreună cu 
toți colegii mei am luat cunoștință 
cu entuziasm de generoasele apre
cieri, îndemnuri și sarcini formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
strălucita cuvîntare rostită cu prile
jul inaugurării actualului an școlar 
și universitar. Cuvintele calde, lumi
noase rostite cu acest prilej privesc 
creșterea calitativă a învățămîntului, 
situarea lui la nivelul de exigență 
al viitorului, sporirea contribuției 
sale la dezvoltarea social-cconomică 
a patriei. Noi, studenții comuniști, 
ne simțim profund angajați in reali
zarea acestor obiective de care de
pinde implicit pregătirea noastră te
meinică, multilaterală, sintem pe 
deplin conștienți de răspunderile ce 
ne revin. Asociațiile noastre revolu
ționare acționează acum pentru ea 
toți studenții Institutului de con
strucții să participe la bătălia pen
tru un an cu rezultate la învățătură 
mult superioare celor precedente, bă
tălie care începe chiar în aceste zile. 
Acționăm ca întrecerea sub generi
cul -Fiecare A.S.C. — colectiv frun
taș de educare prin muncă și pen
tru muncă» să dobindească un con
ținut și mai bogat, ne concentrăm cu 
deosebire atenția asupra studenților 
din anii I, spre a-i integra rapid și 
superior în viața de organizație, de
punem eforturi stăruitoare pentru a 
ne însuși temeinic tot ceea ce ști
ința, tehnica ne oferă mai avansat. 
Păstrăm în inimi vibrația îndemnu
lui ce ni l-a adresat secretarul ge
neral al partidului, de a învăța, a 
învăța și iar a învăța, sîntem pe de
plin conștienți că numai astfel, pe 
calea muncii pasionate, perseverente 
vom răspunde prin fapte demne de 
epoca noastră sprijinului și grijii 
părintești pe care întotdeauna Is 
recunoaștem, le resimțim în cuvin
tele calde, luminoase, pline de cea 
mai aleasă încredere în generația 
tînără, rostite de iubitul conducător 
al partidului și al țării".

CARNET CULTURAL

interes. De asemenea, la Universi
tatea cultural-științifică și la Casa 
de cultură a tineretului din Cra
iova s-au ținut dezbateri și mese 
rotunde dedicate împlinirii a 600 
de ani de la urcarea pe tron a ma
relui voievod. (Nicolae Băbălău).

MEHEDINȚI. în cadrul Muzeu
lui Porțile de Fier s-a deschis 
expoziția de documente „2050 de

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al Forțelor Armate 

de participanții la simpozionul „600 de ani de la 
urcarea pe tron a Marelui Mircea Voievod", organizat 

de Ministerul Apărării Naționale

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

REZULTATE
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe opt luni ale anului
Publicăm, In continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul prestărilor de 
servicii.

Pe baza rezultatelor obținute in cele opt luni care au trecut din acest 
an și a punctajului general stabilit in raport de realizarea indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul 
lunii august pe primele locuri se situează :

Participanții Ia simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naționale 
cu prilejul aniversării a 600 de ani de la urcarea pe tronul Țării Româ
nești a Munteniei a Marelui Mircea Voievod, intr-o deplină unitate de 
gindire și simțire cu întregul popor, iși îndreaptă gindurile pline de re
cunoștință spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, genial ginditor și om politic, ctitorul noului destin al 
României, Erou între eroii neamului, proeminentă personalitate a lumii con
temporane, Erou al păcii, militant neobosit pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii pe planeta noastră.

Desfășurîndu-și lucrările in lumina tezelor, ideilor și orientărilor de 
o excepțională valoare teoretică și practică cuprinse în vasta dumneavoastră 
operă social-politică, in recentele cuvîntări pe care le-ați rostit la Con
gresul al III-lea al oamenilor muncii, referitoare la fructificarea plenară 
a tradițiilor de luptă glorioase ale poporului român, la reliefarea rolului 
înaintat jucat în istoria zbuciumată a strămoșilor noștri de iluștrii bărbați 
de stat și comandanți de oști patrioți, care au condus cu eroism și vitejie 
lupta maselor populare pentru apărarea ființei neamului românesc, sim
pozionul organizat de Ministerul Apărării Naționale a evidențiat meritele 
dumneavoastră inestimabile in deschiderea unei epoci deosebit de fertile 
și pe tăriniul istoriografiei naționale, in studierea și aprecierea realistă, in 
spiritul adevărului istoric, a momentelor cardinale ale trecutului multimi
lenar al poporului nostru, a epocii Marelui Mircea Voievod, a personalității 
acestui distins domnitor român, ctitor și unificator de țară.

Comunicările prezentate în cadrul simpozionului au pus în lumină fap
tul că Marele Mircea Voievod s-a înscris pentru totdeauna în istoria noas
tră eroică îndeosebi prin iscusința cu care a organizat și condus rezistența 
antiotomană a Țării Românești a Munteniei timp de peste 30 de ani. S-a 
reliefat strategia adecvată și diplomația realistă pe care marele voievod 
român le-a conceput și pus in aplicare in scopul salvgardării țării de pe
ricolul extern. De asemenea, s-a reliefat capacitatea sa militară deosebită, 
preocuparea pentru ridicarea întregului popor la lupta de apărare a țării, 
in 'cadrul oastei celei mari, pentru întărirea puterii militare a țării prin 
edificarea unui sistem de fortificații puternic pe linia Dunării. Cu legi
timă mindrie patriotică s-au evocat înaltele lui calități de mare coman
dant de oaste, promotor al unei arte militare înaintate pe care ostile ro
mâne de sub conducerea sa au dovedit-o in bătăliile purtate pentru indepen
dentă și neatirnare, faptul că bogata experiență militară dobîndită de po
porul român sub conducerea Marelui Mircea Voievod, continuată si amplifi
cată de-a lungul epocilor următoare in lupta împotriva imperiilor vecine 
hrăpărețe, constituie un tezaur inestimabil pe care dumneavoastră, cu o 
inegalabilă forță de sinteză și generalizare, le-ați fructificat creator și le-ați 
dat o nouă strălucire prin fundamentarea multilaterală a doctrinei militare 
a României socialiste.

Avind rădăcini viguroase in solul fertil al zbuciumatei noastre istorii, 
doctrina militară a României socialiste, amplu fundamentată de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, exprimă hotărirea 
neclintită a poporului român de a face totul sub conducerea partidului 
nostru comunist pentru apărarea patriei socialiste, a independenței și inte
grității sale teritoriale.

Pătrunși de aceste ginduri si sentimente, ostașii țării, mobilizați de or
ganele și organizațiile de partid, acționează cu fermitate revoluționară și 
responsabilitate comunistă pentru îndeplinirea exemplară a istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XIII-lea al partidului, a sarcinilor și indicațiilor 
trasate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem. Ia 
convocarea-bilant a activului de bază de comandă și de partid din armată, 
a cerințelor Directivei privind pregătirea militară și politică a armatei in 
perioada 1986—1990, pentru a fi gata în orice moment să apere, împreună 
cu întregul popor. libertatea și independența scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

★
Vineri a avut loc In Capitală sim

pozionul „600 de ani de la urcarea 
pe tron a Marelui Mircea Voievod", 
organizat de Ministerul Apărării Na
ționale.

Cothunicările au reliefat locul Im
portant pe care îl ocupă în geniala 
operă teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu oglindirea luptei 
românilor pentru împlinirea idealu
rilor de unitate, libertate și indepen
dentă. cultivarea tradițiilor de luptă 
glorioase ale poporului român, re
liefarea vitejiei maselor populare in 
marile bătălii purtate de-a lungul 
veacurilor pentru apărarea ființei

Cronica zilei
Vineri a avut loc in Chpitală o 

conferință de presă, organizată de 
Reprezentanța comercială a Uniunii 
Sovietice la București, cu ocazia sem
nării contractului de schimburi de 
carte, discuri, ziare, reviste și tim
bre poștale intre România și U.R.S.S. 
pe anul 1987.

Relevînd bunele relații de priete
nie si colaborare, pe multiple planuri, 
statornicite între U.R.S.S. și Româ
nia. reprezentantul comercial al

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPON DENȚU „SCtNTEH”

ARGEȘ : Noi spații 
comerciale

„Materna" este cel mai nou și 
mai mare magazin cu articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte pen
tru copii din județul Argeș, des
chis zilele acestea la parterul unui 
bloc de pe strada 1 Mai din rrju- 
nicipiul Pitești. în orașul Topolo- 
veni a Intrat in circuitul turistic 
al țării un modern hotel cu 70 ca
mere. restaurant și bar de zi. Noi 
Unități comerciale au fost deschise 
și in orașele Costesti, Curtea de 
Argeș și Mioveni. în prezent, re
țeaua comercială a localităților ru
rale ale județului Argeș însumează 
280 000 metri pătrați. (Gheorghe 
Cirstea).

TULCEA : Apartamente 
pentru specialiști

în localitatea 1 Mai din Delta 
Dunării s-au dat in folosință noi 
apartamente. Cu cele 20 aparta
mente din noul bloc pus la dispo
ziție specialiștilor care lucrează in 
această localitate, numărul aparta
mentelor construite aici în ultimii 
doi ani a ajuns la 100. Pină la 
sfîrșitul acestui an, Încă 50 de 
apartamente vor fi date în folo
sință. Astfel, alături de Chilia 
Veche, lată că și localitatea 1 Mai 
a pășit ferm pe calea urbanizării. 
(Neculai Amihulesei).

ani de lupte și jertfe ale po
porului român pentru libertate 
și neatirnare, pentru dreptul de a 
fi stăpîn în propria țară". Același 
muzeu a organizat, la căminul cul
tural din Șimian, expoziția de foto
grafii și documente intitulată 
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
prieten drag al mehedințenilor". 
La casa de cultură din orașul Stre- 
haia s-a desfășurat recitalul de 
poezie patriotică „Omagiind eroul, 
omagiem țara". (Virgil Tătaru).

HUNEDOARA. Muzeul județean, 
in colaborare cu filiala Arhivelor

★
neamului românesc și pentru for
marea statului național unitar 
independent. Au fost evocate perso
nalitatea Marelui Mircea Voievod, 
ctitor și unificator de Țară Româ
nească. strălucit comandant de oaste, 
ilustru strateg și diplomat al vea- 
ttilui al XV-leă. “ —

într-o atmosferă tnsuflețită. 
participanții Ia simpozion au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al Forțelor 
Armate.

Uniunii Sovietice. L. A. Afanasiev, a 
evidențiat creșterea de la an la an a 
schimburilor de producție editorială 
și de filme, precum și a colaborării 
cultural-științifice dintre cele două 
țări. In acest context a fost sublinia
tă importanta Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice 
dintre U.R.S.S. și Republica Socia
listă România pe perioada pinâ in 
anul 2000.

(Agerpres)

DEVA: Complex comercial
Pe cel mal mare bulevard al 

Devei. „Decebal", a fost dat in 
folosință unul dintre cele mai mo
derne complexe comerciale ale coo
perației meșteșugărești. El dispune 
de ateliere și secții de croitorie, 
tricotaje. încălțăminte, marochină- 
rie și altele. Tot aici funcționează 
și alte unități prestatoare de servi
cii. un atelier „Arta modei", pre
cum și un magazin de desfacere a 
produselor cooperației meșteșugă
rești. (Sabin Cerbul.

IALOMIȚA : Noi secții 
prestatoare de servicii
La parterul noilor blocuri de pe 

bulevardul „Matei Basarab" și din 
zona stadionului „1 Mai" din mu
nicipiul Slobozia, Uniunea județea
nă a cooperativelor meșteșugărești 
Ialomița a amenajat mai multe 
secții de prestări «ervicii. tncadrate 
cu personal de înaltă calificare. 
Noile secții cuprind ateliede pen
tru instalații electrice și sanitare, 
bobinaj și reparat obiecte de uz 
casnic, legătorie și tapițerie, croi
torie pentru bărbați și femei. Noi 
secții de prestări servicii vor fi 
deschise In curînd și In orașele Ur- 
ziceni, Fetești și Țăndărei. (Mihai 
Vișoiu).

Statului, a deschis in cadrul mu
zeului din Deva o expoziție dedi
cată împlinirii a 600 de ani de Ia 
urcarea pe tronul Țării Românești 
a domnitorului Marele Mircea Vo
ievod. Expoziția prezintă, cu ajuto
rul materialului fotodocumentar. 
momente de referință din timpul 
domniei marelui voievod, începînd 
cu cel al urcării pe tronul Țării Ro
mânești. Sînt prezentate, de ase
menea. și mărturii care atestă re
zonanța pe care această lumi
noasă personalitate istorică a 
avut-o In memoria posterității. 
(Sabin Cerbu).

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 373,6 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Craiova, cu 153.3 puncte.
In domeniul extracției

ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție pe

trolieră Țiclenl, județul Gorj, cu 
768,9 puncte.

Locul II : Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Buzău, 
cu 723,6 puncte.

Locul III : Schela de producție 
gaze naturale Ploiești, cu 710.3 
puncte.
IN INDUSTRIA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I : întreprinderea Lamino

rul de tablă Galati, cu 522,3 puncte.
Locul II : întreprinderea de fier 

Vlăhfța, județul Harghita, cu 120,8 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER. 

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU 
METALURGIE. CHIMIE. 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII, 
ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 930.7 
puncte.

Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița Roșie", Bucu
rești, cu 909,1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Ar
mătura" Cluj-Napoca, cu 640,4 
puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA 
FINA ȘI SCULE ECHIPAMENT 

SPECIAL
Locul I : întreprinderea nr. 2 

Brașov, cu 812,5 puncte.
Locul II : întreprinderea meca

nică Plopeni. județul Prahova, cu 
809.8 puncte.

Locul III : întreprinderea de a- 
parate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 698 puncte.
ÎN INDUSTRIA > DE CELULOZA 

ȘI HÎRTIE
Locul I : întreprinderea de hlr- 

tie „Bistrița" — Prundu Birgăului, 
județul Bistrița-Năsăud, cu 464 
puncte.

Locul II : Combinatul de celuloză 
și hîrtie „Letea" Bacău, cu 446.6 
puncte.

Locul III : Combinatul de celulo
ză, hîrtie și cartoane Zărnești. ju
dețul Brașov, cu 431,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 

LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de mobi

lă și decorațiuni „Heliade" — 
București, cu 568 puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn mobilă București, cu
267.4 puncte.

Locul III : Combinatul de pre
lucrare a lemnului Oradea. cu
172.5 puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea „Porțe
lanul" Alba lulia, cu 543,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi. județul 
Botoșani, cu 521,4 puncte.

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color) • O paletă de culori... 
Toamna la țărmul mării și în 
Delta Dunării £ Gala desenului 
animat • Floarea cîntului, floarea 
dorului... melodii populare • Tre
cut de glorii, strălucitor prezent: 
Curtea de Argeș O Telesport 
• Noi înregistrări cu Nana 
Mouskouri O ..Prima literă". Table
tă de Petre Ghelmez • Trei me

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

septembrie, ora 21 — 23 septembrie, ora 
21. în țară: Vremea va fi schimbătoa
re. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mal pronunțate în partea a doua a in
tervalului în nordul, centrul și estul ță
rii, unde, pe alocuri, va ploua. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat cu 
intensificări trecătoare din sectorul

Informații sportive
BOX. în sferturile de finală ale 

Campionatelor europene de box 
pentru juniori ce se desfășoară 
in Sala sporturilor din orașul danez 
Broendby, in limitele categoriei 
pană, pugilistul român Daniel Du
mitrescu l-a învins, cu o decizie in 
unanimitate la puncte, pe Istvan 
Konkoly (Ungaria), calificîndu-Se in 
semifinalele competiției. La aceeași 
categorie. Konstantin Dziu (U.R.S.S.) 
a dispus, la puncte, de Santo Serio 
(Italia). La categoria ușoară, Francisc 
Vastag (România) a obtinut de ase
menea prezenta in semifinale, în- 
trecîndu-1 clar la puncte (decizie 
5—0) pe spaniolul Javier Martinez, 
iar sovieticul Igor Arzin a ciștigat, 
la puncte, meciul cu Gordon Joyce 
(Irlanda). După cum s-a mai anun
țat, alți doi boxeri din țara noastră 
și-au asigurat o medalie, urmind să 
evolueze In semifinale : Nicolae 
Aliuță (categ. semimuscă) șl Marian 
Dumitrescu (categ. semiușoară).

FOTBAL în meci-rejucare con- 
tind pentru primul tur al „Cupei 
U.E.F.A.", formația austriacă F.C. 
Tirol Innsbruck a întrecut cu scorul

Locul III : întreprinderea de ar
ticole de sticlărie București, cu 
404,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI SI PRODUSELOR 

ZAHAROASE 
/

Locul I : întreprinderea pentru 
Industrializarea sfeclei de zahăr 
Roman, județul Neamț, cu 937,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut, județul Bacău, cu 875,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea pen
tru industrializarea sfeclei de za
hăr Pașcani, județul Iași, cu 871.7 
puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Constanta, cu 1 378,5 puncte.
Locul TT : întreprinderea avicolă 

de stat Piatra Neamț, cu 1 357,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Suceava, cu 1 196,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Cluj, cu 286,4 puncte.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Galați, cu 279.6 puncte.

Locul ITI : Depoul de cale ferată 
Dej-Triaj, județul Cluj, cu 264,2 
puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

— OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Neamț, cu 380 puncte.
Locul II : Oficiul județean de 

turism Gorj. cu 346,7 puncte.
Locul III : Oficiul județean de 

turism Brașov, cu 315.3 puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 

SI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de recuperare șl valorificare 
a materialelor refolosibile Ialo
mița. cu 354 puncte.

Ltfhbl II: Ț'Ătrepfîhderea jude- 
. trapă de recuperare1 4ti valori
ficare â 1 mâferiâlelor refolosibile 
Mehedinți, cu 186,5 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Mara
mureș. cu 167 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALEI
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare ichnieo-materială Satu 
Mare, cu 766,9 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Bistrița-Năsăud, cu 721 puncte.

Locul III : Baza județeană , de 
aprovizionare tehnico-materială 
Botoșani, cu 680.9 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locui I : întreprinderea jude

țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 347 puncte.

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Timiș, cu 
I 344.3 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Argeș, cu 
1 341 puncte.

lodii, un interpret: Gabriel Do- 
robanțu • „Decebal către popor". 
Versuri de George Coșbuc • în
semne ale permanenței noastre

14.45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color).
19.45 Antologia umorului românesc (co

lor). Episodul XIII. „Moș Teacă et 
compani"

20,35 Film artistic (color) ,,Rug pentru 
adevăr"

^'22,05 Telejurnal
22,15 Romanțe și melodii de neuitat 

(color)
22,30 închiderea programului

nord-vestic cu viteze de 40—60 km pe 
oră la munte și în nord-estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, mai coborîte în pri
ma noapte în nordul și centrul țării, 
unde, pe alocuri, se va produce brumă, 
iar maximele vor oscila între 17 și 27 
de grade. Dimineața, în depresiuni, se 
va produce ceață. în București: Vre
mea va fi schimbătoare, cu cerul va
riabil. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 12 grade, cele maxime 
între 23 și 26 de grade.

de 3—0 (1—0) echipa Sredeț Sofia. 
Partida s-a rejucat, deoarece 
miercuri. In minutul 33, cind scorul 
era favorabil cu 1—0 fotbaliștilor 
bulgari, arbitrul Italian Carlo Longhi 
a decis întreruperea jocului, datorită 
ploii torențiale care a făcut terenul 
impracticabil.

ȘAH, A șasea partidă a meciului 
pentru titlul mondial feminin de 
șah, ce se dispută la Sofia între ma
rile maestre sovietice Maia Cibur- 
danidze și Elena Ahmîlovskaia. s-a 
incheiat remiză la mutarea a 20-a.

Deținătoarea titlului. Maia Ci- 
burdanidze, conduce cu scorul de 
4—2. • Cea de-a 7-a partidă a fina
lei turneului candidatilor la titlul 
mondial de șah, ce se dispută la 
Riga între marii maeștrii sovietici 
Andrei Sokolov șl Artur Iusupov, a 
fost ciștigată de Sokolov. Scorul a 
devenit 4—3 în favoarea lui Iusupov.

VOLEI. în cadrul turneului inter
national feminin de volei de la 
Lausanne, selecționata Perului a În
trecut cu scorul de 3—0 (15—11, 
15—10, 15—2) formația U.R.S.S.



în Anul Internațional al Păcii, o nouă 
inițiativă constructivă a Românid șodaUșțe^

REDUCEREA CD 5 IA SUTĂ A ARMAMENTELOR,
EFECTIVELOR ȘI CHELTUIELILOR MRJTARE

V

în continuarea ciclului de artico
le publicate anterior, care relevau 
efectele pozitive ale înfăptuirii noii 
inițiative de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prin reducerea cu 
cel puțin 5 la sută a armamentelor 
și a efectivelor forțelor armate, abor
dăm astăzi cîteva aspecte ale con
secințelor benefice pe care le-ar 
avea diminuarea cheltuielilor mili
tare.

Reducerea cheltuielilor militare, 
folosirea resurselor astfel eliberate 
In scopul dezvoltării economice si 
sociale constituie obiective consec
vent susținute de România socia
listă. în repetate rînduri, președin
tele Nicolae Ceaușescu a relevat că 
creșterea cheltuielilor militare, pe 
lingă faptul că sporește continuu 
primejdia de distrugere a întregii 
umanități, subminează puternic dez
voltarea economică și socială a sta
telor, reprezintă unul dintre cele mai 
importante obstacole în calea lichi
dării subdezvoltării, a marilor deca
laje ce despart țările bogate de cele 
sărace. Și, dimpotrivă, reducerea 
bugetelor militare, micșorînd peri
colele ce amenință omenirea, ate- 
nuînd tensiunea internațională, ar 
asigura noi și importante mijloace 
material-financiare de natură să 
impulsioneze procesul creșterii eco
nomice în toate țările, îndeosebi in 
cele rămase în urmă, să asigure pro
pășirea generală.

O URIAȘĂ POVARĂ PE UMERII 
TUTUROR POPOARELOR. Este o 
realitate, evidențiată cu toată lim
pezimea de secretarul general al 
partidului, că prin imensa risipă de 
resurse materiale și umane, de po
tențial științific și tehnologic — cursa 
înarmărilor și expresia ei bănească, 
cheltuielile militare au devenit o 
povară mai grea decît oricînd pe 
umerii tuturor popoarelor, subminînd 
și îngreunînd considerabil eforturile 
pentru depășirea crizei economice 
mondiale, pentru lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, care să a- 
sigure progresul întregii omeniri. 
Dacă la încheierea celui de-al doi
lea război mondial bugetele mili
tare ale statelor totalizau circa 50 
miliarde de dolari anual, în prezent 
această cifră este de 20 de ori mai 
mare, fondurile alocate In 1985 pen
tru înarmări fiind estimate de 
O.N.U. la 1000 miliarde de dolari. 
Este vorba de o sumă aproape egală 
cu aceea necesară creării de locuri de 
muncă pentru cei 32 milioane de șo
meri din țările capitaliste dezvoltate 
sau cu totalul datoriilor externe ale 
țărilor In curs de dezvoltare, datorii 
care au Încetinit sau chiar blocat 
creșterea economică în majoritatea 
covîrșitoare a statelor în cauză. în 
perimetrul cărora trăiesc circa trei 
pătrimi din omenire.

înarmările deturnează anual de Ia 
rosturile lor firești între 5 și 8 la 
sută din producția mondială, care în 
prima jumătate a actualului dece
niu. de exemplu, a sporit într-un 
ritm mediu de numai 2,2 la sută pe 
an, adică de 2—3,5 ori mai lent. De 
altfel, în întreaga perioadă postbeli
că cheltuielile militare au crescut de 
două ori mai repede decît produsul 
național brut. Deosebit de alert a 
fost ritmul de creștere a bugetelor 
militare in ultimii cinci ani (1981— 
1985) — ani care au cunoscut și cea 
mai puternică recesiune economică 
de după cea de-a doua conflagrație 
mondială : din datele anuarului 
S.I.P.R.I. rezultă că. în 1984. ritmul 
respectiv a fost dublu față de anul 
precedent, Iar in 1985, de trei ori 
mai mare decît în 1984.

Rezultă că, prin înfăptuirea pro
punerii României s-ar realiza, pen
tru prima dată, o reducere a chel
tuielilor militare, care ar fi cu atît 
mai binevenită cu cit creșterea bu
getelor pentru înarmări are conse
cințe tot mai grave pe plan econo
mic și social.

DRAMATICE CONSECINȚE ECO
NOMICE ȘI SOCIALE. In orice țară, 
chiar și în cele mai dezvoltate pe 
plan economic, fiecare ban în plus 
în bugetul militar este un ban în 
minus pentru progresul economic și 
social. De aceea, așa cum subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cursa 
înarmărilor, creșterea cheltuielilor 
militare constituie unul din princi
palii factori care au contribuit la 
declanșarea actualei crize economice

ILE DE PRESA
e scurt

LA GENEVA s-au încheiat dezbaterile generale din cadrul celei de-a 
doua conferințe privind modul de aplicare a Convenției referitoare la 
producerea și stocarea armelor bacteriologice (biologice) și toxinelor și 
la distrugerea lor. Marea majoritate a participanților a evidențiat, în 
intervențiile lor. necesitatea aplicării eficiente a tuturor prevederilor 
documentului.

I
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LA BERLIN, Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.. și Christos Sartzetakis, pre
ședintele Republicii Elene, care a 
făcut o vizită la Berlin, au re
afirmat, pornind de la pozițiile 
identice asupra problemei salvgar
dării păcii, hotărîrea de a face 
tot ce le este in putință pentru a 
contribui la îmbunătățirea situației 
internaționale, transmite agenția 
A.D.N.

APRECIERE. Examinind rezul
tatele vizitei efectuate în R.P. Chi
neză de N. Talîzin, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. a apreciat că astfel de 
contacte sînt tot mai frecvente în 
relațiile dintre cele două țări, con
tribuind la intensificarea colaboră
rii reciproc avantajoase. S-a subli
niat că Uniunea Sovietică va ac

mondiale, ca și la agravarea și cro- 
nicizarea ei.

Deosebit de pregnant a ieșit în 
evidență acest fapt în ultimii ani. 
cînd deficitele bugetare în creștere 
ale statelor dezvoltate, datorită în
deosebi escaladării cheltuielilor mi
litare, au dus — prin intermediul 
dobînzilor înalte și al supraevaluă
rii unor monede — la o puternică 
instabilitate financiară, care, la rîn- 
dul ei, a contribuit la reducerea in
vestițiilor și slăbirea activității pro
ductive în statele avansate., la agra
varea problemei datoriei și blocarea 
procesului dezvoltării în țările ră
mase în urmă, în general la accen

3. Astăzi, despre semnificația

REDUCERII CHELTUIELILOR MILITARE
tuarea fenomenelor de criză din eoo- 
nomia mondială.

Șomajul, una din consecințele so
ciale cele mai grave ale actualei 
crize, direct legată de sporirea 
cheltuielilor militare, a luat propor
ții gigantice. Numărul șomerilor din 
țările capitaliste dezvoltate (în pre
zent de circa 32 milioane) s-a du
blat in ultimii cinci ani, provocînd 
mari suferințe în rîndul oamenilor 
muncii și contribuind la Înrăutăți
rea condițiilor de viață ale clasei 
muncitoare, ale tuturor celor ce 
muncesc.

Cursa Înarmărilor reprezintă, în 
același timp, o aberantă risipă de 
materii prime și combustibili, !n- 
tr-un moment cînd pe plan mondial 
se pune cu atîta acuitate problema 
economisirii unor asemenea resurse. 
Sint, astfel, irosite materii prime 
prețioase, îndeosebi metale rare — 
titan, vanadiu, platină — ceea ce 
frînează dezvoltarea multor ramuri 
ale economiei de pace. îndeosebi din 
categoria celor de vîrf. Totodată, 
arsenalele militare sint mari consu
matoare de combustibili ; ele iro-
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latâ ce s-ar putea realiza, potrivit calculelor specialiștilor 
O.N.U., prin aplicarea propunerilor României de reducere cu 5 

la sută a cheltuielilor militare
Desen de Tudor ISPAS

ționa pentru ca relațiile sovieto- 
chineze să capete caracterul unei 
bune vecinătăți trainice.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
AUSTRIA. La Viena a avut loc 
plenara C.C. al P.C. din Austria, 
care a examinat situația creată în 
țară după dizolvarea coaliției gu
vernamentale. Plenara a adoptat o 
hotărîre privind participarea parti
dului comunist la viitoarele alegeri 
parlamentare anticipate, la care 
candidații comuniști vor fi repre- 
zentați în toate circumscripțiile e- 
lectorale din țară — transmite a- 
genția T.A.S.S.

CANCELARUL FEDERAL AL 
AUSTRIEI, Franz Vranitzky, a 
reafirmat atașamentul țării sale la 
politica de neutralitate permanentă 
și activă. Luind cuvintul la reuniu
nea consiliului pentru problemele 
de politică externă, el a subliniat 

sesc anual o cantitate de petrol 
egală cu jumătate din consumul ță
rilor în curs de dezvoltare (fără 
China).

Spirala Înarmărilor are grave 
consecințe asupra tuturor statelor 
dar cel mai puternic afectate sint 
țările în curs de dezvoltare confrun
tate cu problemele rămînerii in 
urmă, ca urmare a îndelungatei do
minații străine. Calcule efectuate pe 
plan internațional arată că la o 
creștere cu un procent a ponderii 
'sectorului militar în produsul intern 
brut al țărilor în curs de dezvoltare 
corespunde o reducere cu 23 Ia sută 
a ponderii investițiilor și cu 18 la 

sută a celei a agriculturii In produ
sul intern brut.

PROPUNEREA ROMÂNIEI, ÎN 
CONSENS CU INTERESELE PRO
GRESULUI GENERAL. Toate aces
tea relevă pregnant nu numai opor
tunitatea. ci și caracterul stringent 
al noii propuneri a președintelui 
Nicolae Ceaușescu ca fiecare stat 
european să-și reducă cu cel puțin 
5 la sută înarmările, chiar înainte 
de a se ajunge la un acord cores
punzător în acest domeniu. Fondu
rile astfel eliberate ar urma să con
tribuie la solutionarea unor acute și 
complexe probleme economico-so- 
ciale, ceea ce ar fi în consens deplin 
cu interesele tuturor statelor, știut 
fiind că nu există țară, indiferent 
de gradul ei de dezvoltare, care să 
nu fie confruntată, într-o măsură 
sau alta, cu asemenea probleme.

Materializarea propunerii româ
nești ar avea, in primul rlnd, un 
real efect pozitiv asupra activității 
de producție și a relațiilor de schimb 
dintre toate statele, îndeosebi asu
pra activității economice $1 comer- 

necesitatea ca Austria să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea colabo
rării pe plan internațional, inclu
siv In cadrul organizațiilor interna
ționale, cu precădere în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, să ac
ționeze pentru creșterea autorității 
organizației mondiale.

LA ADEN a avut loc plenara 
C.C. al Partidului Socialist Yeme- 
nit, care a analizat probleme legate 
de situația politică internațională și 
din regiune, ca și aspecte ale ac
tualității interne din R.P.D. Yemen. 
S-a hotărît convocarea conferinței 
generale a partidului în iunie 1987, 
transmite agenția T.A.S.S.

ÎNT1LNIRE. în localitatea Iur- 
mala din R.S.S. Letonă s-a desfă
șurat, în perioada 15—19 septem
brie, o intîlnire a reprezentanților 
opiniei publice din U.R.S.S. și 
S.U.A., care a analizat diferite as
pecte actuale ale relațiilor sovieto- 
americane și căile îmbunătățirii 
acestora, relatează agenția T.A.S.S.

LA MADRID A ÎNCEPUT O 
NOUA RUNDA DE CONVORBIRI 
ASUPRA GIBRALTARULUI ÎN
TRE SPANIA ȘI MAREA BRITA- 
NIE, în vederea pregătirii intîlni- 
rii, de la Londra, dintre miniștrii 
de externe ai celor două țări — in
formează agenția Reuter. Vor fi 
trecute în revistă toate aspectele 
privind această problemă, inclusiv 

ciale a țărilor în curs de dezvoltare. 
Dar chiar țările dezvoltate ar avea 
de beneficiat în urma concretizării 
propunerii României : calcule apro
ximative ale O.N.U, arată că inves
tirea in economia de pace a 50 mi
liarde de dolari — cît reprezintă 5 la 
sută din actualele cheltuieli militare 
mondiale — ar spori exporturile ță
rilor vest-europene cu 3 la sută pe 
an și pe cele ale S.U.A. cu 2—2,5 Ia 
sută, fapt care ar permite creșterea 
produsului național brut cu 0,7 Ia 
sută în primul caz, și cu 0,5 Ia sută 
în cel de-al doilea — toate acestea 
în condițiile în care economiile ță
rilor occidentale sînt amenințate cu 
o nouă recesiune.

Impulsul pe care l-ar da activită
ții economice resursele eliberate în 
urma reducerii cu 5 la sută a chel
tuielilor militare ar favoriza, tot
odată, soluționarea unor acute pro
bleme sociale. Potrivit acelorași 
calcule, cu 50 miliarde de dolari 
s-ar putea crea un milion de locuri 
de muncă pe an în țările vest-euro
pene, în care șomajul a atins nive
luri fără precedent in ultima jumă
tate de' veac, și 700 000 în S.U.A., 
unde problema neocupării forței de 
muncă cunoaște, de asemenea, o 
mare amploare.

Adoptarea propunerii țării noas
tre ar avea și alte consecințe bine
făcătoare pe plan social : reducerea 
deficitelor bugetelor naționale (de 
remarcat acuitatea cu care se pune 
această problemă în aproape toate 
țările vest-europene și în S.U.A. — 
și care „s-a rezolvat", pînă acum, în
deosebi prin amputarea cheltuielilor 
sociale — pentru sănătate, educație 
sau construcția de locuințe). Cu 
alte cuvinte, înfăptuirea propunerii 
României ar contribui la îmbunătă
țirea condițiilor de viață, la amelio
rarea situației unor largi pături so
ciale, asemenea probleme punin- 
du-se, după cum se știe, chiar în 
țările capitaliste avansate economic, 
în același timp, diminuarea defici
telor bugetare ar avea efecte pozi
tive pe planuri mult mai largi, dacă 
avem în vedere că aceste deficite 
au creat puternice dezechilibre fi
nanciare și comerciale in relațiile 
dintre diferite țări, care afectează 
serios atît raporturile dintre statele 
în cauză, cît și ansamblul relațiilor 
economice internaționale.

Prin concretizarea propunerii 
României s-ar stimula creșterea 
economică în țările avansate, dar și 
în statele rămase in urmă : investi
rea a 50 miliarde de dolari în eco
nomia țărilor în curs de dezvoltare 
ar spori exporturile acestora cu cir
ca 10 la sută pe an, fapt care ar 
favoriza creșterea produsului lor 
intern brut cu 2,5 la sută, adică 
aproape dublu în raport cu ritmul 
efectiv din prima jumătate a actua
lului deceniu (în medie 1,3 la sută pe 
an). Se apreciază că un asemenea 
impuls ar facilita, în intervalul unui 
deceniu, achitarea unei bune părți 
din datoria externă și, în consecin
ță, reducerea apreciabilă a acestei 
uriașe poveri ce tinde să sufoce lu
mea săracă. De asemenea, finali
zarea propunerii românești de redu
cere cu 5 la' sută a cheltuielilor mi
litare ar permite intensificarea spri
jinului pentru lichidarea subdezvol
tării — intrucît resursele financiare 
astfel eliberate ar fi de două ori 
mai mari decît cele acordate în pre
zent de țările bogate celor sărace 
sub formă de ajutor oficial pentru 
dezvoltare.

Desigur, echivalentul a 5 la sută 
din cheltuielile militare este depar
te de a satisface nevoile integrale 
de resurse legate de soluțio
narea acutelor probleme econo- 
mico-sociale ce confruntă ome
nirea. Dar,1 în concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu, aceasta con
stituie doar un punct de pornire, o 
primă măsură, un prim pas efectiv 
care ar deschide calea trecerii la 
reduceri substanțiale, potrivit ce
rințelor de progres ale omenirii.

Dar chiar și la nivelul inițial pro
pus de România, reducerea cheltu
ielilor militare ar avea, așa cum re
zultă și din datele de mai sus, mul
tiple efecte pozitive, concrete, care 
ar corespunde pe deplin nobilelor 
obiective ale Anului Internațional al 
Păcii, aspirațiilor tuturor popoarelor 
de a trăi într-o lume a păcii și pro
gresului social.

Gh. CERCELESCU
--------------- ----------------------------- 1

eventuala reluare a legăturilor ma- .
ritime între Gibraltar și Spania, I
precum și cererea guvernului de la <
Madrid de a dispune de un termi
nal separat pe aeroportul din Gi- I 
braltar.

PREMIUL SPECIAL AL O.M.S. .
IN AFRICA. Miniștrii sănătății sau I 
reprezentanta lor din 45 de țări ale 1 
Africii, reuniți de la 10 septembrie 
in capitala statului Congo, au ho- 
tărit să instituie un premiu special I 
al O.M.S.'pentru a încuraja contri
buțiile individuale la îmbunătățirea i 
condițiilor de ocrotire a sănătății pe 
continent — informează agenția 
M.A.P. După cum se precizează în 
cercurile reuniunii de la Brazzavil
le, premiul va fi atribuit cetățeni- I 
lor din țările africane membre ale 
O.M.S. sau tuturor acelora care vor 
aduce o contribuție remarcabilă în 
domeniul ocrotirii sănătății in Afri
ca, fără deosebire de culoare și . 
rasă.

NIGERIA ȘI GUINEEA-BISSAU 
AU RATIFICAT CONVENȚIA I
O.N.U. PRIVIND DREPTUL MA- |
RII. Pină în prezent, documentul a 
fost ratificat de 30 de state, din i 
cele 159 care au semnat-o înainte 
de data-limită de 9 decembrie 1984. 1
Practic, convenția acoperă toate 
aspectele referitoare Ia oceane, 
mări și resursele lor acvatice și I 
subacvatice, de la navigație și sur
vol la exploatare, explorare și con- [ 
servarea bogățiilor, poluare, pes
cuit, transport maritim etc.

Reuniunea ministerială a G. A. T. T.

România se pronunță pentru un comerț 
mondial echitabil, liber de orice restricții
PUNTA DEL ESTE 19 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor reuniunii ministeriale a Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.), care se desfășoară Ia 
Punta del Este (Uruguay), șeful dele
gației române. Ilie Văduva, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a expus 
pe larg poziția țării noas
tre. aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind situația 
gravă cu care se confruntă economia 
mondială, precum și necesitatea con
centrării eforturilor în direcția sto
pării tendințelor protecționiste ac
tuale. pentru continuarea procesului 
de liberalizare a comerțului interna
țional și găsirea de soluții echitabile 
la problemele ce afectează țările în 
curs de dezvoltare.'

Au fost subliniate implicațiile ne
gative ale climatului economic inter
național. nefavorabil și plin de in
certitudini. relevindu-se că aceasta 
impune acțiuni hotărîte pentru con
venirea, prin negocieri internaționa
le. a unor măsuri eficiente pentru ac
celerarea progresului economic si 
social al tuturor țărilor, cu luarea in 
considerare a unui tratament mai 
favorabil pentru cele în curs de dez

Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U.
Amplu sprijin luptei poporului namibian 

pentru dobîndirea independenței
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpes). — La sediul din New York al Na

țiunilor Unite! au continuat dezbaterile sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate situației din Namibia.

In cuvîntul său, reprezentanții a 
numeroase state au evidențiat nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru a se asigura respectarea dreptu
rilor inalienabile ale poporului na
mibian, prin încetarea ocupării ile
gale pe care regimul sud-african o 
exercită asupra acestui teritoriu și 
înfăptuirea rezoluțiilor anterioare ale 
Națiunilor Unite referitoare la acce
sul la independență al Namibiei.

în intervenția sa, ambasadorul 
Norvegiei Ia O.N.U. s-a alăturat 
opiniilor exprimate de reprezentan
ții a 25 de state africane și neali
niate, subliniind că numai sancțiu
nile globale și obligatorii pot avea 
cîștig de cauză în fața intransigen
ței regimului de la Pretoria — 
transmite agenția France Presse.

Uniunea Sovietică sprijină cererea 
statelor africane și a țărilor neali
niate de a se acorda Imediat inde
pendența Namibiei, ultima colonie de 
pe continentul african, teritoriu 
ocupat ilegal de regimul rasist din 
R.S.A. — a declarat reprezentantul 
U.R.S.S. El a reafirmat sprijinul 
Uniunii Sovietice față de hotărirea 
Organizației Unității Africane în 
această problețnă.

Reprezentantul Mexicului a cerut 
Statelor Unite și Marii Britanii să 
nu mai blocheze în Consiliul de 
Securitate impunerea de sancțiuni 
obligatorii împotriva Africii de Sud 
și a denunțat condițiile puse de gu
vernele sud-african și american pen
tru decolonizarea Namibiei. Vorbito
rul a spus că forțele armate sud- 
africane folosesc teritoriul nami
bian ca pe un loc de lansare a ac
țiunilor lor agresive împotriva altor 
state africane independente. El a 
denunțat exploatarea resurselor na
turale namibiene de către Africa de 
Sud și de către corporațiile trans
naționale și a condamnat instalarea 
la Windhoek a unei administrații- 
marionetă.

Guvernul și poporul chinez spri
jină ferm poporul namibian în lupta 
sa pentru independență națională, a 
declarat Wu Xueqian, ministrul de 
externe al R.P. Chineze. El a propus 
ca sesiunea specială a Adunării Ge
nerale să ceară Consiliului de Secu
ritate să aplice sancțiuni efective

0 declarație a ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S.

privind relațiile
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. Eduard Șevardnadze. a de
clarat, la sosirea la Washington, că 
apropiatele întîlniri sovieto-ameri- 
cane sint deosebit de importante in 
condițiile actuale, transmite agenția 
T.A.S.S. Agravarea situației interna
ționale — a spus el — sporește ne
cesitatea clarificării pozițiilor. Situa-

Alocuțiune radiotelevizată a primului ministru francez
consacrată măsurilor de combatere a terorismului

PARIS 19 (Agerpres). — Intr-o a- 
locutiune rostită la posturile națio
nale de radio și televiziune, primul 
ministru al Franței, Jacques Chirac, 
a reafirmat hotărîrea guvernului său 
de a combate terorismul. El a a- 
dresat tuturor francezilor un apel 
solemn la unitate în fața valului de 
atentate teroriste, soldate, din decem
brie 1985 pînă acum, cu 10 morți și 
250 de răniți, atentate care s-au mul
tiplicat. în ultimele zile, la Paris. 
El a declarat că forțele de secu
ritate acționează pe intreg teritoriul 
francez, arătînd că obiectivele luptei 
antiteroriște au fost stabilite în de
plin acord cu președintele Francois 
Mitterrand.

PARIS 19 (Agerpres). — Partici
pant» la Adunarea consultativă a

Necesitatea accelerării procesului 
de industrializare a Africii

subliniată în dezbaterile conferinței de la Bujumbura
BUJUMBURA 19 (Agerpres). — La 

Bujumbura s-au deschis, miercuri, 
lucrările celei de-a VIII-a Conferin
țe ministeriale africane consacrate 
problemelor industrializării Africii, 
reuniune care se desfășoară sub egi
da O.N.U. și a O.U.A. și sub patro
najul șefului statului burundez, pre
ședintele Jean Baptiste Bagaza. Par
ticipant» la lucrări —' reprezentînd 
30 de state din regiune, precum și 
organizații și organisme de resort a- 
fricane și internaționale — dezbat, 
între altele, problema elaborării u- 
nor măsuri eficiente de accelerare a 
industrializării Africii. 

voltare. pentru relansarea activității 
comerciale internaționale, care să asi
gure condiții echitabile de participa
re a tuturor statelor la schimbul mon
dial de valori materiale.

România, a arătat șeful delegației 
române, se pronunță pentru soluțio
narea globală a problemei datoriei 
externe, considerînd necesară adop
tarea unui ansamblu de măsuri, care 
să prevadă anularea datoriei externe 
a țărilor celor mai sărace, reduce
rea cu circa 50—70 la sută a tuturor 
datoriilor, o feeșalonare pe 15—20 de 
ani a rambursării restului datoriei cu 
o dobîndă de 3—4 la sută, acordarea 
de noi credite țărilor în curs de dez
voltare, în condiții avantajoase, cu 
dobinzi raționale, stabilirea unui pla
fon pentru plățile anuale în contul 
datoriei externe care să nu depă
șească 10 la sută din încasările ob
ținute din exporturile țărilor în curs 
de dezvoltare.

Reuniunea ministerială, s-a subli
niat. ar trebui să adopte un document 
cuprinzător, care să orienteze noile 
negocieri comerciale multilaterali si 
să recomande întreprinderea uno’- 
eforturi imediate pentru punerea în 
aplicare a hotărîrilor ce se vor con
veni in noua rundă G.A.T.T.

împotriva autorităților sud-africane, 
în concordantă cu prevederile Cartei 
O.N.U.

Reprezentantul Omanului și-a ex
primat certitudinea în obținerea cit 
mai curînd posibil a independenței 
poporului namibian. Găsirea unei 
soluții juste în această problemă — 
a adăugat el — va da, totodată, 
speranțe pentru eliminarea tuturor 
opresiunilor și injustițiilor pe care 
le creează apartheidul și discrimi
narea rasială.

Reprezentantul Marii Britanii la 
O.N.U. a condamnat „ocuparea 
ilegală" a Namibiei de către R.S.A. 
și a respins condițiile puse de 
regimul de la Pretoria pentru 
acordarea independenței acestui te
ritoriu — transmite agenția France 
Presse. Dar, notează A.F.P., con
trar celor afirmate de antevorbi
tori, reprezentantul britanic nu s-a 
referit deloc la eventualele sancțiuni 
din partea țării sale împotriva 
Africii de Sud.

Decolonizarea Namibiei se înscrie 
ca o problemă stringentă a contem
poraneității — a subliniat in inter
venția sa ministrul cehoslovac de 
externe, Bohuslav Chnoupek. Ac
tuala sesiune, a precizat el. trebuie 
să respingă încercările de a regle
menta problema namibiană în afara 
cadrului Organizației Națiunilor Uni
te. Vorbitorul a cerut Consiliului de 
Securitate al O.N.U. să adopte sanc
țiuni economice atotcuprinzătoare și 
obligatorii împotriva R.S.A.

Omenirea nu trebuie să mai ad
mită existența colonialismului in 
sudul Africii și datoria Organizației 
Națiunilor Unite este de a adopta 
urgent și efectiv măsuri pentru 
accesul la independență al poporului 
din Namibia — au evidențiat în 
cuvîntul lor reprezentanții R. P. Ban
gladesh. Afganistanului, Ghanei, Co
lumbiei, Cubei, Mongolici. Siriei, 
Suediei și altor state. Numai prin ac
țiuni hotărîte și efective adoptate de 
comunitatea internațională poate fi 
determinat regimul de la Pretoria 
să respecte cererea opiniei publice 
internaționale, privind eliberarea 
Namibiei de sub dominația colonială 
și transferarea întregii puteri către 
poporul namibian, prin alegeri libere 
și democratice, sub. egida O.N.U. — 
au arătat vorbitorii.

sovieto-americane
tia relațiilor sovieto-americane este 
de așa natură îneît absenta unor pro
grese și. cu atiț mai mult, apariția 
unor regrese în cadrul lor pot să si
tueze cele două părți, pentru multi 
ani, pe pozițiile confruntării pericu
loase. a spus ministrul de externe 
sovietic, adăugind : Sîntem încredin
țați că nici partea americană nu do
rește o asemenea perspectivă.

Consiliului Europei occidentale, reu
niți. la Strasbourg, pentru a exami
na unele aspecte privind lupta îm
potriva terorismului, au exprimat 
deplina solidaritate cu Franța, țară 
confruntată în ultimul timp cu un 
nou val de atentate teroriste. După 
cum relevă agenția France Presse, in 
acest cadru a fost lansat un apel la 
întărirea cooperării in lupta împo
triva spiralei violenței.

In intervenția sa, ministrul de ex
terne al Italiei, Giulio Andreotti, 
președintele în exercițiu al Comite
tului ministerial al „Celor 21", a e- 
videntiat importanța adîncirii coope
rării vest-europene în problema te
rorismului și a unei armonizări a 
măsurilor adoptate de diverse țări 
in lupta împotriva acestui flagel.

In discursurile pronunțate, Emil 
Mworoha, secretar general al Parti
dului Uprona, președintele Adunării 
Naționale burundeze. precum și Luis 
Alexandre, director general adjunct 
al O.N.U.D.I., s-au referit la nece
sitatea depunerii unor eforturi co
mune, conjugate. în vederea depăși
rii dificultăților cu care se confrun
tă în prezent statele africane — între 
care și problema gravă și complexă 
a datoriei externe — și au criticat 
politica de apartheid și discriminare 
rasială promovată de regimul mino
ritar sud-african.

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 

ROMÂNIEI
BERLIN 19 (Agerpres). — La 

Berlin, in cadrul celui de-al 
14-lea Festival al filmului din 
țările socialiste, a avut loc des
chiderea manifestării „Zilele 
filmului românesc". Cu această 
ocazie a fost organizat un stand 
de carte românească social-poli- 
tică, științifică, de artă și cul
tură.

La loc de frunte sint prezen
tate opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Sint expu
se, de asemenea, lucrări știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

BERNA 19 (Agerpres). — ln- 
t,r-una din sălile istorice ale ca
pitalei elvețiene, situată in ora
șul vechi — Sala Turnului — a 
fost amenajată o expoziție do
cumentară de fotografii prezen
tând aspecte din istoria poporu
lui român de la origini și pină azi.

. Realizările României socia
liste, in special in perioada de 
cind in fruntea partidului și a 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fac obiectul 
a nenumărate exponate.

In acest cadru s-a desfășurat 
festivitatea de lansare in Elve- > 
tia a lucrării „Sub semnul prie
teniei", editată in limba germa
na de Editura „Kriterion", din 
București, care însumează unele 
dintre lucrările scriitorului și fi
lozofului Lucian Blaga și ale 
ziaristului și nuvelistului elve
țian Hugo Marti, contemporan și 
prieten apropiat al marelui lite
rat român.

RABAT 19 (Agerpres). — La 
Casa municipală de cultură din 
Nador a fost inaugurată expozi
ția de fotografii „România de 
azi in imagini", înfățișînd im
portantele realizări obținute de 
poporuț român in anii dc după 
eliberare, în mod deosebit în ul
timii 21 de ani, de cînd în frun
tea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In cuvintările rostite cu acest 
prilej a fost evidențiat rolul 
hotărîtor al președintelui 
Nicolae Ceaușescu in puternica 
dezvoltare multilaterală a Româ
niei socialiste, s-au relevat po
litica activă de pace și colabo
rare internațională promovată 
de tara noastră, amplificarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
și cooperare româno-marocane, 
la a căror temelie stau deciziile 
adoptate cu ocazia intilnirilor la 
nivel înalt.

BOGOTA 19 (Agerpres). — In 
Columbia au avut loc o suită de 
manifestări consacrate Româ
niei. La Muzeul „Antonio Na- 
rino", din capitală, a fost orga
nizată, in colaborare cu Institu
tul de cultură al orașului Bogo
ta. o expoziție de carte și foto
grafie, in cadrul căreia la loc 
de. frunte au fost prezentate lu
crări din gindirea social-politici 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La vernisaj au luat parte oa
meni politici, parlamentari, oa
meni de știință, cultură și artă, 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri, diplomați.

Cu acest prilej a fost prezen
tat filmul „România, Ceaușescu, 
Pace".

LONDRA 19 (Agerpres). — 
La „Galeriile Mali" din Londra 
a avut loc vernisajul unei expo
ziții de pictură și sculptură ro
mânească. ce oferă publicului 
vizitator posibilitatea cunoașterii I 
creației cîtorva dintre cei mai 
reprezentativi artiști români 
contemporani.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Intr-un raport dat publicității, 
vineri, la sediul din New York a) 
Națiunilor Unite, secretarul generai 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a cerut Consiliului de Securitate să 
„adopte, individual sau colectiv , 
măsuri urgente pentru a determina 
Israelul să-și retragă în totalitate 
forțele militare din sudul Libanu
lui, informează agențiile France 
Presse și Associated Press. Soluție 
Ia dificultățile pe care le întîmpină 
în Liban Forța interimară a O.N.U, 
de menținere a păcii (UNIFIL) 
rezidă în retragerea completă a 
trupelor ișraeliene din această țară,’ 
se arată în document. Recentele 
atacuri cărora le-au căzut victimă 
membri ai contingentului francez 
sau ai altor contingente din cadrul 
UNIFIL se datorează lipsei de coo
perare și, în special, „refuzului 
Israelului de a-și retrage toate tru
pele din teritoriul libanez". Secre
tarul general al O.N.U. cere, îft 
consecință, retragerea completă â 
forțelor ișraeliene din Liban și des
fășurarea UNIFIL la frontierele 
internaționale recunoscute, astfel 
îneît forța O.N.U. să-și poată în
deplini mandatul de a contribui la 
reinstaurarea păcii și securității în 
regiune. De asemenea, în raport se 
sugerează măsuri concrete pentru 
creșterea securității forțelor UNIFIL.

Raportul secretarului general al 
O.N.U. urmează să fie examinat în 
cadrul reuniunii Consiliului de Secu
ritate consacrată dezbaterii situației 
UNIFIL.

CAIRO 19 (Agerpres), — într-o de
clarație făcută presei, vicepremierul 
și ministrul egiptean de externe, Es- 
mat Abdel Meguid. a arătat că linia 
politicii egiptene actuale este cea de 
deschidere către o reapropiere egip- 
teano-iordaniană. Totodată — infor
mează agenția M.E.N. — șeful diplo
mației egiptene a precizat că Egiptul 
sprijină participarea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la o con
ferință internațională în problema 
Orientului Mijlociu.

BEIRUT 19 (Agerpres) — Un nu
măr de 15 persoane au fost rănite 
joi în cursul duelurilor de artilerie 
desfășurate de-a lungul liniei de 
demarcație și in zona din sudul 
capitalei libaneze, anunță agenția 
France Presse.

Acestea sînt cele mai violente ln- 
cidente de la proclamarea unei 
suspendări a ostilităților. Ia 2 sep
tembrie, de către guvernul libanez 
reunit în cadrul „Comitetului de 
dialog".
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