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în conștiința tuturor oștenilor
uncii, a Întregului popa sînt
roaspete îndemnurile vibrant mojlizatoare adresate de sedptarul
general al .partidului, toirășul
Nicolae Ceaușescu, de la înalt tri>ună a Congresului al Ill-lea 1 oanenllor muncii și la marile ațmări
jopulare prilejuite de vizit€ de
lucru efectuate săptămina tțcută
în județele Buzău, Dimboviț și
Prahova, de a acționa simțitor,
cu toată hotărîrea și răspnderea, pentru realizarea integri a
planului pe acest prim an al nțlui
cincinal. Tocmai de aceea, săpțminile și lunile următoare trebuie tipsformate pretutindeni, în fiecarțîntreprindere, în fiecare ramură a țoîomiei și județ, intr-o perioadă a eultatelor maxime în .producție, jțntru ca planul pe anul 1986 să fie nieplinit integral, la toți indicat ii,
ore a se pune astfel o bază t iică realizării cu succes a pre >ierilor întregului cincinal.
Desigur, este pozitiv faptul căin
răstimpal care a trecut din acest h,
pe ansamblul industriei s-au olgnut o serie de rezultate bune in
realizaiea planului. Totuși, așa cțn
s-a sulliniat la marele forum al 6nocrației muncitorești revoluțjlare, in unele ramuri, centrale și
inități economice rezultatele îniistrata nu se ridică la nivelul pri
nderilor planului, se manifestă o
arie de lipsuri și râmineri în urni,
aceea, în spiritul înaltelor ex,ențe
formulate
de
tovarășii
.icolae Ceaușescu la Congresul il
I-oamenilor muncii, ca i
cu prijul recentelor vizite de lucra
efechie in cele trei județe > dii
sudul^ani, realizările din aceasS

terioadă trebuie examinate cu maxină răspundere în fiecare unitate,
ramură industrială și județ, trăgîn<u-se învățămintele și concluziile ce
re impun atit din experiența pozi
tivă acumulată, cît și din neajunsu
rile ce s-au manifestat, aplicindu-se măsuri ferme pentru ca pla
nul anual să fie îndeplinit la toți
indicatorii cantitativi și calitativi, de
eficiență.
De bună seamă, eforturile crea
toare ale colectivelor
muncitorești
din toate unitățile — atit din ramu
rile industriei extractive, cit și din
cele prelucrătoare — trebuie să fie
puternic concentrate în aceste zile
asupra îndeplinirii ritmice, integra
le. la toate sortimentele, a planului
și a sarcinilor suplimentare la pro
ducția fizică. Așa cum a subliniat
secretarul general ăl partidului, cu
atît mai mult este nevoie să
se acționeze în acest sens in acele
unități, ramuri și județe unde
realizările de pînă acum, la anumite produse de primă impor
tantă. absolut utile economiei na
ționale sau destinate exportului, nu
se situează la nivelul prevederilor
planului, ale programului suplimen
tar de producție industrială pe anul
1986.
Exigențe cu totul deosebite în
această privință se pun in fața oa
menilor muncii din industria ex
tractivă și energetică. în acest ultim
trimestru al anului în care am in
trat, datoria lor de căpetenie este
de a munci fără preget, cu elan re
voluționar pentru sporirea mai pu
ternică a producției de cărbune, ți
ței, minereuri și energie electrică
— resurse absolut necesare pentru
desfășurarea
normală, in cit mai

bune condiții, a activității din în
treaga economie, pentru îndepli
nirea și depășirea prevederilor pla
nului în celelalte ramuri ale econo
miei naționale. Evident, un efort
susținut pentru îndeplinirea ritmi
că. integrală, in structura sortimen
tală prevăzută, a planului la pro
ducția fizică trebuie să se de«pună în această perioadă și in
unitățile din industria metalur
gică, a construcțiilor de mașini,
chimică și din celelalte ramuri in
dustriale. Tot ceea ce se produce să
corespundă prevederilor planului,
să aibă desfacerea asigurată, cvitindu-se acumularea de stocuri de
produse peste normativele stabilite,
care contravine intereselor între
prinderii, ale economiei naționale !
Dintre sarcinile majore eviden
țiate din nou de secretarul general
al partidului. cu prilejul vizitelor
de lucru in cele trei județe din
sudul țării, se detașează, ca un
obiectiv
prioritar.
fundamental,
realizarea riguroasă a planului la
export. Esențial in acest scop
este ca în fiecare întreprindere or
ganele de conducere colectivă și or
ganizațiile de partid să asigure pre
gătirea și lansarea din timp, cu pre
cădere, în fabricație a produselor
destinate exportului, să concentreze
eforturile oamenilor . muncii spre
realizarea și livrarea lor in struc
tura sortimentală, la nivelul tehnic
și calitativ și la termenele prevăzu
te in contractele încheiate cu par
tenerii externi ; practic, așa cum a
indicat secretarul general al parti
dului. întreaga producție destinată
exportului în luna octombrie trebuie
să fie finalizată în prima jumătate

a lunii. Totodată, important este
ca ministerele, centralele și în
treprinderile să acționeze cu fer
mitate pentru acoperirea integra
lă cu contracte externe a planu
lui la export, pentru creșterea pon
derii produselor cu grad superior
de prelucrare, pentru adaptarea
mai operativă a producției la cerin
țele partenerilor de peste hotare,
pentru sporirea continuă a aportului
valutar al produselor ce se livrează
la export.
Firește,. în fiecare întreprindere,
străduințele pentru realizarea pia
nului la producția fizică și la export
trebuie să se împletească
perma
nent, așa cum a indicat secretarul
general al partidului, cu desfășu
rarea unor acțiuni ferme, ener
gice pentru sporirea mai puter
nică a productivității muncii, ri
dicarea continuă a performanțelor
tehnice și calitative ale produselor,
creșterea mai substanțială a producției-marfă la 1 000 lei fonduri
fixe, reducerea mai accentuată a
consumurilor de materii prime, ma
teriale șt energie și valorificarea lor
superioară, încadrarea riguroasă in
costurile stabilite pe produse — într-un cuvint, pentru sporirea mai
susținută, pe toate căile, a eficien
tei economice, a rentabilității. în
fond, toate acestea sînt sarcini de
importanță vitală pentru actuala
etapă de dezvoltare intensivă a in
dustriei și cu toții sîntem interesați
in cel mai inalt grad să le înfăp
tuim spre a asigura creșterea mai
rapidă a venitului național, a avu
ției generale a societății — garan-
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente, pe j’udețe, in seara zilei de 29
septembrie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii),

ÎN PAGINA A 3-A publicăm relatări ale reporterilor și
corespondenților noștri privind desfășurarea lucrărilor agri
cole în județele Bistrița-Năsăud, Galați și Bihor și cîteva
concluzii impuse de stadiul recoltării și transportării sfeclei
de zahăr și al însămînțării orzului

în județul Timiș s-au încheiat recoltarea '
porumbului și alte importante lucrări
agricole de toamnă

(Continuare in pag. a V-a)

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii din agricultura
județului Timiș au încheiat cu
suoces, la termenele stabilite, im
portante
lucrări
agricole
de
toamnă.

Cu acest prilej,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro*mân, președintele Republicii So

■

Nicolae Ceaușescu,

Din noua arhitectura a unei străvechi localități - Tîrgoviște

Foto : S. Cristian

n adevăr uneori uitat: lucratorii comerțuluila dispoziția
cetățeanului — și nu invers
bunâtățirea hoțrită a servicii,n unitățile comerciale, practic
'zarea unei colturi in actîviacestora, eracearea fermă a
neajunsuri car stîrnesc neumiri justif icateale cetățenilor
m instaurarea «ui climat de
ie și disciplină rfuroasă — s-ar
a spune reintrnarea acestor
-.ipii, de ordine ?i disciplină, in
* e unități în cam acestea au
put să dispară, să te estompeze,
ntru că subiectul ie față este
îrțul, să ne perrritem să comm. activitatea acetkia cu o vi*, în care totul se află la vedeîub privirile direct» ale pului cumpărător. Scopul final al
trei activități comerciale fiind
1 de a răspunde, dt mai bine,
>elor sollcitanților, este de la sine
-S că toate sursele (te cunoaște» părerii cetățeanului trebuie fo5 efectiv șl in mod oermanent.
adevărat, în si stenul demosl noastre socialiste există un
? structuri organizate și de
• imente de legătură tu popucare și-au dovedit eficacita- ca
adunările cetățenești,
ma democrației",
țitîlnirile
deputați și alegători etc.

i ENTUL NOSTRU, STkPÎNUI,
O SUPUSUL — NOiTRU ?“
sate aceste forme și căi de
și transmitere a părtrilor și

observațiilor cetățenilor către factorii
de răspundere nu sint — nu pot fi
— de uz cotidian și nici omnipre
zente, Ele au loc la anumite inter
vale de timp, cuprind anumite uni
tăți sau sectoare, cu o periodicitate
variabilă. Or, sînt împrejurări cînd
cetățeanul simte nevoia unei sesi
zări pe loc, a unei intervenții
prompte, chiar instantanee. Dar și
pentru asemenea, cazuri există in
strumentele necesare : ele se află —
sau. mai precis, ar trebui să se
afle ! — la fața locului, la îndemîna
oricui. Din păcate insă, in nu puține
unități comerciale aceste mijloace
au fost tot mai mult neglijate, pină
ce au căzut in desuetudine. Și este
de presupus că acest proces „discret"
s-a petrecut nu întîmplător. Pentru
că de asemenea carențe — respectiv
de ingreunarea comunicării sau de
îngrădirea accesului cetățeanului la
mijloacele de sesizare — profită din
plin acele elemente certate cu
disciplina, cu principiile etice și cu
regulile unui comerț civilizat : ca
sierii cu „amnezie" la rest, vînzătorii Incorecți, „certați" cu cîntarul,
metrul sau prețul afișat, ori cei ca
racterizați prin insolență, neservia
bili. care au convingerea că fac un
hatîr cetățeanului atunci cînd se
„ostenesc", cu plictis și aroganță,
să-l „servească".
ECUSONUL™ ANONIM. Vînzătorul nu este doar un Intermediar între

marfă și cumpărător. Nu exagerăm
afirmind că el reprezintă o verigă
de seamă în vastul angrenaj de ac
țiuni și servicii prin care se înfăp
tuiește politica statului în ce pri
vește calitatea vieții, nivelul de trai
al poporului. El se află direct in
fața cetățeanului, la rafturi sau
tejghea, lui 1 se adresează cetă
țeanul cînd vrea să cumpere ceva
— și nu fabricilor sau ministerelor.
Iată de ce este atît de important
ca această „verigă" să funcționeze
exemplar, să-și îndeplinească cu
conștiinciozitate rolul și datoria.
în unități lucrează numeroși absol
venți a diferite școli de specialitate,
care se disting prin corectitudine,
prin atenție și atitudine prevenitoa
re față de public, demni de tot res
pectul pentru felul în care-și exerci
tă meseria.
Dar, din păcate, există și aspecte
contrastante — cînd cumpărătoru
lui i se creează sentimentul că pre
zența lui într-un magazin este in
oportună. ba chiar deranjantă, vinzătorii fiind ocupați cu alte „tre
buri", mult mai importantă (pentru
ei), „mustrindu-i“ pe cetățeni, în cu
vinte deloc politicoase, pentru în
treruperea, enervantă, pe care le-o
solicită. Asemenea atitudini arată că
mai există lucrători în comerț care
au uitat (sau se prefac că au uitat)
rostul lor, pentru care primesc re
tribuție din partea societății — și

anume acela de a răspunde, cu
promptitudine, solicitărilor publicu
lui. Că ei se află la dispoziția aces
tuia, și nu invers. Că solicitudinea
nu este o favoare, ci face parte din
obligațiile de serviciu.
între aceste obligații se numără și
aceea de a purta ecuson. Este o modajitate de a-și asuma nominal răs
punderea calității serviciului pe care
il depune fiecare lucrător din co
merț. Iată, insă, că, mai ales în si
tuațiile criticabile, cetățeanul nu-și
cunoaște „interlocutorul" : vînzătorul insolent nu poartă ecuson. Nu
mele lui rămîne necunoscut. De ce
să știe cetățeanul cine s-a compor
tat necorespunzător ? Anonimatul îl
ascunde pe lucrătorul incorect de
răspunderea atitudinii sale, de reclamații — sau cel puțin îi îngreu
iază
identificarea. Deși, pină la
urmă, anonimatul ajunge să fie
deconspirat — ca. de pildă. în ca
zul Ioanei Simion, șefa unității nr.
1 a întreprinderii comerciale pentru
alimentație publică — CĂLĂRAȘI,
al lucrătorilor din raioanele 1 și 3 ale
magazinului „Mercur", unităților 1 a
I.C.S.L.F.. 6 și 100 „Alimentara" din
PLOIEȘTI, a căror ținută necorespun
zătoare — inclusiv lipsa ecusonului
— a fost sesizată de echipele de con
trol al oamenilor muncii. La restau
rantul „Delta" din GALAȚI, această
lipsă s-a dovedit a fi „corolarul"
unei serii întregi de neglijențe în ți
nuta personalului și a unității,

JURNALUL CUMPĂRĂTORULUI
EXISTA, DAR™ BINE FERECAT!
Unul dintre mijloacele destinata

Rodica SERBAM
(Continuare In pag. a Il-a)
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Pe deplin conștienți de realismul și imporit?niai
mărețului program âl noii revoluții agrare, t«S
*
(lamentat de istoricele hotăriri ale Congresului alI
XlII-lea al partidului, puternic mobilizați de pre
țioasele indicații, îndemnuri și orientări formulate,
de dumneavoastră, cu prilejul Consfătuirii de lucruj
de la C.C. al P.C.R. pe probleme de agricultură, vă
raportăm că, sub permanenta conducere și îndru
mare a organelor și organizațiilor de partid, oameniiI
muncii de pe ogoarele județului Timiș — mecaniza
tori, cooperatori, specialiști — acționînd cu întreaga,
răspundere și dăruire pentru organizarea superioarăi
a muncii, pentru folosirea cu maxim dc randamentt
a mașinilor, utilajelor și a timpului dc lucru, au
încheiat, la termenele stabilite, recoltarea pe Întreaga
suprafață a porumbului pentru consum, a soiei și car
tofilor, precum și semănatul orzului și orzoaicei pe
toate cele 60 900 hectare prevăzute.
în prezent, in această amplă și insuflețitoare cam
panie de toamnă, hotărîți să înlăturăm lipsurile, și
neajunsurile anterioare, acționăm cu toate forțele in1
vederea insămințării griului pe cele 164 000 hectare,
în cele mai bune condiții și in perioada optimă, pină’
eel tirziu la 10 octombrie, premisă a realizării dc
recolte superioare, pe măsura puternicei baze
tehnico-materiale create in ultimii 21 de ani, a poten
țialului productiv al pămintului timișean. a experi^enței județului Olt și a unităților fruntașe, inclusiv

MAI MILTĂ ORDINE, MAI MULTĂ DISCIPLINĂ IN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR COMERCIALE!

Cum ajung mijloacele publice de control
să nu fie totdeauna eficiente

'COHtrAMTA

cialiste România, i-a fost adresată,
de către Comitetul județean Ti
miș al P.C.R., următoarea tele
gramă :

țgnorțâ.m. de asemenea, că
desfășurăm în ritm susținut,
_____
______ .
t, ____
i lind 4>‘__
r&âpe'
TfnJÎF*
ăe
zare, depănușatul și transportul porumbului la bazele
de recepție, eliberarea terenului de producția secun
dară, efectuarea arăturilor pe ultimele suprafețe.
strinsul și depozitatul tuturor resurselor furajere,
'Recoltatul legumelor, fructelor și strugurilor, livrarea
acestora la export, la fondul pieței și la fabricile
prelucrătoare. Șe acționează intens pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri iunciare, aplicarea
amendamentelor și îngrășămintelor organice. reali____
zarea ogoarelor de toamnă, totul în vederea pregă
tirii in cele mai bune condiții a insămințărilor de
primăvară, a producțiilor agricole din anul viitor.
Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar
general, că, așa cum ne cereți, și în lumina criticilor
îndreptățite pe care ni le-ați adresat, comitetul
județean, organele și organizațiile de partid, condu
cerile unităților agricole vor desfășura o susținută
muncă politică și organizatorică, vor dovedi spirit
revoluționar, mai multă exigență și răspundere, pen
tru mobilizarea forțelor umane și materiale, a tuturor
locuitorilor de la sate la executarea la timp și de
bună calitate a lucrărilor agricole din acest sfirșit
de an, folosirea integrală a fondului funciar, in
scopul obținerii dc producții tot mai mari, sigure și
stabile, aducindu-ne astfel o contribuție mereu sporită
la dezvoltarea intensivă a agriculturii. Ia creștere
*
bunăstării poporului și Înflorirea ascendentă a
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă
România.
\

■ • reportaje • însemnări •
L

C.U.A.S.C. Roseți, jude
țul Călărași — o suprarță
agricolă
imensă :
*57 000 ha. Trei cooperative,
două întreprinderi agricole
de stat, o stațiune dc me
canizare, două asociații
economice... Sute și sute de
oameni, mecanizatori, agro
nomi, țărani cooperatori,
economiști,
cuprinși
în
aceste zile în viitoarea
celei mai frenetice și mai
dense campanii
agricole,
cu două fundamentale ope
rații ce se suprapun : re
coltările și însămînțările de
toamnă.
Șiruri de combine înain
tează în lanurile de po
rumb. Rămîne în urmă pămîntul pe care vor veni
să-l
răscolească
adine
plugurile... A produs mult
pămintul acesta ? A pro
dus cit ar fi fost posibil ?
înainte de a pune aceste
întrebări tovarășului Octa
vian Movilaru, președintele
consiliului, realitatea din
cîmp mi-a scos in cale un
răspuns...
Străbatem cîmpurile fer
mei nr. 1 de la C.A.P. Că
lărași. în stingă
și
în
dreapta — porumb. Cate
goric, nu este cel mai bun
porumb pe care l-am vă
zut vreodată... Mai rar pe
ici, pe colo... Cu goluri
mari. Și cu destule buru
ieni... Drumuri largi între
lanuri.
— Să discutăm cu șeful
de fermă, uite-1 colo... —
îmi gpune Movilaru. O să
cunoășteți apoi și un alt
fermier. Și o să faceți, de
sigur, o comparație. Pentru
că vreau să vă spun, pămîntul «rată și rodește

după cum sint oamenii care
îl au in răspundere...
Șeful fermei 1, inginer
Aurel Mihai, își face de
lucru agale în preajma
unui tractor.
— Ce producție iți iese

— Mîine, poimîine...
— E altă fermă 7
— Mîine sau poimîine ?
— Da, ferma lui Boicea,
Cînd ?
Dar nu e numai altă fer
— Păi... mîine, dacă oi mă, ci și alți oameni.
putea.
O formație de tractoare
— Ce soi de orz semeni ? lucrează la pregătitul te
— Păi... de care oi primi. renului pentru însămînțat.
Șeful formației tocmai a
ajuns Ia capăt, in drum.
— Stanciu ! Tu vrei «A
ari și drumul ?
— Păi, ce să facem 7 Cu
Boicea nu e
de glumit.
Anul trecut nu mi-a tăiat
10 hectare de arătură 7
— De ce 7
— Că n-a fost cum a
vrut-o el, cum a zis.
Movilaru
se
întoarce
spre mine zîmbind.
— Ați înțeles ? Pe Boi
cea aproape că nu-i nevoie
să-l cunoști personal. îți
vorbesc despre el lanurile,
drumurile, arăturile, chiar
și mersul tractoarelor. E și
greu să-l intilnești.
Nu
șade pe loc decît atit cit
să controleze și să în
drume.
Totuși îl găsim. E Intre
cooperatori, la depănușat
și încărcat știuleți. încar
că și el.
— Cum, nu știi încă ?
— Ce
faci,
tovarășe
Cu o zi înainte nu știi
Boicea, 7
încă ?
Tăcere. Fermierul, om
— Păi... le-am organizat
trecut de 40 de ani, chip pe toate și-acum am și eu
răvășit de o stranie obo o mică pauză.
seală... în sfîrșit, poate că
în pauzele lui de agro
așa e în campanie.
nom Boicea, e... lucrător cu
După cîteva sute de me brațele.
tri, peisajul se
schimbă
V-am spus că nu poa
brusc. Drumurile între la te—sta
degeaba.
nuri s-au îngustat, sint
Și către Boicea :
doar utit cit să treacă un
— Cit vă iese la po
tractor, drepte,
îngrijite,
porumbul e înalt, des și rumb 7
viguros, fără un fir
de
Mihai CARANFH.
iarbă...
— Observați
ceva
schimbat 7
(Continuare în p»g- a IV-a)

Pentru rodnicia pămintului

Să învingi capriciile
naturii, dar și
capriciile unor oameni
la porumb ? — întreabă
Movilaru.
— Am aici 70 de hectare.
Ies 6 500 kg de
porumb
știuleți. Mai încolo, pe ,45
de hectare, 7 000...
— Puțin.
— E vorba și de soi, de
hibrid...
— Porumbul din grupa
300 ajunge și la 15 000—
16 000 kg la hectar.
— E și sărătură, am întîrziat șl semănatul...
— A depins de dum
neata.
Tăcere.
— Cind Începi semănatul
Ia orz 7
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îndeplinirea ritmiâ și integrală a planului la export reprezintă nu nu
mai o sarcină de maimâ importantă ce revine oamenilor muncii in acest
prun an al celui de-i optulea cincinal, ci și un examen al capacității pro
fesionale a colectivftr din Întreprinderi, o expresie concretă a competiti
vității produselor românești pe piața externă. Așa cum a subliniat din nou
tovarășul Nicolae (f/aușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul
recentelor vizite dețtucrii in județele Buzău. Dîmbovița și Prahova, colecti
vele rtr oameni ai «uncii trebuie să acorde o atenție deosebită realizării in
cele mai bune conițtii a producției de export, aceasta constituind o necesi
tate stringentă pee^ru desfășurarea normală a întregii activități economice.
Cum se acționează in aceste zile pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului la export și pregătirea producției care urmează să fie livrată în peri
oada următoare ? Iată tema anchetei noastre de azi in două mari unități
economice.

Organizarea muncii — în concordantă
cu specificul producției
tn această peristadă. întreaga acti
vitate a oamenilor muncii de la ÎN
TREPRINDEREA
DE CONFECȚII
DIN CRAIOVA se desfășoară sub
sempul imperativelor formulate de
secișslarul general al partidului cu
priiăre la îndeplinirea sarcinilor de
expfert.
să fie așa dacă
ex»1 • Și este firesc
"
avem in vedere j:ă. in ultimele luni,
unitatea produce confecții exclusiv
pentru export.
Desigur, prestigiul unui colectiv
muncitoresc ntțg este asigurat doar
de volumul maț al exportului, ci. în
primul rind. dț calitatea și compe
titivitatea produselor realizate. ..în
acest an, volumul exportului a spo
rit cu peste 4(t milioane lei față de
1985, dar aceasta nu înseamnă. că
putem face rabat de la calitate, ne
spune economistul Petre Mitran. din
cadrul serviciului plan-dezvoltare al
întreprinderii. Dovadă că- toate con
tractele încheiate cu partenerii de
peste hotare, cu termenele scadente
„la zi", .■ sint onorate exemplar, fără
a se înregistra nici un refuz de calita
te. Mai mult deeit atit, munca este
astfel organizată incit sa putem asi
gura fondul de marfă pentru luna
ncloiiibrie in primele două decade,
astfel incit să respectăm, ca și pină
acunțț termenele de livrare".
Cate sint elementele definitorii ale
experienței acumulate in această unitatȘi ? Un prim aspect : specializa
rea personalului muncitor, și a sec
toarelor de fabricație pentru produc
ția destinată exportului. Tntrucit
nrodqețja^^eptru export este foarte
'.iversnicată. concretizată in comenzi
iii Ioturi mici, formațiile de lucru
sint alcătuite din 35—40 muncitori,
■eea ce permite o mare mobilitate
i o adaptare operativă la cerințele
>artenerilor de peste hotare. Practic,
iecare secție de producție a fost
pecializată in realizarea confecțiilor
neutru o anumită firmă.
tn al doilea rind s-a pus la punct
n sistem operativ de urmărire a
producției destinate exportului, care,
de curind, se face pe calculator. Tn
elul acest» se creează posibilitatea
evidențierii permanente, ..la zi"' și
■hiar la anumite ore. a stadiului in
■are se află fiecare comandă lansată
*n fabricație. Pe această bază, in
iuncție de problemele i e apar, se
poate interveni operativ pentru bu
nul mers al producției. Și ca o de
monstrație a eficiențeii acestui sisA, •i-ăn"'. ^■amg'/iw-h'
.uastre a apărut o asemenea pro
blemă legată de aprovizionarea tehnico-materțalâ. ce putea să pericli
teze realizarea planului la export m
perspectivă. Atunci s-a luat pe loc
hotățîrea ca directorul comercial al
întreprinderii să plece imediat la
principalii furnizori din tară și să
soluționeze problemele aprovizionă
rii cu țesăturile necesare pentru pro
ducția de. export.

„Calitate, operativitate, competiti
vitate" — acestea sint exigențele sub
semnul cărora iși desfășoară activi
tatea intregul colectiv al întreprin
derii. Iar pentru atingerea acestor
obiective se folosește un ansamblu
de măsuri organizatorice și politicoeducative. „La noi, ne spune tova
rășa Silvica Voinea. ajutor de mais
tru la secția nr. 2, fiecare muncitor
are o fișă individuală de urmărire a
calității și, zilnic, se fac trei controa

Nicolae BÂBALĂU
corespondentul „Scinteii"

Competitivitatea
principalul
argument pe piața externă
Pen hartă a globului, aflată , chiar
la intrarea în ÎNTREPRINDEREA
1)E STOFE „ARGEȘANA" DIN PI
TEȘTI sint jalonate sugestiv direc
țiile către care pornesc multe din
produsele acestei unități : Republica
Federală Germania,
Statele Unite
ale Americii, Italia, Uniunea Sovie
tică. Franța, Republica Democrată
Germană ș.a. Trecem pe la filatură
și apoi pe la țesătorie. Peste tot se
muncește organizat, cu spor. „Să fa
cem totul pentru a realiza la termen
și de calitate produsele noastre" —
acest îndemn este prezent pretutin
deni. Și alte forme ale muncii poli
tice, bine gindite de comitetul de
partid, contribuie la mobilizarea în
tregului colectiv pentru îndeplinirea
exemplară a planului de producție.
— în perioada care a trecut din
acest an. ne spune tovarășul Ilie
Dinu, directorul comercial al Între
prinderii, toate comenzile la export
au fost onorate la termenele stabi
lite, iar unele chiar în avans. Conco
mitent am acordat o deosebită aten
ție calității producției. In prezent,
84,5 Ia sută din țesăturile realizate
sint de câlltate superioară, iar din
acestea 83 la sută sint la nivel mon
dial și peste acest nivel. De la înce
putul anului nu am înregistrat nici
un refuz de calitate : ba. dimpotrivă,
sintem solicitați cu cereri tot mai
multe.
Intre comenzile cele mai urgente :
execuția a 95 000 mp de stofă pentru
un partener din Statele Unite ale
Americii. O stofă deosebit de pre
tențioasă. care np s-a mai executat
’.n
'iLdfă din fire de
■
ester trilobar lucios și polies.ter lu
cios. materii prime de ca
*"/ e inițial
întreprinderea nu dispun
*»-,,.
Atunci ?
Sâ fie refuzată comanda ? Nicidecum
— a fost du vin tul de ordine al con
ducerii unității, al
comitetului de
partid. Aii mceput tatonările, căută
rile și. in scurt timp, cu sprijinul
centralei de specialitate, firele au
fost. procurate. Pentru promptitudi
nea d» care a dat dovadă in execu-

Fapte, inițiative, preocupări

Un municipiu in continua
dezvoltare: Sfintu Gheorghe
1965 a însemnat și
primele succese: con
struirea a 113 aparta
mente. o școală gene
rală cu 3 săli de cla
să, un. oficiu poștei și
o centrală telefonică.
Azi. aceste succese —
și țin să subliniez că
la vremea respectivă
acestea erau intr-ade
văr foarte mari suc
cese — ni se par mi
nore. dar atunci ele
i n s emnau
inceputu l
drumului care a dus
localitatea, noastră la
rangul de municipiu,
cu toate dotările nece
sare desfășurării unei
vieți moderne, civili
zate.
Rămțne ■
intipărită
pentru totdeauna in
m e m oria
locuitorilo r
ziua
de
16
iunie
1967. cind secretarul
general
al
parti
dului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a
efectuat o vizită ofi
cială de lucru in ora
șul Sfintu Gheorghe.
stabilind, la fața locu
lui, direcțiile de dez
voltare economico-socială- și edilitară a lo
calității, Un an mai
tirziu, in. 1968, orașul
a devenit reședința
județului Covasna. in
acel an, producția in
dustrială ajunsese la
aproape 500 milioane
lei. Apoi, cronica îm
plinirilor consemnea
ză alte date de refe
rință: in
cincinalul
1971—1975 se constru
iește întreprinderea de
aparataj electric auto,
se dă în folosință un
hotel eu 300 de locuri,
o sală de sport, casa
de cultură a sindicate
lor. un spital cu 436 de
paturi cuplat cu o po
liclinică modernă, in
cursul cincinalelor ur
mătoare au intrat in
producție întreprinde
rea de mașini-agregat
și subansambte auto,

ți» acestei comenzi, colectivul Com
binatului de fire și fibre sintetice din
Iași merită toate laudele. Se ridica
insă și o altă problemă : ciclul nor
mal de fabricare a stofei respective
era de citeva ori mai mare față de
data scadentă impusă de partener in
contract. Ca urmare a măsurilor teh
nice și organizatorice luate de data
aceasta in întreprindere s-a reușit
insă ca și această. comandă — ca
toate celelalte, de altfel — să fie
onorată la timp, la un nivel calitativ
superior.
Acesta este numai unul din mul
tele exemple asemănătoare te pot fi
date și care probează buna pregătire
profesională a oamenilor muncii,
răspunderea de care dă dovadă în
tregul colectiv al unității, tntr-o for
mulare mai exactă, așa cum a fost
făcută ea de inginera Maria Iordache, șefa serviciului C.T.C.. grija
pentru calitatea producției începe de
la recepționarea exigentă a materii
lor prime și dirijarea acestora pe co
menzi. de la zonarea războaielor in
scopul reglării lor optime și selec
ționarea celor mai experimentali
muncitori care lucrează pentru ex
port. Măsurile luate vizează insă și
alte aspecte ale producției, printre
care : aburirea țesăturilor crude în
scopul evidențierii eventualelor de
fecte apărute după tratamentele
umidotermice ; îmbrăcarea sulurilor
de urzeală ale războaielor cu huse
și șorțuri, în vederea protejării lor
împotriva prafului și infiltrațiilor de
corpuri străine in țesături ; pregăti
rea in avans, în funcție de cerințe,
a modelelor ; crpșțp.rea. Fj-'AClpJlti r’jp.
".nbrificare a. materiilor prime indi
gene și îndeosebi a linii : crearea
unor colecții bogate și diversificate,
care să țină seama de preferințele
partenerilor de pestp hotare. Calita
tea reprezintă așadar principalul ar
gument în promovarea produselor pe
piața externă.

Gheorqhe CIRSTEA
corespondentul

„Scinteii"

Intr-un larg ciclu de anchete, „Scinteia" s-a ocupat in ultimele luni
de modul cum se desfășoară acțiunea de recuperare și valorificare a re
surselor energetice refolosibile. Investigațiile efectuate intr-un șir de
unități economice âu evidențiat că există, intr-adevăr, preocupări susți
nute pentru mai buna valorificare a acestor resurse. Totodată, s-a re
liefat insă și faptul că mai există mari rezerve nevalorificate, că nu
pretutindeni s-a înțeles necesitatea reintroducerii eficiente in circuitul
economic a prețioaselor resurse. .
Utilizarea integrală a resurselor energetice refolosibile trebuie să
aibă, așa cum a indicat secretarul general ai partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, un caracter prioritar, permanent. In continuarea
serialului de articole publicate de ziarul nostru pe această temă, pre
zentăm astăzi partea a doua a anchetei consacrate modului cum se im
plementează în metalurgic tehnologiile de recuperare si valorificare
a resurselor energetice refolosibile. însemnată cale de reducere a con
sumurilor specifice de energie. Din investigațiile efectuate în prima parte
a anchetei noastre, (vezi „Scinteia" nr. 13 704) rezulta că resursele ener
getice refolosibile existente in unitățile industriei metalurgice pot fi
valorificate intr-o proporție mai mare in primul rind in condițiile asi
gurării unor instalații specifice performante, care să funcționeze la pa
rametrii proiectați. Ce se întreprinde, in acest scop, in unitățile im
plicate ?
Multe din
neajunsurile la care
ne-am
referit in
prima parte a
prezentei
anchete vor putea fi
depășite prin specializarea, in cu
rind, a Combinatului de utilaj
greu din Cluj-Napoca in producerea
de echipamente energetice destinate
recuperării. Aici urmează să se rea
lizeze întreaga gamă de turbine cu
puteri pină la 50 MW, inclusiv toa
te celelalte instalații destinate să
valorifice energia reziduală.
— E6te salutară recenta măsură
vizind centralizarea producerii aces
tui tip de echipamente, afirmă dr.
ing. Constantin lonescu, director ge
neral adjunct al Institutului de cer
cetări metalurgice. Prin stabilirea
unei responsabilități unice, avem ga
ranția unei concepții unitare asupra
respectivelor agregate, care, astfel,
își vor putea spori performantele și
fiabilitatea, in prezent nesatisfăcă
toare în. multe cazuri.
Specializarea unei mari unități In
producerea de instalații de recupe
rare a energiei este, intr-adevăr, bi
nevenită. aceasta cu atit mai mult eu
cît necesarul de asemenea echipa
mente va spori substanțial în peri
oada 1986—1990. comparativ cu cin
cinalul precedent. Și tocmai pentru
ca. pină la finele actualului cinci
nal. să se asigure instalații perfor
mante de recuperare pentru mai
bine de 90 la sută din. resursele in
ventariate pină aoum în metalurgie.
Consiliul Național pentru Știință si
Tehnologie are în vedere o serie de
acțiuni menite să faciliteze imple
mentarea noilor tehnologii. Astfel,
soluțiile oferite de cercetare și pro
iectare nu se vor mai opri doar la
stadiul de model de laborator, ei
vor continua prin cel de pilot in
dustrial. pînă la omologarea echi
pamentului, a tehnologiei.
într-un
prototip industrial, cu largă aplicabi
litate.
Premise favorabile există și tn ce
privește stabilirea unor soluții
tie
valorificare a resurselor energetice
refolosibile rare nu și-au găsit pină
acum utilizare. In acest sens, ele
reținut că. pentru perioada
1986—
1990. rf fost elaborat un program li
nie..
cc.rc^ferA. rtiiHtțfiPă . dez.vp’e
tare tehnologică și introducere a
progresului tehnic — cu termene și
responsabilități precise — pentru
valorificarea resurselor energetice
refolosibile din metalurgie.
Atunci cind sint întrebați benefi
ciarii din producție dacă i'i mulțu
mesc tehnologiile care li se oferă,
se primese insă deseori răspunsuri
de genul : „Nu întotdeauna soluțiile

fabrica de motoare electrice, combinatul de
prelucrare a. lemnului,
întreprinderea de pre
lucrare a maselor plas
tice. întreprinderea de
morărit și panificație
și altele. S-au dat in
folosință numeroase apartamente, școli, gră
dinițe. un ștrand mu
nicipal. un patinoar
artificial, un . magazin
universal și multe alte
obiective.
Astăzi, in municipiul ‘
Sfintu Gheorghe func
ționează 19 întreprin
deri industriale, care
la sfirșitul. anului 1985
realizau o producție i>‘
valoare de peste 5,5
miliarde lei, Munici
piul dispune acum de
circof 17 000 de noi apartamente. 311 săli
de clasă. 93 laboratoa
re și ateliere școlare,
unde se instruiesc și
se pregătesc pentru
muncă și viață aproape
17 mii de elevi sub
'îndrumarea a 860 de
cadre didactice. Lungi
mea străzilor orășe
nești atinge azi 66 km,
din care 58 km sint
modernizate.
rețeaua
de distribuire a apei
măsoară 57,9 km, iar
cea de canalizare — 60
km. lungimea conduc
telor de distribuire a
gazelor naturale este
de 39 km. Iată, de ce,
beneficiind de toate
t ransf or mă ri le înnoi toate petrecute și atei,
ca pretutindeni in țară,
locuitorii munitipiulvi
Sfintu Gheorghe sint
hotărîți să-și aducă o,
contribuție tot mai
mare la continua în
florire a așezării in
care muficesc și tră
iesc.

Constantin
TIMAR V
corespondentul
„Scinteii"

proiectanților corespund cerințelor
noastre". De ce ? Mai întii, sint unele
cazuri de proiecte aprofundate in
suficient ori realizate fără să se tină

Dintre valoroasele idei cuprinse
in cuvintarea tovarășului
Nicolae
Ceaușescu la recentul
Congres al oamenilor muncii
am
reținut cerința pusă in fața fie
cărui colectiv, a fjecărui lucrător
de a munci mai bine, cu mai multă
răspundere, de a găsi noi soluții
și mijloace care să ducă la pro
movarea mai rapidă a progresului
tehnic, la modernizarea producției.
Toate acestea — cu implicații di
recte în creșterea producției și
productivității muncii, a calității și
eficienței, obiective majore sta
bilite pentru perioada actuală de
Congresul al XIII-lea al partidului.
Ca și în alte întreprinderi, ș; In
noastră,
unitatea
.. ___ Antreprisrde
_____ _ ,
montaj Ploiești din cadrul Trt
* - ■lui de montaj chimic Bucureștr,
oamenii au înțeles sensul major al
unor asemenea cerințe, se strădu
iesc să lucreze astfel incit să aibă
conștiința datoriei împlinite. Unul
dintre aceștia este și comunistul
Constantin Pană, muncitor
spe
cialist policalificat, șef de echipă.
Exigent în primul rind cu sine,
dar și cu cei cu care colaborează,
el a reușit să se mențină de 15
ani fruntaș in producție, echipa
pe care o conduce puțind fi considerată drept etalon.
Preocupat
permanent de per
fecționarea pregătirii profesiona
le. de organizarea mai bună a
muncii, el se dovedește a fi
și un tenace promotor al noului,
prppiinind și aplicmd o sea
mă de raționalizări și inovații,
care s-au arătat deosebit de efi
ciente. Iată doar cîțeva din aces
tea : realizarea unor dispozitive de
lucru, traverse și manipulatoare
pentru rotirea pieselor în timpul
sudării cap la cap ; dispozitive pen
tru ambutisarea țevilor la conduc
te cauciucate (reducții la cald
și capace bombate pentru con
ducte) ; a unui stand pentru sudu
ră automată la grinzi și stilpi cu
sudură de colț. Pe lingă faptul că
un asemenea stand asigură o productivitate zilnică echivalentă cu
munca a 10 sudori, el contribuie și
la creșterea considerabilă a calită
ții sudurii și la prevenirea feno
menelor de poluare din halele de
(disc
lucru. O altă Inovație a sa
pentru debitarea și șamfrenarea
conductelor de aluminiu, care
aduce economii de peste un mi
lei) a fost preluată și se
lion
aplică Ia toate antreprizele din
cadrul trustului nostru, ■ înlocuiti___
du- se discurile speciale cu fibră
metalică aduse din import. Iar
dispozitivul semiautomat de debi
tat tablă, pe care l-a realizat de
curînd, asigură o creștere conside
rabilă a productivității muncii,
îmbunătățirea calității sudurii, ne-

maifiind nevoie de retușarea tăie
turii ca in cazul debitării manuale.
De adăugat că buna sa experiență
în muncă, precum și competența
sa profesională el le valorifică și
pregătind generații întregi de tineri
muncitori care i-au trecut prin

seama de situația reală de la fața
locului. Cu asemenea, „mostre" de
superficialitate s-a confruntat, bu
năoară, Combinatul metalurgic din
Cimpia Turzii. In Ioc să se aibă
în vedere traseul cel mai scurt pen
tru gazele arse și, implicit, cu pier
deri mai reduse de căldură’, de Ia un
cuptor la cazanul recuperator. am
plasat într-o hală alăturată, s-a ales
o cale foarte ocolită. Cum au reme
diat specialiștii din combinat gre
șeala proiectantului ? Pur și simplu,
lacind o spărtură in peretele comun
celor două hale, după elementara re
gulă că drumul cel mai scurt din
tre două puncte este linia dreaptă...
Un alt exemplu, din același combi
nat : un cazan recuperator legat co
rect de cuptor, dar cu un exhauster
de gaze supradimensionat, ceea ce
determina arderea metalului, cu pro
ducere de multă zgură. Și remedie
rea acestei greșeli a proiectantului,
tot specialiștii combinatului au fă
cut-o și a fost, pe cît de- simplă, pe
atit de eficientă : dotarea exhaustorului cu un motor mai mic, deci cu
consum mai redus de energie...
Altul este insă principalul motiv
de insatisfacție al beneficiarilor
față de soluțiile oferite de proiectanți. în multe cazuri, resursele energetice refolosibile. conform pro
iectelor. sint destinate încălzirii apei
netesare tidiOioi’itte ir.-TriKiffiB saci. Tri
cel mai bun caz. producerii de abur
tehnologic. Firește că aceste utilizări
sint cele mai simple, mai comode.
In schimb, cea mai „nobilă" valo
rificare o constituie producerea de
energie electrică, aceasta prezentind, în plus, avantajul de a
fi realizabilă — vară, iarnă —
indiferent de anotimp. Să nu
existe soluții fn acest sens ? Dim
potrivă, cercetarea
le-a oferit

mlnă. De altfel, șl atelierul-școală
din cadrul antreprizei noastre este
conceput și realizat sub Îndru
marea sa directă.

Elena ALEXA
muncitoare, secretar adjunct
al comitetului de partid
de la Antrepriza de montaj Ploiești

Comportarea necivilizată a unor
călători poate fi eliminată
Sint cunoscute grija și eforturile
ce le depun lucrătorii C.F.R. pen
tru asigurarea unor condiții op
time de călătorie, pentru a pune
la dispoziția călătorilor vagoane
curate, confortabile. La asemenea
preocupări, noi, călătorii, benefi
ciarii direcți, trebuie să răspundem
printr-un comportament civilizat,
prin respectarea întocmai a tutu
ror normelor scrise și nescrise re
feritoare la călătoria cu mijloacele
transportului în comun. Și, de re
gulă. majoritatea covirșitoare a
călătorilor așa se comportă. Sînt
insă și excepții. Despre unele din
tre acestea s-a scris și in „Scin
teia", fiind aduse la cunoștința
cititorilor și măsurile adoptate în
urma publicării lor. Totuși, mai
intilnim incă în unele trenuri
situații de comportare necivilizată,
care trebuie, in continuare, ferm
combătute atît de opinia publică,
concit și prin efectuarea de
i"
troale severe și aplicareai sancțiunilor legale.
Iată și un caz concret la care
vreau să mă refer. Am călătorit
în ultimul timp, de citeva ori, cu
trenul de persoane de la ora
20,17, cu plecare din gara București-Basarab. pînă Ia Cîmpulung.
județul Argeș. De fiecare dată
am constatat că la pornire vagoa
nele erau curate, ospitaliere, cu

demult pentru aburul de medie pre
siune. dar realizarea agregatelor este
anevoioasă. Și aceasta, deoarece sint
necesare turbine ușor adaptabile, ca
pabile să funcționeze la parametri
variabili (ca debit și calitate), spe
cifici aburului obținut prin recupe-j
rări. La combinatul gălățean este ii
curs de implementare un asemene,
turboagregat (fabricat la I.M.G.B
după un proiect I.C.S.I.T.E.E.) car
va funcționa cu abur recuperat d
la cuptoare. O dată verificată aceast
soluție la Galați, ea va putea fi ex
tinsă și la celelalte combinate aii
metalurgiei.
O altă însemnată resursă utiliza
bilă pentru producerea de energy
electrică este și suprapresiunea ga
zului de furnal, valorificată cu sui
tes in țări ca Japonia, S.U.A., Fran
ța etc. Pentru a fi recuperată și b
noi, ar trebui ca Institutul de cerce
tare științifică și .inginerie tehnolo
gică pentru echipamente energetics
să se angreneze in realizarea uno:
turbine de detentă cu debit mare

• Curind, la dispoziția beneficiarilor din metalurgie — instalații
prototip industriale cu largă aplicabilitate, pentru recuperarea
cu adevărat eficientă a căldurii reziduale • Noi ți va
loroase soluții ale cercetării așteaptă să fie aplicate • Cum
ar putea fi mai „pe gustul" beneficiarilor din producție soluțiile
proiectanților ? • Cind va fi curmată imensa risipă de căldură
din produsele metalurgice ? • Zgura ar putea să producă ți
altceva, nu doar poluare

Cititorii noștri - corespondenții noștri
Cu conștiința datoriei împlinite

E DIN JUDEȚELE ȚÂRII

Dupd ce Oltul tea
pă din încleștarea de
fileului
Tușnad-Bicsad și iși încetinește
cursul, pregătindu-se
să facă o cotitură,
intîlnește în cale pri
ma așezare urbană,
reședință
de
județ
— municipiul Sfintu
Gheorghe. Vn oraș
care, asemenea tutu
ror localităților pa
triei. a parcurs, treap
tă cu treaptă.
dru
mul devenirii sale, ridicindu-se i» ultime
le. două, decenii la
rangul de municipiu,
prin tot ce s-a con
struit și st construieș
te mai durabil și mai
frumos pentru cei «proape 70 000 de lo
cuitori ai săi. Fiecare
an in parte
care a
trecut de la Congresul
al IX-lea ăl partidu
lui a însemnat un par
spre afirmare și toți
laolaltă eu făurit ima
ginea de azi a unei
așezați modeme, prin
înnoiri
structurale
firi precedent.
— E greu de găsit
un termen de compa
rație — ne spune to
varășul Arpad Orban,
prim arul munic ipiului
— între înfățișarea de
azi a așezării noastre
și aceea din urmă cu
două-trei decenii, cind
orașul exista, practic,
doar cu numele, avind
două modeste unități
economice și citeva
unități ale cooperației
meșteșugărești. Com
parația o putem face
cu anul 1965. unul
Congresului al. IX-lea
al partidului, in care
și orașul Sfintu Gheor
ghe a pășit pe drumul
înfloririi, prin aplica
rea consecventă a po
liticii partidului de
repartizare
rațională
șt echilibrata a forțe
lor de producție
pe
teritoriul patriei. Anul

le. O observație, cit de mică, este
consemnată cu roșu în fișă. La patru
observații, muncitorul este penalizat
și pus in discuția colectivului, pentru
a hotărî dacă mai poate sau nu lucra
în cadrul acestuia".
Reținusem din discuția avută la
comitetul de partid al întreprinderii
că la secția nr. 2 s-a trecut la exe
cuția unei comenzi urgente. „Intr-a
devăr, ne spune maistrul Constantin
Cauc, șeful secției, zilele trecute am
preluat o comandă de aproape 16 000
impermeabile pentru export. Datori
tă faptului că produsele noastre sint
de bună calitate, competitive, parte
nerul a solicitat prin minister să
executăm noi această comandă. Cum
acționăm ? Printr-o exemplară pre
gătire a fabricației și organizare a
muncii. Pe fluxul de fabricație se
află permanent cite un cadru din
conducerea întreprinderii, tehnolo
gul, creatorul și constructorul de ti
pare, mecanicul și specialistul din
secție, care intervin operativ pentru
soluționarea competentă a eventua
lelor probleme ce pot să apară. După
cum se desfășoară producția, avem
certitudinea că și această comandă
va fi onorată la timp, in condiții ca
litative ireproșabile".

metalurgie — mari posibilități de creșteri a gradului
de valorificare a unui mare potențial energetic

compartimente rezervat» pentru
nefumători și fumători. Dar nu
mai după o oră și jumătate de
mers, pină spre Găești, nu se mai
poate spune același lucru despr»
starea vagoanelor. O seamă de călățori navetiști, oertați cu bunacuviință, pun stăpînire pe unele
compartimente,
neținînd
seama
dacă sint pentru fumători «au nu,
iși aprind țigările, aruncă pe jos,
fără jenă, mucuri, chibrituri stinse,
hîrtii etc., consumă băuturi al
coolice, fără să ie pese că prin
atitudinea lor stînjenesc pe ceilalți
călători. Dacă cineva se încumetă
să le atragă atenția sar imediat
cu gura. După cum nici conducto
rul de tren nu poate singur să-i
potolească. Ca să nu mai vorbim
și de faptul că unii dintre ei considerînd, probabil, că vagoanele ar
fi ale nimănui le 'degradează,
tăind tapițeria scaunelor și des
completând unele obiecte de inven
tar etc.
Așa cum afirmam mai sus, ase
menea atitudini discordante pot fi
și trebuie eradicate prin conju
garea eforturilor echipelor de con
trol, ale organelor cu. imputerniciri
in acest domeniu, ale opiniei pu
blice.

Ioan DOBRESCU
Cîmpulung,

județul

Argeș

Pe scurt, din scrisori
• Dezvoltarea edilitar-gospodărească a comunei noastre, Lunca, ju__ ______ , poate fi ilustrată
... ... intre altele și cu cele 6 școli gene
dețul Teleorman,
rale. 4 grădinițe pentru copii, trei dispensare, diverse magazine sătești,
22 secții prestatoare de servicii. La care se adaugă construirea a nume
roase case noi, moderne. (Octavian Gogoașă, inginer, comuna Lunca,
județul Teleorman) • Sugerăm edililor dimbovițeni să analizeze posibi
litatea renovării vechiului edificiu „Castelul Doicești" din această loca
litate. situată intre Tirgoviște și Pucioasa. Clădirea s-ar putea refolosi,
de pildă, pentru amenajarea unui pitoresc popas turistic. (Apostol Crinu.
tehnician. Pitești) • Pentru petrecerea timpului liber. Colectivul între
prinderii mecanice de echipamente hidraulice Galați a amenajat prin
muncă patriotică o frumoasă bază sportivă în cartierul „Aeroport" —
microraionul 39/c. care contribuie la extinderea bazei materiale pentru
practicarea sportului de mașă. (Ștefan Roibu, organizator de grupă sin
dicală la Laminorul de tablă Galați) • O obligație nerespectată. Deși
există prevederi legale clare care reglementează recuperarea ambalajelor
de sticlă, nu toate unitățile comerciale le respectă. De pildă, în comuna
noastră, Voluntari, sticlele pentru lapte nu se primesc nici la centrele
de achiziționat ambalaje, nici la cele pentru desfacerea laptelui. Tn gospo
dăriile noastre s-au tot adunat, mari cantități de astfel de sticle pe care
n-avem cum să le revalorificăm. (Gh. Gheorghe, comuna Voluntari, sec
torul agricol Ilfov).

care să funcționeze cu fluid de tem
peratură joasă.
Foarte important de știut este și
ee se întimplă cu căldura fizică a
produselor și deșeurilor metalurgice.
„Curiozitatea" se justifică prin fap
tul că aceasta reprezintă o pondere
esențială în resursele energetice re
folosibile din metalurgie, actualmen
te incă fără instalații de recupe
rare. Așadar, cantități imense de
căldură sint lăsate să se irosească
în văzduh. Să nu existe oare nici o
soluție de valorificare a căldurii,
bunăoară, din zgura de furnal, unui
din principalele produse ce intră in
această categorie de resurse ? De
existat, există și nu numai una, ci
chiar două soluții extrem de promi
țătoare — una pe linie energetică
(elaborată de I.C.E.M., in stadiu de
pilot de laborator, experimentat eu
bune rezultate la Vlăhița), cealaltă,
pe linie tehnologică (elaborată de
specialiști, de la Combinatul siderur
gic Hunedoăra).' De aplicat, nu se
aplică însă nici una dintre ele. Mo
tivul? Extinderea soluției propuse de
I.C.E.ML - prin granularea zgurii
în cântece eu strat fluidizat și folo
sirea căldurii fluidului de granulare
pentrii producerea de abur, in caza
ne reeupe?âtoare. iar a nisipului de
zgură pthtru fabricarea cimentului
Portland sau ca balast la construi
rea șuseieiot — este eoniii (iona ta tte
realizarea unui pilot industrial, la
combinatul- din Galați. Din motive
greu : dertnțeles. combinatul.
pină
acurm'nlci măcar nu a.avizat studiul
intoqmiit. de cercetare, cuprinzind re
zultatele obținute in faza de labora
tor și avansat spre avizare Ia Galați,
incă de anul trecut. In consecință,
munții de zgură de la toate combi
natele nu fac decît să crească, deși
ar putea aduce economiei importan

te foloae. S-ar putea recupera, la
Galați, tmpul pierdut ? Desigur, au
afirmat specialiștii combinatului, in
fata repirterului „Scinteii"! dacă se
întdemeșe Urgent, impreună
structuri, un program co
lucru, ci termene foarte s
responsailități precise.
— Reaizarea grabnică a p
stalații ndustriale pentru
acestei sluții de' valorifica^
durii di; zgura de furnal pr
*
interes eosebit. și deoarec
constitui o solidă bază de
în vedeta cercetării unui
de recuprare a căldurii din
importară resursă, in prezent, nevalorificati respectiv zgura de oțelărie, afiriă ing. Otto Adler, șeful laboratoriui de economie de combus
tibil și nergie din cadrul l.C.E.M.
Cît prvește originala tehnologie
elaborat și brevetată la Hunedoa
ra, ea șigură producerea de vată
mineral izolatoare termică, produ
*
energoitensiv deficitar, din zgura
lichidăle furnal, evacuată la o tem
peratul de 1 450 grade Celsius. în
târzie nsă de trei ani omologarea
tehnolgiei și realizarea primei in
stalați industriale de acest gen. Sin
gurul.inconvenient" al aplicării noi!
metoc l-ar constitui, după unele
apreclri. faptul că economia noas
tră n are nevoie nici pe departe de
imentle cantități de vată minerală
care -ar putea produce dih milioa
nele le tone de zgură disponibile ! !
Așa se face că întirzie realizarea ’
primi asemenea instalații de valo- :
ri fiere, iar zgura granulată și răcităcu apă, care, pe lingă că„spulber; căldura, mai poluează și atrnosfer) este expediată la întreprin
dere de materiale de construcții,
unc trebuie retopită, cu mare con
sun energetic, pentru ca abia apoi
să e fibrilizată.
I concluzie, multe din informa
ții 1 culese pe parcursul investiga
țiile „Scinteii" scot in șvidență
fătul că, în metalurgie, se pierd
in» mari cantități de resurse energece refolosibile. Ce ar trebui introrins pențru ca imensa sursă
de căldură din această ramură indutrială să fie valorificată atit cantittiv, cît și calitativ, în mod corespuzător ? Multe din răspunsurile
pimite la această întrebare se »seamnă cu cel al tovarășului Ion Barscu, inginer-șef al Institutului de
poiectare și inginerie tehnologică
pntru industria metalurgică ;
— Se impune o schimtea-.e
, rt’
ci față de acțiunea de valorizarea
resurselor energetice refolosibil luati in calcul in balanța energecă a
țirii. Aceasta presupune un «fort
sisținut din partea instituted de
cercetare și proiectare, dar și . tu
turor unităților productive imȘca15. in vederea adoptării și extiderii operative a celor mai buni și
eficiente soluții de recuperare, a espectivelor resurse.
De reținut, totodată, că pen
cuparea pentru utilizarea integ’r« i.
losibile trebuie să aibă un c,
racter permanent. Așa cum o im
pun exigențele actuale, așa cum
indicai conducerea partidului, și h
acest domeniu trebuie să se produ
că un salt calitativ, rsigurîndu-se
valorificarea eficientă, cu randamen
te superioare a acestcr important»
resurse.

Ioana DABU

Mijloacele publice de conirt
(Urmare din pag. I)

publicului pentru a-și exprima p»
loc opinia cu privire la serviabilitatea
(sau lipsa ei),
buna
(ori
proasta)
organizare a ser
viciului intr-un magazin este „Jur
nalul
cumpărătorului". Cele1 în
scrise !n filele acestuia — conform
legii — trebuie citite de reprezen
tanții conducerii întreprinderii, care
indică, de la caz la caz, măsurile
ce se impun. Nu o dată poți vedea,
în jurnalul cumpărătorului, cuvinte
de laudă adresate personalului din
unități. Dar tocmai acolo unde
treaba merge prost, iar cumpărăto
rii au multe de sesizat, „jurnalul"
este apărat de atitea „baricade" și
„metereze", incit cu greu se mai
poate ajunge la el — cu greu sau
deloc. Sint inventate fel de fel de
motive pentru ca cetățeanul să nu
pună mina pe jurnal și să se lase
păgubaș. Se incepe cu întrebările
iscoditoare : „Dar ce vreți să
scrieți ?“, „Ce nu vă convine ?“. Apoi,
„Cu plăcere vi l-am ’da, însă e în
cuiat într-un birou și tovarășul e
plecat !“. „Ne pare rău, dar tocmai
azi l-am trimis Ia întreprindere spre
luare la cunoștință !". Se pune între
barea : cu ce drept responsabilii unor
magazine ascund, pur și simplu, jur
nalul cumpărătorului, cind cl ar tre
bui să se afle permanent la vedere
și la indemina oricărui cetățean ?
De ee ? Oare ce fapte „trebuie"
tăinuite, ascunse de ochii factorilor
de conducere ierarhică ? Nu este
vorba numai de „cazuri mărunte",
ci uneori' de lucruri deosebit de
grave, care afectează nemijlocit buna
aprovizionare a populației, lată ce
■arată exemplele culese dintr-o proas
pătă acțiune pe teren a echipelor
de control al oamenilor muncii din
municipiul GALAȚI. La unitatea nr.
19 a I.C.S. Alimentara (responsabil
Petriche Grigorița) s-au găsit dosite,
in magazie, cantități apreciabile de
mărfuri ce nu erau expuse la vînzare, deși publicul le solicita :
carne, preparate din came, oțet,
sare etc, O situație asemănătoare la
unitatea 152 (responsabil Ciochină
Violeta) ; unitatea I.L.F. nr. 14 ex
punea produse nesortate, deteriora
te. cu prețuri neafișate.
Să menționăm și cazurile cînd,
după multe insistențe, „jurnalul",
în sfirșit, apare. Dar... dispare însem
narea critică (caz concret la restau
rantul „Olimpic0 tot cl.n GALAȚI,
unde filele incriminatorii pur și
simplu au fost rupte).
ȘI PREA MULTA „DISCREȚIE"
STRICA. Spiritul critic nu poate
rămîne pasiv în fata unor ne
reguli constatate. Iar dacă „Jur
nalul cumpărătorului" nu este de
găsit, atunci pentru a sesiza la
momentul oportun o situație sau

o atitudine necorespurzătoa'e.
și măsurile de remediere sf
prompte, cetățeanul pine min.
telefon și solicită interenția Im
ției comerciale de stal In prinde,
numărul- de telefon a acejteia est
afișat la ivedere — ad:ă... ar trebui
să fie afișat la veere ! Ca re
gulă — în vitrină. Aeasta pentru
că, nu o dată, in orei de program,
la intrarea unor magzine te întimpinâ lacătul, alături e cite un „bi
lețel" : „Sint plecat după marfă",
„Sint la bancă", „Pfmim marfă",
„Mă întorc imediat" tc„ etc. însuși
faptul de a nu respeta programu'
este o abatere de !<■ disciplină, ce
trebuie sesizată. Dar a acest gen de
abateri se adaugă ce constatate in
interiorul unității și pe care cetă
țeanul este indreptăt să le aducă
la cunoștință acestuifor de control
Or, această obligație elementară, di
a afișa numărul de telefon aminti ,,
nu este respectată în nu puține
unități
comerciale. (Restaurantul
„Pelican", unitățile alimentare nr.
16, 100 și 245 din PIOIESTI, spre a
da doar citeva exejple). Ca să nu
mai insistăm și adpra faptului că
nici organele sesizfte — inspecțiile
comerciale
și nu numai ele — nu
răspund întotdeauna cu promptitudi
nea necesară.
Se pune întrebarea : oare de e<
au început să fii escamotate, sat
pur și simplu A dispară, acest
mijloace de exjrtnare pe loc și ne
mijlocit a’păretlor publicului, cai
oferă de fapt osibilitatea cetățea
nului de a paiicipa permanent 1
controlul asup» activității și com
portamentului ersonalului din uni
tățile comercite ? Realitatea est<
că nimeni •— ici un organ ierarhic
superior —- ni a dat unităților co
merciale vrei indicație în acest
sens. Existent acestor instrumen1"
de .control, pișe la indemina pub
cului, își păstrează pe deplin ol
gativitatea. ta" absența lor se da,
rește, în exclusivitate, neglijenței
voite sau nu, a personalului din uni
tăți, îndeosebi șefilor acestora, lnst
și lipsei de ț'ontrol din partea cele
in drept SJ vegheze la întronare
unui clima' de ordine în unității
*
comerciale. Care, nu o dată, își cor
centrează «tenția doar asupra scrii
telor, repstrelor, borderourilor
dar omit să se intereseze de mod
cum aprtciază publicul servic
unităților. Adică" esențialul...
Perpetiarea unei asemenea sit
ții de „nterpretare", după bi
plac, a mor obligații bine prec
te, nu piate fi admisă. Trebuie '
înțeles ă „micile derogări". *,m
abateri" de la normele de ort
și discițlină deschid adeseori po
unor atateri mai mari, care a.
uneori la consecințe și prop
*
dintre tele mai eenoase.
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TOA TE DRUMURILE OAMENILOR DE LA SATE SPRE ClMP, LA CULES Șl SEMĂNAT!
Fapte și date despre munca exemplar făcută, dar și despre neajunsuri ce trebuie grabnic înlăturate

Privește la cei buni și, mai ales, lucrează ca ei
Ne-am oprit în consiliul agroinAm urmărit cum se desfăioară însămințarea griului în unități agri duslrial Nimigea. deoarece, in acest
cole din județul Bistrița-Năiăud din- an. aici nivelul recoltei de griu a
tr-un motiv bine întemeiat,1 anul a- fost nemulțumitor, de numai 1 900 kg
cesta, județul s-a situat în partea a la hectar. Președintele ' consiliului
d,oua a clasamentului întocmit de agroindustrial, tovarășul loan V.
organele centrale de specialitate, în Pop ne asigură că au fost trase în
ce privește nivelul producțiilor ob vățămintele cuvenite, iar acuta, deși
ținute la hectar. Ce se face acum, la se lucrează in condiții grele, se res
semănat, pentru a se pune o temelie pectă condițiile agrotehnice stabilite.
In primul rind s-a acționat, ferm
mai puternică viitoarei recolte ?
De la început trebuie să tratăm că pentru ca pretutindeni semănatul să
se lucrează în condiții grele, deter se Încadreze în epoca optimă. Da
minate de lipsa precipitațiilor din data documentării noastre, din cele
această perioadă. Dar cei nai mulți 1 471 hectare prevăzute a se cultiva
specialiști din agricultura județului cu grin, 1 120 primiseră sănțîpța.
afirmă că este de preferi ca să- Pină la 1 octombrie, lucrările vor fi
rnînța să fie încorporată în sol cînd încheiate. Și nu oricum, ci m con
în urma semănătorilor se .stirnește diții do calitate deosebite. Tovarășa
praf. Ne-a demonstrat acest lucru Maria Herlea, director cu producția
care
tovarășul loan Cioba, ingiherul-șef vegetală la direcția agricolă.
ne-a
însoțit în
al cooperativei araidul
efectuat,
gricole Viișoara,
ne demonstrează
unitate care și
Brigada
de
reporteri
la
fața
locului
că
în acest an a rea
pe solele coope
lizat peste 4 000
a „Scînteii" transmite
rativelor agricole
kg griu la hec
Mocod și Nimi
tar, pe terenuri
din
județul
Bistrița-Năsăud
gea au fost exe
de
categoria a
cutate lucrări ce
patra.
„Intr-un
întrunesc cerințe
teren uscat pu
le
cuprinse
în
programul
privind
tem insămînța foarte bine, chiar
dacă
solul mai are bulgări — desfășurarea campaniei de toamnă.
Deși exemplele pozitive ar putea
afirma specialistul. în condițiile
noastre, după o ploaie, bulgării se continua cu aspectele întîlnite la
sparg parcă ar fidin var
peste cooperativele agricole Braniște. Lecare cade apă. Necazul mare ÎI chința, Reteag, Uriu. ca și in alte
avem cînd sînt ploi multe. Cei bă- Jocuri, vom insista asupra unor as
trini zic că este bine cînd la semă pecte care contravin cerinței de a se
nat iese praf în urma semănătorii. E Încheia insămințările pină la l oc
semnul anului bogat pentru urmă tombrie și de a se respecta totodată
toarea recoltă. Bineînțeles, trebuie normele de calitate absolut obliga
să executăm cu cea mai mare răs torii. Să ne referim mai întii Ia mo
pundere pregătirea terenului și. după dul de pregătire a terenului. Pe o
cum se vede, în urma semănătorilor solă situată în pantă, aparținînd coo
am atașat grape care contribuie la perativei agricole Chiraleș, mecani
uniformizarea adîncimii de încorpo- zatorii Nicolae Biriș. și
. Grigore
_
Rus
rare a seminței. Folosim apoi tăvă- executau o arătură necorespunzătoalugii. perpendicular pe direcția se- re. Deși unul dintre tractoare era
njănățyyii. pentru a se stabili o bună dotat cu scormonitori, acestea nu se
--1. %_.ura a boabelor de griu cu so utilizau, fiind mascate de brăzdar.
Celălalt tractor nici măcar nu le
ldi.
Pornind de la experiența agricul avea. în schimb era ..echipat" cu
torilor din județul Olt am trecut la brăzdare neascuțite de trei zile, une
executarea unor lucrări de scarifi- le chiar cu virful bont. Această si
care și alinarea adîncă pe care tuație este cu atit mai criticabilă, cu
le-am extins în această campanie. De cit președintele unității, tovarășul
exemplu, am scarificat 38 hectare și Radu Wechster, este și șeful secției
am efectuat afînarea adincă pe ju de mecanizare. Ar mai fi de adău
mătate din suprafața ce o însămîn- gat că aici se încălca și indicația ca
țăm cu cereale păioase. Vedeți sola imediat după arat să se . efectueze
din față ? Acolo am realizat peste discuirea pentru prevenirea uscării
5 300 kg grîu la hectar. Vrem ca la bulgărilor. Și din păcate nu este sin
un asemenea nivel să ajungem pe gurul exemplu pentru că și în alte
întreaga suprafață, ceea ce s-a și locuri formațiile de tractoare care
prevăzut la Consfătuirea cu activul lucrează la arat nu sînt urmate de
de partid și de stat din agricultura discuri, ceea ce explică de ce pe une
județului nostru".
le suprafețe brazdele s-au
întărit
Am insistat mai mult asupra expe atit de mult.
rienței de Ia C.A.P. Viișoara în ci
în al doilea rînd, trebuie spus că
privește desfășurarea campaniei a-î nu se respectă peste tot cerința de a
gricole de toamnă, pentru că ea re se organiza exemplar munca în așa
flectă în fapt un mod responsabil i’ 1 fel incit vitezele zilnice la semănat
■ a gindi și acționa, acum, cind se să fie îndeplinite și chiar depășite,
Bunăoară, in satul Bretea, din copun bazele recoltei viitoare.

Un tablou care îndeamnă la măsuri energice pentru urgentarea
recoltării și transportului sfeclei de zahăr

Semănatul griului

pe terenurile

C.A.P.

Viișoara

la cimp, și cele 50 aripi de
ploaie in funcțiune pe te
renul unde s-a. semănat ori
urmează să se semene,
pentru a atenua deficitul
mare de apă
pe
care
această ploaie mocănească
încă nu dovedește să o
facă.
Se vede o mină de gos
podar care știe să tocmeas
că lucrurile, o bună dis
tribuție a forțelor făcută de

La culesul fructelor, in livezile I.A.S. Bistrița

muna Sieu-Odorhei. tovarășul pri
mar. Ioan Moldovan ne asigură că,
după ce au încheiat semănatul într-o
parcelă, mecanizatorii au fost trimiși
să însâmințeze o altă solă dinainte
stabilită. La fața locului ne-am con
vins însă că mecanizatorii în cauză
se îndreptau spre sediul secției. în
trucât semănătorile aveau o serie de
tuburi defecte. Cert este că și în alte
locuri se pierde mult timp bun de
lucru, tractoriștii retrăgindu-se la
locurile de parcare cu mult înainte
de a șe însera.
întrucît pînă în seara zilei de 28
septembrie în județul Bistrița-Năsăud
au fost însămînțate numai
9 350 hectare din cele 19150 prevă
zute a se cultiva cu grîu, comanda
mentul agricol județean a stabilit

măsuri ferme în vederea intensifi
cării lucrărilor, prin utilizarea mai
btină a utilajelor și timpului de
muncă, realizarea unor lucrări de cea
mai bună calitate. Revenind la ex
periența pe care am relatat-o la în
ceputul articolului nostru, care în
esență demonstrează un singur ade
văr : nu condițiile agrometeorologice
sînt. hOtărîtoare, ci, în primul rînd
activitatea bine organizată, răspun
derea și pasiunea in muncă a oame
nilor. Credem că in aceasta stă cheia
reușitei in actuala campanie.de însămințări în județul Bistrița-Năsăud.

pe ultimele suprafețe, sint
360 cooperatori. Plus 130
oameni care lucrează in
industria Galațiului, dar
locuiesc la Pechea ; plus
angajați de la spital, ate
lierul de covoare, plus in
fiecare zi aproape 1 000 de
elevi din comună. La fel,
matematic, sint socotite
forțele și la culesul stru
gurilor, insilozare, cărat
porumb, eliberat terenul,

fecțiuni se acționează cu
fermitate. De exemplu : cu
o zi mai înainte! se efec
tuase din planul de 550
tone transport recoltă doar
515 tone. Azi, această răminere in urmă trebuie recu
perată. Se mai ivesc și alt
fel de situații : unele uni
tăți nu se încadrează in
graficul livrării sfeclei de
zahăr la fabrica din Liești.
Adică, duc
mai
puțin.

O ZI PRIN UNITĂȚI GALĂȚENE
comitetul de partid de
aici. Și totuși, Petrache
Botezatu,
președintele
C.A.P., e nemulțumit : spu
ne că ritmurile la strins
porumbul și semănat pot fi
mai mari, iar la ora _ cînd
apar aceste rînduri chiar
sint mai mari, avind in ve
dere forțele eliberate de la
vie și din alte locuri de
muncă. Nemulțumirea aceasta creatoare a adus
cooperatorilor de la Sche
la
numeroase
distincții
pentru producții mari, in
tre care și titlul de „Erou
al Muncii Socialiste".
„TOATA
SUFLAREA
COMUNEI, PE CIMP, mi
nus elevii mai mici, pe care,
la prinz, i-am adus acasă
din cauza intețirii ploii și
viatului". Socotim împreu
nă cu Petrică Oană, pri
mar la Pechea : la po
rumb, care se recoltează

Una din lucrările de stringentă actualitate in aceste
zile este recoltarea ritmică a sfeclei de zahăr, potrivit
graficelor de livrare stabilite, știut fiind că de aceasta
depinde funcționarea la intreaga capacitate a fabrici
lor, depinde, de fapt, realizarea unui grad de extrac
ție ridicat. Este un lucru binecunoscut de agricultori
că orice întrerupere in funcționarea instalațiilor unei
fabrici de zahăr duce Ia deprecierea materiei prime,
la pierderi de producție, duce, în ultimă instanță, la
depășirea consumurilor de carburanți și energie, la
nereaiizarea productivității muncii. Facem această sub
liniere intrucit din datele puse la dispoziție de Cen
trala industriei zahărului și produselor zaharoase re
zultă că in momentul de față numeroase fabrici de
zahăr funcționează sub capacitate.
• La 29 septembrie sfecla de zahăr a fost recoltată
de pe 107 000 hectare, respectiv de pe 41 la sută din
suprafața cultivată, livrîndu-se fabricilor doar 51 la
sută din cantitatea de sfeclă ce trebuia prelucrată
pină Ia această dată.
• Intr-o serie de județe, ritmul recoltării este cu
mult sub nivelul prevăzut. Cele mai mari rămineri în
urmă se înregistrează in unitățile agricole din jude
țele Alba și Satu Mare, care au recoltat, doar 15 la
sută din suprafața cultivată. Bistrița-Năsăud — 20 Ia
sută, Cluj — 23 la sută. Sălaj și Vrancea — 26 la sută.
Dolj — 27 la sută.
• Cele mai mari cantități de sfeclă aflată în gră
mezi pe cimp sint in județele Iași — 33 000 tone.
Botoșani — 21 000 tone. Mureș — 20 000 tone. Timiș
— 19 000 tone. Brașov — 15 000 tone.
• Decalajele mari existente între producția recolta

tă și cea livrată efectiv fabricilor se datoresc pe de o
parte neasigurărli de către unitățile de transport auto
a unui volum mare din capacitatea contractată, iar pe
de alta gradului redus de utilizare a parcului auto.
Astfel, cu fiecare mijloc de transport s-au realizat,
in medie, numai 1,3 curse pe zi, față de 3 cit este pla
nificat. Dacă in județele Botoșani, Buzău. Neamț și
Bacău s-au efectuat. în medie, cîte 2—2,5 curse pe zi,
în județele Dolj, Teleorman, Ialomița și Mehedinți
s-au realizat doar intre 0,7 și 0,9 curse pe zi.
• Ca urmare a nerealizării graficelor de recoltare
și transport, un număr important de unități prelucră
toare — Buzău. Corabia, Giurgiu. Ianca, Luduș,
Sascut, Tîrgu Mureș, Țăndărei și Urziceni — nu au
asigurate stocurile de sfeclă strict necesare și ca ur
mare funcționează numai eu materie primă din intră
rile curente.
• Datorită ritmului necorespunzător de aprovizio
nare cu sfeclă de zahăr, fabricile din Babadag și Zimnicea au fost oprite, ceea ce a impus ca importante
cantități de sfeclă să fie dirijate spre unități înveci
nate. cu toate consecințele ce decurg din acest
transport pe distanțe nefiresc de mari.
Iată fapte care pun în evidență serioase deficiențe
în organizarea activității de recoltare .și transport al
sfeclei de zahăr, deficiențe care se răsfringl negativ,
asupra îndeplinirii stricte a programului de prelucra
re a sfeclei de zahăr.
Intr-un număr viitor al ziarului nostru vom
reveni cu măsurile ce se vor adopta de către
factorii răspunzători în vederea imbunătățirii
muncii in acest sector.

FÂRÂ OCOLIȘURI...

loan HERȚEG
Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul „Scînteii''

Cînd vrei și știi cum să muncești, TOTUL SE POATE
CUM SA FACI SA NU
AI „TIMPI MORȚI"
IN
TARLA ? Primim răspuns
la întrebare cetcetind la
nurile C.A.P. Schela, jude
țul Galați. E dimineață, dar
primul transport cu po
rumb — 15 camioane —
este de mult la descărcat,
la bază. S-a plecat cu mar
fă — roșii — șt la între
prinderea pentru produce
rea și industrializarea le
gumelor și fructelor Te
cuci. Pină vor reveni ma
șinile inapoi, se culege de
zor pentru noul transport.
Școlarii din sat lucrează
alături de părinții lor și la
culesul strugurilor, pe ul
timele hectare. Iar coope
rativa are 219 hectare de
vie, o producție bună —
peste 11 000 kg in medie la
hectar. 150 de persoane sînt
la recoltat, încărcat
po
rumb, tăiat coceni, eliberat
terenul. In urmă, se ară.
se seamănă. Se acționează
și la insilozat furaje. Din
4 000 de tone plan, peste
3 000 de tone au fost însilozate. Hrana pentru între
gul sector zootehnic —
anul acesta se estimează o
producție de lapte în medie
de la fiecare din cele 420
de vaci de 4 600—4 800 li
tri — se poate spune de
pe acum că este la adă
post. Ba. vor mai rămine
ceva cantități și pentru ve
cinii din Smîrdan și Șendreni. „Fotografia" zilei de
muncă, cu... timpi morți
poate pentru alții, mai cu
prinde și căratul gunoiului

Fabricile de zahâr așteaptă livrări
mai operative de la producători

pregătit' terenul pentru
arat și semănat. Program
de muncă non-stop. Chiar
dacă înseamnă... duminică.
Recolta n-are zile de săr
bătoare decit la... Ziua re
coltei. In rest, ea cere
muncă, îngrijire, ocrotire.
Programul amintit arată
că se depășesc cursele de
transport la bază in fiecare
zi, ritmurile la cules po
rumb. Acest program cere,
de asemenea, accelerarea
la semănat.
„REALIZAM CEEA CE
NE PROPUNEM. Facem
totul pentru asta" — ne
spune Petrache Druță, pre
ședintele C.U.A.S.C. Ivești,
unde ajungem tot pe
ploaie. 1 800 de oameni sînt
și în această zi la recoltat
porumb.
Pe 1 întregul
C.U.A.S.C. se avansează cu
un ritm, de 260 hectare pe
zi. Unde se întâmplă de-

Cooperatorii din C.U.A.S.C.
Ivești au fost solicitați să
acopere ei golul. Apelul a
fost înțeles și se acționea
ză in consecință. Dar cum
acționați și dumneavoas
tră, tovarăși agricultori din
unitățile care vă complă
ceți să fiți... suplinite ?
„PRIMA
DATA
IN
SCHIMBUL II, CARE E
MAI GREU, DAR DACA
VREI
SA
MUNCEȘTI
FACI TREABA". La poar
ta întreprinderii pentru
producerea și industriali
zarea leg^dtuior și fructe
lor Tecuci. Zeci și zeci de
tinere se îndreaptă in ha
late albe spre locurile de
muncă din hale. Discutăm
cu citeva dintre ele, in
mers. Aflăm că sînt stu
dente la Universitatea din
Galați. Fac practică aici pe
serii de cite două săptă
mâni. Ele ne spun : „Lu

crăm și în schimbul II
pentru prima dată, care
este mai greu, dar dacă
vrei să muncești, faci
treabă".
— Cum fac treabă aju
toarele tinere, tovarășe di
rector Gheorghe Lazâr ?
— Sintem foarte mulțu
miți. Efectivul tinereții in
practică la noi este în
acest an de 1 200 elevi și
studenți. Astăzi avem in
fermele noastre circa 750
tineri
care
recoltează.
Transportăm zilnic in jur
de 1 500 tone roșii, vinete,
dovlecei, ardei, bame. Pe
fluxul tehnologic — de la
preluare și pină la amba
lare — lucrează în două
schimburi aproape 500 de
tineri. Bineînțeles, alături
de muncitori. Unii dintre
ei deprind taine din mese
ria pe care peste un an,
doi, trei o vor profesa aici.
In întreg județul, in
această toamnă, alături de
zecile de mii de locuitori
ai satului, sint antrenați
la muncile agricole pe
„fluxul tehnologic", cum
am văzut la Tecuci, mii de
elevi și studenți.
O forță de muncă dem
nă de luat in calcul, care
își spune
cuvîntul-faptă acum, în aceste zile. Zile
cind se cere dovedită ma
ximă grijă pentru roadele
toamnei. Maximă grijă și
pentru temeliile și mai
trainice
recoltei
anului
viitor.

De Ia începutul campaniei pină în
prezent întreprinderea de industria
lizare a sfeclei de zahăr din Oradea
a lucrat la capacitatea nominală.
Este un argument concludent care
vorbește de lă sine despre responsa
bilitatea cu care specialiștii de aici
au pregătit actuala campanie.
Cum se acționează în unitățile fur
nizoare de materie primă ? Un prim
popas în baza de recepție Cefa. Zil
nic de aici se expediază 250 tone
sfeclă de zahăr, corespunzător grafi
cului. Ce indică însă pulsul recoltă
rilor ? Că
*
de pildă, dacă la C.A.P.
Sînnicolau Român recolta a fost
strinsă de pe jumătate din cele 237
ha, la C.A.P. Cefa sfecla a fost adu
nată abia de pe o treime din cele
150 ha cultivate.. Iar rezultatele sînt
diferite pentru că diferă organizarea.
„Ne preocupăm ca printr-o temeini
că organizare a muncii tot ce recol
tăm să ia grabnic drumul, bazelor
de recepție, evitînd staționarea zile
la rind in cîmp, inlăturînd astfel pe
ricolul scăderii in greutate a rădăci
nilor și a conținutului in zâhăr" —
ne spunea loan Porumb, președinte
le unității. Vorbe cu deplină acope

rire în fapte, dacă avem în vedere că
această importantă lucrare mobili
zează acum aici aproape 150 coope
ratori și nu mai puțin de 30 de ate
laje, economisind astfel importante
cantități de carburanți, degrevînd in
același timp tractoarele aflate la arat
și semănat. Bine se muncește de alt
fel, și în. consiliile unice Valea lui
Mihai, Tinea, Ciumeghiu, Sînmartin.
La C.A.P. Valea lui Mihai, pe lingă
mijloacele auto am întilhit zeci de
căruțe și tot atitea echipe de încăr
cători. „Estimăm o producție medie
de cel puțin 4 vagoane la hectar.
Este in interesul nostru să menținem
un ritm ridicat la recoltare — afirma
Farkas Imre, inginerul-șef aj uni
tății. Priorități de care, ar trebui să
țină seama și unitățile cultivatoare
din consiliile unice Săcueni, Sălard,
Tăuteu și Tileagd, unde graficele de
livrare nu depășesc încă pragul... ju
mătăților de măsură. Cauza ? Insu
ficienta mobilizare a forțelor atit la
recoltat, cît și la transport.
Raidul intreprins ne-a pus față în
față și cu alte deficiențe. La C.A.P.
Gepiu, ferma Bicaciu, bunăoară, me
canizatorul Butca Petru intrase în

Ian cu dislocatorul nereglat corect,
cu organele active neascuțite. Urma
rea — rădăcini de sfeclă tăiate ps
sfert ori jumătate, intr-un cuvînt
dijmuirea producției. Pricina unei
asemenea stări de lucruri ? Absența
oricărui cadru de răspundere — șef
de fermă, președinte, brigadier, —
la supravegherea lucrării. Lipsa de
control vizează și un alt aspect —
decoletarea greșită a rădăcinilor, în
„adincimea" acestora, lucru constatat
nu numai la C.A.P. Cefa. ci și la Ciu
meghiu, lă Cubulcut.
Am revenit la intreprinderea din
Oradea. Deocamdată, din cîte ne re
lata ing. Elenă Zahan. directoarea
unității, stocurile din silozurile în
treprinderii sînt sub limita critică.
Aceasta în timp ce în cim; se âtlă
mai bine de 15 000 tone sfeclă. Ran
damentele înregistrate — 13,5—14 la
sută — constituie ele însele un argu
ment pentru transportul operativ al
sfeclei recoltate. In cel mai scurt
timp, pe cel mai scurt drum — dru
mul fără ocolișuri,

Ioan I.A7.A
corespondentul „Scînteii"

De ce ați întîrziat semănatul orzului ?
Cind veți încheia această lucrare ?
< In zonele din centrul și nordul țării pină la oceostă dată însămințarea orzului trebuia să se încheie pe
toate suprafețele prevăzute, aceasta însemnțnd înca
drarea lucrării in perioada optimă. Ținînd insă sea
ma de condițiile mai dificile din această toamnă, însămînțarea orzului trebuia să se încheie pină acum
practic și în celelalte zone de cultură, lată însă că,
dacă în zona a treia de favorobilitate semănatul or
zului poate fi socotit ca și încheiat, în zonele a doua
și întii există mari diferențe, chiar între județe
apropiate, in ■ ce privește realizările la aceostă lu
crare. In tabelul de mai jos sînt prezentate județele
ale căror realizări la semănatul orzului se situează
cu mult sub media pe țară, care, în seara zilei de
29 septembrie, era de 82 la sută. Sint rămineri în urmă
datorate carențelor existente în organizarea muncii
la semănat, pentru a căror recuperare trebuie să se
acționeze neintîrziat, cu toate forțele, ocum cînd timpul
a devenit foarte favorabil pentru intensificarea însămînțării culturilor de toamnă.

Județul

Procentul
de realizare

Teleorman
Giurgiu
Gofj
Prahova
Argeș
Sibiu
Dîmbovița
Vîlcea
Buzău
Sectorul agricol Ilfov
Dolj
Constanța
Ialomița
Caraș-Severin

38
45
48
51
55
60
65
65
67
68
69
75
75
76

Asupra măsurilor luate de organele agricole județene pentru recuperarea râminerii în urmă la semănatul orzului vom reveni intr-un număr viitor al liarului.

Iile TANASACHE

mai trebuie cules de pe 20 la sută

a mai rămas de recoltat

din suprafața cultivată.
• Printr-o largă participare a forțelor

și transportat de pe 59 la sută
din suprafața aflată in cultură.

de la sate și un efort susținut

• Principalele eforturi trebuie îndreptate

din ultimele zile trebuie folosite din plin

de organizare, recoltarea poate și trebuie

atit la urgentarea recoltării,

pentru încheierea lucrărilor

cit și la grăbirea transportului

in perioada optimă

producției la fabricile de prelucrare

și de cea mai bună calitate

să fie încheiată in cel mai scurt timp,

fără pierderi de producție

mai sînt de efectuat pe 63 la sută
din suprafața planificată.
• Condițiile foarte bune create de ploile

ț
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Activitatea estivală desfășurată
de teatrele noastre de cițiva ani
incoace prin spectacole la sediu și
mai ales prin turnee de durată tn
stațiunile balneoclimaterice de pe
Litoral și de pe întinsul țării, așa
dar realitatea stagiunii permanen
te. care a contribuit sensibil la
activizarea procesului de difuzare
a culturii, se vede intensificată
acum, la început de toamnă, prin
intreaga paletă de modalități ex
presive proprii teatrului. Se pă
șește intr-o nouă etapă creatoare,
caracterizată deopotrivă prin pre
ocupările de a fi la înălțimea re
pertoriului fixat, prin eforturile de
concepție și interpretare presu
puse. solicitate de titlurile ce ur
mează a fi abordate și. de fapt,
print.r-o activitate din ce
* tn ce
mai complexă și bogată. demnă
de vocația și rolul instituției tea
trale.
Pretutindeni în teatre, afluxul
de spectatori, emoția receptării
spectacolelor, animația din sălile de
lectură, fervoarea repetițiilor ates
tau desfășurarea energică a unor
importante procese creatoare pen
tru finalizarea repertoriului fixat.
„Pentru a răs
punde Ia nivelul
cel mgi inalt ce
rințelor maselor
populare, reper
toriul acestor in
stituții trebuie să
asigure punerea
în valoare a bo
gatului
nostru
patrimoniu artis
tic clasic, să pro
moveze creațiile
noi, cu caracter
revoluționar, cu
o ținută artisti
că
corespunză
toare. să facă cu
noscute spectatorilor cele mai re
prezentative opere din tezaurul ar
tistic universal
*
— sublinia secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Cum se concretizează aceste pre
țioase îndrumări în repertoriile ce
ghidează activitatea teatrelor. în
lunile ce urmează 1
Pentru Naționalul din București,
principalul obiectiv al activității îl
constituie
transpunerea
piesei
..Mircea Voievod" de Mihai Vasiliu
și Dan Vasiliu. în regia lui Horea
Popescu și Anca Ovanez Doroșenco, cu Gh, Cozorici în rolul titular
și cu multe alte personalități ar
tistice in distribuție, printre care si
artistul poporului, și directorul in
stituției, Radu Beligan ; gest de
omagiere — prin intermediul artei
dramatice și teatrale — a marii
personalități istorice de la a cărei
urcare pe tron se împlinesc sase
secole. O angajare, o preocupare
tematică (și stilistică) pe care o
regăsim și la Teatrul „Bulandra",
unde Al. Tocilescu repetă, îrhpreună
cu o echipă avîndu-1 în frunte pe
Victor Rebengiuc. piesa „Io, Mircea
Voievod" de Dan Tărchiiă. Reve
nind la
Teatrul Național
din
București, aici, paralel cu străda
nia de adaptare a unor spectacole
precum „Vlaicu Vodă", „O scrisoa
re pierdută", „Hagi Tudose" etc. la
exigențele Sălii Mari (ce va fi dată
in funcțiune in curind). sint în lu
cru piese de Sorana Coroamă, Ion
Ed. Bond, '
Băieșu.
Al. Voitin.
O. Mirbeau și se află in studiu
Pirandello,
drame de Tolstoi.
A. Schnitzler.
Aflat in cea deTa 148-a stagiune
a sa — ne declară scriitorul Mircea
Radu Jacoban. directorul institu
ției. Teatrul Național din Iași
iși propv c-> in lunile care vin
realizarea unui ciclu integral Caragiale. începutul făcindu-se cu ..O
noapte furtunoasă" și cu „Năpasta"
(pusă in scenă de colectivul sec
ției din Suceava). Continuăm, de
asemenea, explorarea operei lui
Vasile AJecsandri. dramaturgul al
cărui nume figurează pe frontispi
ciul teatrului nostru, printr-o mon
tare cu ..Sinziana și Pepelea". Pre
ocupați in mod deosebit de textele
dramaturgiei românești contempo
rane. cu un impact deosebit asu
pra
conștiinței
contemporane,
ne-am propus să aducem în fața

publicului nostru numai texte de
valoare datorate unor autori consacrați, de primă mărime. începu
tul va fi făcut cu „Amurgul bur
ghez" de Romulus Guga. La Iași
se lucrează, de asemenea. Ia dra
ma romantică „Lorenzaccio"
de
Alfred de Musset.
La Teatrul Național din Timi
șoara care va sărbători la sfirși
tul lunii noiembrie patru decenii
de activitate — eveniment ce va
fi marcat printr-o „săptămînă"
bogată în manifestări teatrale ce
va include prima ridicare de cor
tină a spectacolului cu piesa lui
D. Solomon „Noțiunea de fericire"
(in regia lui Ștefan lordănescu).
O premieră apropiată : „Regele
Lear" de Shakespeare
(în regia
lui Ioan Teremia).
La Naționalul din Craiova, care
și-a redeschis porțile cu o piesă
de Mari ca Beligan în regia
lui
Mircea Cornișteanu. ‘ se
repetă
„Pygmalion" de B. Shaw și se află
în lucru drama „Familia" de Dina.
Cocea.
Naționalul din Tirgu Mureș a
inceput prin a-și invita publicul la

și interpretă, împreună cu Ta
tiana lekel). La sfirșitul lunii oc
tombrie va urma spectacolul cu o
piesă de E. Radzinski. Se află în
repetiții și „O scrisoare pierdută"
și a început activitatea de creație
la „Coriolan". printre piesele româ
nești in studiu aflindu-se scrieri
de Paul Anghel, Paul Everac,
D. R. Popescu, Paul Cornel Chi
tic și
Th.
Mănescu.
(Direc
tori ide scenă : Dinu Cernescu,
prim-regizor Ia Mic, Silviu Purcărete. Dragoș Galgoțiu, D. Dembinski. Al. Darie).
La Teatrul „Giulești", alături de
recentele premiere „Așteptăm pe
altcineva" de Paul Toachim și „Me
dalionul
de argint"
(adaptare
după „Misterele Parisului", sem
nată de Dinu Cernescu). se repetă
la „Simple coincidențe" de Paul
Everac. un recital, de foaier și
la „Visul unei nopți de vară" de
T. Mușatescu : s-a inceput lucrul
la o nouă versiune a „Regelui
Lear" de Shakespeare (regia : Mir
cea Marin). Pe lingă amintita lu
crare de Dan Tărchiiă, la Teatrul
„Bulandra" se află in faza de fi
nisare „Dimineața pierdută", dra-

Marcante contribuții la cunoașterea aportului
românesc la infringerea fascismului

trului românesc se îmbină ar
monios interesul prioritar acor
dat dramaturgiei originale actuale
și tezaurului
nostru clasic cu
interesul pentru valorile universale consacrate și pentru
operele
străine.
dramatice contemporane
care exprimă atitudini progresiste.
Fără îndoială, dramaturgia româ
nească de azi — în acord cu re
ceptivitatea spectatorilor — bene
ficiază de o atenție sporită din
partea teatrelor. Sint însă insti
tuții (și chiar unele naționale) in
care divertismentul (comedia ușoa
ră, drama polițistă axată doar pe
jocul enigmelor ’și surpriza acțiu
nii) au o pondere mai mare decît
cea normală, fapt ce se accentuea
ză puternic prin programarea lor
ou o frecventă ridicată. Succes de
casă se
poate face și cu
„Jocul vieții și al morții". „Ce
rul instelat deasupra noastră",
„Politica". „Ioneștii,"
..Hamlet",
„Livada cu vișini". „Fundația".
„Maestrul și Margareta" etc. Pres
tigiul instituției teatrului presupu
ne — ca principal criteriu al opțiu
nilor — urmărirea unui ecou spiri
tual adine.și de durată, exerci
tarea misiunii educatiye.
Trebuie să ob
servăm, .de ase
menea. că indi
cele de varietate
și noutate al re
pertoriului ar pu
tea fi și mai
mare. Și aceasta
(este vorba de
procese creatoare
in care teatrele
ar trebui să fie
mai active, „pro,
**
vocînd
impulsionînd pana auto
rilor)
mai ales
prin
stimularea
unor
creații
mai direct inspirate de cele
mai semnificative aspecte ale ope
rei de construcție materială și
umană care angajează întregul
nostru popor, din problematica di
ferențiată a diverselor medii uma
ne. Pe scenele teatrelor sint incă
prea puține piesele ale căror perso
naje să fie prezentate in universul
muncii — cu aspectele sale morale
specifice. Lumea satului de azi.
căutările și afirmările umane ca
racteristice transformării socialis
te a agriculturii se reflectă, de ase
menea, prea rar in dramele și co
mediile noastre.
Aspectele
de
adincime ale proceselor revoluțio
nare prin care trece societatea,
particularitățile mutațiilor de con
știință celor
mai
caracteristice
sint cele care ar trebui să rețină
în chip și mai profund, și mai ori
ginal frămîntările creatoare
ale
dramaturgilor, efortul de transfi
gurare al slujitorilor scenei.
Pe de altă parte, se cuvine ob
servat că si o mare parte din
fondul de piese românești de va
loare apărute in ultimele decenii
se cuvin mai bine și mai mult
aprofundate scenic.
Există, de asemenea, încă destul
Ioc pentru diversitate și în pri
vința
creației
noastre
clasice
și a literaturii străine contem
porane, îndeosebi dacă ne gindim la dramaturgia țărilor socialis
te. După cum insuficient de limpede
cristalizate ne apar și proiectele de
recitaluri dramatice sau spectaco
le cu piese intr-un act — manifes
tări care, invitind la emoționante
dialoguri între poezie, muzică și
arta spectacolului, mareînd im
portante evenimente politice, is
torice au atins (la teatre precum
„Nottara", „Bulandra". ..Ciulești",
Naționalul din Tg. Mureș.
Na
ționalul ieșean etc.) înalte culmi
artistice, tocmai pentru că au fost
considerate componente importante
ale programului artistic.
Asigurarea maximei eficiente
spirituale necesită realizarea unor
spectacole
memorabile.
răscoli
toare prin militantismul lor, prin
profunzimea semnificațiilor,
posibilitățile pe care le relevă
privire la resursele creatoare
omului contemporan.

Pe marginea unor lucrări privind participarea
țării noastre la războiul antihi lerist
Revoluției de eliberare socială și națională, antifoscistâ și antiimperialistă, declanșată în august 1944,
participării României la infringerea fascismului, istoriografia noastră le-a acordat o atenție deosebită,
editînd masive și valoroase volume de documente,
elaborînd lucrări monografice ți sinteze care au pus
în lumină rolul hotăritor al mărețului act de la

Ziua victoriei mai devreme cu 200
de zile

Pe scenele teatrelor- o prezență mai pregnantă
a spectacolelor de adîncă semnificație,
de un nivel artistic superior!
o piesă polițistă : „A șaptea necu
noscută" de Tudor Negoită (secția
română) și „Preșul" de Ion Băieșu
(secția maghiară), dar în. primele
zile ale lui octombrie va prezenta
in premieră „Evul mediu întîmplător“ de Romulus Guga (regia :
C. Hagiculea). Alte spectacole în
pregătire : piese de Mihail Sebas
tian și Goldoni. Moliere și C. Zărnescu (în regia lui Dan Alecsandrescu, Huniady Andras și Cristian
loan).
Printre titlurile cele mai Însem
nate ale viitorului afiș al Teatru
lui Național din Cluj-Napoca —
„Avram lancu" de Lucian Blaga,
piese
de Shakespeare, Goldoni,
comedii de V. Kataev, Viorel
Cacoveanu. Un important specta
col Shakespeare și la Teatrul
Maghiar
din
Cluj-Napoca
—
..Hamlet" în regia
lui
Tompa
Gâbor (cu Hejja Sandor în rolul
principal), repertoriul teatrului incluzind o versiune a „Chiriței la
Iași" și piese de actualitate sem
nate de Mfehes Gyorgy și Siito
Andras, piese de A. P. Cehov și
S. Mrozek.
Revenind la București, la Tea
trul „C. I. Nottara" a avut loc o
premieră mult așteptată în acest'
an al centenarului Liviu Rebreanu:
spectacolul „Ultimul bal", drama
tizare de Ion. Brad și Dan Micu
după romanul „Pădurea spînzuraților". Vor urma, așa cum ne arăta
directorul teatrului, scriitorul Ioh
Brad. „O noapte furtunoasă" de
I. L. Caragiale, tot în regia lui Dan
Micu. în repetiții : „Matca" de Ma
rin Sorescu. „Ciudatul rol al întîmplării" de Ion Băieșu (în regia
Iui Mircea Cornișteanu și respec
tiv Geo Saizescu) și „Livada cu
vișini" de Cehov (în regia Sandei
Mânu) s a.
Credincios programului său. Tea
trul Mic, condus de scriitorul Dinu
Săraru, aspiră să susțină în conti
nuare „o artă scenică ce își asumă
rigorile, exigentele, virtuțile dialo
gului deschis, direct angajat — pe
temele cele mai acute ale vieții
contemporane si ale spiritualității
românești în primul rînd". „Săptămina dramaturgiei românești", or
ganizată la Teatrul Mic. a debutat
cu premiera „Amurgul burghez"
de Romulus Guga (regla Dan Pita)
și. la Teatrul Foarte Mic — cu
„Ana-Lia" de Dina Cocea (care e

matizare după romanul Gabrielei
Adameșteanu, semnată de autoarea
regiei. Cătălina Buzoianu. Se repe
tă „întîlnire la metrou" de E. Busuioceanu și se va trece în curînd
la lectură cu „Mizantropul" de
Moliere (regia : Valeriu Moisescu).
Printre teatrele din țară cele mai
prompte in reînceperea din plin a
activității se află fără îndoială și
Teatrul de stat din Oradea, unde
premiera „Ioneștii"
de
Platon
Pardău (in regia Iui Dan Alecsandrescu) a încununat o „săptămînă"
densă de spectacole.
în cadrul
Festivalului
„Cibinium“. Teatrul din Sibiu a prezen
tat „Valiza cu fluturi" de Iosif
Naghiu, „Cadrilul" de L. Rebreanu și „Ziua cea mai nebună" de
Peter Turrini și pregătește „Pati
ma roșie" de M. Sorbul (dramă ju
cată cu succes și la Teatrul din Re
șița).
în repertoriul Teatrului din Bo
toșani : un alt text evocînd fapte
le
marelui
Voievod
Mircea :
„Moștenirea" de Costel Pricopie.
Teatrul Tineretului din Piatra
Neamț va realiza un „muzical
**
cu
'
Sinziana
și Pepelea",
apoi „Leonce și Lena" și, de asemenea, un
spectacol-lectură cu „Răzvan zși
Vidra".
„Matca" de Marin Sorescu (in
regia lui Kineses Elemer) și „O
scrisoare pierdută" de Caragiaie,
in regia lui Radu Beligan. alături
de o piesă de Ștefan Oprea sint
și cele dinții noi titluri înscrise
pe afișul Teatrului „G. Bacovia" din
Bacău, oraș care va găzdui, intre
29—31 octombrie (așa cum aflam
de
la Dina Cocea.
președinta
A.T.M., și directorul teatrului,
Stelian Preda,) și cea de-a VUI-a
ediție a „Galei naționale a recita
lurilor dramatice", importantă ma
nifestare desfășurată sub eg:da
Festivalului
național
..Cintarea
României" și închinată Anului In
ternațional al Păcii. Tpatrul din
Brașov — la rindul său gazda unei
alte- manifestări teatrale deosebit
de importante in cadrul Festivalu
lui „Cintarea României". „Gala
teatrului contemporan" (a cărei
ediție următoare va avea loc între
13—18 octombrie) — are in lucru
o comedie de Mehes Gyorgy
(regia : E. Mercus) și o alta, de
Dario Fo. „Porunca a 7-a" (regia :
FI. Fâtulescu).
în alcătuirea repertoriului tea-

Natalia STANCU

„Ziua internațională a muzicii
în fiecare an, manifestările prile
juite de „Ziua internațională a mu
jicii" semnifică omagiul adus de
arta sonoră ideilor generoase de pace
și înfrățire intre popoare, luptei for
țelor progresiste din întreaga lume
pentru triumful libertății și inde
pendentei tuturor națiunilor, pentru
accesul oamenilor de pretutindeni
la valorile culturii și civilizației,
pentru asigurarea bunăstării și echi
tății pe întreaga planetă.
Pentru cultura și arta României
socialiste, aceste comandamente no
bile. aceste imperative majore nu
constituie doar un simbol, nu repre
zintă pur și simplu o aspirație, ci
un adevărat program, o orientare
fundamentală care mobilizează pe
toți slujitorii muzicii, alături de cei
lalți oameni din domeniul creației
spirituale, in opera de edificare a
unei societăți noi, superioare în spa
țiul străbun. Totodată, cultura și arta
sint concepute și promovate activ ca
forme de cunoaștere și prețuire re
ciprocă între națiuni, purtind mesa
jul patriotismului și umanismului cu
care se identifică poporul român în
cea mai laborioasă și fertilă epocă
din istoria sa.
Sub semnul cutezanței creatoare,
ai exigentei maxime, al perspectivei
științifice si al spiritului revo
luționar care conferă vieții economi
ce și sociale din patria noastră un con
ținut nou. de permanentă ascensiune,
muzica a cunoscut și cunoaște o dez
voltare continuă sub ambele aspec
te : al. sensibilizării unor mase tot
mai largi față de această artă și al
tieipării muzicienilor români la
1 >ogățirea tezaurului culturii națiom î și universale cu valori, repre
zentative, definitorii pentru concep
ția !de viață, pentru afinitățile de or
din etic și estetic proprii poporului
r0măn.
în anii orinduirii socialiste, și cu
deosebire in perioada care a urmat
felul de-al IX’lea Congres al Partiului Comunist Român, au fost funtmentate și promovate cu conseență principiile democratizării vieșpirituale și. in acest context, ale
urii muzicale prin diversificarea
\elor de educație estetică, astfel
acestea să corespundă cerințe
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lor și predilecțiilor existente la sca
ra milioanelor de iubitori și de sluji
tori ai artei sonore. Aceste principii
cu adevărat novatoare au fost inslituționalizate prin Festivalul național
„Cintarea României *, cadrul cel mai
cuprinzător de stimulare și punere
în lumină a creativității românești
contemporane.
Masele de oameni ai muncii par
ticipă in calitate de iubitori ai mu
zicii și de artiști amatori la feno
menul de cultură intr-un vast și sti
mulator cadru. Tinerii care lucrează
pe ogoare sau pe șarftiere, care se
formează ca specialiști in diferite
domenii de activitate, copiii de la
ceă mai fragedă virstă iși însușesc
și creează frumosul
apropiindu-și
principiile și valorile acestuia, con
cretizate in arta muzicală ca și in
alte domenii ale culturii.
Dacă acestea sint
dimensiunile
care conferă vieții muzicale
din
România contemporană un caracter
cu adevărat democrat, de masă, do
meniul specific al formării și pro
movării
muzicienilor profesioniști
răspunde organic acelorași principii
și are aceeași finalitate militant-educativă.
Cunoașterea aprofundată a exigen
telor celor ce făuresc noua societa
te, redarea puternică, vie a mărețe
lor fapte de eroism care se săvirșesc
pe șantierele patriei, glorioasele.pa
gini ale istoriei naționale multimile
nare constituie premisele adevăratei
contemporaneități a operei de artă
muzicală, ale perenității acesteia.
..Ziua internațională a muzicii
**
coincide cu începutul noii stagiuni
de concerte și spectacole, al unui
nou an de învățămint muzical care,
împreună cu numeroase alte forme
de educație estetică in permanentă
desfășurare — cum sint programele
de radio și televiziune, promovarea
cărții și a discului muzical etc. —
subliniază rodnicia eforturilor con
sacrate transpunerii în viață a nobi
lelor idealuri ce însuflețesc pe mu
zicieni și publicul iubitor de artă din
patria noastră socialistă.

Dr. Vasile TOMESCU
secretar al Uniunii compozitorilor
și muzicologilor.
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in laboratorul de fizica ol Liceului de matemotică-fizicd din Miercureo-Ciuc
Foto : E. Dicliiseanu

La cinematograful
„Studio" din Capitală

se vor desfășura,

între 1-4 octombrie,

ZILELE FILMULUI
LIBIAN
In program :
„Bătălia de la Tagrift" •
spectacol de gală
„Omar Mukhtar"

și filmele documentare

„Libia, Libia, Libia"
„Urme ale trecutului"

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunica timpul
probabil pentru
Intervalul cuprins intre 1 octombrie
(ora 20) — 4 octombrie (ora 20). In țari:
Vremea va fi rece la început, apoi se
va Încălzi ușor. Cerul va ti variabil.
Vor cădea ploi izolate, îndeosebi în
nordul și estul țării. Vint slab pină la
moderat, cu Intensificări în estul tării
și în zona de
munte. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între zero șl
10 grade, local mal coborite în primele
nopți, favorizînd producerea brumelor,
iar cele maxime intre 10 și 20 de gra
de, local mai
ridicate la sttrșlt. Pe
alocuri, ceață slabă. In București: Vre
mea va fi rece la început, apoi se va
încălzi ușor. Cerul va fi variabil, fa
vorabil averselor de ploaie in primele
zile. Vint slab ptnă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 3 și
7 grade, iar cele maxime între 17 și 20
de grade.

(Urmare din pag. I)

— Lăsați-mă că-s cătră
nit. Doar ceva peste 10 000.
Dar știți : îngrășăminte
chimice
aproape
deloc,
ploaie n-a mai 1'ost din iu
nie. pentru irigații n-am
avut nici un strop de mo
torină. 10 000 au ieșit așa,
numai din arătura bună,
din semănatul la timp, din
densitate și întreținere.
— La ferma 1 e și mai
puțin. De ce ?
Mă
puneți
să-nu
vorbesc de rău colegii ?
— Să spui adevărul nu
înseamnă să vorbești de
râu.
— Știți că am avut și eu
terenuri acolo. $i scoteam
mai mult decit aici. Sint
și petice mici de sârâtu»
ră. Dar se compensează
prin aportul apei freati
ce. Totul e cum lucrezi
pămintul. Cu cită conștiin
ciozitate, cu cită stăruință.
Chestie de organizare a
muncii, de control, de exi
gență, de respectarea teh
nologiilor...
Boicea, om la peste 50
de ani. îmbrăcat într-tțn
halat de lucru,
proaspăt
spălat, bărbierit și bine
dispus... Deci are timp și
pentru asta, deși e virf de
campanie. Ar putea să pară
un amănunt derizoriu. Nu
e. Pentru că respectul și
exigența
încep, în toate
cazurile, cu exigenta față
de tine însuți, manifes
tată și in aspecte ce pot
părea periferice.
Mai privim o dată cîmpu-

în acest an, în care țara
a aniversat împlinirea a 42 de ani
de la victoria eroicei revoluții româ
ne declanșate la 23 August 1944, apariția in limba franceză, la editura
„Groeninghe Drukkerij
**
din Belgia,
a lucrării „200 de zile mai devreme'
*
de dr. Ilie Ceaușescu, dr. Florin Constantiniu, dr. Mihail E. Ionescu dobindește semnificații deosebite. Spu
nem aceasta intrucit lucrarea la care
ne referim constituie un moment de
referință în istoriografia noastră, așezînd într-o lumină adevărată eroi
cul act de energie și demnitate na
țională săvîrșit de poporul român in
Augustul de foc al anului 1944, evi
dențiind însemnătatea sa europeană,
contribuția -majoră la grăbirea sfîrșituiui victorios al celei de-a doua
conflagrații mondiale. Tipărirea ei
încă într-o limbă de largă circula
ție internațională — după publicarea
în limba engleză, într-o editură din
S.U.A. — pune astfel la îndemina istoricilor străini o sinteză
de profunzime, cu mare forță de
convingere, întemeiată pe cele mai
noi concluzii ale cercetării de spe
cialitate privind aportul românesc
Ia apropierea zilei de izbîndă de la
9 Mai 1945. Lucrarea răspunde, tot
odată, interesului larg care se ma
nifestă pe cele mai diferite meridia
ne ale globului față de istoria unei
țări care, astăzi, sub înțeleaptă
conducere
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu, și-a cîștigat un
strălucit renume ca tară a muncii și
creației pașnice, ca fermă promotoa
re a marilor idealuri ale păcii, inde
pendenței și libertății popoarelor.
Lucrarea „209 de zile mai devreme
**
înfățișează, inainte de toate, cititoru
lui străin rădăcinile istorice adinei
ale revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, declanșată în august 1944,
bogatele tradiții ale luptei antifas
ciste a poporului român, am
plitudinea mișcării de rezistență
antihitleristă, organizată și condusă
dc partidul nostru comunist in anii
războiului — reflex al stării de spi
rit antifasciste a poporului, al ina
derenței sale organice la ideologia
urii, crimei și războiului — pregă
tirea, pas cu pas, a revoluției, prin
declanșarea căreia poporul român
și-a croit de sine stătător drumul
vieții sale viitoare, a ales calea du
cătoare la libertate, democrație, "so
cialism. O amplă analiză este consa
crată în lucrare desfășurării revolu
ției române din August 1944. relevindu-se faptul că în lupta pentru res
taurarea României libere și indepen
dente, pentru alungarea cotropitori
lor de pe pămintul patriei, s-a an
gajat întreg poporul, că fiecare din
tre fiii săi s-a înrolat, acolo unde
l-au aflat evenimentele. în slujba
acestei mărețe cauze.
Ponderea cea mai importantă o
dețin capitolele in care sint anali
zate consecințele multiple și adinei
ale revoluției române asupra cursu
lui celui de-al doilea război mondial.
Temeinice calcule, sugestive compa
rații cu alte operații ale războiului,
alături de semnificative recunoașteri
internaționale de epocă, vin să sub
linieze adevărul că insurecția ro
mână a avut loc intr-un moment în
care infringerea Reich-ului nazist
nu se precizase încă cu toată clari
tatea. în care Germania hitleristă,
stăpinind un uriaș teritoriu, dispu
nea încă de mari resurse pentru pur
tarea războiului. Autorii relevă fap
tul că datorită revoluției române a
fost practic pulverizată aripa de sud
a frontului sovieto-german, deschizîndu-se aici cea mai largă breșă
cunoscută vreodată in istoria războ
iului modern, realizindu-se o imensă
deplasare de fronturi, care au fost,
mutate spre sud și vest cu multe sute
de kilometri. Pe baza unor detaliate
date statistice, autorii arată că, prin
alăturarea României la coaliția anti
hitleristă a popoarelor, s-a produs o
substanțială schimbare in raportul
de forte al taberelor aflate în luptă.
După ce sint analizate importan
tele consecințe logistice ale revolu
ției române pentru mașina de răz
boi nazistă — pierderea petrolului

rile lui Boicea, de data asta
împreună cu el. La arătu
ra de după floarea-soarelui, făcută pentru semăna
tul de toamnă, uscăciunea
își spune și Ia el cuvintul,
ies bolovani mari pe care
grapa stelată nu-i poate
sparge. Dar Boicea a aflat
de confecționarea, pe plan
local, a unor tăvăluguri
grele, cu colți, a cerut cite
va și le folosește, nu in-

23 August 1944 in woluția istoriei contemporane a
țării, marea sa insennătate pientru sfîrșitul victorios
al celui de-al doilea război mondial. In ultima vre
me, acestor lucrări li s-au adlăugat alte și alte vo ■
lume ; ia citeva dintre acestea ne referim in insemnările de față.

românesc, a altor resurse ale econo
miei românești — sint descifrate cu
mare putere de pătrundere adinca
înriurire pe care evenimentele din
August 1944 au avut-o asupra situa
ției politice din țările aliate Reichului. revoluția română aflindu-se la
originea crizelor politice izbucnite in
state satelite ale Germaniei, determinind înlăturarea hegemoniei mi
litare și politice germane in Europa
de sud-esț.
O lucrare valoroasă care dă citi
torului străin posibilitatea de a re
cepta, în dimensiunile-i cu adevărat
impresionante, revoluția româna din
August 1944, măreția actului istoric
de acum 42 de ani, impactul său
profund asupra desfășurării celui
de-al doilea război mondial, in evoluția căruia a marcat, așa cum >rată mărturiile epocii, începutul unei
noi faze, apropiind sfîrșitul acestuia
cu circa 200 de zile.

în numele păcii
și libertății popoarelor
Sub egida Comisiei române de is
torie militară, la Editura militară a
apărut volumul „Pagini eroice din
marea epopee", culegere de studii
semnate de conf. dr. Mircea Mușat, maior dr. Mihail E. Ionescu,
colonel dr. Vasile Mocanu, colonel
dr. Gheorghe Tudor, colonel dr.
Gheorghe Romanescu, dr. Ion Alexandrescu, colonel dr. Florian Tucă,
conf. dr. Ion Ardeleanu, dr. Florin
Constantiniu.
Este pusă mai intîi în relief vasta
activitate desfășurată de partid în pe
rioada antebelică și în cursul războ
iului antisovietic pentru unirea in
tr-un larg front de luptă antifascistă
a tuturor forțelor progresiste patrio
tice, democratice, pentru pregătirea
și organizarea actului istoric din
August 1944. Sint amplu tratate m
lucrare etapele principale ale parti
cipării României la lupta pentru in
fringerea fascismului, marile opera
ții la care a luat parte armata ro
mână, subliniindu-se faptul că pre
tutindeni pe acest drum lung și greu
de lupte, de jertfe, de izbinzi os
tașii noștri s-au acoperit de o glo
rie nepieritoare, întoreîndu-se in
țară cu fruntea sus, cu conștiința
misiunii exemplar îndeplinite. Sint
analizate astfel mai întii acțiunile de
luptă din zilele insurecției, pentru eliberarea întregului pămint ai țării.
Volumul înfățișează apoi contribuția
de seamă a armatei române la elibe
rarea teritoriilor Ungariei. Cehoslo
vaciei și a unei părți din Austria,
relevindu-se că în vreme ce in tran
șeele războiului antihitlerist ostașii
români iși făceau cu abnegație da
toria, în țară se articulase un alt
front: al muncii tenace pentru spri
jinirea frontului antihitlerist, efort
în care era angajat întreg poporul,
țara noastră dind tot ce a avut mai
bun pentru victoria cauzei păcii și
libertății popoarelor.
Participarea
României la războiul antihitlerist a
avut un puternic ecou internațional,
incă în epocă subliniindu-se, așa
cum se arată în lucrare, că țara
noastră era cea de-a patra forță a
coaliției antifasciste, grăbind cu
multe luni sfîrșitul victorios al răz
boiului. Un ultim capitol stăruie asupra marilor învățăminte ale celei
de-a'doua conflagrații mondiale,
punindu-se în lumină adevărul că
„fascismul poartă grava răspundere
a dezlănțuirii acestui groaznic mă
cel". că lipsa de unitate a forțelor
progresiste, a popoarelor iubitoare
de pace a favorizat ascensiunea fas
cismului, că în împrejurările de as
tăzi, mai mult ca oricind. cea mai
puternică garanție a păcii — în
fond a viitorului Terrei — o consti
tuie lupta unită a popoarelor înmă
nuncheate intr-un uriaș front
al
păcii.

Septembrie 1944 :
pagini de epopee
pe malurile Mureșului
Pe firul unor preocupări din care
s-au plămădit valoroase realizări istoriografice. sub egida revistei „Va
tra". in seria „Biblioteca de Istorie",
a apărut un nou volum : „Epopeea
de pe Mureș", elaborat de dr. Grigore Ploeșteanu, Vasile T. Suciu și

— De ce nu treceți în
diagonală ?
— Păi așa facem.
— Dacă asta-i diagonală
atunci... Și nivelatorul de
ce nu merge ?
— Nu’ș’ ce are că se ri
dică...
— Și cine ai vrea să știe?
Se întoarce iritat spre re
porter :
—- Ați văzut ? Cu trei
minute înaintea noastră au

Lază: Lădariu. Lucrarea și-a pro
pus - și a reușit pe deplin — să
reconitituie apriga, incrincenata bă
tălie le la Oarba de Mureș din septembre 1944 purtată de armata ro
mână pentru forțarea marelui riu
transil/an și alungarea cotropitorilor
hitleriîti și horthyști de pe glia sțrămoșeaică. S-a apelat la
* un imens
materni documentar : inscrisuri de
arhivă lucrări memorialistice, dar
mai ales
amintirile celor care au
luptat aici; sub acest ultim aspect
cu deosebire s-a depus un uriaș efort da identificare și contactare a
participanților la epopeea de pe
Mureș de acum 42 de ani, în pagi
nile Berării rostindu-se zeci și sute
de locuitori din zonă, de soldați și
ofițeri din toate părțile cuprinsului
româiesc.
Dir spusa lor, zilele și
nopțile
acelui septembrie de pe Mureș reîn
vie așa cum au fost : neasemuit de
grele și de sîngeroase, dar, deopotri
hotărîvă, încărcate de bărbătească
.......................
re. încălzite de flacăra iubirii de
tară a ostașilor noștri. In lupta cu
un inamic bine pregătit și echipai.
și cu dincare se agăța cu ghearele
_
ții de o poziție naturală extrem de
avantajoasă, soldații armatei romăne, purtînd in inimi și cugete dorul
adînc al eliberării greu încercatului
pămint al Transilvaniei de nord-vesi
rupt din trupul României în august
1940, s-au bătut cu dușmanul animâți de un înalt simț al datoriei,
cîștigînd pas cu pas terenul, cuce
rind și recucerind cotele 409, 435.
463, 477 și, mai ales, „cota bleste
mată" 495. S-au scris atunci în car
tea vitejiei strămoșești pagini de
neasemuită frumusețe, fapte de eroism fără număr, acte de sublim
curaj și abnegație ostășească, ce-au
arătat încă o dată că eroi au (ost,
eroi sint încă în neamul româiesc.
Filă după filă, citim despre Mueșul
ce. clocotind, curgea roșu de sirge—
precum riul de Ia Rovine fiț •’"pape
șase veacuri în urmă — dej
* <?.'
*♦ T'zițli cucerite metru cu metru, apă
rate de ai noștri cu încrîncenare
pină la marginea puterilor omenești,
despre necontenite atacuri și con
traatacuri, despre dirze asalturi ori
dureroase retrageri. Așadar, o carte
vie. adevărată, profund omenească,
care are marele merit de a fi înfă
țișat cititorului clocotul, zbuciumul
unei mari operații militare, glodu
rile și simțirile celor ce-au înîăptuit-o și. deopotrivă, de a nu lăsa
să fie acoperite de colbul uitării
fapte de glorie, nume de eroici lup
tători.

Cu înalt simț
al datoriei față de țară
Lucrarea „Bărbați ai datoriei. 23
August 1944 — 12 Mai 1945“ — apă
rută sub însemnele Editurii militai»'
si realizată de colonel (r) dr. Leonida
Loghin (coordonator), colonel (r) Au
rel Lupășteanu, colonel dr. Constan
tin Ucrain— cuprinde citeva sute de
scurte biografii ale eroilor români
din războiul antihitlerist. --S/rakt
tind filele lucrării — rod al unt
*
stăruitoare munci de investigație do
cumentară — dincolo de datele bio
grafice reinvie nenumărate episoa
de de luptă, de eroism și abnegație,
petrecute in perimetrul Capitalei ori
în alte locuri din tară in 2ilele glo
rioasei insurecții din August 1944,
apoi in bătăliile de pe Mureș, Crișuri și Someș pină la eliberarea ul
timei brazde de pămint românesc, ia
25 octombrie 1944; în luptele pentru
eliberarea Ungariei în bătăliile deo
sebit de grele desfășurate in Ceho
slovacia. Episoade de luptă care au
jalonat un autentic itinerar eroic,
de-a lungul căruia ostașii români
s-au arătat demni urmași ai luptătocilor care în atîtea locuri din țară
au făcut în decursul istoriei pe dușmânui cotropitor să înțeleagă că „Pe
aici nu se trece !“, că „iubirea de
moșie e un zid“ care nu se infioară
de faima nimănui. Carte cu sute de
portrete de eroi, volumul la care ne
referim articulează in fapt tabloul
emoționant și convingător al unui
erou colectiv, oștirea țării, care vre
me de mai bine de 260 de zile, cu
sprijinul larg al întregului popor, a
luptat eroic, aducind o marcantă
contribuție la infringerea fascis
mului.

lețil curgeau pe
drum...
Un cimp de pe care se re
colta bumbacul dar treaba
mergea anevoie...
Zeci și zeci de asemenea
„amănunte11 se adună zil
nic pe agenda organizato
rului de partid. Cele mai
multe sint rezolvate pe loc.
Totuși ele rămin pe agen
dă. El susține că se cer
totuși discutate, lămurite
pină la capăt, iar răul tre

Pentru rodnicia pâmîntului
totdeauna cu mare succes
(tăvălugurile s-au
con
struit, experimental, in mai
multe variante, nu toate
sint cele trebuitoare), dar
el încearcă. Se „justifică'
*
zimbind :
— Dacă vrei să practici
o agricultură ca lumea,
modernă și eficientă, tre
buie să faci
intotdeauna
tot ce depinde de tine, ba
chiar mai mult, ca să re
zolvi toate situațiile, să
aplici corect tehnologiile,
să fii la zi cu tot ce e
nou... Și să gindești. Mereu. Pentru fiecare caz și
situație.,.
Văzusem
cu o zi
în
urmă, pe ogoarele coopera
tivei din Modelu. o forma
ție de tractoare. Se discuia.
Lui Movilaru (profesia lui
a fost cindva aceea de
maistru mecanic agricol) nu
î-a plăcut. S-a oprit și a
discutat cu tractoriștii.

trecut pe-aici inginerulșef de la C.U.A.S.C. și pre
ședintele cooperativei. Și
n-au văzut că treaba iese
prost. Uite o problemă de
discutat...
Tn altă parte, intr-un loc
căruia i se spune ..Casa
roșie", a văzut un tractor
mare, A 1 800, stînd in
cimp degeaba. Tractoristul
nicăieri. Nimeni nu
știa
ce-i cu el...
Timp de două zile, străbătind in lung șl in lat
cimpurile, Octavian Movi
laru a tot văzut, sesizat,
intervenit... O grapă lăsa
tă în drum de un tracto
rist... Niște grămăjoare de
știuleți lăsate în cîmp,
răsfirate printre coceni (s-a
întors din drum și i-a ce
rut directorului
de la
LA.S. Roseți să le strings
și... să nu se mai repete).
Un camion care transpor
ta porumb și din care știu-

buie smuls din rădăcini,
adică din rădăcinile lui în
fipte uneori adine in men
talități, in obișnuințe ne
fericite, in atitudini super
ficiale față de marile răs
punderi ale agricultorului...
— Vedeți dumneavoastră
— spune eț — oamenii tre
buie ■ determinați să gindească și să acționeze po
trivit unor exigente noi,
cele pe care le cere noua
revoluție agrară. Ați văzut
cite lucruri așa-zis mărun
te sint lăsate in suspensie,
aminate sau făcute numai
așa ca să nu se spună că
nu s-au făcut... Aici e
răul... Ceea ce facem tre
buie făcut temeinic, pină
in cele mai mici amănun
te. Am fost în Olt și am
văzut... Cred că acolo aces
ta este secretul : exigenta,
grila formidabilă pentru
corectitudine și temeini
cie... M-ați întrebat dacă

Silviu ACHIM
pămintul ăsta ar fi putut
să producă mai mult. Nu
v-am răspuns atunci. Cred
că răspunsul l-ați aflat și
singur. Ar fi putut să pro
ducă mai mult, sigur că da.
— Și acum ce o să faceți
cu toate cele adunate ?
— Dacă stați pină astăseară la ora douăzeci, o să
vedeți. îl vom stringe la
C.U.A.S.C. pe toți condu
cătorii unităților, pe pri
mari
și
secretari
de
partid, pe toți ciți poartă
vreo răspundere in cam
pania agricolă. Și vom
pune in discuție
tocmai
aceste așa-zise amănunte,
care, adunate, sporesc gră
mada unui neajuns destul
de mare. Apoi vom face un
plan riguros, pe zile și pe
orc. pentru toată săptămina...
Ședința a fost lungă și,
ca s-o numim așa. sufi
cient de „tare". Atît de
„tare" pe cit o cerea reali
tatea constatată în activi
tatea .de citeva zile doar,
de pe
întinderea
celor
27 000 de hectare. Atît de
„tare" pe cit o cere nece
sitatea asigurării,
pentru
anul viitor, a unor produc
ții cu mult sporite, rezul
tat al unei agriculturi cu
adevărat moderne si efi
ciente. Am înțeles astfel că
o asemenea agricultură se
face, bineînțeles, cu mij
loace tehnice și tehnologi
ce adecvate. într-o acerbă
luptă cu natura, dar. nu
mai puțin intr-o continuă
bătălie pentru un mod nou
de a glndi despre muncă și
răspunderi.
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DOLJ : Producție fizică
peste prevederi
Ferm hotărite să transpună
neabătut in viață sarcinile și orien
tările date de secretarul general
al partidului la recentul forum al
democrației noastre muncitorești,
colectivele din industria județului
Dolj raportează noi succese în în
trecerea socialistă ce se desfășoară
sub genericul ..Mai mult, mai bifie,
mai repede11. Astfel, prin materia
lizarea măsurilor stabilite in pro
gramele .speciale privind moderni
zarea și organizarea producției,
generalizarea inițiativelor munci
torești și creșterea productivității
muncii a fost posibilă obținerea,
peste prevederile de plan la zi. a
unor însemnate sporuri la produc
ția fizică. Astfel, au fost livrate
suplimentar economiei naționale
107 tractoare. 906 tone beton celu
lar autoclavizat, 154 121 kWh ener
gie electrică produsă pe bază de
cărbune, utilaje tehnologice pentru
industria chimică, țesături din
bumbac și tip bumbac, confecții
textile în valoare de . 76,9 milioane
lei. (Nicolae Băbălău).

GORJ : Constructori
la înălțime
O siluetă zveltă, maiestuoasă a
apărut la extremitatea de sud a
municipiului Tirgu Jiu. Ea domină
falnic imprejurimile, impunindu-se
privirii de la multi kilometri de
părtare, Este impunătoarea con
strucție a coșului de fum. ajuns
recent la cota finală de 230 me
tri — prima lucrare terminată de
la Centrala electrică și de termoficare Tirgu Jiu. Lucrare deosebit
t,e complexă, care se ip-erie. ală>
fum de la Tur-

IALOMIȚA: Un nou edificiu
școlar
Comuna Gheorghe Doja, așezare
cu oameni harnici
și gospodari,
și-a îmbogățit zestrea edilitară cu
o nouă și modernă construcție.
Noua școală
dispune de săli de
clasă, laboratoare și cabinete, ofe
rind condiții optime pentru însu
șirea și aprofundarea
materiilor
predate. Ea s-a realizat prin con
tribuția tuturor locuitorilor din co
mună. (Mihai Vișoiu).

BIHOR : Casă de odihnă
pentru țăranii cooperatori
La băile „1 Mai“ din vecinătatea
municipiului Oradea se află în sta
diu avansat de construcție o nouă
casă de odihnă și tratament pen
tru țăranii cooperatori. Dispunind
de 200 locuri de cazare, noul edi
ficiu va asigura dublarea capaci
tății actualei unități, în care anual
vin la odihnă și-și refac sănătatea
mii de lucrători ai ogoarelor. Noul
obiectiv va intra în circuitul bal
near din prima parte a anului vii
tor. (loan Laza).

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL
Azi, meciurile retur din prima manșă a cupelor europene
Astăzi se dispută meciurile manșei
a doua din cadrul primului tur al
cupelor europene de fotbal. în Capi
tală. pe stadionul Dinamo, de la ora
14.30, formația Dinamo București intilnește in „Cupa cupelor" echipa „17
Nentori" Tirana, ciștigătoare cu 1—0
în prima partidă. Cele două echipe
românești participante la „Cupa
U.E.F.A." vor evolua in deplasare :
Universitatea Craiova la Istanbul,
■u Galatasaray, iar Sportul studen
te la Nicosia, cu formația cipriotă
Omonia. După cum se știe, in pri
mele jocuri studenții craioveni au
ciștigat cu 2—0, iar cei bucureșteni
cu 1—0.
't Posturile noastre de radio
vor
ransmite
alternativ, intre orele
fc4,30—17,15. aspecte de la meciurile
■ îinamo București — ,J7 Nentori" și

i

Galatasaray Istanbul — Universita
tea Craiova. De la ora 20. va fi
transmisă integral desfășurarea întilnirii de la Nicosia intre Omonia și
Sportul studențesc. Transmisiile se
vor face pe programul J.

★

Victorie clară a Stelei. Pe sta
dionul Steaua din Capitală s-a
disputat, marți, meciul restanță din
etapa a Il-a a diviziei A la fot
bal intre echipele Steaua București
și Corvinul Hunedoara. Partida s-a
încheiat cu scorul de 4—0 (1—0) în
favoarea echipei Steaua, prin golu
rile marcate de Balint (min. 3), BeJodedici (min. 64), Pițurcă (min. 87),
Lăcătuș (min. 88). Cu această victo
rie Steaua conduce detașat în cla
sament, avind 12 puncte din tot atilea posibile.

MUNCĂ RESPONSABILA, BINE ORGANIZATĂ
(Urmare din pag. I)

ția dezvoltării continue a patriei și
a ridicării bunăstării întregului
popor.
Experiența dintr-un sir de între
prinderi
ilustrează
convingător,
prin rezultatele obținute pină acum,
că pirghia esențială, hotărîtoare
pentru realizarea planului la pro
ducția fizică și la export, pentru
accentuarea laturilor calitative, de
eficiență ale activității economice o
constituie
înfăptuirea
riguroasă,
perseverentă a programelor de mă
suri privind perfecționarea organi
zării și modernizarea proceselor de
producție.
Este o
acțiune
de
mare interes național și, toc
mai de aceea, așa cum a sub
liniat din nou, cu pregnantă, to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul oamenilor muncii, ca și cu
prilejul recentelor vizite de lucru
efectuate în cele trei județe din
sudul țării, ea trebuie să se
desfășoare în cit mai bune condi
ții în toate întreprinderile. Aceas
ta implică o intensă și susținută
angajare a cadrelor de conduce
re. a specialiștilor, a tuturor oa
menilor muncii din întreprinderi,
centrale, ministere, institute de cer
cetare științifică și inginerie
teh
nologică în vederea aplicării efec
tive in practică, la termenele pre
văzute in programele elaborate, a
măsurilor de ordin organizatoric,
tehnic și tehnologic. în scopul valo
rificării la un nivel superior a potehțialului tehnic, material si uman
existent în unitățile industriale.
Este cit se poate de'evident că un
rol deosebit de important în reali
zarea planului la toți indicatorii, în
accentuarea laturilor calitative ale
activității economice il are aplicarea
fermă a mecanismului economic,
a principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economicofinanciare. a măsurilor privind îm
bunătățirea sistemului de finanțare
și creditare a activității economice
și normativelor economico-financiare. Ca proprietari. producători și
beneficiari, oamenii muncii poartă
întreaga
răspundere pentru fabri
carea și desfacerea ritmică a pro
ducției. corespunzător contractelor
încheiate cu «beneficiarii interni și
partenerii externi, pentru preveni
rea imobilizărilor de fonduri, a
stocurilor supranormative de materii
prime, producție neterminată și pro
duse finite, pentru realizarea renta
bilității prevăzute la fiecare produs,
pentru acoperirea cheltuielilor din
veniturile proprii și obținerea unor
beneficii cit mai ridicate ; intr-un
euvînt, pentru gospodărirea cu ma
ximă eficiență a mijloacelor tehni

teatre
• Teatrul
Național
(14 7171,
sala
mică): Ioneștii — 19,30; (sala Atelier):
Faleza — 19
• Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 7-5, Ateneul Român) : „Confluen
ta artelor
*
* (muzică — literatură —•
elastică), „Parisul epocii romantice"
T). Spectacol realizat de Cristina Va
*
iliu — 18.
• Opera Română (13 18 S7): Liliacul
- 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Silvia
- 18.30
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandrasala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Pasjacaglia — 19
• Teatrul Mlo (14 70 81): Doamna cu
camelii — 19
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05): AnaLla — 19.30
• Teatrul da comedia (16 64 60): Pre
șul — 19
• Teatrul „C. I
Nottara"
(59 31 03.
sala
Magheru):
Amintirile
Sarei
Bernhardt —
18,30; (sala
Studio):
Acești Îngeri triști — 18
• Teatrul Ciulești
(sala Majestic,
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78): Gong ’86 — 19
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55):
Muzicanții veseli — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Pu
iul — 10
• Circul București (10 41 95): Gala
surprizelor — 19

cinema
• Încrederea: SCALA (11 03 72) — 9;
11.15; 13,30; 15,45: 18: 20,
GRI VIȚA
(17 08 68) *- •; 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.

VOLEI. în grupele semifinale ale
Campionatului mondial masculin de
volei, ce se desfășoară în diferite
orașe din Franța, au fost consemna
te următoarele rezultate : Bulgaria
— Italia 3—0 (4,10,12) Franța —
Cehoslovacia 3—0 (10,13,6,); Cuba —
Argentina 3—2 (-15,4,12,-7.13).
HOCHEI — Mîine, joi, 2 octombrie,
la ora 17, pe patinoarul „23 August"
din Capitală, în cadrul primului tur
el oampionilor europeni la hochei, se
vor întîlni echipele Steaua București,
campioana României, și Ț.S.K.A. So
fia, campioana Bulgariei.

• Bătălia din
umbră:
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Bătălia de Ia Togrift (spectacol de
gală în cadrul
„Zilelor filmului li
bian") : STUDIO (59 53 15) — 19
• Program special pentru copii — 9;
11; 13; 17, Nea Mărin miliardar — 15;
19: DOINA (16 35 38).
• Un comisar acuză: TIMPURI NOI
(15 6110) — 9: 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• Fapt divers: VIITORUL
(10 67 40)
— 15: 17,15; 19,30.
• Căutătorii de aur: POPULAR
(35 15 17) — 15. PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17,15; 19,30.
• Luptătorul, cu sabia: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.
• Pacea — victorie a rațiunii; CA
PITOL
(16 29 17) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15.
•
Marea
cursă:
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19.
• Săgeata neagră: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17: 19,15.
• Trebuie să-ți joci rolul: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19. VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Jandarmul se însoară:
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Atkins: DRUMUL SĂRII (312813)
— 15; 17,15; 19,30.
• Sînt timid, dar mă tratez: DACIA
(50 35 94) — 9; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
• Salamandra: LIRA (317171) — 15 ;
17,15; 19,30, MTORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Păcat de lacrimile tale: COTROCENI (49 48 48) -- 15: 17,15; 19,30.
• Drumul
spre Rio:
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17,15: 19,30.
• Caravana misterioasă: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20,
FLACARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Atenție la pana de vultur: MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
• Despărțire temporară: COSMOS
(27 54 95) — 9; 12; 16; 19.
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Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

ce, materiale și financiare încredin
țate de societate spre administrare,
in scopul asigurării resurselor nece
sare autofinanțării și creșterii con
tribuției fiecărui colectiv de între
prindere la creșterea avuției națio
nale, la dezvoltarea proprietății so
cialiste a întregului popor.
Desigur, în acest amplu efort de
muncă și creație, de organizâre pe
care îl solicită consolidarea și am
plificarea rezultatelor obținute pină
acum in realizarea planului pe acest
an, mari răspunderi revin comitete
lor județene, municipale și orășe
nești de partid, consiliilor de con
ducere din centrale si ministere. în
spiritul exigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul oamenilor muncii, centrul de
greutate al activității lor trebuie să
se situeze in întreprinderi, acolo
unde se hotărăște, de fapt, soarta
producției și unde se pot soluționa
cu promptitudine și răspundere,
împreună cu organizațiile de partid
și consiliile oamenilor muncii, toate
problemele care condiționează reali
zarea integrală, la toți indicatorii,
a planului. La rîndul. lor, organiza
țiile de partid din întreprinderi au
datoria să desfășoare o intensă
muncă politico-organizatorică pentru
mobilizarea și dinamizarea energii
lor creatoare ale comuniștilor, ale
tuturor
oamenilor muncii, pentru
instaurarea unei ordini și discipline
desăvirșite in producție, a unui cli
mat de puternică exigentă și răs
pundere individuală și colectivă
față de cerințele unei înalte calități
și eficiente în întreaga
activitate,
astfel ca pretutindeni să se lucreze
zi de zi la nivelul maxim al posi
bilităților, ca toate unitățile indus
triale să încheie acest an cu rezul
tat? cit mai bune în îndeplinirea
planului.
Puternic mobilizați1 de vibrantele
chemări
adresate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu de la înalta tri
bună a marelui forum al democra
ției muncitorești revoluționare, co
muniștii. oamenii muncii din fiecare
unitate industrială au marea și pa
triotica îndatorire de a munci cu
abnegație, cu dăruire și spirit de
răspundere revoluționar pentru ca
fiecare zi din ultimul trimestru al
acestui an să fie cit mai rod
nică, cit mai bogată in împliniri.
Cu conștiința clară că prin mun
ca mereu mai spornică, de înaltă
calitate și eficiență, a fiecăruia
și a tuturor
sporește contribu
ția fiecărui colectiv de întreprindere
la dezvoltarea dinamică și intensivă
a economiei naționale, la creșterea
avuției întregului popor, la progre
sul necontenit și multilateral al pa
triei socialiste.

Tovarășului ZHAO ZIYANG
li

TOTAL: 14 020 000

Cîștlgurile întregi revin obliga
țiunilor de 200 de Iei. în valoarea
ciștlgurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează
prin sucursalele, filialele și agen
țiile C.E.C.
i La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—200 Ia con
fruntarea cu lista oficială
primul
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, in numele Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Re
publicii Socialiste România, precum și al poporului ro
mân, vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comunist
Chinez, Adunării Naționale a Reprezentanților Populari,
Guvernului Republicii Populare Chineze și poporului
chinez un salut prietenesc și cele mai calde felicitări.
Victoria revoluției și proclamarea, la 1 octombrie 1949,
a Republicii Populare Chineze, moment de importanță
istorică in lupta plină de eroism și sacrificii desfășurată
de poporul chinez, sub conducerea Partidului Comunist
Chinez, împotriva dominației imperialiste și opresiunii
feudale, pentru eliberare națională și socială, pentru răs
turnarea vechii orinduiri și instaurarea puterii populare,
au deschis o eră nouă în viața marelui popor chinez și
au reprezentat, totodată, un eveniment de însemnătate
deosebită pe plan internațional.
In anii care au trecut de la proclamarea Republicii
Populare Chineze, poporul chinez, punîndu-și în valoare
marile sale energii creatoare, a obținut succese remarca
bile în vasta operă de edificare a socialismului. în afirj marea tot mai puternică a Chinei pe arena mondială. Po
porul român se bucură sincer de aceste însemnate reali

OFICIALĂ

a obligațiunilor C.E.C. Ieșite eîștigătoare la tragerea la sorți lunară
din 30 septembrie 1986

Numărul
eîșligurilor

GIMNASTICA. La cea de-a 8-a
' ediție a turneului internațional de
. gimnastică de la Catania.
tinăra
, sportivă româncă Gabriela Potorac
ț s-a comportat excelent, reușind un
1 veritabil tur de forță : victorie la ip’ dividual compus și, de asemenea. Ioi cui intîi la toate cele patru probe
' (paralele, blrnă, sărituri și sol), in
concursul special pe aparate. Cores
pondentul
sportiv
al
agenției
A.N.S.A. subliniază pregătirea tehni
că. grația și precizia
demonstrate
de gimnasta româncă, notată cu „10"
la paralele inegale. Gabriela Potorac
le-a precedat in clasamente pe
Heese Astrid (R.D.G.). Marina Silkunova (U.R.S.S.). Wang Xiaoian
. (R.P. Chineză). Henrich Christy
' ItS.U.A.) etc.
9
,
ȘAH. în runda a 5-a a turneului
internațional mixt de șah de la Zajecar (Iugoslavia) maestra româncă
> Otilia Ganț a cîștigat la maestrul iu
goslav Milenovici, Djorgevici l-a În
vins pe Dimitriazi, iar partidele
Markovici — Dana Nuțu, Maximovici
— Nikolin, Marianovici — Tusici și

Tovarășului HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

rilor externe al R.P. Chineze, Wu
Xueqian. Cu același prilej, instituții
și organizații de masă și obștești din
țara noastră au transmis telegrame
de felicitare instituțiilor și organi
zațiilor similare din R.P. Chineză.

Cu ocazia celei de-a 37-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ioan Totu, a adresat o telegra
mă de felicitare ministrului aface

★
Frolo — Milanovici s-au terminat
remiză. în clasament conduce Dani
lo Djorgevici cu 4 puncte, urmat de
Otilia Ganț. Maximovici și Maria
novici — 3,5 puncte. • Ifi perioada
2—9 ootombrie la Sofia se va desfă
șura balcaniada de șah, competiție
tradițională la care tara noastră va
fi reprezentată de M. Ghindă, V.
Stoica, Th. Ghițescu, C. Ionescu, O.
Foișor, D. Bărbulescu,
Margareta
Mureșan și Cristina Bădulescu.

a poporului chinez prieten

TELEGRAME

«

în. ultima perioadă, colectivul
întreprinderii de lianți din Brașov
a asimilat în fabricație mai multe
produse din ciment și bazalt topit
și cristalizat, cu i nalte performan
țe fizico-chimiee și anticorozive.
Pe primul plan se situează ci
mentul superaluminos. care permi
te să fie utilizat la inzidirea guri
lor și efectuarea diverselor căptu
șeli la cuptoarele în care tempera
tura ajunge pină la 1 700—1 800
grade Celsius. De asemenea, au
fost lansate în fabricație 18 noi
produse din bazalt topit și recfistalizat. (Nicolae Mocanu).

ceni. printre cele mai înalte con
strucții de acest fel din țară. Execuția corpului acestui turn a
constitiit un autentic examen al
pricepetii și hărniciei muncitorești.
— înilțarea coșului a început
anul acesta, la 25 mai — ne-a spus
inginerul Dorel Homescu, șeful bri
găzii 1 a Antreprizei de construc
ții industriale Tirgu Jiu. Radie
rul și soclul, la care s-au turnat
peste 4 (00 metri cubi de betoane,
au lost executate de gorjeni. Apoi,
lucrarea a fost preluată de colegii
noștri din cadrul Antreprizei ge
nerale coșuri — glisare-preeomprimare București, specialiști in ase
menea lucrări. Prin eforturi co
mune. an reușit ca în mai puțin
de patru luni să aducem lucrarea
la cota finală. în continuare, vor
fi executate grinzile inelare și șamotarea pe interior, astfel incit to
tul să fie gata o dată cu celelal
te obiective care condiționează pu
nerea în funcțiune a primului grup
energetie de 50 MW .
Așadar, la marginea municipiu
lui Tirgu Jiu. pe locul fostei albii
a rîului Jiu, constructorii muncesc
cu hărnicie și spor, pentru a în
scrie cit mai curînd o nouă stea
în salba de lumini a Gorjului ener- ’
getic. (Dumitru Prună).

curent

BRAȘOV : Produse noi

al obligațiunii

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTE11”

Sărbătoarea națională

reprezentanți ai conducerii altor mi
nistere. instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, generali și
ofițeri superiori, oameni de știință,
cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
alti membri ai corpului diplomatic.
★
Cu același prilej, consulul gene
ral al R.P. Chineze la Constanța,
Kang Jimin. a oferit o recepție, la
care au participat reprezentanți ai
organelor locale de părtid și de stat.
(Agerpres)

Cu ocazia celei de-a 37-a ani
versări a proclamării' Republicii
Populare Chineze, ambasadorul aces
tei țări la București, Yu Hongliang,
a oferit, marți seara, o recepție.
Au participat tovarășii Ion Dincă,
membru
al Comitetului
Politic
Executiv al ClC. al P.C.R., prim
viceprim-ministru
al
guvernului.
Marin Ivașcu. vicepreședinte al
Marii Adunări Naționale. Marin
Nedelcu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Alexandru
Roșu, .ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale,

Numărul

Viața economico-socială
a localităților patriei

Recepție cu prilejul aniversării proclamării
Republicii Populare Chineze

zări și urează din toată înima talentatului ți harnicului
popor chinez să obțină noi și tot mai mari victorii în
dezvoltarea și înflorirea patriei sale, în făurirea vieții
noi. libere, demne și fericite. Acordăm, de asemenea, o
mare însemnătate rolului activ al Chinei pe plan inter
național in promovarea cauzei libertății și independentei
popoarelor, în lupta și eforturile generale pentru pace,
dezarmare, înțelegere și colaborare în lume.
Cu deosebită satisfacție constatăm că relațiile de
prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală dintre
partidele, țările și popoarele noastre cunosc o dezvoltare
continuă în toate domeniile de interes comun. Dorim sâ
reafirmăm, și cu acest prilej, convingerea noastră fermă
că, acționind împreună, vom asigura dezvoltarea tot mai
puternică, pe toate planurile, a raporturilor prietenești,
tradiționale, a colaborării și cooperării rodnice românoehineze, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai
înalt nivel, în interesul popoarelor român și chinez, al
cauzei generale a socialismului, progresului ți păcii în
întreaga lume.
Vă adresăm încă o dată dumneavoastră și poporului
prieten chinez urarea cordială de a obține noi și impor
tante succese în dezvoltarea ți înflorirea continuă a Re
publicii Populare Chineze.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN

DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

se împlinesc, astăzi, S7 de ani de
Ia proclamarea Republicii Populare
Chineze — strălucită încununare a
luptei revoluționare a maselor
populare, sub conducerea parti
dului comunist, împotriva regimu
lui de exploatare și asuprire, a
dominației imperialiste, pentru eli
berare socială și națională, eveni
ment de istorică însemnătate, care
a inaugurat o eră nouă în viata
marelui popor chinez. Triumful re
voluției populare în China a avut,
totodată, o profundă semnificație
pe plan internațional, influențînd
intr-o măsură considerabilă rapor
tul de forțe în favoarea socialismu
lui și independenței popoarelor, a
progresului și păcii.
în istoria multimilenară a Chinei
nu există perioadă in care să se fi
produs transformări înnoitoare de
o asemenea amploare și profunzi
me ca în anii de după instaurarea
puterii populare. Uriașele energii
descătușate ale poporului s-au în
mănuncheat intr-un continuu și
permanent efort pentru înlăturarea
moștenirii grele a trecutului, pen
tru transpunerea în viață a poli
ticii Partidului Comunist Chinez,
îndreptată spre dezvoltarea forțelor
de producție, a științei și culturii,
spre ridicarea generală a nivelului
de civilizație al întregii societăți.
Grăitoare mărturii ale rodniciei
acestui efort smt numeroasele noi
centre industriale apărute pe harta
țării ; construirea a mii de fabrici,
uzine, termo și hidrocentrale, care
au dus la sporirea de circa 60 de
ori a producției industriale ; dez

voltarea puternică a construcției
de mașini-unelte, a electronicii,
petrochimiei, întemeierea indus
triei aeronautice. La rîndul ei,
agricultura, beneficiind de extin
derea irigațiilor, de aportul crescind
al științei și tehnicii, asigură recol
te mai mari decît oricînd în trecut.
Realizările în domeniul științei si
tehnologiei au plasat totodată Chi
na printre țările participante la ex
plorarea spațiului cosmic.
Poporul chinez obține remarca
bile realizări în traducerea in
viață a hotărîrilor celui de-al
XII-lea Congres al partidului si
ale Conferinței Naționale cu privi
re la cel de-al VII
lea
*
plan
cincinal, in dezvoltarea puternică și
modernizarea economiei naționale,
in condițiile întăririi considerabile
a cercetării științifice și tehnolo
gice, extinderii și perfecționării
învățămîntului de toate gradele,
creșterii nivelului de calificare a
tuturor categoriilor de oameni ai
muncii.
Bucurindu-se de marile realizări
ale poporului chinez în construcția
socialistă, urmărind cu viu inte'res
stăruitoarele eforturi pe care aces
tea le depune în vederea transfor
mării Chinei, pină la sfirșltul seco
lului, într-o țară socialistă puter
nică și modernă, poporul român În
cearcă, in același timp, sentimente
de satisfacție față de faptul că re
lațiile noastre de prietenie, solida
ritate și colaborare multilaterală,
statornicite de-a lungul anilor, se
dezvoltă cu succes in toate dome
niile.

Rolul determinant în întărirea
prieteniei și colaborării românochineze il au întîlnirile si convor
birile frecvente
dintre conducă
torii partidelor și statelor noastre.
Vizita întreprinsă anul trecut de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii, în R.P. Chineză, convorbirile
cu tovarășul Hu Yaobang, secretar
general al C.C. al P.C. Chinez, cu
ceilalți conducători de partid și de
stat ai R.P. Chineze, ca Si vizita
tovarășului Li Xiannfan, președin
tele R.P. Chineze, în tara noastră,
ș: cea efectuată anul acesta in
România de către tovarășul Zhao
Ziyang, premierul Consiliului de
Stat ăl R.P. Chineze, au dus la
identificarea de noi
posibilități
pentru extinderea și diversificarea
colaborării noastre pe plan politic,
economic, tehnico-științific și cultu
ral. în toate domeniile de interes
reciproc. Dezvoltarea în continuare
a acestei colaborări corespunde pe
deplin intereselor construcției so
cialiste în România si in China,
cauzei
generale a socialismului,
constituind, totodată, o contribuție
la afirmarea politicii de destindere
și dezarmare,
de independentă,
progres și pace în lume.
Participînd cu căldură I* marea
sărbătoare a poporului chinez prie
ten, poporul român ii urează ca.
sub conducerea Partidului Comu
nist Chinez, să obțină noi și re
marcabile succese in opera vastă
de dezvoltare economico-socială.
de înflorire multilaterală a patriei
sale socialiste.

OMUL-FAURAR
Cursa aeriană TAROM ce ne
poartă spre China întîlnește zorii
în apropierea unuia dintre cele
mai impresionante spectacole ale
naturii. In difuzoare se aude vocea
unei însoțitoare de bord : „în
partea dreaptă se profilează vârfu
rile masivului Himalaia'1. Zburăm
deasupra
„acoperișului
lumii".
Apoi, „stîncile aeriene" se pierd îp
zare. Norii se destramă. Urmează
alte și alte tablouri impresionante,
care ne atrag privirile: Admirăm
lanțuri de munți înverziți. Podișuri
inalte. Păduri întinse. Cimpii ne
mărginite. Rîuri șerpuitoare și
lacuri de acumulare. Admirăm na
tura Chinei.
Dar oamenii ? Aici, In China, oa
menii sint înfrățiți cu natura prih
muncă. Prin ceea ce înfăptuiesc ei
ca să-i dea naturii o înfățișare
nouă. O frumusețe nouă. Circulă
de demult, în China, o legendă
laică, de esență materialistă, a
onjului-făurar. Se spune că în
urmă cu mai multe mii de ani, în
vremea „primăverii și a toamnei",
cind pămintul și cerul formau o
masă unică, s-a născut cel dinții
om. Se numea Pang Ku. Era foar
te puternic. Un titan. Dintr-o sin
gură lovitură a făcut să se destra
me această masă uriașă. S-au re
vărsat lucruri. Cele greie au căzut
și s-au depus. Au format pămîntul. Cele ușoare și limpezi s-au
înălțat. Din ele s-a alcătuit cerul.
Pe măsură ce a trecut timpul, ce
rul z-a tot înălțat. Pămintul a de
venit tot mai mare. Pang Ku creș
tea mereu, pentru a putea sprijini
cerul. Prin strădania lui, cerul s-a
închegat, iar pămintul s-a consoli
dat. Ca urmare a acestor uriașe
eforturi, a căzut și a murit. Dar
opera sa ajunsese la desăvirșire.
Trupul lui a cunoscut schimbări
miraculoase. Părul i s-a transfor
mat în păduri. Ochiul sting a de
venit soarele, iar cel drept luna.
Pe Pămint a apărut viața, s-au
produs metamorfoze spectaculoase.
Vechii chinezi gîndeau că la teme
lia lumii se află opera omuluifăurar.
Azi, în China nouă, modernă, in
China socialistă, omul-făurar a de
venit un simbol. Desigur, de la
elevii din primele clase de școală
pină Ia cei virstnici. chinezilor le
sint cunoscute teoriile actuale cu
privire la nașterea Universului, la
evoluția vieții, a omului. Dar mul
tora, mai cu seamă dintre cei în
virstă, le face plăcere să aminteas
că de Pang Ku. De omul-făurar.
Pentru că asemuiesc destinul
lui cu acela al omului de azi, ce
făurește, prin muncă, prin activi
tate neobosită. China socialistă. Ei
spun cu un anume tîlc că omul con
temporan a moștenit de la Pang Ku
destinul de a fi făurar de bunuri
materiale și spirituale durabile;
de a fi făurar de comori de ne
asemuită frumusețe ; de a fi făurar

de opere constructive care să pună
în valoare ascuțimea minții și pri
ceperea miinilor, transmise din
moși-strămoși. Capacitatea omului
de a fi făurar este considerată azi,
in China modernă, o importantă
resursă națională.
Un renumit economist chinez. Xu
Dixin, pe care l-am cunoscut la
Beijing, ne-a vorbit pe larg des
pre resursele țării prietene. „Chi
na, a precizat el, are bogate re
surse materiale. Dar și mai bogate
sint resursele sale umane. Sint
peste 460 milioane de oameni ai
muncii in societatea socialistă chi
neză. Numai in ultimii cinci ani au
fost create locuri de muncă pen
tru mai bine de 40 de milioane de
oameni. Reforma economică a por
nit, de la ideea că speranța moder
nizării se află in creșterea răs
punderii omului. A omului căruia

făurite în secolul al XVI-lea, erau
vestite în toată lumea. Și sint ves
tite in toată lumea. Dar orașul nu
rămîne cum a fost. El se schimbă
neîncetat. Se schimbă însuși profi
lul industriei, dominantă fiind,
acum, construcția de mașini. Omulfăurar învață, aici, secretele mun
cii in industria de virf.
L-am întîlnit in alte numeroase
locuri. La Beijing, cu prilejul vizi
tării întreprinderii de mașini-unel
te nr. 1, directorul acestei mari
unități industriale, inginerul Lin
Qing Tad, ne spunea că oamenii
se transformă
o dată cu uzina.
„Unitatea noastră, arăta el, este
veche. Dar noi o vom face să fie,
nu peste multă vreme, nouă. Totul,
aici, se află intr-un proces de pre
faceri înnoitoare. Se reînnoiesc
echipamentele, tehnologiile, crește
ponderea produselor moderne. De

INSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE
i se asigură toate condițiile pentru
a-și valorifica aptitudinile, pregă
tirea, spiritul de inițiativă, creati
vitatea. Au fost stabilite corelații
optime intre producție și consum,
între cantitate și calitate. între
eficiența economică și ritmurile de
dezvoltare. Au sporit strădaniile
pentru dezvoltarea industriei. Pen
tru modernizarea agriculturii. Au
fost introduse mașini dintre cele
mai moderne In uzine, s-a, trecut
la promovarea de tehnologii noi,
avansate in întreaga economie.
Toate acestea au creat o bază soli
dă pentru construcția unei socie
tăți socialiste de tip nou, specific
chinezească. Dar rolul fundamen
tal revine omului".
Omul-făurar. L-am întîlnît la
Shenzhen, în acest avanpost al
viitorului. Aici, pe litoralul pro
vinciei Guangdong, în numai cîțiva ani, prin munca Iui, au fost
construite Întreprinderi industriale
ce sînt adevărate „ferestre deschi
se spre tehnica de ultimă oră" ;
s-au înălțat siluetele elegante ale
blocurilor de 20 și 30 de etaje ;
au fost „tăiate" bulevarde largi, cu
mai multe benzi de circulație. Aici,
în unități economice ultramoderne
dintr-un oraș el însuși ultramo
dern, omul-făurar învață să cuce
rească electronica. Se fabrică apa
ratură ce poartă prefixul „micro".
Electronica pătrunde pretutindeni :
în uzine, pe platformele de foraj
marin din apropierea orașului, în
laboratoarele universității, creată
special pentru a forma cadrele ne
cesare economiei noului oraș.
L-am întîlnit la Shanghai, unde
amprenta trecutului este Încă pu
ternică. Aici, în această străveche
urbe, cu peste 12 milioane de lo
cuitori, s-a născut industria națio
nală a Chinei. Tesătorlile locale,

fapt, aceasta este linia fundamen
tală a reformei sistemului econo
mic : nu atit să se construiască
întreprinderi noi, cit să fie valori
ficat intregul potențial al între
prinderilor existente. Iar o dată cu
întreprinderea, oamenii înșiși iși
reînnoiesc pregătirea, concepțiile
despre munca in industrie, despre
calitate și productivitate, despre
eficiența economică".
Omul-făurar. El învață să cuce
rească tehnica modernă, știința
cea mai avansată, sâ pătrundă in
tainele cunoașterii contemporane.
Dar învață, în același timp, să va
lorifice deprinderi străvechi, ce
i-au fost transmise de strămoșii
săi. învață să-și valorifice, in con
dițiile vieții moderne, tradiționala
lui îndemînare.
Am vizitat, la Beijing, Palatul
de iarnă. Este, acum, un muzeu
deschis pentru public. Un muzeu
încărcat de nestemate lucrate de
mina omului.
Ochiul devine atent și sufletul
se încarcă de emoție în fata unei
sculpturi de jad, de dimensiuni
uriașe și de o rară frumusețe.
Cintărește 4 500 de kilograme. Și
reprezintă rodul a șase ani de
muncă, din 1781 și pină in 1787.
Sculptura redă o lume fascinantă,
cu oameni ale căror chipuri sint
de o expresivitate tulburătoare, cu
îneîntătoare tablouri „decupate"
parcă din natura Chinei, cu sem
nificative scene de viață. încă din
ultimul secol al mileniului trecut,
mina măiastră a chinezului a în
vățat să modeleze jadeitul. să-i im
prime forme fascinante. Iar mai
apoi, în veacul al treilea al actua
lului mileniu, a deprins tehnica
cloisonnă-ului. Și s-au născut noi
minuni făurite de mîna omului,
împodobite cu strălucirile albas-

trului de safir, ale albăstruiul me
talic din penele păunului, ale
azurului, cu desene inspirate de
vasele antice de bronz sau cera
mică.
Dar atîtea alte dovezi de ne
asemuită îndemînare. de sensibili
tate și rafinament se află expuse
la Muzeul Palatului de iarnă. Și în
atîtea alte muzee ale Chinei. Desi
gur, o întrebare se impune : acum,
in era tehnologică, dominată de
roboți și calculatoare electronice,
într-un moment in care China este
absorbită de o puternică preocupa
re pentru reforma sistemului eco
nomic, pentru modernizarea Între
gii societăți, mai pot avea vreun
rol tradiționalele însușiri ale omu
lui de pe aceste meleaguri, mai
sint ele-de folos în epoca actuală?
Un răspuns l-am aflat de la Xu
Dixin, reputatul specialist in știin
țe economice : „Valorificarea su
perioară a
forței de
munci
este problema cea mai impor
tantă în China. Pentru noi are o
însemnătate vitală ca oamenii apți
de muncă să fie ocupați integral
și să fie rațional folosiți. A-i folosi
rațional înseamnă a le asigura
locuri de muncă în care să-și puni
în valoare vocația, însușirile per
sonale. S-a trecut masiv la fabri
carea de roboți, de computere, se
extinde automatizarea. Dar, in
același timp, se ridică, azi, la. ran
gul de politică de stat, hotărirea
ca la însușirile tradiționale să nu
se renunțe. Mai mult, se intensifi
că strădaniile pentru a le păstra,
pentru a le dezvolta. Măiestria
miinilor trebuie să producă in con
tinuare comori de frumusețe".
Un alt răspuns îl oferă Expozi
ția economiei naționale de la
Shanghai. Aici, alături de produse
ale industriei de virf, de roboti si
mașini-unelte cu comandă nume
rică. se află Ia loc de cinste reali
zările industriei tradiționale. Sint
expuse minunate vase cu sclipiri
de oțel, obiecte avind imprimate
animale și flori de lotus, ceasuri
cu dragoni și alte numeroase va
lori ieșite din mina omului-făurar.
Niciodată, nici un fel de mașină nu
va reuși să dea naștere unor ope
re de frumusețea celor pe care
aceste miini reușesc să le dureze.
Prin pricepere. Și prin fantezie. Și
printr-un deosebit simț al frumo
sului.
Omul-făurar. L-am întîlnit în
uzine, pe ogoare, pe șantiere, in
unități de cercetare științifică. In
instituții de invățămint și cultură.
I-am admirat hărnicia, inteligența,
îndeminarea. El privește spre vii
tor, spre tehnica cea mai avansată
a vremii noastre, fără să înceteze
a privi în trecut, pentru a valori
fica tot ceea ce a învățat în mii de
ani de civilizație durată pe pămîntul Chinei.

Adrian VASILESCU
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Schimb de mesaje
mire președintele României
si președintele Pakistanului
ISLAMABAD 30 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele
Republicii
Socialis
te România, și a tovarășei Elena
Ceaușescu, a fost transmis președin
telui Republicii Islamice Pakistan,
Mohammad Zia-ul Haq, și doamnei
Zia-ul Haq un cordial mesaj, îm
preună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului pakis
tanez prieten.
Mulțumind cu deosebită căldură
pentru mesaj, președintele
Zia-ul
Haq a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae
Ceaușescu și.
tovarășei Elena Ceaușescu. din partea
sa și a doamnei Zia-ul Haq, un cald
mesaj de salut. împreună cu urări de
sănătate și fericire, iar poporului ro-
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NEW YORK 30 (Agerpres). — în
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la New York, președintele
Guatemalei, Viniclo Cerezo, s-a pro
nunțat pentru o nouă reuniune mi
nisterială a țărilor centro-americane, la care să la parte și mi
niștrii de externe din țările mem
bre ale „Grupului de la Contadora"
și „Grupului de sprijin" — transmi
te agenția Prensa Latina. „Guatema
la va acționa ferm pentru menți
nerea dialogului de pace în Ameri
ca Centrală" — a spus el.
Pe de altă parte, președintele
Guatemalei a declarat că țara va
sprijini orice inițiativă care vizează
soluționarea problemelor majore cu
care se confruntă țările latino-americane, Inclusiv problema datoriei
externe.

în pregătirea vizitei conducătorului sovietic
la Washington
tată de Ronald Reagan. întîlnirea se
desfășoară în cadrul pregătirii vi
zitei lui M. Gorbaciov în S.U.A.,
convenită de părți la Geneva, in no
iembrie 1985.
U.R.S.S. și S.U.A. sînt recunoscă
toare guvernului Islandei pentru
posibilitatea oferită ca întîlnirea să
aibă loc la Reykjavik.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII PROCLAMĂRII R.P. CHINEZE

ORIENTUL MIJLOCIU

RECEPȚIE LA BEIJING

CAIRO 30 (Agerpres). —
Pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak,
a avut o convorbire telefonică cu
regele Iordaniei. Hussein, în cursul
căreia a fost efectuată o trecere în
revistă a situației din Orientul Mij
lociu și a eforturilor în vederea re
activării procesului de pace în re
giune — informează agenția M.E.N.

Cuvintarea premierului Consiliului de Stat
LILONGWE 30 (Agerpres) — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost transmi
se președintelui
Partidului Con
gresului și președinte al Republicii
Malawi, doctor Hastings Kamuzu
Banda, un salut călduros și urări de
sănătate și fericire personală,
de
prosperitate poporului maiawian.
Mulțumind,
președintele
Has
tings Kamuzu Banda a rugat să
se
transmită
tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut cordial

și cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, iar poporului
român — prosperitate și progres.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către șeful sta
tului Malawi
a reprezentantului
Partidului Comunist Român la lucră
rile Convenției anuale a Partidului
Congresului din Malawi, Alexandru
Szabo, membru supleant al C.C. al
P.C.R.
în cadrul convorbirii a fost rele
vată dorința reciprocă de a Se dez
volta relațiile bilaterale dintre cele
două partide și
țări pe multiple
planuri.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres)
— N. Chilie transmite : în Adunarea
Geperală a O.N.U. continuă dezbaterile de politică generală.
Primul ministru al Malayeziei,
Mahathir Mohamad, a evidențiat în
discursul său roiul Important, con
structiv pe care il au la Națiunile
Unite, și in general în viața inter
națională, țările mici și mijlocii,
nealiniate, în curs de dezvoltare.
Ahmed Esmat Abdel Meguid.
vicepremier și ministru de externe al
Egiptului, a stăruit asupTa necesită
ții urgentării unei soluții de pace în
Orientul Mijlociu, declarînd că, în
concepția Egiptului, „dialogul și ne
gocierile sint cele mai bune căi de
realizare a unei reglementări. juste,
cuprinzătoare și durabile a conflic
tului".
Ministrul de externe al Venezuelei, Simon Alberto Consalvi. a de
clarat că un obiectiv prioritar al
Națiunilor Unite trebuie să-l consti
tuie Încetarea cursei periculoase a

înarmărilor. în special a înarmărilor
nucleare, și
realizarea unor pași
concreți în direcția dezarmării, care
să elibereze definitiv omenirea de
coșmarul distrugerii nucleare.
Ministrul de externe al Pakistanu
lui, Yaqub Khan, a relevat, în inter
venția sa, că la baza încordării fără
precedent din viața internațională
actuală stau asemenea factori cum
sînt politica de confruntare, accele
rarea cursei înarmărilor, care ame
nință însăși existența omenirii, adîncirea prăpastiei dintre țările bogate
și cele sărace și multiplicarea cazu
rilor de recurgere la forță și amestec
in treburile interne ale unor state
suverane.
Ministrul de externe al statului
Trinidad-Tobago, Errol Mahabir, a
arătat că normalizarea situației in
ternaționale, eliminarea focarelor de
criză și conflict, întărirea păcii și
securității internaționale reclamă,
înainte de toate, reglementarea prin
mijloace pașnice a tuturor problemelbr și diferendelor existente.

BEIJING 30 (Agerpres). — La re
cepția oferită la Beijing cu prilejul
aniversării, la 1 octombrie, a 37 de
ani de la întemeierea
Republicii
Populare Chineze, Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P.
Chineze, a adresat — în numele Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, al Consiliului de
Stat al R.P. Chineze — salutări
cordiale poporului de toate naționa
litățile, muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, cadrelor, ofițerilor și
soldaților Armatei populare de eli
berare, ofițerilor și lucrătorilor din
securitatea publică, tuturor oameni
lor muncii și personalităților patrio
tice și compatrioților din Taiwan,
Hongkong și Macao șl chinezilor de
peste mări — relatează agenția China
Nouă.
Premierul Consiliului de Stat al
R. P. Chineze s-a referit în conti
nuare la activitatea ce se desfășoară
în țară în domeniul perfecționării
structurii economice, la atenția ce se
acordă în același timp structurii po
litice. în context, vorbitorul a men
ționat extinderea cooperării Chinei

BEIJING 30 (Agerpres). — La în
cheierea convorbirilor avute de
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P., președintele
Consiliului de Stat al R.P. Polone,
cu conducătorii de partid și de stat
chinezi a fost publicat un comuni
cat de presă, transmis de agenția
China Nouă, în care se arată că
părțile acordă o importanță deosebită
dezvoltării relațiilor bilaterale de
cooperare economică, comercială și
tehnico-științifică, întăririi contacte
lor pe linie parlamentară și intre
organizațiile sociale și politice, in
diverse alte domenii.
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România se pronunță consecvent pentru
, pentru
••

Cuvîntul ministrului de externe al țării noastre
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— La sediul din New York al Or
ganizației Națiunilor Unite continuă
lucrările celei de-a X-a reuniuni mi
nisteriale a „Grupului celor 77".
în cadrul dezbaterilor a luat
cuvintul loan Totu. ministrul aface
rilor externe, conducătorul delegației
tării noastre la actuala sesiune a
Adunării Generale a O.N.U.
în ciuda unor previziuni optimis
te. realitățile vieții internaționale atestă faptul că economia mondială
continuă să fie confruntată cu gra
ve dificultăți, a arătat vorbitorul. De
parte de a se atenua, are loc o am
plificare. sub diverse forme, a ma
nifestărilor crizei economice. în mod
deosebit s-a Înrăutățit situația țări
lor in curs de dezvoltare, ca urma
re a creșterii fără precedent a da
toriei lor externe, reducerii prețu
rilor Ia produsele de export ale acestor țări, in special la materiile
prime, a intensificării măsurilor și
barierelor protecțloniste. a ratelor
încă ridicate ale dobinzilor. fluctua
ției și instabilității cursurilor de
schimb.
Deosebit de Îngrijorătoare este ten
dința tot mai evidentă, promovată
de unele țări dezvoltate, de eroda
re a sistemului de cooperare eco
nomică multilaterală, de ocolire a
cadrului oferit de O.N.U. pentru examinarea și rezolvarea problemelor
economice internaționale. Viata de
monstrează însă că problemele gra
ve ale subdezvoltării nu se pot re
zolva de către un grup restrins de
state prin soluții parțiale, individua
le. Prin promisiuni vagi, la adăpos
tul cărora continuă nesțingherită
vechea politică de asuprire și do
minație neocolonialistă. Numai o abordare globală, cu participarea și
conlucrarea activă a tuturor state
lor. poate asigura o soluționare du
rabilă si echitabilă a marilor pro
bleme economice mondiale, se pot
realiza pași concreți în direcția li
chidării subdezvoltării și edificării
noii ordini economice internaționale.
România apreciază că ar avea o
mare însemnătate organizarea unei
conferințe internaționale în cadrul
Organizației Națiunilor Unite, la care
să participe, cu drepturi egale, toa
te țările in curs de dezvoltare, cit
și cele dezvoltate. în vederea reali
zării unui acord și a unor înțele
geri menite să favorizeze progresul
mai rapid al tuturor țărilor, șl în
primul rînd al celor rămase în urmă,
să se asigure, totodată, dezvoltarea
armonioasă a tuturor statelor, a eco
nomiei mondiale.
Pe ordinea de zi a sesiunii — a
continuat ministrul român — a fost
înscris, la cererea „Grupului celor 77",
punctul privind „Criza datoriei ex
terne si dezvoltarea". România apre
ciază ca deosebit de importantă această inițiativă a țărilor in curs de

dezvoltare și consideră că datoria ex
ternă trebuie să constituie una din
tre preocupările prioritare aie țări
lor noastre la actuala sesiune.
Este de necontestat — a continuat
vorbitorul — că actualul sistem financiar-bancar internațional, condi
țiile oneroase impuse pentru acor
darea de credite țărilor în curs de
dezvoltare, inclusiv amestecul în tre
burile lor interne, au contribuit într-o însemnată măsură la creșterea
datoriei externe a acestor țări, care
devine o povară tot mai grea pen
tru ele.
Pornind de la aceste realități,
România consideră că problema da
toriei externe nu poate fi rezolva
tă decit printr-o abordare globală,
politico-economică, cu participarea
tuturor țărilor in curs de dezvol
tare și dezvoltate, a Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (B.I.R.D.), a Fondului
Monetar Internațional (F.M.I.) și a
altor organisme financiare interna
ționale, a reprezentanților marilor
bănci, care joacă un rol important
in viata financiară internațională.
Vorbitorul a evidențiat necesitatea
ea în acest cadru să fie propuse mă
suri graduale care să aibă în vedere
interesele de progres ale tuturor ță
rilor în curs de dezvoltare, ale dez
voltării stabile și armonioase a eco
nomiei mondiale. Printre acestea tre
buie să se aibă în vedere anularea
datoriilor pentru țările cele mai să
race, reducerea substanțială a dato
riilor țărilor în curs de dezvoltare cu
un venit mic pe locuitor și reducerea
datoriei celorlalte țări in curs de
dezvoltare, diferențiată în funcție de
nivelul venitului național și al po
tențialului de care dispun, reeșalonarea rambursării restului datoriei,
cu o dobîndă redusă sau fără dobîndă. De asemenea, este necesară sta
bilirea unui plafon pentru plățile anuale în contul datoriei externe și a
unei limite maxime a dobinzilor
pentru creditele vechi. Trebuie să se
continue acordarea de noi credite ță
rilor in curs de dezvoltare în condiții
avantajoase, cu dobinzi raționale, în
scopul dezvoltării lor economico-soclaie.
La acordarea de noi credite țărilor
în curs de dezvoltare să se aibă în
vedere, de la țară la țară, obiecti
vele programelor de dezvoltare eco
nomică și socială a țărilor respective,
prioritățile în valorificarea bogății
lor naturale de care dispun aceste
țări, în cadrul cărora este neapărat
necesar ca agricultura să ocupe un
loc însemnat.
România apreciază că, în vederea
soluționării globale, politico-economice a problemei datoriei externe,
este necesar ca Organizația Națiu
nilor Unite să-și asume o răspun
dere sporită, printr-o dezbatere aprofundată, sub toate aspectele, și
ajungerea la un acord în această pro-

cu alte țări în sfera economiei și teh
nologiei.
Zhao Ziyang a arătat apoi că rezo
luția cu privire la
principiile
călăuzitoare pentru construirea so
cietății socialiste cu o cultură și cu
o ideologie avansate — adoptată la
recentîi plenară a C.C. al P. C. Chinez
— va avea in mod neîndoielnic o pu
ternică influentă asupra continuării
progresului cultural și ideologic.
Vorbitorul a exprimat speranța că
autoritățile din Taiwan vor porni
de la interesele întregii națiuni și
vor lua în considerare propunerea
R.P. Chineze privind reunificarea
țării.
Zhao Ziyang a pus în evidență
aspirațiile de pace și de. dezvoltare
ale poporului chinez, ale tuturor
popoarelor lumii, adăugind că R.P.
Chineză promovează în mod ferm o
politică independentă, de pace. Ne
pronunțăm pentru relații de coope
rare prietenești cu toate țările pe
baza celor cinci principii ale coexis
tenței pașnice — a arătat în înche
iere vorbitorul. Sîntem gata să
stabilim relații prietenești, de bunăvecinătate, cu toate țările vecine.

RIAD 30 (Agerpres). — într-un In
terviu acordat ziarului saudit „AlSharq Al-Aw.sat“, Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
O.E.P., a declarat că relațiile iordaniano-palestiniene nu vor fi între
rupte, intrucît între cele două părți
nu există diferențe de opinii privind
reprezentarea poporului palestinian
la convorbirile, de pace, relevă agenția KUNA. Problema partici
pării palestinienilor la aceste con
vorbiri a fost convenită cu Iordania
in baza acordului semnat, la Amman,
in 1985, a precizat Yasser Arafat.

S.U.A. au efectuat un nou
test cu arma anti-satelit
WASHINGTON 30 (Agerpres). —
Ministerul american al Apărării a
anunțat marți efectuarea celui de-al
cincilea test cu arma anti-satelit
(A.S.A.T.). Experiența a avut loc
deasupra Oceanului Pacific, racheta
— cu două trepte — fiind lansată de
pe un avion de intercepție „F-15
Eagle", care decolase de la baza
Vandenberg (California). S-a preci
zat că s-a urmărit continuarea pu
nerii la punct a sistemului de ghi
dare cu infraroșii al A.S.A.T. și că
energia luminoasă a unei stele a
fost folosită ca „țintă" — relatează
agenția France Presse. Efectuarea
testului a generat critici în rindul
unor largi cercuri ale opiniei publi
ce americane, care se pronunță pen
tru utilizarea spațiului extraatmosferic exclusiv în scopuri pașnice.

blemă între toate țările, atît dez
voltate, cit și în curs de dezvoltare,
atît debitoare, cit și creditoare, cu
participarea organismelor financiare
internaționale.
România s-a pronunțat și a acțio
nat >n tnod constant pentru dezvol
tarea cooperării economice între ță
rile în curs de dezvoltare, ca un fac
tor esențial pentru accelerarea progreșului lor economic și social și al
consolidării independenței lor poli
tice și economice. Așa cum sublinia președintele României,
NICOLAE CEAUSESCU, „România
..
socialistă este hotărită să intărească
și mai puternic colaborarea cu țările
în curs de dezvoltare, în vederea li
chidării subdezvoltării și realizării
noii ordini economice mondiale —
singnra cale pentru a se asigura de
pășirea crizei economice mondiale și
a se crea condițiile necesare dezvol
tării independente a popoarelor, ri
dicării bunăstării materiale și spiri
tuale, întăririi independenței fiecărei
națiuni".
Sîntem dispuși să continuăm în ca
drul „Grupului celor 77“ examinarea
căilor și modalităților celor mai adecvate pentru transpunerea în prac
tică a acțiunilor convenite și pentru
identificarea de noi posibilități de
lărgire și diversificare a cooperării
reciproc avantajoase dintre țările
noastre.
O mare Însemnătate ar avea, așa
cum a propus președintele
Nicolae Ceaușescu, organizarea unei
conferințe Ia nivel înalt a țărilor în
curs de dezvoltare, care ar urma să
stabilească măsuri de extindere a
colaborării între țările în curs de
dezvoltare și să elaboreze strategia
și platforma comună pentru negocie
rile cu țările dezvoltate.
în acest an s-a împlinit un dece
niu de la intrarea României în „Gru
pul celor 77". Primirea României in
rîndul membrilor grupului, în fe
bruarie 1976, a reprezentat un mo
ment de o deosebită însemnătate și
semnificație în dezvoltarea largă, pe
multiple planuri, a raporturilor de
prietenie, solidaritate militantă și’ co
laborare ale României cu celelalte
țări în curs de dezvoltare — una din
orientările fundamentale ale politicii
externe românești. România reafir
mă cu tărie atașamentul la cauza
comună a țărilor din „Grupul celor
77“ și hotărîrea fermă de a conlucra
în continuare activ cu aceste țări în
lupta comună pentru apărarea inte
reselor noastre fundamentale, pen
tru Întărirea solidarității și unității
de acțiune în soluționarea probleme
lor majore cu care se confruntă ță
rile în curs de dezvoltare, pentru li
chidarea subdezvoltării, edificarea
noii ordini economice internaționale
și făurirea unei lumi a păcii, cola
borării și înțelegerii între toate po
poarele — a relevat în încheiere
vorbitorul.

în cursul schimbului de păreri în
probleme internaționale s-a apreciat
că oprirea cursei înarmărilor și
apărarea păcii mondiale reprezintă
problema cea mai urgentă a zilelor
noastre. S-a exprimat părerea că
toate statele, indiferent de mărime și
putere, trebuie să contribuie la
apărarea păcii, subliniindu-se tot
odată că relațiile dintre state tre
buie să se bazeze pe coexistență
pașnică, nefolosirea forței și a ame
nințării cu forța, iar conflictele și
stările de tensiune din diferite re
giuni să fie reglementate prin mij
loace pașnice.

T
î

î
î

'1

R.D.G.: „Făclia păcii"

la New York, ia sediul Organiza- J
ției Națiunilor Unite. Acfeastă ac- l
țiune este organizată în cadrul
măsurilor de marcare a „Anului ț
Internațional al Păcii", proclamat
de O.N.U., și cu prilejul împli
nirii ă patru decenii de la crearea
Fondului Organizației Națiunilor
Unite pentru Copii (UNICEF).

BERLIN 30 (Agerpres). — în
capitala
Republicii
Democrate
Germane au sosit participanții
la simbolica cursă internațională
„Făclia păcii". Reprezentanți din
U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie
și Kenya au traversat principalele
artere ale Berlinului purtînd „făclia
păcii", aprinsă la 16 septembrie,

------------ ■ -............
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NAȚIUNILE UNITE: „Pace în căminul nostru"
î pres).
NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager
apelului „Pace Jn căminul nostru", I
general al O.N.U., Javier I
—
La
sediul
din
New
York
* al Națiunilor Unite a fost deschisă secretarul
Perez de Cuellar, ți-a exprimat
o expoziție internațională de afișe
speranța că expoziția va contribui î
î consacrate
„Anului Internațional al
mobilizarea eforturilor tuturor î
î Păcii“. Deschizind această manifes lapopoarelor
in lupta pentru pace și
î
î tare, ce se desfășoară sub semnul securitate.
î
î
JAPONIA : Se extind zonele denuclearizate
î TOKIO 30 (Agerpres) — Po nucleare. Aceasta este o mărturie î
trivit unei anchete întreprinse de
a sentimentelor antirăzboinice pe I
î ziarul
nipon „Akahata", 53,4 la
care le nutresc locuitorii de pe
populația Japoniei trăieș
Insulele nipone, exprimă hotărîrea î
î tesutăpedin
teritoriul localităților care au
de a nu permite transformarea î
î fost declarate de organele locale lor
țării într-o bază nucleară — re
ale
puterii
zone
libere
de
armele
levă
agenția T.A.S.S.
î

sărbătoarea națională a republicii cipru
Domnului SPYROS KYPRIANU
Președintele Republicii Cipru

j

NICOSIA

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Cipru îmi oferă plăcutul prilej
de vă adresa felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire pentru dumneavoastră personal, de pace, progres și prosperitate po
porului prieten al Ciprului.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre Țării®
noastre vor continua să se dezvolte pe toate planurile, îri interesul reciproc
al celor două popoare, ol cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Republica
Cipru,
cunoscută în antichi
tate, datorită frumuse
ților peisajului său,
sub
denumirea
de
„insula
Afroditei",
sărbătorește
astăzi
împlinirea a 26 de
ani de • la proclamarea
independentei de stat,
act care a încununat
o luptă îndelungată
pentru dreptul legi
tim la existentă de
sine stătătoare.
în perioada care a
trecut de atunci, po
porul cipriot a obți
nut un șir de realizări
notabile în dezvol
tarea industriei și a. griculturii,
a altor
ramuri economice. în
modernizarea
orașe
lor și satelor. în va
lorificarea superioară
a resurselor naționale.
Din păcate, această
activitate constructi
vă a fost serios afecta
tă de conflictele din
tre ciprioții greci și

ciprioții turci, eu efecte negative asupra
procesului de dezvol
tare economico-socială. de consolidare a
independenței și su
veranității nationale.
în prezent se înregis
trează o reluare a eforturilor
îndreptate
spre soluționare? pro
blemelor ce confruntă
tara, pentru depista
rea. prin negocieri, a
unor soluții trainice,
echitabile.
Intre România șl
Cipru se dezvoltă re
lații de colaborare pe
multiple jplaniri. o
contribuție
de
cea
mai mare însemnăta
te la amplificarea și
intensificarea acestei
colaborări avind întîlnirile
ți
convor
birile de la Bucu
rești și Nicosia din
tre președintele
Nicolae Ceaușescu ți
președintele
Spyros

Kyprianu. Cursul po
zitiv al
legăturilor
prietenești
românocipriote este salutat cu
satisfacție de opinia
publică a
ambelor
țări.
Țara
noastră
se
pronunță, după cum
se știe, pentru regle
mentarea
problemei
cipriote de către ciprioții înșiși, la masa
tratativelor, astfel in
cit șă se creeze con
dițiile unei convie
țuiri pașnice Intre cele
două comunități, să se
asigure unitatea, neatirnarea și integrita
tea teritorială a Ci
prului. dezvoltarea sa
democratică. România
nutrește convingerea
că o asemenea solu
ție ar corespurde pe
deplin intereselor po
porului acestei țări,
intereselor păcii și
securității in Balcani,
în zona Mediteranei
și în întreaga Europă.

Domnului General-maior
IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
Președinte al Consiliului de conducere și
Comandant suprem al Forțelor Armate
ale Republicii Federale Nigeria
LAGOS

Cu prilejul celei de-a XXVI-» aniversări a proclamări! independentei
de stat a Nigeriei, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări.
Sînt încredințat că relațiile de prietenie ți colaborare dintre țările noas
tre se vor dezvolta tot mai puternic în viitor, in interesul celor două popoa
»1 cauzei păcii ți înțelegerii
internaționale.
,
u imernaponaie.
Vă exprim cele mai bune urări de sănătate șl teriăire
personal, iar poporului nigerian prieten prosperitate și progres conțin1

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Nigeria, care sărbă
torește ’astăzi împli
nirea a 26 de ani de
la proclamarea inde
pendenței. este denu
mită adeseori „Uriașul
Africii", datorită im
presionantului ei po
tențial
material
și
uman, pe o suprafa
ță de peste 900 000
kmp trăiesc aproape
100 milioane de locui
tori. a căror principa
lă ocupație Of consti
tuie agricultura. Se
cultivă cacao, arahlde,
bumbac, sorg, cauciuc,
palmierul de ulei- ș.a.
Dar marea avuție na
țională o constituie
resursele
subsolului,
în primul rînd țițeiul.
Nigeria are o produc
ție anuală de aproxi
mativ
110 milioane
tone țiței, exportul asigurînd 90 la sută din
veniturile
tării
in
valută.
în anii care au tre
cut de la proclamarea
independenței.
tinărul stat african a de
pus eforturi susținute
pentru lichidarea îna
poierii moștenite din
trecut și făurirea unei

vieți noi. reușind să
obțină o serie de suc
cese pe linia valorifi
cării bogățiilor so
lului și
subsolului
în folosul
propriu.
Și-au făcut, astfel, apariția numeroase obiective
industriale
noi. in special în do
meniul petrolier. Ală
turi de vechea ra
finărie de la PortHarcourt, au fost con
struite noi rafinării la
Warri și Kadouna,
care au sporit consi
derabil cantitatea de
țiței prelucrat în țâră ;
s-au înălțat, de ase
menea, uzine petro
chimice, întreprinderi
metalurgice, combina
te de prelucrare a
lemnului, fabrici de
produse
alimentare
etc. în ce privește agricultura. proiectele
elaborate de guvernul
de la Lagos au în ve
dere extinderea su
prafețelor irigate și
construirea de diguri
pentru a contracara efectele secetei și a
spori producția agri
colă. în spiritul poli-

ticii sale consecvente
de solidaritate mili
tantă cu popoarele
care au pățit pe calea
dezvoltării de sine
stătătoare.
România
socialistă
urmărește
cu simpatie succesele
obținute de poporul
riigerian pe calea con
solidării independen
tei și a făuririi unei
vieți noi.
între tara noastră
și Republica Fede
rală
Nigeria
s-au
statornicit relații de
prietenie si colabo
rare care cunosc un
curs mereu ascendent.
O contribuție notărîtoare li. înregistrarea
acestei evoluții voli
tive au adu., convor
birile la cel mai înalt
nivel de la Lagos și
București, care, prin
acordurile și înțelege
rile
convenite,
au
deschis ample per
spective
conlucrării
româno-nigeriene pe
cele mai diverse pla
nuri. în folosul re
ciproc, al cauzei păcii
ți înțelegerii interna
ționale.

e scurt
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ȘEDINȚĂ. în cadrul convorbiri
lor sovieto-amerlcăne referitoare la
armamentele nucleare și cosmice,
de la Geneva, a avut loc ședința
grupului pentru problema arniamentelor cosmice, relatează agenția T.A.S.S.

SESIUNEA SEIMULUI POLONEZ. La Varșovia s-au incheiat
lucrările primei ședințe a sesiunii
de toamnă a Seimului R.P. Polone.
Deputății forului legislativ suprem
au examinat și aprobat direcțiile
fundamentale ale planului de dez
voltare economică și socială a ță
rii pe anul 1987, precum și raportul
guvernului privind stadiu] și rezul țațele transpunerii în viață a
reformei
economice în perioada
1981—1985,
informează
agenția
P.A.P.

DECLARAȚIE. în curau! unei
___
întîlniri electorale a Partidului Liber-Democrat, Hans-Dietrich Gen
scher, ministrul vest-german al afacerilor externe, a declarat că
numai in cazul în care R.F.G. va
proceda la o „politică a bunei ve
cinătăți" pot fi reduse neîncrede
rea și încordarea în Europa și pot
fi realizate înțelegeri — transmite
agenția D.P.A. La întrunire, care
a avut loc la Niirnberg, el a salu
tat rezultatele înregistrate Ia Con
ferința de la Stockholm pentru
măsuri de încredere și securitate
și pentru dezarmare în Europa,
subliniind că realizarea de progreșe este posibilă numai prin intermediul negocierilor.

ÎNTÎLNIRE. După cum Infor
mează agenția T.A.S.S., la New
York a avut loc o întîlnire între
Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și
Ahmed Ismat Abdel Meguid, vicepremier și ministrul afacerilor
externe al Republicii Arabe Egipt,
Au fost examinate probleme lega
te de evoluția relațiilor sovietoegiptene, precum și aspecte refe
ritoare la reglementarea situației
din Orientul Mijlociu, alte proble
me internaționaile de interes re
ciproc.

PLENARA P.C, DIN
NORVEGIA. La Oslo au avut loc lucrările plenarei conducerii centrale a
Partidului Comunist din Norvegia.
Participant^ au dezbătut proiectul
noului Program al partidului, sar
cinile comuniștilor în vederea pre
gătirii celui de-al XIX-lea Con
gres al P.C.N., ce se va desfășura
în luna aprilie 1987, precum șî pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale. Documentele adoptate de
plenară subliniază necesitatea In
tensificării acțiunilor In vederea
opririi cursei înarmărilor și prein-
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Comunist German. Au fost dezbă
tute, potrivit agenției T.A.S.S., pro
bleme legate de întărirea rindurilor
partidului și perfecționarea
structurii sale organizatorice.
CONFERINȚA. La Tripoli «-au
încheiat lucrările conferinței in
ternaționale a forțelor progresiste
și mișcărilor de eliberare din Africa împotriva imperialismului șl
rasismului pe continent In de
clarația finală se subliniază nece
sitatea activizării luptei împotriva
încercărilor imperialismului de a-șl
tîmpinării unei catastrofe nucleare,
pentru declararea nordului euro .extinde dominația asupra unor țări
africane independente. Documentul
pean zonă liberă de arme nucleare.
exprimă sprijinul pentru lupta po
poarelor din sudul Africii și din
CAMERA REPREZENTANȚILOR
.
Namibia împotriva regimului rasist
din Statele Unite a anulat, cu o
de la Pretoria.
semnificativă majoritate de 313 vo
turi pentru și 83 împotrivă, vetoul
CONDUCĂTORII
delega fiilor
aplicat de președintele Ronald Rea
Laosului și Thailandei la sesiunea
gan la proiectul de sancțiuni îm
Adunării Generale a O.N.U. s-au
potriva Republicii Sud-Africane,
întilnit la New York pentru a dis
aprobat în cursul acestei veri de
cuta căile de normalizare a relacătre Congres. Dezbaterile urmea - fiilor dintre cele două țări, în spi
ză să se deruleze in Senat în ur
ritul recentului schimb de mesaje
mătoarele zile — un vot al majo
dintre președintele Consiliului de
rității de două treimi fiind necesar
Miniștri al Laosului șl primul mi
in fiecare din cele două camere
nistru al Thailandei — informea
ele Congresului pentru a impune
ză agențiile de presă. Conducătorul
definitiv puterii executive aplicarea
delegației laoțiene a propus orga
acestor sancțiuni.
nizarea unei întîlniri pregătitoare
în vederea unor convorbiri la nivel
PREMIUL PENTRU PACE AL
mal Înalt între cele două guverne.
BERT EINSTEIN PE 1986 a fost
Propunerea a fost acceptată. întîlatribuit cu titlu postum fostului
ni rea urmind să aibă loc la Vienprim-ministru suedez Olof Palme
tiane.
pentru „eforturile tale în favoarea
păcii", a anunțat la Washington
ALEGERE. Cel peste 2 006 de
președintele Comitetului de selec
delegați la lucrările conferinței ație, Norman Cousins.
nuale a Partidului Laburist (de
opoziție) din Marea Britanie, care
NUMIRE.
Regele
Marocului,
se desfășoară la Blackpool, l-au
Hassan al II-lea, l-a numit marți
reales marți in unanimitate pe Nell
pe Azzedine Laraki în funcția de
Kinnock în funcția de lider al aprim-ministru al guvernului. In
ceste! formațiuni politice.
locul lui Mohamed Lamrani, care
și-a prezentat demisia din motive
PLOI TORENȚIALE. Peste re
de sănătate, a anunțat agenția
persoane și-au pierdut viața ți
France Presse, care citează un co
30 000 au rămas fără adăpost in
municat oficial dat publicității la
urma ploilor torențiale care s-au
Rabat.
abătut săptămina trecută asupra
Bangladeshului, anunță postul de
LA DCSSELDORF s-au desfăradio Dhaka, citat de agențiile
jurat lucrările plenarei Partidului
I.N.A. ți A.P.

GENTffl.E DE PRESA
CONFERINȚA A.I.E.A. La Viena
se desfășoară lucrările celei de-a
XXX-a sesiuni a Conferinței ge
nerale a Agenției Internaționale
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.),
la care participă delegații din cele
113 state membre, printre care și
România. Pe agenda sesiunii sînt
înscrise probleme legate de coo
perarea internațională in sfera uti
lizării în scopuri pașnice a energiei nucleare.
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încheierea convorbirilor chino-polone

REUNIUNEA MINISTERIALA A „GRUPULUI CELOR 77“
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In sprijinul unui dialog
de pace in America Centrală

la Reykjavik
MOSCOVA 30 (Agerpres). — .Agen
ția T.A.S.S. anunță că, potrivit în
țelegerii realizate, Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
și Ronald Reagan, președintele
S.U.A., se vor întîlni la Reykjavik în
zilele de 11 și 12 octombrie. Pro
punerea privind întîlnirea a fost
făcută de Mihail Gorbaciov și accep-
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ÎN ZILELE DE 11 Șl 12 OCTOMBRIE

mân urări de noi succese în dezvol
tarea multilaterală a României, apre
ciată și elogiată pe plan internațional
pentru progresele remarcabile obți
nute în toate domeniile, pentru po
litica de pace, înțelegere și colabora
re promovată cu consecvență pe are
na mondială.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președintele
Pakistanului a ministrului român al
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționaile, Ilie Văduva,
în cadrul convorbirii ce a avut loc
cu acest prilej a fost relevată satis
facția pentru extinderea si aprofun
darea relațiilor româno-pakistaneze,
pe baza înțelegerilor convenite la cel
mai înalt nivel.

iP:

F ’CjW'
' v o'

I

I
I
I
1
I
I
I
I

