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Progresul susținut al economiei
solicită produse de înalt nivel
calitativ, competitive
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fac necesitățile societății, ca rezultat
al performanțelor tehnico-economice
și estetice, al gradului de utilitate
socială și eficiență economică pe care
le asigură. Aprecierea obiectivă a ca
lității produselor are loc, prin urma
re. în procesul utilizării lor și ilus
trează sintetic atit nivelul de dez
voltare a forțelor de producție, com
plexitatea proceselor de fabricație
bazate pe cele mai noi cuceriri ale
revoluției tehnico-științifice contem
porane. cit și nivelul de pregătire
profesională. înalta responsabilitate
fată de muncă și efectele ei socia
le. capacitatea creatoare a muncito
rilor și specialiștilor noștri din cer
cetare și proiectare, din învățămînt
și producție.
Calitatea, competitivitatea, eficien
ta nu trebuie privite însă ca noțiuni
abstracte, ci — toate la un loc —
ca măsură a „lucrului bine făcut", a
eforturilor cotidiene de care depin
de bunăstarea tuturor oamenilor
muncii. Asigurarea unei noi calități
decurge din înseși cerințele dezvol
tării noastre, dar și din cele ale
competitivității pe piața externă. Iar
competitivitatea nu se poate atinge
decit printr-un raport rațional, op
tim. între performanțele și costurile
produselor, deci printr-o activitate
eficientă și rentabilă.
Sînt numeroase întreprinderile din
tara noastră în care legătura dintre
calitate, competitivitate și eficiență
este înțeleasă în toată profunzimea
ei. îndeplinirea planului la toți in
dicatorii și. în primul rind, onorarea
sarcinilor la export reflectă, de fapt,
o nouă atitudine, individuală și co
lectivă. față dc calitatea producției.
Ce presupune această nouă atitu
dine. care trebuie să caracterizeze
activitatea tuturor colectivelor de
muncitori și
.. specialiști,
_____ _ ___________
a cadrelor
de conducere ? în primul rind, înțe
legerea foarte exactă a exigențelor
etapei actuale, de trecere de la dez
voltarea extensivă la cea intensivă,
în care calitatea devine esențială,
incluzind aspectele de eficientă și
competitivitate. Noua atitudine față
de calitatea producției presupune
abordarea problemelor calității in
tr-o viziune complexă, modernă, ce
integrează caracteristicile tehnice ale
produselor (constructive, funcționa
le. de fiabilitate, de design) cu cele
economice (consumuri, productivita
te. costuri, grad de valorificare a
materiilor prime, eficiență la ex
port). Aceasta corespunde unei per
fecte corelări a creativității iehnicianului cu rigurozitatea economistului din intreprindere.
ultimelor
Analizind
realizările
două decenii, constatăm in majoritatea unităților noastre indus triale
un spor semnificativ de calitate in
privința parametrilor tehnici ai pro
duselor. Cu un termen general va
labil. evoluția calității se poate ex
prima prin precizia tehnologică, re
levabilă. pe de o parte, prin tole
rante tot mai mici de execuție, iar
pe de alta, prin menținerea în timp
a parametrilor optimi de exploata
re, prin sporirea siguranței în func
ționare și a disponibilității echipa
mentelor. Prin introducerea și ex
tinderea automatizării și, mai re
cent. a automatizării flexibile —
operații robotizate conduse cu aju
torul calculatoarelor — precizia teh
nologică atinge valori de neimaginat
în deceriiile trecute. Condiționarea
calității de nivelul de automatizare
este tocmai consecința preciziei teh
nologice. De altfel, ample programe
de perfecționare a organizării și de
modernizare a producției, elaborate
— conform indicațiilor conducerii de
partid — în toate unitățile indus
triale. în colaborare cu specialiștii
din cercetare, proiectare și învăță
mînt. sînt astăzi transpuse în fapt,
automatizarea complexă, electronizarea. robotizarea producției deve-

Valeria ICHIM
(Continuare în pag. a V-a)
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noaștem experiența voastră“.
Cei 17 au deschis ochii,
au purtat discuții, și-au
notat ce au socotit că le e
de folos, au relatat și ei
despre cum muncesc „aca
să" etc. Apoi ? Au revenit
la Botoșani și au intors
„pe dos" amplasarea mași-

«Ml

intensă a conlucrării pe multiple pla
nuri dintre România și R.D. Germa
nă, corespunzător potențialului eco
nomic in continuă creștere al celor
două țări.
Au fost abordate, de asemenea, li
nele aspecte ale situației internațio
nale actuale, subliniindu-se necesi
tatea de a se face totul pentru opri
rea cursului periculos al evenimen
telor, pentru încetarea cursei înar
mărilor. trecerea la dezarmare, in
primul rînd la dezarmarea nuclea
ră, pentru instaurarea unui climat,
de pace, înțelegere și colaborare in
Europa și in ihtreaga lume.
La primire a luat parte tovarășul
Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele
părții române în comisia mixtă.
A fost dc față ambasadorul R.D.
Germane la' București, Herbert
Plaschke.

David Binder, șeful Biroului din
Washington al ziarului „New York
Times".

Cu acest prilej, tovarășul
Nicolae Ceausescu a acordat un
interviu pentru ziarul „New York
Times".

Președintele Asociației de prietenie Israel - România
Colaborare a României, inițiativele
și activitatea desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru
rezolvarea marilor probleme, ale lu
mii contemporane, in primul rind
pentru înfăptuirea dezarmării, pen
tru soluționarea trainică și justă a
problemelor din Orientul Mijlociu.
Referindu-se la o serie de aspec
te ale actualității mondiale, și în
mod
deosebit
la
situația din
Orientul
Mijlociu,
tov.arășul
Nicolae Ceaușescu a reafirmat po

ziția constantă1 a României privind
căile de soluționare pe cale pașnică,
prin tratative, a conflictului din
această parte a lumii. în acest con
text. a fost subliniată necesitatea
organizării unei conferințe interna
ționale, in cadrul O.N.U., la care să
participe toate
părțile interesate,
inclusiv O.E.P. și Israelul.
La primire a luat parte Ion
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.

Semănatul griului pe terenurile cooperativei agricole Mica, județul Cluj

Pentru o recoltă mare de cereale păioase în anul viitor

RIIM ÎNALT $1 CALITATE IREPROȘABILA LA INSAMINTARI!
• Pînă în seara zilei de 1 octombrie au fost insămînțate în
total, cu diferite culturi de toamnă, aproape 1,7 milioane hectare, ceea
ce reprezintă 48 la sută din suprafața planificată.
• Orzul a mai rămas de semănat pe 22 000 hectare, iar
griul pe 1 815 200 hectare, ceea ce impune mobilizarea din plin a tu
turor forțelor mecanice pentru intensificarea la maximum a ritmului
de lucru și încheierea acestor lucrări pînă cel tîrziu pe 10 octombrie.

• Condițiile deosebit de favorabile pentru semănat din
această perioadă, existente practic în toate zonele țării, trebuie
folosite din plin, printr-o temeinică organizare a activității, astfel în
cit zi de zi, în fiecare unitate și în fiecare județ vitezele stabilite la în
sămîntări să fie nu numai realizate, ci si depășite.

• Esențial pentru grăbirea lucrărilor este ca pretutindeni să
se asigure forțele necesare la eliberarea de resturi vegetale a tere
nurilor, să se organizeze munca în două schimburi sau in schimburi
prelungite la arat și pregătirea solului.
• Specialiștii, toate cadrele de conducere din unități au da
toria ca prin prezența permanentă în cimp, in mijlocul mecanizatori
lor, să urmărească și să asigure executarea tuturor lucrărilor la un
inalt nivel calitativ și respectarea cu strictețe a normelor agrotehnice
prevăzute.
1

ÎN PAGINA A 3-A publicăm relatări ale reporterilor
și corespondenților noștri privind desfășurarea acestor Iu. crări în județele Cluj, Timiș, Giurgiu și Ialomița.
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Creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu", marea plat
formă industrială a municipiului Bistrița cuprinde mai
multe Întreprinderi de interes republican. Funcționează
aici unități puternice, cum sînt : întreprinderea de
utilaj tehnologic - producătoare de filtre și electrofiltre-gigant, întreprinderea mecanică - ale cărei
produse sînt bine cunoscute și peste hotare, Intreprin-

rezultate, un lucru foarte
util : că e bine să arunci
cite o privire în „ograda
vecinilor" cu care îți ma
sori puterile. Că.e bine să
ai puterea de a vedea ce-i
mai bun la... concurență,
de a nu pregeta să tragi
un folos din asta. Că o
performanță atinsă are o

tașează prin modul exem-;
plar de organizare, de folosire a utilajelor, a timpului. a tehnologiilor avan
sate etc. Rezultate pe care
vecinii lor, aflați doar la o
hală depărtare, ori deșpărțiți de o brazdă, de uri hat
numai,‘nu le văd. Nu în
vață din ele.

O inițiativă bună în județul Botoșani,
care vizează captarea experienței valoroase
nilor, fluxul tehnologic.
Gurile rele : „Păi pentru
asta a fost nevoie să mai
cheltuiți și bani de depla
sare ?“. „Avocații" schim
bării : „Să vorbim de chel
tuieli după ciștig". îl între
băm pe inginerul Constan
tin Calistru
— în afară de cîștigul de
productivitate, ce morală
se mai poate extrage din
acest episod ?
— Oamenii se obișnuiesc
ușor cu succesul. Dar viața,
cu pretențiile ei, curge re
pede, foarte repede. Din
întîmplarea asta eu cred
că s-a învățat, dincolo de

Președintele Republicii ' So
cialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe

Președintele „Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe
Yitzhak Korn, președintele Asocia
ției de prietenie Israel, — România,
care efectuează o vizită in țara
noastră.
Oaspetele și-a exprimat satisfac
ția pentru întrevederea acordată,
pentru posibilitatea
oferitei de a
vi’zita din nou România. El a apre
ciat realizările dobîrjdite de poporul
nostru în dezvoltarea economico-so-:
cială a țării,
politica de pace și

derea de produse electrotehnice — unde se execută
cabluri electrice și de semnalizore, precum și echi
pamente de automatizare. Tot pe platforma bistrițeană funcționează întreprinderea de textile nețesute
„NETEX", Combinatul de prelucrare a lemnului, între
prinderea de materiale de construcție si altele.
(Gheorghe Crișan).

Si fruntașii pot învâta de la fruntași •••
Un fapt pe cale să intre
în obișnuit la întreprinde
rea de prelucrare a lemnu
lui din Botoșani. Aici, in
sectoarele debitare și final,
s-a trecut „din mers" la
reorganizarea fluxului pro
ductiv. Utilaje reamplasate, bătaie de cap pentru
mecanici, electricieni etc.
Efectul calculat : creșterea
productivității muncii, pină
la sfîrșitul anului, cu 5—6
procente.
Pină aici, nimic ieșit din
comun, nu ? Cu atit mai
mult cu cit unitatea și pină
acum ș-a distins prin bune
rezultate. Atit de bune in
cit se socotea, de către
unii, că s-ar fi atins limi
ta „de sus". Ei, bine, ce ur
mează de aici încolo sfi
dează, într-o anume măsu
ră. cursul normal al lucru
rilor. Prin luna mai, un
număr de 17 muncitori,
maiștri și ingineri s-au îm
părțit în două grupuri și
s-au deplasat în interes de
serviciu la două unități
„concurente" din ramură :
cea de la Rădăuți și cea
din Iași. Au mers cu un
scop declarat : să vadă cum
fac de obțin rezultate bune.
„Păi voi ne întreceți de
seori", Ii s-a spus. „Poate.
Dar ne interesează să cu-

•
rășului Erich ' Honecker salutul său
călduros și cele mai bune urări. ■
In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cursul ascendent al relații
lor de prietenie și colaborare dintre
partidele, țările și popoarele noastre,
rolul hotărîtor al întilnirilor și con
vorbirilor la cel mai înalt nivel la
intărirea și dezvoltarea acestor ra
porturi. Totodată, s-a exprimat do
rința de a se acționa, în continuare,
pentru realizarea obiectivelor în
scrise în programele de lungă dura
tă privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice. a spe
cializării și cooperării în producție,
pentru extinderea schimburilor co
merciale dintre România, și R. D.
Germană, in interesul reciproc, al
cauzei socialismului și păcii in lume,
în acest context, a fost subliniat ro
lul deosebit ce revine comisiei mixte
guvernamentale în stabilirea de mă
suri care să asigure dezvoltarea mai

Șeful Biroului din Washington al ziarului „New York Times”
'f./'W'

în anii socialismului, cu precădere
în perioada care a trecut de la cel
de-al IX-lea Congres al partidului,
tara noastră a cunoscut uriașe trans
formări economico-sociale. Numai
în ultimul cincinal, 1981—1985, prin
tr-o politică de dezvoltare echilibra
tă a tuturor județelor țării, s-au
adăugat la zestrea națiunii peste
1 500 noi capacități de producție, s-a
împlinit un vast program de con
strucții de locuințe și așezăminte
cultural-sociale.
Noile capacități de producție puse
în funcțiune impresionează, desigur,
prin numărul lor, dar înainte de
toate prin dotarea tehnică modernă,
prin utilajele de mare precizie și
randament, realizate in conformitate
cu exigențele revoluției tehnicoștiințifice și care asigură baza ma
terială necesară azi pentru o pro
ducție competitivă, de înaltă cali
tate și eficientă economică. Dotarea
tehnică modernă a întreprinderilor,
competenta profesională a muncito
rilor și specialiștilor noștri au făcut
posibile realizări cu care puține țări
din lume se pot mindri : mașiniunelte de mare complexitate, insta
lații de înaltă tehnicitate, mijloace
de transport feroviar, auto, aero și
naval de capacitate și siguranță în
exploatare sporite, utilaje performan
te de extracție și prelucrare a petro
lului și cărbunilor, iar in ultimul
timp calculatoare moderne, roboți
industriali, aparatură electronică, de
automatizare.
Dispunem deci de o excelentă bază
tehnico-materială. de o puternică
rețea de institute de cercetare și
proiectare, de un sistem de invățâmint in care se integrează cu promp
titudine și eficiență cele mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii mon
diale. avem muncitori și specialiști
cu o înaltă pregătire profesională.
Esențiale sint acum valorificarea
optimă a bazei tehnico-materiale și
umane existente, angajarea deplină
în înfăptuirea noii revoluții tehnicoștiințifice, astfel incit întreaga noas
tră activitate să se concretizeze in
produse de înalt nivel calitativ,
competitive pe plan mondial, obți
nute în condiții de maximă eficien
tă economică. „Noul cincinal, 1986—
1990 — sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recentul Con
gres al oamenilor muncii — reprezin
tă o etapă hotăritoare în înfăptuirea
Programului partidului, în moderni
zarea și ridicarea nivelului tehnic,
calitativ al producției, in creșterea
eficientei întregii economii națio
nale".
Modernizarea, ridicarea nivelului
tehnic si calitativ al producției, creș
terea eficientei întregii activități
reprezintă astăzi un proces firesc și
necesar pentru nivelul de dezvolta
re a economiei noastre naționale, a
industriei românești. Produsele de
înaltă calitate, inglobind cit mai
puține materii prime și cit mai mul
tă inteligență, sint solicitate azi atit
de beneficiarii interni, hotărîți să se
alinieze la cele mai noi realizări pe
plan mondial, cit și de partenerii
străini, in activitatea de comerț
exterior.
Îmbunătățirea calității, cu tot ce
cuprinde aceasta — așa cum a evi
dențiat, in repetate rînduri. tovarășul
Nicolae Ceaușescu — ridicarea ni
velului tehnic al produselor sint ho
tăritoare pentru progresul general,
pentru dezvoltarea relațiilor noastre
internaționale, pentru participarea
activă la schimburile dc valori ma
teriale, pentru o largă colaborare și
cooperare în producție.
Astăzi, mai mult ca oricînd, este
necesar să se înțeleagă că numai
prin muncă de înaltă calitate, prin
activitate rentabilă și eficientă poate
spori avuția națională, poate fi asi
gurat progresul general al țării,
poate fi ridicat nivelul de trai al
întregului popor.
Calitatea produselor exprimă, în
fond, măsura in care acestea satis-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, joi. pe
Giinther Kleilber. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.. vice
președinte al: Consiliului de Miniștri
al R.D. Germane, președintele părții
țării sale în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică și
tehnico-științifică între Republica
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană, ale cărei lucrări
șe desfășoară la București.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut cordial
și urări de succes în Întreaga activi
tate din partea tovarășului
Erich
Honecker, secretar general ăl Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele
Consiliului de Stat al R.D. Germane.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis tova-

speranță de viață limitată
și, (obligatoriu, se cuvine să
pregătești terenul alteia,
mai prestigioase.
Puterea de care vorbește
inginerul nu-i una oareca
re. Iar ea ține in princi
pal de conștiință. De felul
de a judeca al oamenilor.
De capacitatea lor de re
cepție și acțiune. Să ne gîndim, în această ordine de
idei cite locuri cu bune re
zultate în producție iși mai
așteaptă „musafirii". Une
ori, în aceeași întreprinde
re ori unitate agricolă sînt
secții și, respectiv, ferme,
brigăzi, echipe, care se de-

Da, are dreptate inter
locutorul nostru. îți tre
buie o anume forță morală
să treoi peste prejudecata
că ceea ce faci tu nu mai
poate fi clintit din loc, de
pășit. Șă te poți smulge
singur din inerția de tip
„fiecare cu ale lui" sau :
„atîta se poate". îți trebuie
putere să recunoști deschis
că omul de lingă tine e
mai bun. Că performanța
lui o intrece pe a ta. Că
nu-i nici o rușine, dimpo
trivă, e un semn de tărie
hotărirea de a-1 urma pe
cel mai bun, de a descifra
„secretul" care-i conferă

notorietate, de a acționa
ferm pentru a-1 - concura
drept și cinstit, cu armele
experienței comune, deve
nită in orînduirea noastră,
peste tot, bun comun.
în această ordine de idei,
ne vom mai opri, tot la
Botoșani, asupra ‘a două
semnificative episoade. (In
finalul acestor rînduri vom
căuta să dăm o explicație :
de ce la Botoșani ?). O asemenea „călătorie" la cei
mai buni din ramură au
întreprins, aproximativ in
aceeași perioadă, și epi de
lâ „Melana". întreprindere
■care se mindrește cu re
zultate dintre cele mai
bunel Unitate recunoscută
pentru calitatea produselor
destinate exportului și pie
ței interne.
— Ce mai pot învăța cei
foarte buni ? adresăm în
trebarea Mihaelei Andreescu, iriginer-șef la „Me
lana".
Drept răspuns, interlocu
toarea ne inmîneazâ spre
consultare o sinteză de... 40
de pagini, in care se află
învățămintele
amintitei

Ilie TANASACHE
(Continuare în pag. a IV-a)
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Hărnicia minerilor
Vești bune din' sectorul IV al
întreprinderii miniere Petrila,
de la cea mai bună brigadă de
mineri condusă de comunistul
Ștefan Alba: începutul’trimes
trului IV din acest an a coincis
cu extragerea de către această
harnică ’ brigadă a 40 000 ‘ tone
cărbune peste . prevederile de
plan.
— Brigada noastră a început
acest an cu hotârirea fermă
de a obține o producție record
de cărbune — ne spune șeful
trecut,
acesteia. în cincinalul
brigada noastră a extras peste
prevederi 176 000 tone cărbune.
Avem asigurate toate condițiile
pentru a depăși această cifră în
actualul cincinal.
Să mai notăm că da baza suc
ceselor acestei brigăzi de frunte
a bazinului carbonifer al Văii
Jiului stau organizarea superi
oară a muncii în toate schim
burile, aplicarea eficientei teh
nologii de lucru cti tavan arti
ficial de rezistență,
climatul
angajant de muncă, în-deplină
ordine și disciplină,
care au
făcut ca productivitatea muncii
pe post să fie cu 1,5 tone mai
mare decît cea planificată.
(Sabin Cerbn).

OAMENII CÎMPIEI
Comuna ■ Radovanu
din. județul Călărași
cunoaște în această
toamnă un nou ritm
al muncii, un nou
puls al vieții de zi cu
zi. Situată la 50 km de
București, pe
malul
drept al Argeșului,
comuna, pe teritoriul
căreia s-au făcut im
portante
descoperiri
arheologice, este atestată ca o veche așezare
cîmpenească.
Azi, localitatea, ca de
altfel toate
localită
țile din țară, cunoaș
te noi transformări
care vin să confere
locului un plus de
frumusețe, in
con
sens cu marile reali
zări înfăptuite in acești ani. Și ce poate
fi mai minunat decit
să găsești, după un
răstimp atit de scurt,
o comună cu o econo
mie in plină dezvol
tare, cu noi gospodă
rii sau obiective edilitar-sociale ridica
te. Este acesta un arc
de timp peste care
munca omului, născu
tă din pasiune și talent, oferă vieții o
pe
altă dimensiune,
măsura efortului Și
priceperii sale.
Urcam încet dru
mul alături de Ștefan
Dragu, primarul co
munei. și Ion Gălbinașu, președintele co
operativei agricole de
producție
Radovanu,
spre unul
din
fronturile de lucru
din timp.
Drumul
lung și neted șer
puiește ușor pe lingă
întinse culturi de po^rumb și îngrijite gră-

dini de legume. In
plină campanie
de
recoltare, oamenii. Or
ganizați in brigăzi de
lucru, grăbeau, strinsul recoltei și transportarea ei in hambare. Femei și bărbați,
tineri și vîrstnici, adunați sub ace
lași impuls al dragostei
pentru pămint. mun
cesc fără preget pen
tru a stringe roadele
muncii unui an întreg.
Cintecul și voia bună

ÎNSEMNĂRI
străbateau cimpia și,
totuși, citeam pe fe
țele lor un zbucium
aparent greu de pă
truns. Lupta , continuă
cu timpul, teama lu
crului neterminat pi
nă la venirea ploilor
și
îndirjeau munca
—
simțul
răspunderii,
M-am apropiat de ei
și am discutat mult
despre recoltă, despre
muncă, alte probleme
privind
activitatea
din cimp. Vorba lor
domoală și sfătoasă,
ușor accentuată in ex
primarea ideii, îți amintea de bunicii co
pilăriei, de tihna plă
cută in momentele de
repaos. Ce contrast
formidabil există in
tre această stare de
melancolie și indirjirea din fiecare miș
care, din fiecare gest !
Se apropie de noi o
femeie între
două
virste, voinică și cu
privirea ageră. E Au
rica Popa,
țărancă

cooperatoare, șefă
echipă și fruntașă
producție. Ne invită
să-i cunoaștem echi
pa. Facem prezentă
rile. Am constatai că
in formația ei lucrea
ză numai femei, care,
cu spirit gospodăresc,
iși organizează cu te
meinicie întreaga activitate, astfel
incit,
pe parcursul
unei
Zile, să nu rămână
nici o sarcină neindevorba-i
plinită, Cu
interlocutoasimplă,
rea se
destăinuie :
„...La noi in echipă
ordinea
sint stăpine
și disciplina pentru
că munca ni-i dragă.
Fără muncă nu putem
trăi. Ne place ca, atit
la cooperativă, cit. și
acasă, toate treburile
să fie terminate, să
fie ordine și curățe
nie". La întrebarea fi
rească dacă nu le e
greu la munca timpu
lui, răspunsul a fost
oprompt : „Echipa
ceasta numără 30 de
femei. Toate au expe
riență. Fie soare, fie
vreme rea, noi sintem
tot timpul prezente la
adatorie. Desigur,
vein familie, avem
ne
gospodărie, dar
împărțim 'in așa fel
timpul incit nimic nu
rămine
neterminat".
Cuvinte simple spu
se cu sinceritatea omului dăruit acestui
pămint pe care pal
mele lui arse de soare
l-au muncit zi de zi,
ceas de ceas.

Alexandru
CALMACU
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Afirmarea mai puternică a activității
politico-educative în creșterea
accelerată a productivității muncii
Cuvintările rostite de tovarășul
Nicoiae Ceaușescu la cel de-al
IU-14a Congres al oamenilor mun
cii evidențiază cuprinzător trăsătu
rile ele fond ale unei economii in
tensive. de înaltă eficiență, așa ean»
va trebui să devină in actualul cin
cinal economia romanească. Intro
aceste- trăsături la loc eerttral este
situată creșterea _rapidă a producti
vității mu-ncii.. ,Ji» acest eiweinal —
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
— este necesar să acordăm o aten|ie
deosebita creșterii puternice a pro
ductivității nniwetr, per baza' er»an»-.
zării științifice, a perfecționării
tehnologiilor, a aatoinatlzărir șt ro
botizării, in conformitate cu cerin
țele fiecărui sector de activitate".
Desigur, creșterea rapidă a pro
ductivității muncii are multiple de
terminări in planul activității teitnicc, cft.i'pă cum reușita in acest do
meniu este nemijlocit condițională
ele starea de spirit a colectivului.
Se poarte spune că. inainte de a că
păta substanță tehnico-nrganizatorică. creșterea productivității muncii
trebuie să se afirme puternic ca o
stare de spirit a întregului colectiv.
Din această perspectivă se deschide
un larg cimp de manifestare activi
tății politico-erfucative..
Citeva dintre modalitățile concre
te de implicare a activității politi
co-educative in complexa acțiune
de creștere a productivității muncii
tac obiectul rindurilor de fată.

NECESITATEA CHESTER» RA
PIDE A FRO>»UCT*VITAȚH TRE
BUIE ÎNȚELEASA I>E HEI ARE
OM AL MUNCH IN CONTEXT
NAȚIONAL SI CHIAR MONDIAL.
Colectivul întreprinderii metalurgi
ce „Laroniet" din CAFWALĂ tre
buie să atingă în acest an o creștere
a productivității muncii de cel pu
țin 11 la sută. La sfirșitul primelor
opt luni, planul fusese realizat in
proporție de 100,6 la sută. Situația
este apreciată de. secretarul comite
tului
de partid.
Mircea Grigore,
drept satisfăcătoare, cel puțin pen
tru moment, dar nici 'pe departe li
niștitoare, pentru că : ..Nu s-a făcut
încă tot ceea ce se poate face in
acest domeniu. Rezerve mai există.
Ele țin atit de folosirea mai intensă
a instalațiilor, prin mai buna apro
vizionare cU materii prime; înlătu
rarea rebuturilor. a oricărei I’omre
de risipă, cit și de utilizarea judici
oasă a forței rfe muncă în anumite
compartimente, cu deosebire in do
meniul personalului indirect pro
ductiv, al întăririi ordinii și disci
plinei".
Exemplifieind că multele proble
me tehnico-organizatorice pe care le
implică
creșterea
productivității
muncii au constitui! in acest an su
biect pentru analizele din adunările
generale ale organizațiilor de partid,
cit și do firierct. in dezbaterile invățămintuiirt politic, tovarășul Ion
Bazavan. secretarul cu probleme de
propagandă, precizează eă de un
real folos pentru crearea unui cli
mat de participare activă, respon
sabilă a colectrvtihii a fost or-,
ganizarea m întreprindere a unor
consfătuiri și' simpozioane de către

comisia de educație politică și cul
tură socialistă cu participarea unor
specialiști din afară.
..Desigur, este extrem de util să
știm ce avem de tăcut m între
prindere. sublinia interlocutorul, dar
la fel de important, dacă nu chiar
mai important, este să înțelegem
acuitatea problemei in cwntcx‘ti-1
evoluției economici
naționale și
chiar a celei mondiale. Or, trebuie
să recunoaștem că nu toți membrii
colectivului reușesc să pătrundă
ușor in esența acestei probleme. Si
apoi mai este la mijloc și o a numi ă
inerție în fața noului, sesizabilă la
unii, poate chiar și o oarecare co
moditate ce trebuie depășite. Rostul
acestor manifestări
politico-educa
tive, desfășurate de regulă trimes-,
trial, a fost și este acela de a lim
pezi orizontul spre care trebuie să
ne îndreptăm, de a ne pătrunde tu
toții de necesitatea desfășurării.
unor eforturi continui în direcția
creșterii productivității muncii, care
să cuprindă absolut toate energiile
colectivului.
Este evocat in acest sens cazul in
stalației de. turnare, a plăcilor de
alamă m regim seini continuu. con
cepută și creată de cițiva dintre cei
mai buni maiștri și ingineri din în
treprindere. instalație cu ajutorul
căreia s-a renunțat la turnarea sta
tică, procedeu cu productivitate scă
zută și consumuri
mari de mate
riale. Se precizează că nu puțini au
fost Ia început scepticii, cer care se
indoiau de izbindă. chiar și din sim
plul motiv că ceea ee căutau să
creeze cei cițiva „curajoși" nu exista
incă in lume.
Obiectivul muncii politico-educa
tive desfășurate in prezent de co
mitetul de partid este, acela de ă
faee din acțiunea de creștere a prodirctivHătii muncii o eawză a tuturor
membrilor colectivului, o veritabilă
aețiime de masă. Se impun in «est
sens ca un început promițător ,,con
sfătuirile' cu maiștrii", consacrate
problemelor de fond ale creșterii efi
cient® întregii activități economice.
Relevant est? faptul că dezbaterea
uneia sau alteia dintre problemele
de fond înscrise pe ordinea de zi —
creșterea productivității muncii, asi
milarea de produse noi și introdu
cerea de tehnologii moderne, ridi
carea nivelului tehnic si calitativ al
producției sau reducerea cnnstimurilor de materiale, energie și com
bustibil — se realizează intr-o largă
viziune sisteraică, in sfrînsa lor in
ter condiționare.
SCHIMBUL DE EXPERIENȚA
— SUPORT AL CREȘTERII EFI
CIENȚEI MUNCII POLITICE DE
MASA. De cum intri pe poarta lirtreprinderii miniere VOIVOZI te
int'împiuă un panou pe care stă
scris : „Planul anual — îndeplinit rn
avans cu 15 de zile"'. Acesta a fost
angajamentul asumat, de reprezen
tanții oamenilor muncii din toate
sectoarele minei în recenta lor adu
nare generală. Angajament care a
devenit deja fapt împlinit. Produc
ția suplimentară a depășit de pe
acum 175 000 tone lignit.
— întregul spor de producție este

realizat in exclusivitate pe seama
creșterii productivității muncii —
precizează inginerul Mțhai losub,
directorul unității.
Realizarea planului anual cu mult
înainte de termen se daforește unor
viteze de avansare mult sporite la
combinele de înaintare. Pe această
bază, zilnic, minerii bihoreni an ex
tras, peste sarcina de plan, mai
bine de 850 tone lignit.
— Faptul că două treimi din
membrii comitetului de partid lu
crează in subteran, in sectoare di
rect productive, este de mare folos,
nu, numai in cunoașterea exactă și
oportună a problemelor cu care se
confruntă sectoarele, in organizarea
optimă a producției, pentru îndepli
nirea angajamentelor asumate, ci și
in
desfășurarea
unei
susținute
munci politico-educative in spriji
nul producției — ne spunea ingine
rul șef al întreprinderii. Emil PăIruică. secretarul comitetului' de
partid.
Experiența a dovedit că. fără mo
bilitate și suplețe, munca politică
de masă nu are eficiența scontată.
Tocmai pornind de la asemenea exi
gențe, configurarea unor acțiuni
menite să determine creșterea pro
ductivității muncii a situat in prim
plan analiza temeinică a realității
din întreprindere, descifrarea sem
nificațiilor unor teze din documen
tele de partid, apelind cel mai frec
vent Ia demonstrație ca metodă de
lucru.
—- Am apelat la întreaga paletă a
mijloacelor muncii politice de masă
— adaugă secretarul comitetutui de
partid. De fiecare dată insă, cind
am apelat Ia schimbul de experiență,
am constatat o creștere sensibilă a
eficienței activității desfășurate.
Cum e și firesc, cu precădere s-a
urmărit cunoașterea și preluarea ce
lor mai bune experiențe. Două ase
menea repere : Budoi-Nord. sector
care are in cont aproape o treime
din producția suplimentară rapor
tată pe 8 luni de întreprindere, rea
lizing viteze mari de avansare in
abataj (110 metri liniari — brigada
lui Nicușor Mendea>. implicit ran
damente maxime pe post : sectorul
Cuzap — etalon pentru buna asigu
rare a liniei de front. îndeosebi ca
urmare a ritmului ridicat înregis
trat Ia lucrările de pregătire (bri
gada lui Miron Juca — 245 metri li
niari pe lună). Șefii de sector, cei
mai destoinici brigadieri au înfăți
șat celor prezenți — in majoritate
cadre tehnico-productive. șefi de
brigadă — măsuri concrete între
prinse pentru buna organizare a
muncii, respectarea riguroasă a pro
gramelor
tehnice.
omogenizarea
brigăzilor, exploatarea judicioasă a
complexelor
mecanizate.
Firește,
acțiunea nu s-a mărginit la contac
tul nemijlocit cu experiența valo
roasă, ci s-a urmărit ulterior pro
movarea ei. încredințîndu-se sar
cini concrete unor cadre de condu
cere și specialiști. Deliberat insă
s-au organizat astfel de analize si
dezbateri la fața locului și in sec
toarele care nu și-ap realizat inte
gral sarcinile de creștere a produc
tivității. De ee această alegere ?
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE.

l’Ocmai pentru că in aceste subuni
tăți trebuie să se acționeze eu și mai
multă decizie pentru perfecționarea
activității productive, pe baza unor
programe de măsuri complexe, uni
tare. cu multe elemente de noutate
în plan tehnic, care să asigure eli
minarea neajunsurilor.
— De regula — conchidea direc
torul — nu ne întilnim Ia .astfel de
analize economice și schimburi de
experiență doar pentru a ne infor
ma despre situații pe care le aflăm
și din statisticile operative. Ne intilnim pentru a vedea cum ne-am
organizat munca, cum conducem,
dar mai ales cum gindim, de ce
n-am reușit să îndeplinim un obiec
tiv sau altul, cu ce eficiență lucrăm
și toate acestea nu pentru a ne jus
tifica. ci pentru a căuta toate solu
țiile posibile prin care să depășim
dificultățile, pentru a întări răspun
derea colectiva și a fiecăruia in par
te. Urmărim să nu răminem datori
la întrebări firești : cine trebuia să
Iacă ceea ce nu s-a făcut ; cine tre
buia să stabilească măsurile ce se
impuneau, răspunderile. termenele
de îndeplinire ; cine avea datoria să
asigure aplicarea riguroasă a pro
gramelor stabilite. în definitiv, di
namismul muncit politice înseamnă
și abordarea critică a măsurilor >■treprinse, reevaluarea unora cores
punzător noilor sareini și exigențe.
Măsura unei asemenea munci con
crete. mobilizatoare, combative față
de lipsuri o dau faptele :
■ creșterea cu 2 la sută a indice
lui de folosire a, complexelor meca
nizate și combinelor de înaintare ;
■ 80 la sută din brigăzile de la
pregătire înscriu acum in dreptul
lor viteze . mult, superioare mediei
pe întreprindere :
■ mai mult de două treimi din
brigăzire din abataje realizează pro
ductivități peste media unității.
Pe baza rezultatelor de pină acum
(productivitatea planificată a fost
depășită cu aproape 9 Ia sută), a
fructificării depline a unor aseme
nea rezerve, minerii și-au reînnoit
angajamentul asumat, urmînd ca
pină la finele anului să întregească
ia 200 000 tone producția realizată
peste plan.
Investigațiile desfășurate în cele
două unități industriale atestă inte
resul pe care i! manifestă respecti
vele organizații de partid pentru
realizarea obiectivelor ce decurg din
programul național de creștere mai
susținută a productivității muncii.
Sensul major al muncii politicoeducative desfășurate in aceste uni
tăți il constituie dezvoltarea gindirii politice și economice a oameni
lor muncii pină la nivelul superior
de înțelegere că sporirea rapidă a
productivității muncii a devenit un
imperativ vital, de care nu ne putem
lipsi fără a suporta importante
consecințe pe planul bunăstării. O
asemenea stare superioară de spirit
trebuie să cuprindă pe absolut toți
cei ce muncesc.

Ioan FRUAN
Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Cît este de mare valoarea
unor resurse materiale
aparent neînsemnate
Pe primele nouă luni din acest an. planul de colectare a materia
lelor refolosibile din sticlă a fost realizat intr-o proporție de numai
41 la sută. Industria sticlei conta insă in balanța sa de materiale pe
totalitatea resursei de cioburi prevăzute, ceea ce ar fi permis reali
zarea unor importante economii de materii prime si de energie.

Pină acum, abia o treime
din planul anual. Inainte de a
investiga cauzele care explică nive
lul foarte
scăzut
al colectărilor,
ne-am adresat directorului general
al Centralei industriei sticlei și ce
ramicii fine, ing. Victor Mocanu,
solicitind precizări în legătură cu
modul m care este organizată reci
clarea acestei resurse. Altfel spus,
au fost create cu adevărat, m
toate întreprinderile din sector, con
diții de valorificare optimă și pe sca
ră largă a cioburilor ?
— In urmă cu numai cițiva ani, se
considera că proporția ma&mă de
cioburi pentru obținerea unei sticle
de ambalaj bune nu putea să depă
șească 30—35 la sută. In prezent, pu
tem realiza sticlă de calitate — re
zistentă la șocuri mecanice și termi
ce — dintr-a compoziție cu peste
9»
Ia
sută
cioburi.
Creșterea
spectaculoasă a ponderii ciobu
rilor recuperate în amestecul de
materii prime oglindește, de fapt,
îmbogățirea cunoștințelor noastre în
procesul topirii sticlei și în ce pri
vește agregatele de topire. Mai întii,
cu ajutorul Cercetării și proiectării
de profil, au fost excluse orice im
provizații in reintroducerea cioburi
lor in circuitul productiv. Au fost adaptate rețetele clasice de fabricare
a sticlei, in funcție de compoziția
chimică a cioburilor primite. S-au
stabilit parametrii tehnologici pentru
topirea cioburilor din amestecul de
materii prime, astfel incit să se ob
țină o sticlă cit mai omogenă. Pen
tru omogenizarea chimică a topiturii,
la o serie de cuptoare, au fost adop
tate noi tehnologii, bunăoară, de barbotare cu aer comprimat. Mai mult,
pentru ca impuritățile „scăpate" in
topitură .să nu intre în compoziția
sticlei, cu ocazia reparațiilor capita
le, s-au făcut modificări constructive
ale cuptoarelor, ridlcîndu-se un fel
de „praguri" care să împiedice această poluare. Deoarece impuritățile
din cioburi ar crea grave neajunsuri
in procesul de fabricare a sticlei,
centrala noastră a depus eforturi
susținute de dotare a principalelor
întreprinderi producătoare de sticlă
de ambalaj cu instalații de condi
ționare și dozare a cioburilor. La ora
actuală, practic, toate dețin ori sint
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CREȘTEREA RĂSPUNDERII Șl SOLICITUDINII

Fapte, inițiative, preocupări
U î Ti O1N

JUDEȚELE ȚĂRII

-la baza eficienței activității de soluționare

a scrisorilor oamenilor muncii
în cadrul structurilor multiple ale
democrației noastre socialiste, dialo
gul amplu, desfășurat prin interme
diul scrisorilor și audiențelor, intre
diferite organe de partid și de stat
și oamenii muncii are o importanță
deosebită pentru perfecționarea acti
vității in toate domeniile, pentru
implicarea mai profundă a tuturor
cetățenilor in conducerea treburilor
obștești, in rezolvarea unor proble
me ale vieții economico-sociale și de
interes personal. Cum se desfășoară
activitatea de examinare și soluțio
nare a sc»teo»ilt>r oamenilor muncii,
a propunerilor si sesizărilor făcute
de cetățeni la- Comitetul municipal'
de partid și la Consiliul popular mu
nicipal Slobozia, precum și in intreprinderi și instituții din -această lo
calitate ?
Analize temeinice, grijă și recepti
vitate sporite. Merită subliniat de la
început faptul că organele munici
pale de partid și de stat, activiștii
lor. cadrele de conducere din unități
economico-sociale manifestă o preo
cupare sporită pentru rezolvarea cu
grijă, in conformitate cu hotăririie
de partid si legile țării, a propune
rilor, sugestiilor, sesizărilor și cere
rilor cu care li se adresează oamenii
muncii. Așa se și explică, in bună
măsură, de ce tot mal mulți cetățeni
vin cu încredere Ia conducerile res
pectivelor unități, precum și la or
ganele locale din municipiu, semnalind nu numai chestiuni de ordin ge
neral, ci.-cu , preponderență, proble
me de interes social mai larg. Si vin
cu convingerea, sprijinită pe fapte,
că acestea vor fi analizate și solu
ționate cu toată solicitudinea.
Bunăoară, la Combinatul de îngră
șăminte chimice, la sugestia unor,
oameni ai muncii. întregul . colectiv
participă la activitatea de reparații
și întreținere a utilajelor și instala
țiilor. Pe lingă alte avantaje, această
acțiune contribuie la creșterea grijii
și răspunderii in exploatarea capa
cităților de producție. Cercetarea atentă in primul semestru a unor se
sizări privind unele nereguli semna
late la sectorul aprovizionate din
cadrul întreprinderii „Avicola“-Slobozia a permis luarea măsurilor nece
sare pentru înlăturarea neajunsuri
lor și sancționarea celor vinovați. La
alte unități, Întreprinderea de ulei,
combinatul chimic, I.C.l.L. au fost
rezolvate unele probleme de produc
ție privind folosirea rațională a uti
lajelor și capacităților de producție,
mai buna organizare a muncii, eco
nomisirea energiei prin imbunătățirea sistemului de funcționare a unor
instalații etc.
Tot pe baza propunerilor făcute de
cetățeni prin acrișori si la audiențe,
reparațiile la părțile comune din
bloeurile de locuit se execută cu în

șiși locatarii, valorifieindu-se astfel
calificarea și experiența acestora. De
asemenea, aproape 5» la sută din re
țeaua de termoficare a municipiului
a fost construită cu locatarii din
blocuri, deci cu beneficiarii acesteia.
Bune rezultate a obținut consiliul
popular prin conlucrarea eu cetățe
nii in domeniul gospodăririi și în
frumusețării localității. Cu participa
rea acestora, a colectivelor unităților
de pe raza municipiului, ca să ne
referim doar Ia un singur aspect,
au fost reparate străzi, s-au amena
jat peste 130 ha spații verzi, ș-au
plantat mii și mii de pomi, la fieca
re locuitor revenind acum 3 arbori.
Iar la întreținerea și gospodărirea
spațiilor verzi sint antrenate și co
lectivele din diferite unități econo
mice și instituții. Astfel, die parcul
central răspunde Combinatul de in-

însemnări
din municipiul Slobozia
grășăminte chimice. ..Parcul copilu
lui" a fost încredințat, spre suprave
ghere.
întreprinderii
de ulei, de
..Parcul tineretului" se ocupă elevii
liceelor etc.
Problemele semnalate de oamenii
muncii — rezolvate pe plan local, in
unitățile <le bază. Din examinarea
conținutului scrisorilor și audiențe
lor rezultă că marea majoritate a
problemelor
ridicate de oamenii
muncii sint de competența unităților
de bază — întreprinderi, instituții
etc. — unde, de altfel, ișt și găsesc
pină la urmă soluționarea. Avind in
vedere acest lucru este imbucurător
să constatăm
consecvența cu care
comitetul municipal de partid acțio
nează pentru ca in toate unitățile de
pe raza municipiului Să crească so
licitudinea cu care sint examinate și
rezolvate propunerile, solicitările și
sesizările oamenilor, pentru Ca ele
să-șl găsească soluționarea operativă
pe plan local.
..In coordonarea activității de re
zolvare a scrisorilor — ne spunea to
varășul Ion Nanu. secretar al Comi
tetului municipal Slobozia al P.C.R.
— urmărim permanent ridicarea ca
lității, îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă și în acest impor
tant domeniu. Considerăm că una
dintre condițiile desfășurării la un
nivel calitativ superior a muncii cu
scrisorile este mutarea pe teren a cen
trului de greutate m rezolvarea sesi
zărilor, adică în chiar unitățile de
bază. De aceea acționăm pentru ca toți
factorii de conducere din întreprin
deri, instituții etc., de pe raza mu- ?
nicipfului, organizațiile de partid și

activul de partid din cadrul acestora
sâ manifeste mai multă răspundere
.și receptivitate față de toate proble
mele de interes general sau indivi
dual pe care le ridică oamenii mun
cii. să le rezolve operativ. Ia fața
locului".
într-adevăr. multe acțiuni inițiate
in această direcție, constatate cu pri
lejul analizei întreprinse, confirmă
aceste afirmații. Iată doar una din
tre ele. întrucit numeroase scrisori
și audiențe adresate comitetului mu
nicipal de partid Și consiliului popu
lar priveau solicitări de locuințe —
deși există reglementări clare care
prevăd că rezolvarea acestor pro
bleme este de competența conduce
rilor colective din unități — s-au or
ganizat in întreprinderi acțiuni pen
tru mai buna popularizare și cunoaș
tere a prevederilor legale. Totodată,
s-a stabilit ca asemenea, solicitări să
fie discutate și rezolvate in colecti
vele de muncă, în secții și ateliere
pe baza listelor de priorități, luindu-se, in același timp, și alte mă
suri pentru mai buna gospodărire și
redistribuire a fondului locativ pus
la dispoziția unităților.
Evidențiind experiența bună dobindifă în munca cu scrisorile, nu
putem să nu relevăm și unele nea
junsuri in această activitate. Persis
tă. astfel, cazuri de lipsă de operati
vitate in rezolvarea unor sesizări,
privind executarea lucrărilor de în
treținere și reparații la unele imobi
le de locuințe (cum am infinit, de
pildă, la unitatea de gospodărie co
munală și locativă).
Conducerile
unor unități de pe raza municipiului
n-au putut beneficia de sprijinul și
contribuția comisiilor pentru scrisori
și audiențe din cauză că acestea au
o activitate nesatisfăcătoare (cum ar
fi la întreprinderea de legume și
fructe, direcția comercială). De ase
menea. se constată încă frecvente ca
zuri de analiză formală in ce priveș
te modul de soluționare a scrisori
lor m unele unități, ceea ce nu ajută
la dezvăluirea cauzelor care gene
rează respectivele sesizări, incit con
cluziile rezultate să poată fi valori
ficate pe un plan mai larg.. (Aseme
nea lipsuri s-au constatat la între
prinderea de transporturi auto, fila
tura de bumbac, întreprinderea agri
colă de stat).
Sint tot atîtea motive pentru ca
atenția comitetului municipal de
partid să fie îndreptată spre întări
rea controlului de partid asupra
muncii cu scrisorile și desfășurării
audientelor in toate unitățile de pa
raza municipiului.

Gheorqhe PAR VAN i
Mihai V1ȘO1U
V
O" corespondentul „Scinteij*;?

in curs de dotare cu asemenea insta
lații parțial ori complet mecanizate.
Acestea cuprind spălătoare rotative,
în care apa îndepărtează impuritățile
solubile, benzi de sortare permițînd
îndepărtarea unor impurități ca pie
tre, bucăți de material plastic etc., unele instalații chiar un deferizator
electromagnetic pentru îndepărtarea
capsulelor metalice, a altor impuri
tăți metalice de dimensiuni reduse și,
în fine, o moară pentru măcinarea
cioburilor.
— Sinteți, prin urmare, pregătiți să
preluați orice cantitate de cioburi ?
— Am putea folosi anual cel puțin
300 mii tone, dar în nouă luni am
primit numai 68 500 tone, adică abia
o treime din cantitățile prevă
zute prin planul pe acest an. De
geaba dispunem deci de tehnologii,
de capacități pentru reciclarea cio
burilor dacă lipsesc tocmai cioburile,
iar atunci cind vin sint puternic con
taminate cu impurități. Nici cele mai
automatizate linii de condiționare nu
pot face minuni, nu pot asigura ob
ținerea unei sticle de calitate din
cioburi amestecate din abundență cu
tot felul de impurități.
— Mai intii de toate, se impune
cleci perfecționarea activității de co
lectare. Ce trebuie să se aibă in ve
dere in acest sens ?
— Firește, in primul rînd, să
hi se împlinească mai vechiul,
dai' desconsideratul deziderat ca
activitatea de sortare a cioburilor pe
culori și fără impurități să inceapă
din start, de la întreprinderile care
utilizează ambalaje dc sticlă, mai
ales de la liniile de spălare, umplere
și pasteurizare a recipienților din
sticlă, unde problema se poate rezol
va relativ simplu, prin amplasarea
unor conteinere destinate în exclusi
vitate depozitării cioburilor. Pentru
ca manipularea să se poată face me
canizat, ar trebui insă ca furnizorii
de cioburi să ia drept model unul
din cele trei tipuri de conteinere
ușor manevrabile concepute de insti
tutul nostru de profil, special pentru
colectarea sticlei. Cît privește impiedicarea poluării cu pămint a ciobu
rilor. in acest sens, ar fi suficient ca
furnizorii Să-și betoneze spațiile de
depozitare. Iată însă și un alt dezi
derat : repartițiile de ambalaje din
sticlă, pe întreprinderi, să fie însoți
te de obligativitatea ca beneficiarii
să rctumeze cioburile rezultate din
fluxul tehnologic chiar furnizorului
de la care au primit ambalajul. Cu
alte cuvinte, I.A.S. Murfatlar. bună
oară, dacă primește ambalajele de
sticlă d'e la întreprinderea de gea
muri din Tirnăveni, să returneze cio
burile tot acesteia, și nu altei între
prinderi care lucrează după alte re
țete. In fine, ar fi necesar să se ana
lizeze oportunitatea stabilirii unor
prețuri diferențiale pe sortimente de
cioburi, ceea ce ar fi stimulativ pen
tru colectarea selectivă a acestei re
surse.

Isprăvile „intrușilor" de
pe traseul sticlei. sînt încă

FRUMOASELE IMAGINI
DIN OGLINDA SOMEȘULUI
Seara, în apele un
duitoare ale Someșu
lui, intre vechiul
și
noul pod rutier, se oylindește
imaginea
unuia dintre cele mai
frumoase ansambluri
de locuințe și edificii
publice: noul centru
civic al municipiului
Satu Mare. Asemenea
„oglinzi" cu imagini
arhitecturale stenice,
create de constructori,
se înalță și pe celelal
te segmente de-a lun
gul- Someșului, de la
intrarea și pină la ie
șirea riului de pe raza
municipiului.
Con
strucții moderne, ctito
rite in anii socialis
mului, cu deosebire in
perioada care a trecut
de la Congresul al
IX-lea al partidului.
Căci și aici, la Satu
Mare, ca pretutindeni
in țară, s-au construit
noi ansambluri și car
tiere întregi (dintre
care cel mai mare
poartă chiar numele
riului Someș), care
dispun de toate utili
tățile și serviciile ne
cesare unui trai demn,
civilizat.
Cea mai recentă rea
lizare de acest fel și-a
semnat certificatul de
naștere pe malul sting
al Someșului, in apro
pierea
Întreprinderii
de utila} minier, de
care se leagă organic
atit prin numărul mare
de oameni ai muncii
de aici, care s-au mu
tat. cu familiile in

blocurile noului car
tier, cit și prin racor
darea la rețeaua de energie termică a uzi
nei. Noul ansamblu de
locuințe numără 3 350
apartamente, urmînd
ca in final să li se mai
adauge alte 500 de apartamente. In străda
nia edililor de a în
cheia cit mai repede
acest nou și temeinic
capitol din biografia
urbanistică a munici
piului, pentru că alte
proiecte edilitare, in
clusiv un nou ansam
blu de locuințe, ur
mează să fie transpuse
în viață, la punctele
de lucru din cartier se
înregistrează o activi
tate intensă. Deși o
parte din cartier este
incă in fază de con
strucție. el lasă să i se
întrevadă o serie de
caracteristici
care-i
conferă, in comparație
cu altele, un plus de
frumusețe și confort.
Despre acestea ne-a
vorbit directorul în
treprinderii de antre
priză construcții-montaj Satu Mare, ingine
rul Tiberiti Kovari.
— Conceput in sis
tem celular, spre a-l
face mai aerat, mai
spațios, noul cartier
dispune, in cadrul fie
cărei asociații de loca
tari in parte, de utili
tățile necesare, fiind
prevăzut și cu un nu
măr corespunzător de
drumuri, alei,
spații
verzi și de joacă pen

tru copii. La parterul
blocurilor sint amena
jate sau se află
in
curs
de
amenajare
spații adecvate pentru
numeroase unități co
merciale și prestări de
servicii către
popu
lație, In cadrul efortu
rilor ce se fac in ju
deț pențru dezvoltarea
surselor de energie ne
convențională se în
scrie și încheierea, in
acest cartier, a acțiu
nii de dare in folosin
ță a panourilor solare
instalate pe acoperi
șul unor blocuri, care
asigură încălzirea apei
menajere pentru 2 000
de apartamente.
Deschizind „fereas
tra"
spre
viitorul
foarte apropiat, men
ționăm că la „doi
pași"
de cartierul a
cărui construcție se va
încheia nu peste mul
tă vreme, se toarnă
fundațiile la primele
blocuri dintr-un alt
nou ansamblu de locu
ințe, care se va numi
„Carpați 2“.
Hotărit lucru, șira
gul de bijuterii edilitar-urbanistice
care
s-au ridicat și se ridi
că de o parte și de alta
a Someșului atestă că
sătmărenii au. intr-a
devăr, vocația unor
ctitorii de toată fru
musețea.

Octav GRUMEZA
corespondentul
„Scînteii"

foarte multe cazurile' de încălcare a
normei — și așa prea „îngăduitoare"
— care prevede existența în cioburi
a maximum trei la sută impurități.
După cum afirmă insă specialiștii
din centrala industriei sticlei și din
unități subordonate, aceste impuri
tăți reprezintă uneori pină la... 30 la
sută din loturile de cioburi primite.
S-ar cuveni, așadar, ca fiecare fur
nizor de cioburi destinate reciclării
să știe ce daune produc corpurile
străine, in drumul lor pe traseul
sticlei.
• Impuritățile metalice, atit fe
roase, cit și neferoase, pe lingă fap
tul eă afectează calitatea topiturii de
sticlă, ele deteriorează materialele
refractare foarte scumpe din care
sint zidite cuptoarele de topire, in
special vatra acestora, scurtindu-le
simțitor „viața" și provocind apoi
frecvente stagnări ale mașinilor au
tomate de prelucrare a sticlei. Cit
privește aluminiul, pe lingă faptul
că deteriorează grav cuptorul, mai
provoacă și defecte în produsele de
sticlă.
• Contaminarea cu substanțe orga
nice (resturi alimentare, hirtie ele)
alterează culoarea sticlei.
• Prezența unor cioburi de alte
culori „alterează" compoziția sticlei
de bază,
cauzînd
neomogenități,
ceea ce este în detrimentul proprie
tăților fizico-chimice ale produselor
obținute.
„Efectul bumerang" al impurilicării cioburilor este, poate, mai puțin
cunoscut. „Nu-i de mirare, de vreme
ce sint făcute din cioburi". Acest co
mentariu punctează de cele mai mul
te ori incidente de genul : o sticlă de
apă minerală se sparge singură, așa,
din senin ; un borcan aparent nor
mai. tocmai cind torni gemul fier
binte de gutui. se „desparte" în două,
compromițind astfel deliciosul conți

nut ; cite o sticlă ori un borcan nea
petisant vărgat, cu bule de aer sau
chiar cu ciudate inserții metalice,
„refuză" să-și Îndeplinească menirea,
plesnind atunci cind. acasă ori pe
liniile tehnologice ale fabricilor de
conserve, se trece la sterilizarea pre
paratelor culinare. Vina calității ne
corespunzătoare a acestor ambalaje o
poartă, in multe cazuri, tocmai cei
care, cu candoare, dau vina pe bie
tele cioburi. Și aceasta, deoarece, așa
cum precizează specialiștii din cer
cetare și din industrie, scăderea ca
lității ambalajelor de sticlă este de
terminată de gradul mare de impurificare a cioburilor. Or, cine poluea
ză cioburile, aruncindu-le de-a val
ma, cu alte reziduuri ? Deseori, toc
mai utilizatorul ambalajelor de sti
clă, fie că este vorba de lucrătorul
din industria de conserve, din re
țeaua de alimentație pubtică ori...
fiecare dintre noi, acasă, in propria
gospodărie.
Ce-i drept, parc mai simplu să ri
dici pretenții de calitate decit să con
tribui cu ceva la aceasta. Așa rezul
tă și din atitudinea unor reprezen
tanți ai Ministerului Industriei Ali
mentare și al Achiziționării Produ
selor Agricole, cu ocazia unei con
sfătuiri organizate nu de mult de
Ceritrala industriei sticlei, in vederea
actualizării standardului tehnic de
ramură, adică a condițiilor tehnice
și de calitate pe care trebuie să le
indeplinească cioburile primite..
Pe motiv că numai trei fabrici de
conserve au instalații de spălgre a
cioburilor, respectivii reprezentanți
pur și simplu n-au acceptat condiția
propusă de sticlari ca resturile ali
mentare să dispară din materialele
vitroase care Iș sint oferite spre re
ciclare. Și nu există nici măcar scuza
că se ignoră consecințele acestei aparent puțin grave impurificări. Se
știe doar prea bine că resturile ali
mentare din cioburi influențează
atmosfera din cuptoarele de topit,
provocind apariția in sticlă a unor
incluziuni gazoase și, implicit, di
minuarea rezistenței mecanice și ter
mice la șocuri, la presiune, conse
cință ce se poate constata chiar pe
liniile de uipplere ale fabricilor de
conserve.
— N-a fost acceptată nici cerința
noastră de a fi eliminate, incă din
start, dăunătoarele capsule și capa
ce metalice de pe gitul sticlelor spar
te, prin folosirea unor dispozitive
concepute în acest scop, așa tă n-am'
reușit să ne punem de acord cu unul
dintre marii noștri furnizori de cio
buri, afirmă ing. Iulia Floru, de la
serviciul tehnic din centrala indus
triei sticlei.
(

La reciclarea sticlei — ex
cluse orice improvizații.
cent, la întreprinderea de geamuri
din Tirnăveni — unitate care a ofe
rit și continuă să ofere modelul eta
lon de reciclare optimă a sticlei pen
tru întreaga industrie de profil — a
fost realizată o mare instalație de
condiționare a cioburilor, care reali
zează spălarea, deferizarea, sortarea,
concasarea și dozarea lor. Printr-un
efort de autodotare, specialiștii din
Tirnăveni au extins această instala
ție, automatizînd-o complet. Acum
se poate spăla și condiționa, în așa
fel incit cioburile să devină cit mai
„digerabile" pentra industrie, o can
titate de cel puțin 130 de tone de cio
buri pe zi. Intervenția omului se li
mitează la supravegherea instalației.
Operațiunile de incărcare-descărcare
a cioburilor și de alimentare a liniei
de condiționare sint deci automate ;
spălarea se face cu apă caldă in
eontracurent, intr-un spălător rota
tiv, apoi se trece la concasare și de
feri zare.
-r- Țotuși, a mai rămas și o opera
ție manuală ; înlăturarea pietrelor, a
altor incluziuni neferoase care, din
păcate, sint prezente incă in loturile
de cioburi primite, afirmă ing. Flo
rin Breda.
După înlăturarea acestor „intruși",
se mai face o deferizare suplimenta
ră, apoi cioburile se transportă cu un
elevator și cu benzi la cuptoare, unde
alimentarea se face tot automat. Această temeinică „toaletă" a cioburi
lor se răsfringe pozitiv asupra cali
tății sticlei obținute. Astfel, s-a pu
tut spori la 95 Ia sută proporția de
materiale refolosibile din pasta de
sticlă, întreprinderea din Tirnăveni
folosind acum, in medie, pe an, peste
28 mii tone de cioburi. Persistă insă
unii factori care mai îngreunează
procesul de omogenizare a pastei,
ceea ce se traduce printr-o rezisten
ță uneori scăzută la șocuri termice
și presiune a buteliilor obținute. Mai
intii de toate, este vorba de calita
tea cu totul necorespunzătoare a
unor loturi de cioburi pe care insta
lația de condiționare, oricit de bună
ar fi ea, n-o poate „drege" în mod
miraculos. Mari dificultăți creează și
faptul că întreprinderile beneficiare
ale ambalajelor de sticlă nu au obli
gația de a trimite fabricilor furni
zoare, și nu altor unități de valorifi
care, cioburile rezultate pe liniile de
producție.

IN LOC DE CONCLUZII,
CITEVA TERMENE DE REFERINȚĂ
• Colectarea selectivă pe culori a cioburilor nu este o utopie. Urmind
exemplul Suediei, „pionieră" in utilizarea masivă a acestei resurse, un mare
număr de țări industrializate respectă cu strictețe normele privind proporția
maximă admisă de cioburi de alte culori in cioburile destinate reciclării.
Astfel, bunăoară, prezența de cioburi colorate in cele albe este de maximum
0,05 la sută în R.F. Germania, de 0,5 la sută in Cehoslovacia, de 1,5 la sută
in Elveția și Anglia. Cit privește proporția maximă de „brune" admisă
in cioburile destinate fabricării de sticlă verde — cea mai puțin pretențioasa
dintre sticlele de ambalaj —, aceasta este de 5 la sută in Cehoslovacia, 10
la sută in Anglia și 15 la sută in R.F.G.
• Comparativ cu 3 la sută impurități in cioburi, cit admite clauza pre
văzută la noi in contractele cu furnizorii de sticlă spartă, normele dintr-o
serie de țări ale lumii apar de-a dreptul draconice. Astfel, Corporația pro
ducătorilor de ambalaje de sticlă din S.U.A. admite cel mult 0,12 la sută
impurități. $i mai mare strictețe la sticlarii din Suedia, Danemarca, Elveția
și R.F.G., unde procentul admis este de ordinul a zero virgulă zero și abia
citeva sutimi...

Ioana DABU
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OCTOMBRIE SEMĂNATUL CULTURILOR DE TOAMNĂ ]
TREBUIE ÎNCHEIAT PE TOATĂ SUPRAFAȚA PLANIFICATĂ! J
STADIUL ÎNSĂMÎNȚÂRILOR DE TOAMNĂ
In județul Cluj pot fi
obținute recolte mai mari
de griu și orz. față de cele
realizate pinii in prezent.
Este concHuzia ce se des
prinde dimtr-o lucrare editată de secția de propa
gandă a comitetului jude
țean de partid și direcția
generaiă a agriculturii ju
dețului în care este redată
experiența unităților frun
tașe la cultura griului și
orzului «și sînt precizate elementeje tehnologice la
aceste culturi. La afîrșitul
lucrării, difuzată în toate
unitățile agricole ale ju
dețului, se arată : „Pe baza
indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
date la consfătuirea cu
activul de partid și de stat
din agțricultură au fost sta
bilite programe de măsuri
privind pregătirea și desfă
șurarea campaniei agrico
le de toamnă. Programul
prevede
insămînțarea a
71 792 hectare, din care
55 650 hectare cii griu și
11 300 hectare cu orz. Ju
dețului nostru ii revine
sarcina să realizeze o pro
ducție medie de 4 500 kg
griu și orz la hectar." Am
insistat mai mult asupra
acestor elemente pentru
că, în raidul-anchetă orga
nizat în unități agricole
din județ am urmărit cum
se îndeplinesc măsurile
preconizate acum, cind se
pun bazele viitoarei recol
te de gțîu (insămînțarea
orzului
fiind încheiată).
Pe baza celor constatate se
poate aprecia că, în ge
neral, se respectă prevede
rile din programul amintit.
Spunem „in general" pen
tru că sînt și excepții. Ne
vom opri atît asupra unora,
cit și a altora.
Pentru
. documentarea
noastră am ales mai multe
unități agricole care în
acest an au realizat recol
te nesatisfăcătoare la cul
tura
cerealelor
păioase.
între acestea sint cele din
consiliul agroindustrial Dej.
Inginerul Victor Tătaru,
director adjunct al di
recției agricole, care ne
însoțește în raidul nostru,
ne spune că, la indicația
comitetului
județean de
partid, au fost analizate
cauzele care au determinat
ca in acest an producția
să fie nesatisfăcătoare, stabilindu-se.
totodată. un
program de măsuri. întrucit terenurile au o per
meabilitate slabă, se execu

tă pe suprafețe apreciabi
le lucrări de scarificare și
afînare adincă. Exceptind
cooperativele agricole Cuzdrioara și Mica, celelalte
au terenuri acide, ceea
ce a determinat direcția agricolă să le repartizeze
mai multe amendamente.
Au și fost aplicate în această toamnă 4 300 tone

Dej. aflat de față. Pentru
a se asigura mărunțirea
terenului folosim tractorul
A 1 800 cu disc greu. Acest
utilaj, foarte necesar în această perioadă, îl folosim
in două schimburi". • Șeful
fermei aprecia că însămînțîndu-se zilnic 30 hectare,
în 3—4 zile lucrarea se va
încheia. Da, ritm bun de

Specialistul
nu se informează,
ci controlează!

La cooperativa agricolă Dezmir, insămînțările se fac
numai în teren bine pregătit

pe 845 hectare și urmează
să mai fie primite încă
1 000 tone. Totodată, uni
tățile agricole din acest,
consiliu au fost sprijinite
să-și procure 587 tone se
mințe din categorii biolo
gice superioare, fată de un
necesar de 815 tone.
Am urmărit cum se ma
terializează aceste măsuri
în
cooperativa
agricolă
Mica, mai exact pe terenu
rile fermei conduse de
Ivan Oliver. Aici erau con
centrate mai multe trac
toare la arat, pregătirea
patului germinativ și semă
nat. „Pentru a grăbi lucră
rile. am adus și 9 tractoa
re de la secția de mecani
zare Unguraș a asociației
pom: cole — ne spune Vir
gil Oros, directorul S.M.A.

lucru la semănat, îrisă se
constată și o excepție la
calitatea pregătirii terenu
lui. Pe sola respectivă au
rămas multe resturi vege
tale care erau îngropate cu
gfeu sub brazdă. Directorul
adjunct al direcției agrico
le ne spune că a luat
.măsuri pe loc ca și la
C.A.P. Mica să se proce
deze ca în cele mai multe
locuri din județ unde res
turile vegetale sînt strînse
în totalitate.
Și in alte cooperative agricole din consiliul agro
industrial Dej se muncește
intens Ja semănat. Dova
dă ? Pe ansamblul consi
liului au fost însămințate
1 000 de hectare din cele
3 464 hectare prevăzute a
se cultiva cu griu.

Din lucrarea pe care am
amintit-o la început și pe
care am luat-o drept ghid
in raidul nostru am reți
nut prevederea că : „Lu
crările de pregătire a tere
nului și semănat se vor ef'ectua în mod obligatoriu
numai în prezența inginerilor-șefi de unități și șefi
lor de ferme' care nu vor
admite nici o abatere de
la normele stabilite". Con
stituie un
fapt
pozitiv
că, aproape peste tot, spe
cialiștii se aflau in cîmp,
alături de mecanizatori.
„Trebuie să urmărești la
fața locului ca toate ele
mentele tehnologiei să fie
aplicate punct cu punct —
ne spune inginerul Aurel
Onacă de la C.A.P. Dezmir.
In acest fel noi am reali
zat 6 000 kg orz și 3 800 kg
griu la hectar. Mai ales în
condițiile climatice ale acestei toamne, cînd solul se
lucrează greu, trebuie să-i
sprijini permanent pe me
canizatori". Si într-;adevăr
aici, la Dezmir, se face un
semănat de foarte bună
calitate. De asemenea, la
cooperativa agricolă din
Răscruci, șeful de fermă,
loan Pușcaș, iși împărțea
timpul intre cele două
puncte tinde erau concen
trate principalele forțe : la
recoltarea sfeclei de zahăr
— terenul de aici urmînd
să fie pregătit pentru se
mănat — și la însămințări.
Iar exemplele bune ar pu
tea continua. Mai există
însă și excepții. Pe terenu
rile asociației economice
intercoOperatiste de crește?
re a bovinelor de la Iclod,
tractoristul Ioan Pop își re
gla semănătoarea cu ajuto
rul celor veniți să-i aducă
sămînța. Pe șeful de fermă.
Vasile Rusu, l-am găsit la
sediul unității, fără să poa
tă da o explicație de ce nu
se afla în cîmp. Tot la bi
rou se afla și Pahone Pop,
inginerul-șef al consiliului
agroindustrial Iclod. Nu-i
întîmplător deci că în ca
drul acestui consiliu nu se
însămînțase nici un hectar
din cele 2 569 prevăzute a
se cultiva cu griu. Trebuie
acționat ferm ca toți spe
cialiștii să-și desfășoare ac
tivitatea pe teren, acolo
unde se pun bazele viitoa
rei recolte de grîu.

loan HERȚEG
Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"
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Sămînță de calitate,

dar și priceperea de a o folosi
De la bum început se poate aprecia
că măsurile stabilite de comanda
mentul județean pentru agricultură
privind executarea însămînțărilor de
toamnă intr-un timp scurt și la un
nivel calitativ superior sint transpu
se cu fermitate în viață. O primă
dovadă că așa stau lucrurile o con
stituie încheierea,
încă de săptămina trecută, a semănatului orzului
pe întreaga suprafață planificată de
58 850 hectare, precum și a orzoaicei,
rapiței pentru ulei și culturilor
furajere. O a doua dovadă conclu
dentă ne este furnizată de ritmul
.intens înregistrat în majoritatea uni
tăților agricole de stat și cooperatiste
la semănatul griului, cultură cerea
lieră care în final va ocupa o su
prafață de 164 240 hectare. „Compa
rativ cu alți ani, campania din
această toamnă a fost mult mai bine
pregătită, avînd asigurat front de
lucru corespunzător
ca urmare a
executării mult mai devreme a ară
turilor și pregătirii la un înalt nivel
calitativ a patului germinativ — ne
spune inginerul Marcel Urechescu,
directorul general al direcției agri
cole județene. Trebuie adăugat, de
asemenea, că peste tot s-a procurat
din timp sămînța necesară numai din
soiuri valoroase, care a fost tratată
cu toată grija pentru a se evita apa
riția unor boli specifice și a dăună
torilor. Trăgînd învățămintele cuve
nite din experiența acestui an, am
adus unele îmbunătățiri tehnologiei
culturii griului, astfel ca și în con
dițiile deosebite din această toamnă
săracă in precipitații să se execute
numai lucrări de cea mai bună cali
tate și in perioada optimă".
In unitățile din consiliile agroin
dustriale situate în zona colinară a
județului semănatul după cum este și
firesc e mai avansat. La Făget,
Bethausen, Lugoj semănătorile lu'-------------------- .-----------------------------------

crează grupat cite 4—5 mașini la un.
.loc aflate sub îndrumarea directă a
inginerului-șef al unității, specia
list și om de decizie în același, timp,
care intervine prompt atît pentru
corectarea reglajelor, cît și pentru
aplicarea altor măsuri care să asi
gure calitatea
ireproșabilă a lu
crărilor și un ritm de semănat co
respunzător.
Consemnind că viteza stabilită la
semănatul griului este în creștere,
ceea ce permite aprecierea că în ju
dețul Timiș insămînțarea griului se

TIMIȘ
va efectua în perioada optimă, vom
înfățișa în continuare mai pe larg,
cîteva din măsurile luate pe ■ plan
local pentru generalizarea în această
toamnă a experienței unităților
fruntașe, ca una din condițiile de
bază pentru
obținerea de recolte
mari de griu și orz în anul viitor.
Astfel. începînd din această toamnă,
toate semănătorile de care dispun
unitățile agricole timișene au fost
modificate, micșorindu-se distanța
intre rinduri de la 12,5 cm la
8,3—10 cm, ceea ce asigură o repar
tizare mai uniformă a semințelor în
sol, respectiv un spațiu de nutriție
mai bine împărțit. O altă, măsură
menită să contribuie la realizarea
producțiilor planificate se referă la
asigurarea încă de la semănat a
desimii optime prin incorporarea
unui număr corespunzător de boabe
germinabile pe metru pătrat pentru
fiecare soi în parte. Astfel, pe baza
experienței dobindite în anii ante
riori, a rezultatelor cercetărilor
efectuate la Institutul agronomic Ti
mișoara și Stațiunea de cercetări
agricole Lovrin, și în funcție de ni

velurile producțiilor ce trebuie atin
se, pentru soiurile timpurii se asi
gură minimum 750 boabe germina
bile. pentru soiurile cu perioadă de
vegetație mijlocie — 700, iar pentru
soiurile tardive — 650.
îmbunătățiri s-au adus și în pri
vința amplasării culturii griului
după cele mai
favorabile plante
premergătoare.
Astfel, suprafețele
semănate eu griu după griu, și
aceasta numai in anul 1, au fost di
minuate reprezentind doar 14 la sută
din total, acestea fiind rezervate
numai soiului „Libelula". In schimb,
au crescut la dublu suprafețele am
plasate după plante leguminoase și
floarea-soarelui,
care
reprezintă
acum 27 la sută. Avînd în vedere că
recoltarea porumbului s-a încheiat,
s-au creat condiții pentru sporirea
suprafețelor ce vor fi semănate
după această bună plantă premer
gătoare.
Este de menționat, totodată, ca o
măsură obligatorie pentru toate uni
tățile agricole, faptul că fertilizarea
cu îngrășăminte chimice a terenurilor
destinate culturii griului se efectuea
ză numai pe baza cartărilor agrochimice și a recomandărilor specia
liștilor din cercetare și învățămintul
agronomic superior. Toate aces
te măsuri, la care trebuie adău
gate grija și răspunderea perma
nente ale specialiștilor din producție,
ale consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole pentru respectarea cu
strictețe a fiecărei verigi din tehno
logia griului, dau garanția că agri
cultorii din județul Timiș, dato
rită măsurilor politico-organizatorice luate de comitetul județean de
partid, vor încheia la timp și în
bune condiții semănatul griului.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"
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INIȚIATIVE DEMNE DE URMAT
O soluție ingenioasă posibil
de aplicat și în alte locuri
Datorită unor condiții
obiective,
cu numai o săptămînă în urmă, la
cooperativa agricolă Stănești jude
țul GIURGIU, se înregistrase o mare
răminere în urmă la pregătitul tere
nului pentru însămînțările de toam
nă. Ca urmare a timpului înaintat,
soluția de a executa arătură normalănu mai era posibilă pentru că, prac
tic, terenul nu ar mai fi avut posi
bilitatea acelei odihne de 10—14 zile
necesare pină Ia efectuarea însămîn
țărilor. Atunci, cineva a făcut obser
vația că întreaga suprafață de 450
hectare ce urma a fi arată fusese
ocupată cu premergătoare tirzii, ca
soia, cartofi și alte, culturi și deci
trebuie găsită o soluție pentru pre
gătirea rapidă a terenului. Așa a in
trat în acțiune spiritul de inițiativă
și de buni gospodari al mecanizato
rilor de la S.M.A. Giurgiu, care au
trecut direct la pregătirea patului
germinativ,
fără a mai
executa
arătura. Cum ?

Inginerul Stelea Jantea, directorul
acestei unități, ne furnizează unele
amănunte : „Mai intii am constituit
o formație de mare productivitate,
alcătuită din 4 tractoare tip A-1800.
Apoi, la fiecare tractor s-au cuplat
grape cu discuri grele. Coordonarea
lucrării a fost încredințată ingine
rului-șef al cooperativei. Stelian Pe
lin, și maistrului Grigore Sărăcilă,
șeful secției S.M.A.. cate, împreună
cu cei 4 mecanizatori au lucrat pe
baza unui program non-stop. zi și
noapte. Fiecare tractor a reușit să
realizeze in medie cite 20 hectare pe
zi. Af marea terenului s-a făcut fără
nici un rabat de calitate, pînă la
adîncimea de 18 cm. Și trebuie să vă
spun că sintem foarte mulțumiți de
lucrarea executată de acești oameni".
Intr-adevăr, ieri am aflat că în nu
mai 5 zile și la cooperativa agricolă
din Stănești s-a intrat în normal, că
întreaga suprafață destinată
însămîntării .griului a . fost pregătită .'i.Ti,',
ccle~mai 6une condiții. (loh Manea).

Din primele zile - viteze
sporite de lucru

Numeroase utilaje au fost concentrate la pregătirea terenului, în vederea însămințării griului la ferma nr. 3 a
cooperativei agricole Mica

SUCEAVA
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Precipitațiile căzute la sfirșitul
săptămînii trecute au creat condiții
bune pentru insămînțarea culturilor
de toamnă, lucrare care se realizea
ză sub semnul calității, al hotărîrii
pentru a pune baze solide recolte
lor viitoare. S-a încheiat însămințarea orzului, orzoaicei și culturilor
furajere, iar acum in județul
IALOMIȚA se desfășoară din plin
semănatul griului pe cele aproa
pe 80 000 hectare. Demn de re
marcat este ritmul de lucru înre
gistrat în această săptămînă, care a
depășit 8 000 hectare pe zi. Merită
evidențiat, de asemenea, că declan
șarea campaniei pentru însămințarea culturilor de toamnă a început
din vară, ceea ce a permis încheie
rea arăturilor pe toate suprafețele la
15 septembrie și pregătirea patului
germinativ pe mai bine de 65 000
de hectare.
Fiecare
solă a fost
curățită de resturi vegetale, iar grăturile au fost efectuate la adîn
cimea stabilită. Pînă la căderea
ploilor, la realizarea patului germi
nativ. pentru mărunțirea bulgărilor
s-a acționat cu tăvălugi cu pinteni,
iar discuirea s-a efectuat de-a lun
gul, de-a latul și în diagonala parce
lei. Acum, pregătirea se realizează
doar printr-o lucrare cu discul și

Mai repede loc griului I

Cooperativele agricole din ju

dețul Satu Mare insămîntează mari suprafețe cu griu după
cînepă. plantă bună premergătoare. Numai că. așa cum s-a con
statat. pregătirea terenului intirzia datorită faptului că. în multe
locuri, cînepa nu poate fi transportată operativ Ia cele patru baze
organizate initial de topitoria din Cărei. La indicația comitetului
județean de partid, întreprinderea de specialitate și-a triplat nu
mărul punctelor de preluare, asigurînd în același timp și o mai
judicioasă amplasare a acestora pe teritoriul județului. în acest
fel s-a scurtat la jumătate distanța pe care o parcurg acum ffli'j*
loacele de transport pentru aducerea cînepei, fapt ce a permis
dublarea cantităților de cînepă transportată și, o dată cu aceasta,
crearea unui larg front de lucru tractoarelor, care pregătesc
viitoarea recoltă de griu. (Octav Grumeza).

♦

Semnificația fiecărei palme de pămint roditor.
Pe terenurile C.A.P. Viișoara. județul Bistrița-Năsăud, in urma
semănătorilor, un om. cu sacul subsuoară, așeza cu mina sămînța
de griu pe lîngă stîlpii rețelei electrice de înaltă tensiune, unde
nu puteau ajunge mașinile. Mai avea și o greblă din fier, cu care
acoperea boabele. Mina unui om ca multe alte asemenea miini
harnice care fac ca la Viișoara să rodească fiecare palmă de pă
mint. (Gheorghe Crișan).

Asigurați cale liberă tractoarelor I străbatem solele
care au fost ocupate cu porumb ale cooperativei agricole de pro
ducție Izvoarele, județul Mehedinți, și schimbăm citeva cuvinte cu
inginerul-șef al unității, Ștefan Ciurel, care se ocupă de pregă
tirea terenului pentru semănat. Are în răspundere o formație de
tractoare, a cărei activitate o supraveghează zi și noapte. De la
el aflăm că. din cele 322 hectare de porumb recoltate, resturile ve
getale au fost adunate de pe numai 110 hectare. Adică jumătate
din suprafața care urmează a fi însămințață cu griu după po
rumb. Intr-adevăr, conducerea unității a procedat bine grăbind
recoltarea porumbului, dar a neglijat în mod nepermis o lucrare
la fel de importantă : stringerea resturilor vegetale.
(Virgiliu
Tătaru).

combinatorul în agregat cu tăvălugi
și lame nivelatoare.
Un alt element de care se tine cu
deosebire seama este păstrarea umi
dității din sol. La pregătirea tere
nului, în toate unitățile se acțio
nează în schimburi prelungite și
chiar în două schimburi pentru ca
această lucrare să fie încheiată în
următoarele trei-patru zile. La se
mănat sînt mobilizați cei mai des
toinici mecanizatori, lucrarea fiind
efectuată numai sub controlul șefi
lor de fermă și specialiștilor. De mo
dul responsabil in care se acțio
nează pentru a asigura o înaltă' ca
litate lucrărilor ne-am convins la
I.A.S. Urziceni. Aici semănatul griu
lui pe cele 700 hectare se desfășoa
ră din plin. Se acționează cu nouă
semănători modificate, distanta din
tre secțiuni fiind de 8,5 cm. La fer
ma nr. 2. condusă de inginerul Ale
xandru Boalcă. se afla inginerul-șef
al unității, Valentin Tomescu. care
remarca : „Avem posibilitatea să se
mănăm așa cum cer tehnologiile. Acum totul depinde de exigenta spe
cialistului. de pregătirea lui. de mo
dul în care mecanizatorii sint sti
mulați pentru a face lucrări cu ade
vărat ca la carte". (Mihai Vișoiu).

S-au gindit bine, dar cu... întirziere.In Județul iași,
semănatul orzului și plantelor de nutret s-a încheiat, iar griul a
fost însămînțat pe două treimi din suprafață. Din situația operativă
rezultă însă decalaje mari intre unități. Lq C.A.P. Bivolari, de
exemplu, a fost însămințață mai puțin de jumătate din suprafața
cu griu. „Deși ritmul semănatului a crescut în ultimele zile, nu
avem motive de mulțumire pentru că unitatea noastră are o
suprafață mare de însămînțat cu griu — ne spune inginerul-șef al
unității. Gheorghe Cristea. Or. pentru a ne înscrie în perioada
optimă, trebuie să grăbim și mai mult ritmul de. lucru, atît la pre
gătirea terenului, cît și la semănat. Experiența proprie ne-a do
vedit că executînd această lucrare la timp, de bună calitate și asigurînd o densitate corespunzătoare se pot obține sigur, și la noi,
recolte mari de 4 500—5 000 kg la hectar". La cîmp ne-am convins
că se acționa tocmai în acest spirit. Bine era dacă se proceda
așa de la bun început ! (Manolc Corcaci).
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Folosiți din plin timpul favorabil de muncă din
această perioadă! Organizați activitatea exemplar
și utilizați la capacitate maximă toate mijloacele
mecanice! Nu precupețiți nici un efort pentru a
încheia insămînțarea culturilor de toamnă la
termenul stabilit și în condiții de cea mai bună
calitate!
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Munca și învățătura studenților
din amfiteatrul ogoarelor
Ca în toate centrele universitare,
totul : la sfirșitul fiecărei lucrări sau
în pauzele determinate de starea mai
Și la Brașov studenții participă in
aceste zile la campania agricolă de
puțin favorabilă a vremii, studen
ții. cadrele didactice. îndrumătoare
toamnă. Organizați
in echipe, in
formații moliile de lucru, sub. con
și. specialiștii producției se reunesc
și analizează, la fața locului, învăță
ducerea comandamentelor constituite
mintele ce se desprind din exploa
in acest scop pe ani de studiu, pe
facultăți și pe
universitate, circa
tarea și intreținerea mașinilor agri
3 000 de studenți din aproape toți
cole. din organizarea tehnologică a
lucrărilor,
din utilizarea uneia sau
anii de studiu iau parte activă. într-o ambianță stimulativă. Ia strinsul
alteia dintre metodele consacrate sau
noi. Au loc astfel colocvii fertile,
și transporiul recoltei, inclusiv de pe
cele 140 hectare cultivate cu rădăcischimburi utile de
informații, de
idei, de concluzii, dezbateri multila
noase .și repartizate acum, ca sarcină
terale cu efecte binefăcătoare răsminimă de producție, universității
brașovene, la pregătirea terenului și
frinte deopotrivă asupra sistemului
la efectuarea semănăturilor de toam . de organizare a producției, a mun
nă in mai multe unități agricole din
cii din agricultură,
cit și asupra
județul Brașov.
conținutului și structurii unora din
tre disciplinele definitorii pentru
Ar fi multe de consemnat despre
profilul facultății. Pe această cale,
hărnicia și
priceperea studenților
îndeosebi, s-au adus de-a lungul ul
brașoveni, despre buna lor organitimilor
anb o seamă de îmbunătă
zare, despre recordurile brigăzilor
țiri disciplinelor
de Exploatare a
fruntașe
constituite și. mai ales,
utilajelor agricole. Mașini de recol
„omologate" acolo.
pe tarlalele
tat. Mașini pentru lucrat solul și
I.A.S.-urilor și C.A.P.-urțlor, despre
pentru intreținerea culturilor. Trac
colaborarea cu unitățile agricole.
toare și automobile. Repararea trac
Cel dinții aspect ce se impune
toarelor și mașinilor agricole etc, și.
atenției este faptul că Universitatea
totodată, s-au configurat noi și noi
brașoveană. ca. dealtfel, toate insti
•modalități de conlucrare între învătuțiile noastre de învățămint supe
țămînt. cercetare și producție. Pe
rior. in baza amplei sale colaborări
seama acestor noi modalități. Facul
eu unitățile de cercetare științifică
tatea de mecanică și-a sporit, in ul
și de producție, folosește fiecare pri
timii doi ani, planul de integrare de
lej de participare la viața socială
la 8,5 milioane lei la 10 milioane lei,
pentru verificarea și deci perfec
iar realizările de la 10.5 milioane
ționarea structurii, a metodelor sale
lei. in 1985. la aproape 15 milioane
de lucru, de activitate universitară.
lei cit totalizează in anul 1986 va
Să luăm, de pildă, Facultatea de me
loarea contractelor sale de cercetare.
canică : întrucit ea pregătește in
De altfel, in întreaga Universitate
bună măsură organizarea și desfășu
brașoveană s-a statornicit, de mai
rarea campaniilor agricole, prin par
multă
vreme practica potrivit căreia
ticiparea atit la modernizarea conti
fiecare modalitate concretă de parti
nuă a tractorului și autocamionului
cipare la viața economieo-socială
românesc, cit și. in comisiile mixte
este încununată, ea o concluzie lo
de recepție a lucrărilor de reparații
gică. de succesive analize, schimburi
agricole desfășurate in anotimpul
largi de opinii, dezbateri multilate
iernii, e firesc ca acum studenții săi,
rale
cu consecințe dintre cele mai
instruit! încă din anul I pentru con
favorabile asupra perfecționării ne
ducerea autovehiculelor rutiere, să
contenite a
procesului de învățălucreze ca mecanizatori, angajați ca
mint. „Faptul ca atare derivă din
atare, pe toată durata activității lor,
conlucrarea mereu mai amplă a înîn stațiuni de mașini agricole, intre
vățămintului nostru superior cu cercare S.M.A. Ucea (31 mecanizatori).
S.M.A. Recea și S.M.A. Hărman (cite
26 de mecanizatori), S.M.A. Făgăraș
și S.M.A. Feldioara (13 și. respectiv.
II mecanizatori) ș.a.m.d. Ca mecani
MS
zatori, studenții, sub conducerea ca
drelor didactice, participă la desfă
șurarea unei game largi de lucrări
(recoltat, transport, întreținerea utilajelor. amenajarea terenului. semăîtW-St-.SS
nat) și.
totodată, experîmentează,
verifică „pe viu", in marele labora
tor al producției, soluțiile tehnice
fundamentate odinioară in proiectele
contractelor lor de cercetare, calita
tea asistenței științifice și organiza
torică acordate unităților de produc
ție, inclusiv din agricultură. Ca ata*?, ziua lor de lucru este ziua-lună, formațiile lor de lucru, prete întotdeauna
unde este mai
Jtă nevoie, au dobindit o mobili■ exemplară, iar normele de proie sint de fiecare dată indepli: pe măsura competenței acestor
canizatori.
rin acestea, încă n-am spus

cotarea și producția. pe care, la rîndu-i. o substanțializează și o ampli
fică neîncetat — ne-a spus prof,
univ. dr. ing. Enache Ionescu. deca
nul facultății de mecanică. O parte
din contractele noastre de cercetare
științifică sint încheiate cu unități
de producție agricolă din județ,
citeva catedre sint integrate in acti
vitatea acestora, multi dintre absol
venții noștri lucrează astăzi aici, ne
cunoaștem și colaborăm steins, așa
incit succesiv ne întilnim și anali
zăm. dezbatem pe .larg, inclusiv cu
participarea studenților, posibilită
țile de sporire a eficienței muncii,
atit in învățămint, cit și în produc
ție și cercetare. Practica studenților
se înscrie, firesc, in. acest cadru, și o
dată cu ea și participarea lor la lu
crările agricole de toamnă care, de
fapt. înseamnă tot o practică în pro
ducție și pentru tinerii care studiază
autovehiculele rutiere, sau mecanica
fină, și pentru cei ce se speciali
zează in automobile, în automatizări
sau în tehnologia construcțiilor de
mașini etc."
Este un stil de lucru consacrat în
activitatea Universității brașovene și
tocmai de aceea contribuția profe
sorilor și studenților săi la dezvol
tarea economico-socială a patriei în
registrează valori sporite an de an.
Pornind
tocmai
de Ia atributele
unui asemenea stil de lucru, prof,
univ. dr. Vasile Cîmpeanu, prorector
al Universității, ne-a
înfățișat pe
larg creșterea, in acest an. la 180 a
numărului de contracte economice,
cu o valoare totală de 41 milioane
lei. încheiate de Universitate, mobi
lizarea din ce în ce mai activă a
studenților in vederea realizării
exemplare a sarcinilor ce decurg din
acest volum impresionant de cerce
tare.
Judecat inclusiv
după reflexul
său în participarea studenților la lu
crările agricole, un asemenea stil
superior de lucru se recomandă de
la sine.

NOUA VIRSTĂ A UNUI MEȘTEȘUG
DE TRADIȚIE
Am scris nu o dată
despre Constantin Co
libaba. vestitul meșter
olar de la Rădăuți, cel
care reușise cu ani in
urmă să confere înde
letnicirii sale virtuțile
artei. Vasele rămase
de.- Ia el. remarcabile,
prin
diversitatea si
originalitatea motive
lor ornamentale, au
devenit intre timp
modele ale genului și
rarități de colecție. De
cite ori aveam prile
jul. nu ezitam să în
tru in atelierul din
căsuța de pe Strada
Lungă spre a-mi de
lecta privirile cu far
mecul acelor minuni
multicolore ivite din
mîinile-i hărăzite. Lu
cra incet. cu migală și
incintare.
preparindu-.și îndelung pămintul adus din Toloacă '
sau vopselele, dantelind desenele pe su
prafețele netede ori
veghind în
preajma
cuptorului de ars.
De altfel, meșteșu
gul olăritului in aceas
tă parte de nord a ță
rii, cunoscută pentru
diversitatea și frumu
sețea valorilor sale
etnografice, are o ve
chime impresionantă.
Care încărcate cu oa
le și străchini de Ră
dăuți puteau fi întilnite odinioară pe dru
murile Moldovei pină
jos, spre Dunăre. Așa
se explică și persis
tența încă în memoria
localnicilor a unor
nume de creatori de
altădată : Trifan Ba-V

.

Mihai IORDANESCU
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h.rineeanu. Ion Breabăn. Petru Scintei. ca
să nu mai vorbim, mai
recent, de Colibaba,
despre care am amin
tit. poate cel mai im
portant dintre toți și
care a făcut să renas
că aici ceramica de
Kutty. Să nu uităm
apoi de Marginea, sa
tul din apropiere, de
venit astăzi cel mai
puternic centru de ce
ramică neagră.
lată de ce ideea or
ganizării unui Tirg al
olarilor la Rădăuți
merită a fi salutată
cu toată căldura. Ma
nifestarea a ajuns
acum la a patra edi
ție și se poate afirma
că ea a și căpătat di
mensiunea unui au
tentic eveniment, cul
tural-patriotic: In re
centa manifestare, tirgul (pregătit cu mi
nuțiozitate și integrat
suitei de activități
.. ..........
Zilele culturii la Ră
dăuți) a reunit eeramiști din centre nu.
mai puțin renumite :
Horezu (Vîlcea), Oboga și Româna (Olt).
Corund
(Harghita),
Baia Mare. MiercureaC.iuc, Vidra (Vrancea)
satt Ciolpanî-Pisc (Il
fov). O adevărată re
vărsare de forme si
culori urmărită cu in
teres de un numeros
public.
Bineînțeles,
rostul unei asemenea
confruntări nu rezidă
doar in etalarea pro
duselor respective, ei
și in realizarea unui
schimb de experiență

intre participant și.
de ce nu. a unui tot
atit de necesar dialog
între aceștia ii specia
liștii in domeniu. Ceea
ce și explică inscrierea in programul ac
țiunii a colocviului
intitulat „Valorifica
rea tradiției in creația populară contemporană".
O evaluare a. ediției
la care ne referim pu
ne in evidență stră
dania meșterilor ceramiști de a conferi obiectelor
prezentate
cit mai multă auten
ticitate și originalita
te. Mare parte dintre
acestea au relevat in
tr-adevăr finețea exe
cuției.
preocuparea
pentru diversificarea
formelor și modele
lor. paralel cu păstra
rea elementelor clasi
ce specifice
fiecărei
zone. „Este demnă de
subliniat, ne mărturi
sea dr. Ion Vlăduțiu,
prezent la Rădăuți in
calitate de președinte
al juriului tirgului,
tendința multor olari
de a nu se opri numai
la motivele și cîmpurile decorative pe care
le creează in mod cu
rent, ci, inspirindu-se
din filonul viguros al
artei tradiționale, de
a lauri noi și valoroa
se piese, cu puternice
valențe estetice".
Aceste reușite au și
fost remarcate și răs
plătite in final prin
premiile acordate de
organizatori. Notabil,
în acest sens, este

faptul că Marele pre
miu a revenit rădăuțenilor Florin și Mar
cel Colibaba, cei doi
nefiind alții_decit ne
poții lui
Constantin
Colibaba. Ucenicind in
preajma renumitului
olar. iată, ei duc ast
fel mai departe meș
teșugul căruia acesta
a știut să-i dea atita
strălucire. Și aici e
cazul să facem o scur
tă mențiune. Pentru
încurajarea celor doi
tineri, organele locale
au facilitat deschide
rea unui
atelier de
ceramică chiar in in
cinta muzeului orășe
nesc „Tehnici popu
lare bucovinene".
O
inițiativă generoasă și
cu dublu efect : tine
rii Colibaba continuă
o tradiție ce părea la
un moment dat să dis
pară iar vizitatorii au
prilejul să cunoască
„pe viu" cum se lu
crează ceramica de
Rădăuți (bogat repre
zentată între expona
tele instituției gazdă).
Sint acestea citeva
argumente și dovezi
că un vechi meșteșug
popular trăiește in zi
lele noastre o nouă
virstă, ceea ce
face
dovada înfloririi artei
populare ca? formă de
manifestare a spiritu
lui creator in condi
țiile climatului fertil
generat de . Festivalul
național
„Cîntarea
României".

Ion BELDEANU

„călătorii". Nu lipsesc de
aici propuneri de mai bună
organizare a producției —
fapt implinit la ora cinci
apar aceste rinduri — pină
la sugestii adresate celor
ce construiesc
utilaje si
elaborează noi tehnologii,
..pretențiile"
vizind o și
mai mare competitivitate.
— Adevărul e că există
o extraordinară experiență
in unitățile similare din
țară — remarcă inginera
Mihaela Andreescu. Unii
sint imbatabili la organiza
re. alții la eficiență sau ca
litate ori in testarea pieței
interne și externe. Și așa
mai departe. Cincinalul in
care ne aflăm, cu exigen
țele lui ridicate, nu ne per
mite nici o clipă de răgaz.
Trebuie să studiem acest
tezaur, să facem in așa fel
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Modernul complex culturol-sportiv din Butău

țiune desemnează o stare
de spirit și de muncă, afla
tă permanent sub girul ma
rilor răspunderi. Iată alte
două mărturii in această
ordine de idei :
Inginera Marioara Maf-

nizat in colaborare cu cen
trul de perfecționare a ca
drelor din sistemul comer
țului interior. în octom
brie vom participa la eta
pa a doua a cursului. Ce
pot să spun insă de pe

de durată, cu Institutul de
economie
mondială din
București. Asta ne ajută
să
cunoaștem
prompt
schimbările de pe piețele
externe, să acționăm in
consecință privind produ-

Și fruntașii pot învăța
de la fruntași'
tei. de Ia întreprinderea de
sticlărie și porțelanuri Dorohoi : „Din inițiativa Co
mitetului
județean
de
partid Botoșani, timp de 7
zile, un număr de 30 de
specialiști din economia ju
dețului. care se ocupă cu
producția de export, au
participat la un curs orga-

acum ? Doar atit : că am
invățat enorm. Revenită in
unitate, am propus citeva
perfecționări care, drept
efect, au sporit cererile la
export".
Inginerul Mihai Emil Ale
xa, directorul întreprinde
rii „Electrocontaet" : ,.Avem o colaborare rodnică.

sele cerute cu prioritate.
Experiența bună, ca și in
formația de primă mină,
în condițiile exigențelor ac
tualei etape, nu pot lipsi
din nici o «casă»".
Opiniile acestor oameni,
ai producției, sint grăitoa
re prin ele insele. Noi ră
măsesem insă datori cu o

Foto : E. Dichiseanu

explicație : de ce Ia Boto
șani s-a căutat experiența
cea mai bună din ramură
— chiar și de către cei mai
buni — pentru a fi adusă
și aplicată „acasă" ? Aici,
totul a pornit de la iniția
tiva Comitetului județean
de partid Botoșani. Indus
tria acestui județ, cum se
știe, e tinără. Tinără. dar.
nu in puține doirtfemi. :u
performanțe
remarcabile.
Si totuși... Totuși s-a so
cotit că se poate mai mult.
Mai bine. Că nu-i deloc de
prisos de a afla ce și cur»
fac fruntașii din ramură.
Care sint „atu"-urile lor.
Unde sint verigile mai sla
be. Cum și ce se poate în
văța. (Că se poate invăța
și din neajunsuri, nu-i de
loc o noutate), Și a mai
vizgt ceva această inițiati
vă — de a culege cu hăr
nicie de albină „polenul"
experienței
valoroase

dincolo de obținerea unor
rezultate concrete, imedia
te ori in perspectiva apro
piată : învingerea falselor
orgolii care-i țin pe unii
priponiți numai de ce fac
ei. Oameni care se compa
ră doar cu... ei înșiși. Nu
cu fruntea. Nu cu perfor
manța. Schimbarea de op
tică vizată este, desigur, al
doilea mare ciștig. Ea des
chide larg poarta afirmării,
receptivității. A răspunde
rii. A stimulării de a ținti
locul fruntaș. De a acționa
pentru asta. De a pune in
balanță ce faci Ui și ce fac
alții și de a acționa in con
secință.
Privind lucrurile din această perspectivă înțele
gem mai bine, mai limpe
de că mobilitatea de gin
dire și acțiunea fermă re
prezintă imperative ale etapei fierbinți pe eare o
trăim din plin.

• IMPRESIONANTA CETATE
DACICĂ DE LA DWICI-GRAD
(CARAȘ-SEVERIN). Descoperită cu
mai bine de un an in urmă, cetatea da
cică de la Divici-Grad iși dpzvălwje. in
urma cercetărilor arheologice întreprinse
aici, noi taine, dovedinduns.e a fi cea. mai
importantă fortificație dacică djn zona de
sud-vest a României. După cțim ne in
formează arheologul Marian Gumă. de la
muzeul județean, cetatea esțe situată pe
un promontoriu stincos, apărat din trei
părți prin pante
extrem de abrupte și
separat de restul dealului prin.tr-o șa în
gustă barată prin două șanțuri adinei de
apărare. Platoul cetății., cu o stiprafață de
aproape 8 000 metri patrați, cuprinde mai
multe incinte fortificate cu valuri de pămint. ziduri de piatră, turnuri de piatră
și cărămidă.
legate cu Uit și. in unele
cazuri, cu mortar. A fost surprins parțial
și un turn-locuință cu pereți de piatră,
avînd o grosime de peste 2 metri. Inven
tarul arheologic esțe deosebit de bogat ;
se remarcă, cu deosebire, un capac ceramic
fragmentar ce poartă pe murgim o inscrip
ție cu litere latine, prețioasă mărturie a
utilizării scrierii latino de către strămoșii
geto-daci.
(Ion D. Cucii, corespondentul
„Scînteii").

• ITINERARE ARHEOLOGICE
ÎN CiMPIA ROMÂNĂ. Sondajele și
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incit valoarea să circule și
să fructifice cit mai repe
de. Asta presupune, mai
presus de dorință, mobili
tate de gindire și acțiune.
Alăturarea celor două
calități nu-i deloc întimplătoare. Ciclul de adapta
re al unora la noile impe
rative este, nu o dată, ne
justificat de lung. Atit de
lung incit, pină să prindă
cadența, s-a intrat intr-un
nou ritm, viața necerindu-le aprobare pentru...
schimbarea devenită nece
sară. Și astfel, termenul
..depășit de viață" nu mai
e o metaforă, ci desemnea
ză o stare concretă, nedo
rită, numește mentalități
care țintesc să țină „in că
păstru" ...mișcarea, să o în
cetinească măcar pină se
dezmeticesc ei. pină se de
cid. in sfirșit, să accepte că
e timpul să accelereze mo
toarele. Mobilitate și ac
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(Urmare din pag. I)
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perieghezele arheologice au dus la identi
ficarea in zona Ghimpaților, pe cursurile
riurilor Glavacioc și Milcovățul și pe valea
Vlașinului a unor puncte de importanță
istorică, care atestă locuirea, din cele mai
vechi timpuri, a acestor locuri — ne scrie
prof. Cristian F. Schuster. Astfel, cnlțigra
neolitică Gumelnița (sfirșitul mileniului 4
— inceputul mileniului 3 î.e.n.) esljp re
prezentată de ceramica tipică, modelață cu
mina și arsă la rece, fiind deepragă cu
motive spiralo-meandripe. Alături de cera
mică. colecțiile școlilor din Ghimpați, Milcovățul, Vlașinu dețjn utilaje litice, in
speță lame-euțit, răzuițțiare și toppare per
forate La Naipu, aspectul Gumelnița se
suprapune, așa cum o confirmă, materia
lul recoltat, unei așezări aparținind ulti
mei faze a culturii neolitice .Boian.
Civilizația getică cunoaște o țjuțwrnieă
înflorire, mai ales nj secolul 3 i.ejn., in
timpul lui Dromichaites, și in secolul l
i.e.n., in perioada marelui Burebistta. in
așezările, din Letca-Veche, Vlașinu. <3himpați, Naipu. Prunaru, Valea Plopilor. Ce
ramica dovedește o producție autcBitonă,
fiind lucrată cu tnina sau la roata olaru
lui, arsă neuniform, avind ca deaorații
briuri Împodobite cu butoni eta După
incursiunile romane de la începutul seco
lului 1 e.n„ așezările
getipe etn acest
spațiu cunosc o decădere, fiind ulterior
părăsite. Secolele 3—n e.n. marchează exis
tența in aceste locuri a ceramicii de pro
ducție locală de tip Smtana de Mureș.

• VEȘTI
MEDIEVALĂ

*

DINTR-0 CETATE
DE PE DUNĂRE.

Cercetările intreprinse in acest an în
binecunoscuta stațiune arheologică de la
Păcuiul lui Soare (județul Constanta) au
dus la identificarea a trei noi kpcuințe
datate Ia inceputul secolului al XJ-iea —
ne comunică arheologul Petre Diaconu de
la Institutul de arheologie din Bavurești.
in interiorul locuințelor au ț'osț descope
rite cuțite de fier, fusaiole de lut, monede
de bronz bizantine, mărgele de «jelă și
o bogată ceramică de lux și uzuală. Prin
tre pietrele prăbușite din zidul cetății s-a
găsit un ancadrament de fereastră sau ușă
ornat, cu motive florale și geoțnșatrice.
Merită menționat și un sigiliu al unui
anume Xenoton, funcționar administrativ
imperial. Cercetările din acest an au scos
la iveală noi documente materiale (mo
nede, ceramică, podoabe) databile la sfir
șitul
seeolului al XIV-lea și inceputul
celui următor, adică exact din vremea in
care Mircea cel Mare se intitula „domn
(...) pe amindouă părțile pe toată Podunavia, încă și pină la Marea cea Mare și
ștăpinitor al cetății Dirstorulyi".
Grupaj reqlizat de Șilvțu ACHIM

MESAJUL CÎNTECULUI POPULAR Șl RĂSPUNDERILE INTERPREȚILOR FAȚĂ DE TRANSMITEREA LUI AUTENTICĂ
Una dintre cele mai înalte expre
sii ale puterii creatoare a neamu
lui nostru cristalizată de-a lungul
veacurilor in forme a căror frumu
sețe depune mărturie despre înzes
trarea deosebită și bogata viață su
fletească a poporului, folclorul,
creația populară în varietatea mi
nunatelor ei moduri de manifestare
din toate zonele țării constituie,
totodată, un vast tezaur de docu
mente ale unității noastre spiritua
le. un puternic instrument de edu
cație patriotică, civică și estetică.
Născute la munte sau la șes, in
vremuri de liniște și pace ori sub
zodia unor veacuri de „iarnă isto
rică", dar izvorite din aceeași mat
că generoasă a geniului popular,
cintecele și doinele, baladele si co
lindele, proverbele și basmele ne-au
însoțit mereu, la bine și la greu,
în momente de restriște ori atunci
cind am voit să dăm glas bucuriilor
și implinirilor pe care le-au 'trăit
oamenii pămintului românesc. Ele
alcătuiesc
o
moștenire
ne
prețuită in care ne răsfringem
chipul.
firea,
obiceiurile
și
simțămintele. Ele sint de aceea,
cum credea cu puterea geniului său
Eminescu. „izvor mai curai ca
lacrima și mai prețios ca aurul".
Un izvor curat în cleștarul căruia
ne oglindim așa cum am fost, așa
cum sintem : „Nimic, dar — scria
Vasile Alecsandri, cel dinții mare
culegător al nostru de folclor — nu
poate fi mai interesant decit a stu
dia caracterul aeestui popor in cu
prinsul cînticelor sale, căci el co
prinde toate pornirile inirnei și toa
te razele geniului său". Via conști
ință a unicității și unității falnicei
tulpini a viguroasei creații popu
lare românești îl determina pe
Delavrancea — acela care credea
că bardul de la Mircești e mare
„prin aservirea lui la glasul po
porului" — să sublinieze in memo
rabilul său discurs „Patria și pa
triotismul" această idee majoră :
„După cetirea «cintecelor poporu
lui român'- oltenii, muntenii, arde
lenii și moldovenii se simțiră frați
buni, frați din aceeași tulpină, frați
de singe și de nume, cu același
dor, cu aceeași durere, cu aceeași
nădejde în viitor". Și dacă primele

melodii românești au apărut nota
te in Tabulatura lui Jan din Lu
blin (sec. XVI), dacă in opera de
notorietate europeană a lui Ion
Căianu,
Codex
Caioni
(sec.
XVII)
au
fost
fixate pen
tru memoria posterității 10 me
lodii românești (printre care și ce
lebrul „Cintec al Voievodesei
Lupu") trebuie știut că incă de la
inceputurile sale muzica
româ
nească a atras atenția cercetăto
rilor și savanților de pretutindeni.
Să mai consemnăm că. la mijloc
de secol XIX, Anton Pann a adu
nat „Cintieele de lume", că, ime
diat după perioada „romantică" a
studierii folclorului nostru, nume
de mare rezonantă vorbesc despre
Începuturile etnomuzicoJogiei româ
nești : Th. Burada (cel care a pro
pus pentru prima dată studii de
folclor comparat), D. Kiriac și mai
ales Constantin Brăiloiu (întemeie
torul Arhivei de folclor a Societă
ții
Compozitorilor Români) și
George Breazul ; că Bella Bartok
(in cele cinci volume publicate
postum la Haga) a lăsat 2 555 me
lodii românești, că, astăzi, prin
efortul acestor iluștri savanți și al
discipolilor lor avem un inestima
bil tezaur de documente sonore
muzicale. Toate, documente de
netăgăduit despre renumita muzi
calitate a românilor, mărturii des
pre tradiția milenară a folclorului
nostru purtat din generație in ge
nerație cu simțul respectului, al
datoriei de a nu-1 impieta și de
a-1 transmite mai departe,
îm
bogățit,
urmașilor,
demonstrind
prin moduri, prin structuri, prin
formule melodice, prin specificul
unor emisii vocale, prin culoarea
unor formații instrumentale e
largă diversitate și în același timp
o unitate indestructibilă. Sint toa
te aceste exemple, și multe altele,
temeiuri de neclintit ale adîncului
respect și ale prețuirii nesfîrșite de
care arta populară românească s-a
bucurat din partea marilor noștri
creatori, scriitori, filozofi, compo
zitori, artiști plastici, filologi și
folcloriști care s-au aplecat cu dra
goste și înțelegere asupra adîncimilor ei sufletești și spirituale,
sorbind din această apă veșnic vie

și întineritoare. Dragostea adincă
pentru aceste valori ale creației
populare izvorăște din deplina în
țelegere a funcției lor nutritive vi
tale pentru arborele rămuros al
artei naționale. Să mai amintim că
și alți iluștri cărturari și ereatori
și-au făcut un nume intrind in is
toria culturii noastre pțin contribu
ția remarcabilă la cercetarea fol
clorului românesc. Văcăreștli s-au
folosit de poezia populară. Alecsan
dri, Eminescu, Coșbuc, Goga de la
ea și-au luat zborul. Delavrancea,
Blaga, Sadoveanu ș.a. și-au înăl
țat creația pe temelia recunoscută

și doina, legenda și cîntecul româ
nesc s-au bucurat in toate timpu
rile din partea creatorilor și a ma
selor de la orașe și sate, aceleași
din sinul cărora și-au luat zborul
/către eternitate aceste flori alese
/ ale sufletului popular. La păstraI rea. popularizarea și promovarea
\vastului tezaur folcloric și-au adus
o contribuție de seamă nenumărați
rapsozi, eintâreți valoroși, interpreți autentici eare. cu o dragoste
vrednică de cea mai înaltă admi
rație. au ferit metalul nobil al cinteculyi românesc de rugina poluă
rii și a lipsei de respect, punindu-i

\

respecta fondul și forma autentic
populare ale fiecărui cintec, vechi
sau nou, căci el este rezultatul unui
lung și neintrerupt proces de elabo
rare și șlefuire caracteristică, la
capătul căruia ne intimpină floarea
invoaltă și desăvîrșită a spirituali
tății populare. Au depus cu dragos
te și respect un mare efort de des
coperire a noi și noi cintece auten
tice in straturile largi ale maselor,
in diverse zone ale țării. Le-au
adus Ia lumină făcindu-le să ră
sune in casele și inimile oamenilor
și, totodată, ducind mesajul lor și
dincolo de hotarele tării, purtind

i. Teza tirul nep
t

a geniului popular. Savanți ca '
Hasdeu iși reclamă eu mindrie ca- “x
litatea de folcloriști. Iar un cule
gător de folclor ca G. Dem. Teodorescu a rămas in istoria mare a
culturii dedicindu-și forța de muncă
și cunoștințele exclusiv acestui do
meniu inepuizabil in întinderea si
adincimea lui incomensurabile. Ei
au cercetat cu infinită grijă co
moara folclorului nostru, alegind
griul de neghină, selectind florile
alese ale creației populare și inlăturînd buruienile străine de spiri
tul său. opunindu-se la pătrunde
rea in această casă curată a sufle
tului românesc a vulgarității și im
provizației de duzină. Poezia și cintecul popular sint, de aceea, adevă-rate căi de pătrundere in marea
suflare a poporului. Cu o intuiție
genială și cu un simț artistic fără
greș, creatorul anonim a știut să
potrivească muzica și cuvîntul după
delicatețea și profunzimea sufletu
lui său : spiritualizind ceea ce e
prea cunoscut și prea brutal, raa' terializind ceea ce e prea subtil și
I prea greu de închipuit, instituind
\ astfel și aici acea măsură și acei
d echilibru ce ii definesc. Este firesc,
ț în atare condiții, să constatăm
J imensa audiență de care expresiile
variate ale artei populare, balada

in vjalrrarg»
valoare ci
și manfininzTti-î
menținindu-i, mi
cu gi
rul talentului lor, prospețimea, ve
ridicitatea. autenticitatea. în acest
fel ei au demonstrat că apărarea și
conservarea intactă a bogăției ines
timabile a cintecului românesc im
pun nu numai talent, voce frumoa
să, ci și o malta conștiință a răs
punderii profesionale și un auten
tic simț patriotic in abordarea și
prezentarea unui bun național, pro
prietate a tuturor românilor. Mari
cîntăreți care au rămas peste vre
me in memoria maselor de ascultă
tori și-au onorat la malte cote ale
valorii și răspunderii această da
torie patriotică. Ei au promovat și
interpretat cîntecul autentic respectmdu-i cu pioșenie particulari
tățile, acele valori muzicale și li
terare ce-i conferă puterea de a ne
reprezenta în lumina adevăratului
chip spiritual al creatorului său.
poporul. Și nu numai că au preluat
o moștenire, dar au căutat, după
puterile și harul lor, să o îmbogă
țească mereu cu noi și noi cintece
culese de la izvor și redate în for
ma lor originală, neschimbată, nea
tinsă. așa cum se află in inima po
porului. Ei au ințeles, astfel, că
menirea eintărețului, a interpretu
lui nu poate fi despărțită de sar
cina cercetătorului ; aceea de a

în

departe faima poporului care le-a
creat, contribuind astfel la cunoaș
terea și apropierea dintre popoare
și națiuni. Pe deplin conștienți că
in cintece răsună „vocile popoare
lor”. ei au căutat ca vocea poporu
lui lor să se audă distinct, luminos
și curat, așa cum ii este gindul și
chipul dintotdeauna. S-au impus în
memoria oamenilor ea slujitori adevărați ai muzicii noastre popu
lare interpreți ca Maria Tănase,
Fănieă Luca, Maria Lătărețu. Ioa
na Radu ș.a.. artiști care, dăruiți
folclorului eu toată ființa lor. și-au
făcut
din respectarea creației
populare un neclintit crez și un
adevărat cult. Lor și altora ca ei
li se adaugă, în prezent, interpreți
caracterizați de o aleasă conștiin
ță profesională ca Sofia Vicoveanea (Suceava), Maria Ciobanu (Olt),
Laura Lavric (Botoșani). Gheorghe
Roșoga (Mehedinți), Ileana Constantinescu (Olt), Lucreția Ciobanu
(sudul Transilvaniei). Mioara Velicu (Vas)ui) și multi alții al căror
talent este dublat de înțelegerea
răspunderii pentru dăinuirea cin
tecului românesc.
Iată, dar, ce tezaur dueem cu noi
mai departe și ce învățăminte ne
lasă moștenire exemplul celor mai

autentici și valoroși interpreți ai
cintecului românesc.
Cum este valorificată și conti
nuată această frumoasă moșteni
re ?

In zilele noastre, in cadrul mare
lui Festival național „Cîntarea
României", creația populară se
bucură de o atenție deosebită.
■S-au îmbogățit formele de valori
ficare a produselor înzestrării ar
tistice a poporului. Modalitățile de
a pune la indemina maselor como
rile folclorului s-au diversificat
necontenit. Au apărut talente noi
și puternice. Cîntecul nostru stră
vechi. moștenire de Ia străbuni,
trăiește o nouă și viguroasă tinere
țe. Împreună cu numeroase noi
creații valoroase, el se constituie
intr-un puternic instrument de edu
cație patriotică, in spiritul frumo
sului. al unei morale curate și să
nătoase, caracteristice maselor evo
luate. Cintecul popular, vechi și
nou, și-a dovedit in aeești ani rolul
de seamă in formarea oamenilor in
cultul frumosului, al virtuților mo
rale și mesajului educativ pe care
le poartă cu sine, răspindindu-le
în rindul maselor de a căror largă
adeziune se bucură. Stau mărturie
'numeroase concursuri și manifes
tări din fiecare județ al țării, spec
tacole în care cintecul popular
este cinstit și respectat sărbăto
rește, răsunînd in frumusețea și
puritatea lui depline. Emisiunea de
largă audiență a micului ecran.
„Tezaur folclorie", prezintă piese
de mare frumusețe din toate zo
nele țării, propune pelicule-document cu Maria Tănase, Fănieă
Luca, Maria Lătărețu ș.a. La
radio, emisiunile „Din comoara fol
clorului", „Izvoare", „Cu cintecul
pe drumul afirmării artistice" (me
dalioanele unor soliști consacrați),
„Dialoguri despre folclor" (dezba
teri. despre tipuri, genuri, mani
festări de folclor tradițional), sint
emisiuni eare aduc reale servicii
cunoașterii și popularizării tezau
rului nostru folcloric. De o bună
ținută artistică sint multe din
înregistrările casei
de discuri
„Electreoord", din colecția „Tezaur
folcloric românesc" (spre exemplu

Valea Someșului, Sălaj, Blanat,
Gorj, Maramureș, Moldova, Duqovina etc.). „Nunta la români*, sau
discurile-document „Colecția națio
nală de folclor", editate sui» egida
Institutului de cercetări etnologice
și dialecțologioe — I.C.E.P. (înre
gistrări de arhivă), in care se pot
asculta tarafuri tradiționale,
se
poate înțelege
frumusețea unor
cintece vechi de cind luțnea... O
seamă din ansamblurile folclorice
profesioniste, mai ales în ultimii
ani, fac eforturi vizibile să aducă
in prim-plan cintece autentice, cin
tece noi de valoare, cinteze vechi
din zonele folclorice pe care le
reprezintă. între acestea un loc
deosebit revine primului ansam
blu de gen al țării — „Rapsodia
Română" -- cu stagiune perrnanentă. cu spectacole, in general ferite
de stridențe.
Și totuși, nit întotdeauiia și nu
pretutindeni sint respectate ace
le norme sacre pe care ni le-au
transmis marii și exemplarii in
terpreți qi creației populare, pe
care Ie impun exigențele actuale
ale educației patriotice, socialiste
a maselor. Iată de ce se impune
să răspundem la întrebarea : Sint
toți interpreții de azi, in fiecare
apariție pe scenă, la înălțimea
acestor îndatoriri pe care le au atit
față de un bun național, cit și față
de propriul lor talent ? Din păca
te, trebuie să spunem că realita
tea, viața neastră artistică, mani
festările în care este prezentat fol
clorul, cintecul populai- nu
con
firmă, întotdeauna, așa eițm ar fi
firesc, înțelegerea deplină a nor
melor artistice, etice și civice in
spiritul cărora se cuvine să acțio
neze oricine — interpret sau orga
nizator -- vine in contact cu crea*
ția noastră populară. Asupra unora
dintre acește abateri de la exigen
țele profesionale și etice ale inter
pretării și prezentării
cintecului
popular românese
vom reveni
într-im articol viitor.

Smaranda OTEANU
C. STANESCU
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ÎN JUDEȚELE ALBA Șl COVASNA S-AU ÎNCHEIAT
IMPORTANTE LUCRĂRI AGRICOLE DE TOAMNĂ
F Oamenii muncii din agricultura
județului Alba, acționind in spiritul
importantelor orientări și indicații
formulate de secretarul general al
partidului la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R. pe probleme
de agricultură din luna august a.c.,
și-au mobilizat toate forțele pentru
desfășurarea lucrărilor agricole din
actuala campanie în cele mai bune
condiții. Ca urmare a organizării te
meinice a muncii, folosirii cu randa
ment ridicat a întregului potențial
al agriculturii, lucrătorii ogoarelor
din acest județ au încheiat recol
tarea porumbului pentru consum și
a semănatului orzului pe întreaga
suprafață prevăzută. De asemenea,
a fost strînsă și pusă la adăpost
recolta de cartofi' și soia.
In telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România.
de Comitetul județean
Alba al P.C.R. se spune :
în aceste zile de intensă activitate
pe ogoare acționăm cu energie spo
rită la incheierea semănatului griu

lui intr-un timp cit mai scurt, pen
tru stringerea grabnică și fără pier
deri a fructelor și strugurilor, pen
tru recoltarea sfeclei de zahăr in
raport cu graficele stabilite. Vă asi
gurăm.
mult
stimate
tovarășe
secretar general, că in înfăptuirea
obiectivelor care revin agriculturii
județului Alba vom mobiliza și in
continuare toate forțele, pe toți lo
cuitorii satelor. în vederea realizării
la un nivel calitativ ridicat a lucră
rilor agricole din această toamnă,
conștienti că prin obținerea
unor
recolte bogate aducem o contribuție
tot mai mare la îndeplinirea hotăririlor Congresului al XIII-lea al
partidului.
★
Lucrătorii ogoarelor din județul
Covasna. printr-o organizare' cit mai
bună a muncii, prin folosirea tutu
ror mijloacelor materiale și a forței
de muncă, au încheiat însămințările
de toamnă, în condiții de calitate
deosebite.
asigurindu-se
premise
pentru obținerea unor rezultate su
perioare în anul viitor. Totodată, s-a

g

strîns recolta de cartofi de pe în
treaga suprafață.
In telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România, de către Comitetul jude
țean Covasna al P.C.R. se spune : In
aceste zile toate forțele sint concen
trate la stringerea furajelor, la
asigurarea întregii
cantități
de
finuri
necesare
efectivelor
de
animale. Conștienți de necesitatea
creșterii aportului județului nostru
la realizarea programului de autoconducere și autoaprovizionare. oa
menii muncii de pe ogoare. sub
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid. acționează intens
pentru recoltarea fără pierderi și la
timp a sfeclei de zahăr, porumbu
lui. legumelor și fructelor, adoptind
măsuri pentru îndeplinirea integra
lă a sarcinilor ce ne revin în asigu
rarea fondului de stat. Totodată, se
acționează cu toate mijloacele la
executarea, in condiții de cea mai
bună calitate, a arăturilor adinei de
toamnă.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEH"
DRĂGĂȘANI : Sporuri

la producția de țiței
și gaze
Hotărîți să răspundă prin exem
plare fapte de muncă îndemnuri
lor secretarului general al partidu
lui. sondorii din cadrul Schelei de
producție petrolieră Drăgăsani ra
portează noi și remarcabile succe
se. Ca și in lunile anterioare, cind
s-au situat pe locuri de frunte in
intrecerea socialistă pe țară, ei ac
ționează cu toate forțele pentru fo
losirea la capacitatea maximă de
producție a întregului parc de son
de. realizînd peste plan însemna
te cantități de hidrocarburi. Adău
gate la depășirile înregistrate in
perioada care a trecut din acest
an. aceste sporuri au făcut ca la
nivelul celor 9 luni șă înscrie în
bilanțul producției fizice un plus
de 9 892 tone țiței și 28,6 milioane
metri cubi gaze brute. (Ion Stan
ei u).

IAȘI :

Dezvoltarea rețelei
sanitare

în anii construcției socialiste, cu
deosebire
după
Congresul
al
IX-lea al partidului, rețeaua sa
nitară a județului Iași a cunoscut
o puternică dezvoltare. Numai in
municipiul Iași s-au construit spi
tale noi. cum sint cele de pedia
trie. de neurochirurgie, de recu
perare. un nou pavilion la spita
lul de obstetrică-ginecologie. două
maternități, trei policlinici moder
ne. 4 dispensare de cartier, o po
liclinică balneară și altele. Un nou
spital modern cu 450 paturi cu
plat cu policlinică s-a realizat și
la Pașcani, iar la Hirlău și Tirgu
Frumos s^au reînnoit și extins spi
talele existente. De asemenea, la
sate s-au construit dispensare cu
locuințe pentru medici. (Manole
Corcaci).

BACĂU : Energie electrica

suplimentară
Energeticienii din cadrul celor
trei centrale electrice de oe valea
Țrotușului — Borzești, Onești și
Comănești — înscriu pe graficul
întrecerii noi și semnificative fapte

de muncă. Printr-o exploatare ra
țională, în deplină siguranță și la
întreaga capacitate u utilajelor și
agregatelor energetice, scurtarea
termenelor de reparații curente și
capitale ale acestora, ca și prin în
tărirea ordinii și disciplinei in
muncă ei au reușit să pulseze in
sistemul energetic național, de la
Începutul anului, peste prevederile
planului, mai mult de 160 milioane
kWh energie electrică. Producția
suplimentară a fost realizată in
condiții de eficiență sporită. Ingi
nerul Ion Rusu, directorul între
prinderii electrocentrale Borzești,
ne spunea că printr-o exploatare
rațională a utilajelor și o gospodă
rire judicioasă s-au economisit la
consumul propriu tehnologic mai
mult de 2 000 MWh energie electri
că și 1 500 tone de combustibil con
vențional. (Gheorghe Baltă).

BRĂILA : Livrări în avans

la export
Transpunind in viață sarcinile și
orientările date de secretarul ge
neral al partidului la Congresul al
III-lea al oamenilor muncii, harni
cul colectiv de constructori de ex
cavatoare de la întreprinderea de
utilaj greu ..Progresul" din Brăila
acordă o atenție deosebită realiză
rii. in cele mai bune condiții a
producției pentru export.
— In concordantă cu organizarea
muncii pe specificul producției
noastre — ne relatează tovarășul
Vasile Solian. secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii —
neuitind că principalul argument al
desfacerii este competitivitatea, ra
portăm cu satisfacție că de la în
ceputul anului și pînă în prezent
am livrat in plus față de pre
vederile planului un număr de
89 de excavatoare de diferite tipodimensiuni. (Candiano Priceputu).

TELEORMAN : Lucrări

de îmbunătățiri
funciare
în cadrul sitemului de hidroame
liorații Răzmirești. pe circa 2 000
de hectare, aparținînd întreprinde
rii agricole de stat Alexandria, au
fost finalizate lucrările de amena
jare pentru irigații. Suprafața de

care dispune județul Teleorman în
sistemele de irigații este de peste
240 000 hectare. In prezent, colec
tive de muncă de Ia întreprinderea
județeană de execuție și exploata
re a lucrărilor de imbunătățiri fun
ciare acționează pentru extinderea
irigațiilor în zona Merișani și în
noul sistem de hidroameliorații
Frunzaru. Concomitent, conform
unui minuțios program, se conti
nuă ample lucrări de desecare și
combatere a eroziunii solului. (Stan
Ștefan).

ARGEȘ : Noi unități

de panificație
Pentru mai buna aprovizionare a
populației cu produse de panifica
ție au fost construite in ultima
vreme și date in funcțiune mai
multe unități de profil dotate cu
utilaje moderne, de inalt randa
ment productiv. Este vorba de noi
le fabrici de piine din orașele Cimpulung și Mioveni. precum și de
fabrica de fidea și tăiței din Pitești.
După cum ne informează Virgil
Buiculescu, directorul întreprinde
rii de morărit și panificație Ar
geș, s-au amenajat și modernizat,
cu forte proprii, alte unități exis
tente. intre care și cea de produse
zaharoase. (Gheorghe Cirstea).

CLUJ-NAPOCA : Mașini

de mare productivitate
La Fabrica de mașini de rectifi
cat din Cluj-Napoca au fost asimi
late și s-a trecut la realizarea unor
noi tipuri de produse de mare pro
ductivitate. între acestea se numă
ră și mașina cu comandă numerică.
Ea se remarcă printr-un grad inalt
de automatizare care constă din
acționarea electronizată a avansu
rilor, sisteme de poziționare și afi
șare numerică a cotelor și posibili
tăți de programare a ciclurilor de
prelucrare. De asemenea, ea poate
prelucra suprafețe plane și profi
late cu precizie de ordinul micro
nilor. In ultimul timp au mai fost
asimilate și introduse in fabricație
și alte mașini de rectificat și ma
șini specializate pentru dotarea
unor unități ale industriei româ
nești. (Marin Oprea).

Produse de înalt nivel calitativ
(Urmare din pag. I)
nind de acum obiective ce concen
trează atenția tuturor oamenilor
muncii.
Desigur, investițiile legate de mo
dernizare trebuie să fie eficiente. Și
cum modernizarea are drept scop,
printre altele, ridicarea calității și
a competitivității produselor, rezul. tă clar că aceasta trebuie înfăptuită
tinindu-se cont de necesitatea îmbu
nătățirii parametrilor tehnici, in con
dițiile unor consumuri reduse de
materii prime și energie, ale unor
costuri totale cit mai reduse. Deter
minarea și obținerea calității supe
rioare trebuie să țină cont de costu
rile de producție și de exploatare,
de preturile de vinzare, de benelicli.
de rentabilitate. Costul total al ca
lității reflectă eforturile unei între
prinderi. capacitatea sa de prevenire
și identificare a apariției defectelor.
Pe acest punct de vedere se înte
meiază astăzi strategia de creștere
a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. iar faptul că sarcinile pri
vind asigurarea unei noi calități se
întrepătrund cu cele de reducere a
consumurilor de materii prime și
energie, de micșorare a cheltuielilor
la 1 000 lei producție-marfă demon
strează orientarea clară spre eficien
tă si competitivitate.
Noua atitudine față de calitatea
producției presupune, de aceea, o
preocupare sporită privind previzionarea, analiza și controlul calității
produselor. A aborda preventiv pro
blemele calității înseamnă a înțelege
intr-o nouă viziune rolul și competen
ta compartimentelor de control tehnic
de calitate. -în actualele condiții,
acestea ar trebui să fie adevărate
compartimente de asigurare a cali
tății, cu implicațiile de rigoare. In
primul rind. lărgirea competențelor,
in sensul urmăririi calității produ
selor incepind cu faza de cercetareproiectare, continuînd cu omologarea
și documentația de fabricație, cu
receptionarea materialelor și a sub-

VÎLCEA. Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Rimnicu
Vilcea a găzduit festivitatea de des
chidere a noului an de învățămint
în cadrul universității cultural-știintifice. Cursurile și cercurile tehnico-aplicative. la câre s-au înscris
peste 1 500 de oameni ai muncii,
vor aborda probleme privind popu
larizarea documentelor de partid și
de stat, a noutăților tehnico-știintifice din domeniul chimiei, energeticii. construcțiilor de mașini
si din alte ramuri specifica in

ansamblurilor de la colaboratori, cu
verificarea preciziei tehnologice, cu
controlul pe fluxul de fabricație și
controlul final, inclusiv al fiabilită
ții și al comportării produsului la
beneficiar, în condițiile unei bune
corelări intre cerințele calitative și
echipamentele și tehnicile de control
folosite în asemenea compartimente.
Aceasta înseamnă a înțelege că astăzi
calitatea nu se constată, ci se „con
struiește" pas cu pas, printr-o inter
venție permanentă, promptă, de la
faza de idee a noului produs pînă
la efectele sociale ale realizării și
utilizării sale. în asemenea condiții,
compartimentele de asigurare a ca
lității au sarcini și răspunderi spo
rite în ceea ce privește documen
tațiile de fabricație, materialele sau
subansamblurile folosite. Desigur,
costul prevenirii poate să crească —
în anumite limite — dar se reduce
costul noncalității și. prin urmare,
costul calității in ansamblu.
Abordarea previzională a calității
necesită constituirea unor bănci de
date, cu informații la zi, din țară și
de peste hotare, prin a căror utili
zare conducerile întreprinderilor elaborează și fundamentează strate
gia dezvoltării unității respective,
adoptă planuri de modernizare, eva
luează costurile calității solicitate de
beneficiarii interni și externi. Este
lesne de înțeles că abordarea pre
ventivă și previzională a calității
presupune un nivel cit se poate de
ridicat de informare. în primele
faze de asigurare a calității, deci,
este imperios necesară, ca materie
primă, informația la zi. informația
bogată, pe baza căreia se poate în
tocmi o veritabilă prognoză. Se știe
că un nivel de informare scăzut
pune sub semnul incertitudinii com
parația cu produsele realizate pe
plan mondial și face inoperant, ine
ficient. aprioric depășit, orice plan
de perspectivă. Or. în această pri
vință se pare că avem încă multe
de făcut.
Noua atitudine față de calitatea
producției presupune abordarea, pe

dustriei municipiului Rimnicu Vil
cea, precum și probleme de isto
rie, cultură și civilizație româneas
că. Deschiderea cursurilor univer
sității a fost urmată de un sim
pozion pe tema „Concepția Parti
dului Comunist Român, a secreta
rului
său
general.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cu privire la
corelația dintre dezvoltarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și exigentele formării conști
inței soâaliste revoluționare a oa
menilor muncii". (Ion Stanciu).

lingă aspectele de ordin tehnic și
economic, și a celor de natură orga
nizatorică și socială, ce intervin in
procesul de ..construire" a calității.
Aceasta impune studierea influenței
tuturor factorilor și a activităților
care concură la asigurarea calității.
Este vorba. în primul rind, de pre
gătirea corespunzătoare a forței de
muncă., de ridicarea nivelului, profe
sional al cadrelor, de perfecționarea
calificării și de policalificare, de în
tărirea disciplinei in producție și a
disciplinei tehnologice.
Se înțelege că o nouă atitudine
fată de calitatea producției se cere
nu numai cadrelor de conducere
dintr-o întreprindere, ci întregului
personal care participă la realizarea
unui produs, de la concepție pină
la urmărirea acestuia in exploatare.
In mod cert, prin lărgirea atribu
țiilor compartimentului C.T.C., prin
simplificarea controlului final și . in
troducerea controlului interfazic. po
tențialul creator, ambiția și compe
tența profesională a tuturor celor
care elaborează un produs pot și
trebuie să crească.
O nouă atitudine față de calitatea
producției impune participarea res
ponsabilă a cadrelor de conducere,
de concepție și execuție Ia perfec
ționarea continuă a produselor și a
tehnologiilor, a tuturor activităților
dintr-o întreprindere.
Reflectind și stimulînd progresul
ecoriomico-social. calitatea, compe
titivitatea și eficiența muncii re
prezintă. așadar, obiectivul major al
tuturor celor angajați in procesul
de producere a bunurilor materiale.
Este, de aceea, necesară acum o pu
ternică mobilizare a muncitorilor și
specialiștilor pentru a realiza produ
se de calitate, competitive, eficien
te. care să demonstreze nivelul ac
tual de Înzestrare tehnică a indus
triei noastre, marea putere de asi
milare a cuceririlor revoluției tehnico-șțiințifice. înalta creativitate,
conștiința Înaintată, revoluționară a
constructorilor socialismului.

MEHEDINȚI. La întreprinderea
de anvelope și întreprinderea de
construcții navale și prelucrări la
cald din municipiul Drobeta-Turnu Severin a avut loc dezbaterea :
..Documentele Congresului al XIIIlea al P.C.R.. orientările formula
te de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire Ia perfecționarea acti
vității politico-ideologice și cultu
ral-educative în vederea formării
omului nou, cu o înaltă conștiință
socialistă, revoluționară". (Virgiliu
Tătarul.
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La București s-au
incheiat. joi.
lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a
Comisiei mixte interguvernamentale
româno-cubaneze de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.
Cele două părți in comisie au examinat stadiul actual
al relațiilor
economice
bilaterale.
evidențiindu-se cursul ascendent
al acestor
relații, care se dezvoltă in spiritul
orientărilor și înțelegerilor conveni
te cu prilejul întilnirilor și convor
birilor la nivel înalt. în acest con
text, au fost analizate noi căi și acțiuni menite să conducă ta adincirea cooperării economice și. tehnicoștiințifice. la extinderea specializării
și cooperării in producție. în dome
nii de interes comun, intre care in
dustria construcțiilor de mașini,
electronică, electrotehnică și chimi
că. Au fost adoptate moi măsuri
pentru lărgirea și diversificarea
schimburilor reciproce de, mărfuri.
La incheierea lucrărilor, președinții celor două părți îin comisie.
Âneta Spornic, viceprim-ministru al
guvernului, și Antonio Esouivel
Yedra. vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri al Republicii Cuba, au
semnat protocolul sesiunii
(Agerpres)

OLĂNEȘTI : Un nou eolificiu de
odihnă și tratament balnear
în stațiunea Olănești sie află in
stadiu final de execuție o nouă si
modernă casă de odihnă Și trata
ment balnear, care va djispune de
o capacitate de 700 locirri pe se
rie. Integrat in circuitul, turistic și
balnear al sindicatelor, noul edi
ficiu de sănătate va fi dat in fo
losință. eșalonat, pină la s.firșitu!
primului trimestru al anului viitor.
(Ion Stanciu).
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 3 octombrie, ora 20 — 6 oc
tombrie, ora 20. în țară: După o în
călzire de scurtă durată, vremea se va
răci din nou, începînd din nordul ță
rii. Cerul va fi variabil, mai mult noros în nordul și estul țării, unde vor
cădea ploi locale. în rest, ploi izola
te. In zona de mutate, la altitudini de
peste 1 800 m. trecător, se vor semnala
averse de lapov-iță și ninsoare.
Vint
slab pînă la moderat, cu intensificări
în estul țării și zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
2 și 12 grade, mai scăzute în depresiuni,
iar cele maxime între 10 și 20 de grade,
mai ridicate în prima zi pînă la 24 de
grade. Pe alocuri se va produce bru
mă îndeosebi în centrul țării. în Bucu
rești: După o ușoară încălzire, vremea
se va răci din nou. Cerul va fi va
riabil, mai mult poros. în a doua parte
a intervalului, cînd va ploua slab. Vint
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor oscila între 4 și 7 grade, iar
cele maxime intre 18 și 22 de grade.

(Ădnieni.fa/iic. semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
ITINERARE ALE PRIETENIEI
în luna mai. câre-și dezvăluie și
verdele și albul intr-o mirifică pri
măvară românească, ce a fost au
reolată de jubileul Partidului Co
munist Român, făurit la 8 Mai 1921și in Cehoslovacia, țară de care ne
leagă o îndelungată și statornică
prietenie, consfințită peste veacuri
de aceleași izbinzi spre miinele so
cialist si comunist. în același an.
1921, a fost creat Partidul Comu
nist Cehoslovac, devenind, ca și
partidul nostru, militant rteinfricat
împotriva războiului și a nazismu
lui. pentru o patrie independentă și
.socialistă.
Așadar, două partide frățești,
avindu-și sorgintea in același timp
istoric.
Toate acestea ni se luminau in
minte, nu cu multă vreme in urmă,
așezat in confortabilul fotoliu
al ultramodernului avion al com
paniei TAROM. ța're, după două
ore de zbor, leagă Bucureștiul
de Praga. Am lăsat in urmă Capi
tala noastră, intr-o febrilă bătălie
cu timpul, crescindu-si construcțiile
spre cer. luminînd prin noul centra
civic ca și prin galeriile tunelului
metroului. Si avem in față Praga,
Praga de aur cu orologiile. Hradtil
si bastioanele ei seculare, și cu în
noirile durate in anii construcției
socialiste.
înarmat cu lecturi din tomuri
de istorie, geografie, insemnări de
călătorie și mai ales din literatu
ră. apărute intr-o considerabilă
bibliografie in limba română,
drumurile Cehiei. Moraviei si
Slovaciei suprapun viziunilor li
vrești imaginea hărniciei unui
popor care s-a constituit intr-un
timp istoric asemănător si intr-un
spațiu apropiat de cel al români
lor.
Așadar, drumuri în inima unei
țări, a unei istorii străvechi, dru
muri in sufletul unui popor dornio
de pace, de fericire, de bucurie.
Si parcă cele mai impresionan
te sint drumurile care atestă le
gături statornice mai vechi sau
mai noi. consfințite de fapte și de
oameni, devenite ele insele isto
rie. Căci iată, cu 555 de ani in
urmă, mai exact la 5 martie 1431,
este atestată documentar la noi
cea dinții mențiune a husiților, și
anume. în Moldova, la Bacău,
unde domnitorul Alexandru cel
Bun (unicul in Europa !) i-a recu
noscut legal. ușurindu-Ie astfel, mo
dul de existență. Refugiați, din
cauza prigoanei nobililor și a bur
gheziei orășenești, care înăbușiseră
idealurile revoluționare pentru care
militează încă de la inceputul seco
lului al XIV-lea, huslții au fost to
lerați și acceptați pe pămîntul ro
mânesc pentru demnitatea, hărnicia
și sinceritatea lor. Unii dintre ei au
ajutat — cu experiența căpătată
în alcătuirea taberei de care spe
cifică marii răscoale cehe de la
Tabor — la desfășurarea primei
răscoale țărănești de proporțiile
unui război dus de români și un

guri. impotriva magnaților și cle
rului. la Bobilna. in anul 1437.
Drumuri de prietenie, drumuri
de lupte, drumuri de jertfe
eroice.
Tot intr-o primăvară, dar atit
de aproape de noi, doar cu 41 de
ani in urmă, armata română ducea
mari bătălii pentru eliberarea ora
șului Banska-Bystrica.
Zece zile
de lupte crincene. urmate de ofensiva Armatei I. intre Hron și
Morava, și a Armatei a IV-a pen
tru zdrobirea
trupelor hitleriste
din Munții Tatra', pentru ca Ia
7/8 mai să pornească grandioasa
..Operațiune Praga". care a culmi
nat cu ..Ziua victoriei". Mii de lo
calități de pe cuprinsul Cehoslo
vaciei au fost eliberate în iama
lui 1945 de armata română, acți-

însemnări de călătorie

din R. S. Cehoslovacă
uni în care și-au pierdut viata
zeci de mii de ostași și ofițeri.
în_ localitățile in care armatele
române s-au jertfit pentru elibe
rarea Cehoslovaciei, istoricii așe
zărilor păstrează cronici vii ale
acelor întimplări de peste patru
decenii. Fapte de arme, cu totul
ieșite din comun, nume de oa
meni, locuri in eare au fost îngro
pat! sint consemnate întru nemu
rire. Cronici memorabile, de emo
ționantă destăinuire. care vor
trebui cindva cercetate, adunate,
publicate... Cronici despre începu
turile noii vieți, renăscind din
tragedia unui război dureros. în
ceputuri reprezentînd
nestăvilita
cutezanță spre ziua de miine.
Cronici autentice, cronici prea
mărind pacea intr-o literatură de
profundă tradiție in acest sens,
pentru că. atestarea la Praga a
celui dinții cintec de pace este
datată în jurul anului 982, deci
cu un mileniu in urmă ! De
atunci, mari opere încununează
atit literatura cehă.
cit și cea
slovacă, numele autorilor lor de
venind celebre în întreaga lume.
Jan Amos Komensky (Comenius),
creatorul îngerului păcii și al Pa
radisului inimii, Vitezlav Hâlek,
Josef Svatopluk Machar. Jan Neru
da. culminind cu Jaroslav Hasek
și al său celebru Soldat Svejk, și
Vitezlav Nezval cu impresionantul
său poem
Cintec pentru pace,
pentru care a fost laureat cu Me
dalia de aur a Consiliului Mondial
al Păcii, in aceeași perioadă in
care și scriitorul Mihail Sadoveanu obținea aceeași distincție. Să
menționăm, si unele nume repre
zentative ale creatorilor
slovaci,
începînd cu Martin Rakovsky, a
cărui scriere pacifistă datează din
1574, Jakub Jacobcus. Jan Kollar,

Vladimir Minac, Pavel Hviezdoslav. continuînd cu ilustrul nume
al lui Ladislav Novomesky.
Toate acestea ni se dezvăluie
limpezi, in discuțiile despre scrie
și scriitori, despre pacea si liniș
tea lumii, purtate in special la
sectorul de limba și literatura ro
mână al Universității din Praga.
unde activează o distinsă prietenă
a creației românești, Liubov Valentova. una din autoarele Dicțio
narului scriitorilor români recent
apărut, cea dinții lucrare de această natură elaborată in străi
nătate.
Românii și România se bucură
astăzi, după cum constatăm foarte
repede.- de un profund prestigiu în
conștiința cehilor și slovacilor, o
istorie a legăturilor dintre popoa
rele noastre nefâcind altceva decit să adune la un Ioc ceea ce
timpul a însemnat acțiune si faptă
vie.
Astăzi, aceste tradiții sint așeza
te la loc de cinste, cei cu Are
am discutat, scriitori, ziariști,
tehnicieni, artiști, vorbindu-ne de
România. în calitate de cunoscă
tori avizați ai realităților tării
noastre, de pasionați cititori ai li
teraturii contemporane. La Brno,
participantii la Tirgul Internațio
nal au luat cunoștință in atitea
rinduri de impunătoarele realizări
ale tehnicii românești. De asemenea,
parcurgînd tara noastră, in dru
murile spre Litoral si Deltă. 6ute
de mii de cehi
și slovaci sint
martorii înfăptuirilor fără seamăn,
care au schimbat radical fața în
tregii țări. Pretutindeni ne intimpină prieteni ai poporului nostru :
in muzee și expoziții, la uniuni de
creație si publicații, la teatre, in
orice loc de muncă vizitat. La ca
tedra de limba si literatura româ
nă a Universității din Praga —
unde cu o sută de ani in urmă Jan
Urban
Jarnik
vorbise
despre
perlele folclorului românesc —
studenții își exprimă bucuria de a
deveni cunoscătorii unei literaturi
umaniste de puternică vibrație
contemporană (literatură din care,
aflăm la uniunile de scriitori din
Cehia și Slovacia, au fost traduse
in ultimele patru decenii sute de
opere in volume și publicații). Iar
unul dintre cei mai reprezentativi
scriitori actuali cehi, din opera
căruia au fost tălmăcite in limba
română pină acum șapte volume,
Jiri Marek, ne destăinuie : „Cu
nosc România din 1952. venind
pentru prima dată Ia centenarul
I. L. Caragiale. De atunci am fă
cut mai multe călătorii in România
și am putut să cunosc pas cu pas
transformarea tării. Ce oameni
minunați, românii !“...
Realitățile intîlnite. sentimente
le exprimate în atitea Împrejurări
ne îndreptățesc să folosim ace
leași cuvinte pentru a caracteriza
oamenii Cehoslovaciei de azi.

Victor CRĂCIUN

INFORMAȚII SPORTIVE
Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Acționind în permanență pentru
creșterea interesului participante
lor și sporirea atractivității formu
lelor de joc. Administrația de Stat
Loto—Pronosport va organiza du
minică, 5 octombrie 1986, pentru
prima oară. TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO 2. Această NOUA
FORMULĂ TEHNICA se remarcă
prin aceea că prevede extragerea
a 22 numere din 75. in cadrul a 4
extrageri, cuprinse in 2 faze succe
sive. Tragerile fiind „legate" două
cite două rezultă că se poate ciștiga și cu 3 numere din toate cele 12

de la faza I și. respectiv, din toa
te cele 10 ds la faza a Il-a. Mai
mult, fiind vorba de o
tragere
Loto 2, se obțin cîștiguri și numai
cu 2 numere din cite o extragere
de 6 șl, fbspectiv, de 5 nuriiere.
Cîștigurile, cuprinse in 13 cate
gorii, constau in autoturisme ..Da
cia I 300“. excursii peste hotare și
substanțiale sume de bani, de va
lori fixe și variabile. Ultima zi de
participare este simbătă, 4 octom
brie. Biletele de 25 lei varianta au
drept de participare la toate extra
gerile.

Concurs de afișe cu tema
„Avantajele economisirii la C.E.C.“
In scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei si pentru
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii la C.E.C. cit mai sugestive.
Casa de Economii și Consemna
țiuni. in colaborare cu Uniunea
artiștilor plastici. organizează cu
prilejul „Săptămrnii economiei" —
1986 cea de-a XVllI-a ediție a
concursului de afișe cu tema :
„Avantajele economisirii laC.E.C.“Lucrările pentru concurs se vor
prezenta in formatul 70X100 cm,
numai caserate si vor fi astfel rea
lizate incit să permită
tipărirea
lor in maximum- sase culori.
Casa de Economii si Consemna
țiuni acordă pentru cele mai bune
afișe următoarele premii :
— Premiul I: un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere
de 5 000 de lei :
— Premiul II: un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere
de 3 500 de lei :
— Premiul III: un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere
de 2 000 de lei :
— Două mențiuni constind in li
brete de economii cu dobindă cu
o depunere de 1 500 de lei fiecare.
Pentru acordarea premiilor, afi
șele vor fi selecționate de către
un juriu format din reprezentant'
ai Uniunii artiștilor plastici și ai
Casei de Economii și Consemnațiuni.
Casă de Economii și Consemna
țiuni iși rezervă dreptul de a mul

CARNET CULTURAL
DOLJ. La biblioteca județeană s-a
deschis o cuprinzătoare expoziție
omagială sub genericul „Marele
Mircea Voievod — strălucit cîrmuitor de tară și apărător al neatîrnării vetrei străbune". Tot aici s-a
desfășurat evocarea istorică „Mare
le Mircea Voievod în conștiința po
porului român". (Nieolae Băbălău).

tiplica unele dintre afișele pre
miate.
Pentru lucrările prezentate la con
curs pe care le va achiziționa Casa
de Economii și Consemnațiuni se
vor plăti drepturile legale de
autor.
Afișele pentru concurs se vor ex
pedia pină la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa :
Casa de Economii și Consemna
țiuni, Serviciul economii. Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 13. Afi
șele se vor preda impreună cu un
plic inchis pe care se va menționa
același moto. înscris și pe spatele
afișului, in plic se va introduce o
coală de hirtie pe care se va men
ționa. de asemenea, motoul înscris
pe spatele afișului, precum și nu
mele, prenumele și adresa exactă a
auto rului.
Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza cu prilejul „Săp
tăminii economiei" 25—31 octom
brie 1986 o expoziție in care vor
fi prezentate afișele selecționate
de juriul concursului.
Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala
C.E.C. in maximum 15 zile de la
închiderea expoziției.
Afișele prezentate in cadrul ex
poziției pot fi ridicate in maximum
10 zile de la închiderea acesteia.
Lucrările neridicate in limitele
acestor termene "nu vor fi păstrate.
Informații suplimentare privind
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul 13 38 14/185.

HUNEDOARA. La Combinatul
siderurgic din Hunedoara s-a des
chis „Muzeul fierului", care sin
tetizează bogatele pagini ale meș
teșugului extragerii și prelucrării
fierului din masivul muntos Po
iana Ruscăi. Sint reunite unelte ce
atestă măiestria populației dacice
fn prelucrarea metalului, desene,
fotocopii după obiecte și documen
te ale istoriei fierului, machete etc.
Sint înfățișate pe larg toate faze
le dezvoltării industriei fierului la
Hunedoara, precum și dezvoltarea

HOCHEI. La patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, in cadrul primu
lui tur al „Cupei campionilor euro
peni" la hochei pe gheață „Trofeul
Citizen", s-a disputat, joi seara, me
ciul dintre echipele Steaua Bucu
rești și Ț.S.K.A. Sofia. Victoria a re
venit hocheiștilor români cu scorul
de 14—0 (4—0, 5—0, 5—0). Returul
va avea loc la 9 octombrie la Sofia.
BASCHET. Sala sporturilor Floreasca din Capitală a găzduit joi
seara
meciul
internațional
de
baschet masculin dintre echipele
Steaua București și Jalghiris Kau
nas, contind pentru primul tur al
„Cupei campionilor europeni". Parti
da s-a încheiat cu scorul de 107—99
(59—37) in favoarea sportivilor so
vietici. Principalii realizatori ai întilnirii au fost Komicius (32), Sabo
nis (18). respectiv, Cernat (27) și
Netolițki (16).
VOLEI. Rezultate inregistrate in
Campionatul mondial masculin de
volei, ce se desfășoară in Franța :
Bulgaria — R.P. Chineză 3—0; Ce
hoslovacia — Italia 3—0: Brazilia —
Franța 3—1; U.R.S.S. — S.U.A. 3—1.
în semifinale. U.R.S.S. va întilni
Bulgaria, iar Brazilia va juca in
compania S.U.A.
ȘAH. Cea de-a 21-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah
ce se dispută la Leningrad intre
marii maeștri • sovietici Gary Kaspa
rov și Anatoli Karpov s-a încheiat
remiză la mutarea a 46-a. Scorul se
menține egal : 10,5—10,5 puncte. Au
mai rămas de disputat trei partide.
Cea de-a 22-a va avea loc astăzi.
Kasparov urmind să joace cu piesele
albe.
TENIS. în zilele de 3, 4 și 5 oc
tombrie se desfășoară semifinalele
competiției internaționale de tenis
„Cupa Davis". La Brisbane, forma
ția Australiei va intilni
echipa
S.U.A., iar la Praga. Cehoslovacia
va juca în compania Suediei.
în aceeași perioadă se vor disputa
și meciurile de baraj pentru menți
nerea in grupa mondială, de elită,
după următorul program : R.F. Ger
mania — Ecuador; Spania — Noua
Zeelandă; India — U.R.S.S.; Para
guay — Danemarca.
JOCURI OLIMPICE. La Comitetul
Internațional Olimpic (C.I.O.)
se
află in discuție o propunere privind
schimbarea datelor de desfășurare a
Jocurilor Olimpice de iarnă, potrivit
căreia ..Olimpiada albă" ar urma să
nu se mai desfășoare in același an
cu J.O. de vară, ci la doi ani după
acestea. O propunere în acest sens a
fost, făcută in cursul reuniunii co
mitetelor olimpice europene, desfă
șurată recent Ia Budapesta, delegații
f apreciind că decalarea J.O. din 1992

și modernizarea fără precedent a
cunoscutului combinat siderurgic in
perioada deschisă de Congresul al
IX-lea
al
partidului.
(Sabin
Cerbu).
ARGEȘ. La Muzeul județean din
Pitești
s-a
vernisat
expoziția
„Marele Mircea Voievod și Arge
șul". De asemenea, la biblioteca ju
dețeană s-a vernisat o altă expo
ziție documentară purtînd generi
cul : „Figura Marelui Mircea Vo
ievod în literatura română și uni
versală". (Gheorghe Cirstea).

în 1994 ar determina o creștere a
popularității Jocurilor Olimpice de
iarnă.
FOTBAL. După ce remarcă, referindu-se la „Cupa U.E.F.A.", califi
carea logică a celor două echipe ro
mânești, Universitatea Craiova și
Sportul studențesc București, agen
țiile internaționale de presă notează
scorul neașteptat din meciul C F.
Barcelona' — Flamurtari Vlora (Al
bania) : 0—4). fotbaliștii catalani ob
țin înd prezența în turul II numai
grație golului marcat in deplasare,
in prima manșă, cind a fost 1—1. O
partidă cu final dramatic s-a dispu
tat la Toulouse, unde echipa locală
a reușit să elimine formația Napoli,
după executarea loviturilor de de
partajare de la 11 m. Francezii au
ratat mai întîi prin Stopyra, dar
Bagni a eșuat la rindul său, iar penaltiul decisiv a fost șutat defectuos
de celebrul Maradona ! în „Cupa
U.E.F.A." s-a înregistrat și scorul
cel mai categoric al zilei : Trakia
Plovdiv — Hibernians (Malta) 8—0.
în „Cupa campionilor europeni",
Brondby (Danemarca) a confirmat
și in deplasare prestația bună din
prima manșă, cind a întrecut cu 4—1
pe Honved Budapesta, terminind la
egalitate : 2—2 partida retur și obținind astfel o calificare clară. Mai
puțin așteptată, de asemenea, este
prezența in turul secund a campioa
nei Ciprului. Apoel Nicosia, care a
scos din competiție pe H.J.K. Hel
sinki. Deci alături de favorite —
Bayern Miinchen, Juventus Torino,
Anderlecht, Real Madrid, Dinamo
Kiev, F.C. Porto. Celtic Glasgow. Di
namo Berlin. Austria Viena. Steaua
Roșie Belgrad — in al doilea tur al
„C.C.E." vor evolua și formații avind
cărți de vizită mai puțin deosebite,
precum cele două citate mai sus. ca
și Rosenborg (Norvegia) și Besiktas
Istanbul. Se reamintește, totodată, că
din următoarea fază a competiției va
evolua și deținătoarea trofeului eu
ropean — Steaua București.
în „Cupa cupelor", comentatorii egențiilor internaționale de presă apreciazâ drept o surpriză de propor
ții succesul echipei albaneze „17 Nentori" Tirana, remareînd. totodată, ca
lificarea formațiilor F.C. Sion (Elve
ția) in dauna lui Aberdeen, și Rapid
Viena. care a eliminat pe F.C. Bru
ges. după un scor de 4—3 in tur și
3—3 in a doua manșă. în această
competiție s-a desfășurat și al doilea
joc al zilei, in care a fost nevoie de
executarea loviturilor de departaja
re de la 11 m. „victimă" fiind tot o
echipă italiană : A.S. Roma, între
cută astfel de Real Zaragoza.
Tragerea la sorți pentru partidele
turului secund va avea loc astăzi.

SUCEAVA. în orașul Clmpulung
Moldovenesc s-a desfășurat, timp
de două zile, festivalul interjudețean
folcloric „Veșnic pădurile
cintă", destinat lucrătorilor din
domeniul forestier. Ansambluri și
grupuri folclorice, soliști și orches
tre de muzică populară din unități
economice de profil din mai multe
județe ale țării au susținut atrac
tive programe cultural-artistice,
manifestarea încheindu-se cu o
frumoasă paradă a portului popu
lar. (Sava Bejinariu).

Schimb de mesaje
intre președintele Nicolae Ceausescu
si președintele Ronald Reagan

A

al președintelui Nicolae Ceausescu
în sprijinul păcii și progresului în lume“
AMPLE ARTICOLE IN PUBLICAȚIILE „FAIR IDEA" (INDIA) Șl „IMPACTO" (MEXIC)
Personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, activi
tatea sa in plan internațional, pusă neabătut în slujba
păcii și echității internaționale, a progresului tuturor
popoarelor într-o lume fără arme și fără războaie, rea
lizările României în construcția socialistă sint pe larg
reflectate de publicații din diferite țări. Astfel, revista
indiană de politică externă „PAIR IDEA" inserează două
ample articole - într-un supliment special dedicat Româ
niei - pe care le ilustrează cu portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu. In articolele apărute în „Fair-Idea",

în articolul consacrat
dezvoltării generale a
Roqjâniei
se arată că
„România
a
cunoscut
profunde transformări re
voluționare in domeniile
politic, economic și so
cial. Dintr-o țară agrară
cu o 'industrie slab dez
voltată,
România
s-a
transformat într-o țară
industrial-agrară cu o
industrie modernă, pu
ternică, dotată in cea
mai mare parte cu tehni
ca cea mai avansată, cu
o agricultură socialistă în
plin progres, cu o boga
tă. viață spirituală, unde
educația, știința și cultu
ra cunosc o mare efer
vescență".
„Succese remarcabile —
scrie „FAIR IDEA" —
ou fost obținute mai ales
in perioada inaugurată
de cel de-al
IX-lea
Congres al
Partidului
Comunist
Român
din
1965, cind
in
fruntea
partidului și statului a fost
ales Nicolae Ceaușescu,
ilustru
conducător
de
partid și de stat, ginditor
revoluționar și luptător
încercat in marile bătălii
ale poporului român pen
tru apărarea intereselor
lui vitale, pentru prospe
ritatea României.
Sub conducerea sa au
fost elaborate și puse in
aplicare o. politică de
largă respirație, precum
și programe concrete pe
termen lung pentru dez
voltarea complexă a eco
nomiei naționale, a știin
ței, educației și culturii,
a tuturor domeniilor vie
ții sociale, perfecționarea
întregii societăți pe baza
principiilor
democrației
muncitorești revoluționa
re, realizarea unei înalte
calități a vieții, parti
ciparea activă a Româ
niei la circuitul mondial
al valorilor materiale și
culturale, o politică încu
nunată de succese ’is
torice".
Referindu-se la o serie
de date care atestă im
portanta. dezvoltare eco
nomică pe care o cunoaș
te țara noastră, se arată,
totodată, că toate acestea
se răsfring in nivelul și
calitatea vieții poporului,
subliniindu-se : ..Peste 80
la sută din populație s-a
mutat în locuințe noi. Au
cunoscut o puternică dez
voltare știința, educqjia,
cultura, activitatea politico-educativă de făurire
a omului nou, factor de
cisiv pentru progresul
social-economic. Venitu
rile reale ale poporului
muncitor au crescut de
opt ori. Atenția a fost
concentrată asupra satis
facerii tot mai înalte a
nevoilor materiale și spi
rituale ale populației. îm
bunătățirii continue a ca
lității vieții, înfăptuirii
efective a drepturilor
fundamentale ale omului
— dreptul la muncă, la
odihnă, la educație și in
struire,
la
securitate
economică și socială, la
participare neîngrădită la
viața publică și la con
ducerea societății".
în continuare, revista
subliniază că „anul aces
ta . poporul român a
început realizarea celui
de-al 8-lea plan cincinal
(1986—1990),
al
cărui
obiectiv fundamental este
trecerea României de la
stadiul de țară în curs de
dezvoltare la un stadiu
mai inalt, de țară mediu
dezvoltată, urmînd ca,
pînă în anul 2000, să de
vină o țară socialistă
multilateral
dezvoltată.
Obiective
majore
ale
politicii de dezvoltare
economică și socială a
României in
perioada
cincinalului 1986—1990 și
într-o perspectivă mai în
delungată, pină in mile
niul al treilea, sint dez
voltarea intensivă a agri
culturii. industriei și al
tor ramuri de activitate,
sporirea rentabilității și
eficienței economice, rea
lizarea unei noi calități a
muncii și vieții întregului
popor" — arată revista.
Desfășurind o vastă ac
tivitate
de dezvoltare
economică și socială, de
înflorire
națională
—
continuă „Fair Idea" —
România acționează, de
asemenea, in sfera rela
țiilor externe pentru co
laborare, pace și secu
ritate.
„Sub
conducerea
președintelui
Nicolae Ceaușescu, Repu
blica Socialistă România
își întemeiază ferm actiyvitatea internațională pe

precum și în publicația mexicană „IMPACTO" sint evi
dențiate succesele obținute de poporul nostru, îndeo
sebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea
al P.C.R. De asemenea, relevfnd potențialul economic
în continuă dezvoltare al țării noastre, se remarcă po
ziția principială a portidului și statului român în planul
relațiilor comerciale internaționale, fermitatea cu care
se pronunță România împotriva practicilor anacronice
bazate pe inechitate, pe măsuri restrictive și discrimi
nări în acest domeniu vital pentru progresul omenirii.

principiile independenței
și suveranității, neames
tecului. în afacerile inter
ne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii ia
forță sau la amenințarea
cu forța, respectării drep
tului fiecărui popor de a
fi stăpîn pe propriul des
tin, de a se dezvolta liber
și
independent,
fără
amestec străin, soluționă
rii negociate, pașnice a
oricărei dispute interna
ționale".
România acordă un loc
prioritar în activitatea ei
externă colaborării re
ciproc avantajoase, prie
teniei și solidarității cu
toate țările socialiste, în

țara noastră ’ consideră
necesară o reglementare
generală a utilizării Cos
mosului în scopuri paș
nice, apreciind că O.N.U.
trebuie să-și asume res
ponsabilitatea de a rea
liza un tratat internațio
nal privind spațiul ex
traterestru.
România —
menționează revista — se
pronunță. în același timp,
pentru interzicerea pro
ducerii și perfecționării
armelor chimice si pen
tru distrugerea stocuri
lor existente ; pentru in
terzicerea armelor radiologice ; pentru desființa
rea bazelor militare de
pe teritoriile altor state
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primul rind cu Uniunea
Sovietică și cu celelalte
țări învecinate. Ea ac
ționează pentru extin
derea schimburilor co
merciale. a cooperării
economice, tehnologice și
științifice, a schimburilor
culturale cu statele mem
bre ale C.A.E.R.. cu toa
te celelalte țări socialiste.
„Volumul
comerțului
exterior a sporit conti
nuu, marcind în 1981—
1985 o creștere de 25.6 la
sută fată . de cincinalul
anterior. România a rea
lizat o balanță comercia
lă activă . in ultimii ani
și și-a redus substanțial
datoria externă, continuînd să acționeze pen
tru a-și
asigura o ba
lanță comercială activă,
astfel Incit întreaga da
torie externă să poată fi
lichidată în anii urmă
tori, așa cum a hotărît
cel de-al XIII-Iea Con
gres al Partidului Co
munist Român".
Argumentînd cu o se
rie de exemple, revista
indiană reliefează ampla
deschidere internaționa
lă a țării noastre, voca
ția de pace a poporului
român, evidențiind . că
„una
dintre
direcțiile
principale ale politicii
externe promovate de
România este lupta pen
tru apărarea păcii, a
dreptului
primordial al
popoarelor la viață. După
cum a subliniat președin
tele Nicolae Ceaușescu
— se arată — situația
internațională se menține
extrem de gravă. Cursa
înarmărilor, in primul
rind a înarmărilor nu
cleare, continuă. In con
secință. problema funda
mentală a acestei epoci
este
problema
dezar
mării și păcii, a elimi
nării armelor nucleare și
a construirii unei lumi
libere de arme și de
războaie".
Relevînd, apoi, acțiu
nile concrete ale țării
noastre
privind o pro
blemă atît de vitală pen
tru umanitate, cum este
cea a dezarmării, revis
ta indiană scrie : Româ
nia consideră ca foarte
important să se facă un
început în planul redu
cerii armamentelor, tru
pelor și cheltuielilor mi
litare pentru a se crea
condițiile de a se trece,
în perioada
următoare,
la noi diminuări de cel
puțin 50 Ia sută. Ea s-a
pronunțat, de asemenea,
pentru aplicarea' progra
mului de dezarmare nu
cleară. în trei etape,
eșalonat pină în anul
2000, propus de Uniunea
Sovietică.
Totodată, se arată că
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si
retragerea
trupelor
străine în cadrul fron
tierelor naționale ; pen
tru reducerea caracteru
lui militar al blocului
N.A.T.O. și Tratatului de
la Varșovia si pentru
crearea
condițiilor des
ființării lor concomiten
te ; pentru reluarea po
liticii de destindere, secu
ritate și pace în Europa
și in întreaga lume.
„Așa cum subliniază
președintele
Nicolae Ceaușescu — se
evidențiază — în actua
lele condiții internațio
nale popoarele. parla
mentele. guvernele, șefii
de stat, forțele politice
democratice.
progresiste
și realiste trebuie să-și
intensifice acțiunea pen
tru oprirea cursului eve
nimentelor spre o ca
tastrofă nucleară, pentru
dezarmare — in special
dezarmare nucleară —
pentru independentă și
progres, pentru pace în
lumea întreagă".
Este reliefat optimis
mul realist, constructiv
al politicii noastre ex
terne. punindu-se -în evi
dență faptul că „Româ
nia consideră
imperios
necesară întă'rirea unită
ții de acțiune a forțelor
iubitoare de pace de pre
tutindeni", iar președin
tele Nicolae Ceaușescu,
cu toate că arată gravi
tatea situației
interna
ționale. tine să sublinie
ze : „Noi privim cu în
credere
viitorul.
por
nind de la convingerea
că popoarele,
acționind
unite, vor impune opri
rea actualei politici pe
riculoase.
vor asigura
dezarmarea, solutionarea
problemelor in mod de
mocratic,
în
interesul
fiecărei națiuni, vor asi
gura triumful rațiunii, al
colaborării și păcii pe
planeta noastră". Revista
indiană subliniază, apoi,
că „una dintre orientări
le permanente ale poli
ticii externe
românești
este sprijinirea
dreptu
lui tuturor națiunilor la
independentă și. suvera
nitate". România militind activ pentru inde
pendenta Namibiei, pronuntîndu-se
împotriva
politicii rasiale și de
apartheid din Africa de
Sud.
acordînd
sprijin
deplin popoarelor^ afri
cane în lupta lor pentru
consolidarea independen
tei, pentru
dezvoltarea
economică și socială. în
încheierea acestui amplu
comentariu. „Fair Idea",
relevind acțiunea pentru
eradicarea
subdezvoltă
rii și edificarea unei noi
ordini economice inter
naționale, pe baza ega
lității, echității si avan

tajului reciproc, drept „o
coordonată majoră a po
liticii internaționale a
României", scrie: „Româ
nia se pronunță pentru
negocieri efective între
țările dezvoltate și țările
în curs de dezvoltare în
problema dezvoltării eco
nomice și sociale în an
samblu ; pentru un pro
gram general de spriji
nire a eforturilor de era
dicare a subdezvoltării ;
pentru căutarea și găsi
rea unei soluții globale
a problemei datoriilor
țărilor în curs de dez
voltare ; pentru găsirea
de noi modalități finan
ciare de
a se acorda
credite de dezvoltare ță
rilor sărace, ceea ce poa
te fi realizat prin redu
cerea cheltuielilor pen
tru înarmare ; pentru o
reformă
a
sistemului
monetar și financiar in
ternațional,
asigurarea
participării egale a tutu
ror statelor la activita
tea organismelor finan
ciare internaționale; pen
tru asigurarea accesului
liber al țărilor în curs
de dezvoltare la tehnolo
giile moderne, elimina
rea barierelor vamale și
asigurarea unor prețuri
corespunzătoare
pentru
mărfurile acestor țări".
în articolul „In inte
resul relațiilor economice
internaționale" se arată
că România, „conferind
o importantă vitală co
merțului
internațional
pentru prosperitatea fie
cărei țări, se pronunță
ferm împotriva restric
țiilor și discriminărilor,
împotriva oricăror mă
suri
vizînd
limitarea
schimburilor
economice
mondiale. în documente-program, în interven
țiile în cadrul organis
melor
specializate, această țară și-a exprimat
în mod constant hotărîrea de ă piarticipa activ
la diviziunea interna
țională a muncii, la
eforturile de depășire a
dificultăților
economice
mondiale, la dezvoltarea
puternică a relațiilor și
schimburilor
economice
dihtre toate statele".
„în aceste condiții —
subliniază
revista
in
diană — tezele românești
cu privire la instaurarea
unei noi ordini interna
ționale, bazată pe egali
tatea în drepturi, avan
tajul reciproc, înțelegere
și cooperare, se dove
desc pe deplin necesare
și corecte",
în
suplimentul
său
special din luna septem
brie, săptămînalul mexi
can
„IMPACTO"
pu
blică un amplu articol
intitulat : „România — o
țară in care trecutul se
îmbină armonios cu pre
zentul".
Articolul este însoțit
de un .amplu grupaj de
fotografii, care reprezin
tă monumente istorice
și social-cu'lturale din
București.
Revista face o prezen
tare a istoriei, culturii și
forței creatoare ale po
porului român, menționindu-se între altele că,
„în urma cercetărilor mi
nuțioase și aprofundate,
realizate în special în ul
timele trei decenii, arta
veche românească s-a
făcut
cunoscută
nu
numai în interiorul țării,
ci și în afara ei, unde
s-a bucurat de aprecie
rile elogioase ale unor
specialiști renumiți. Un
tezaur cultural, o mărtu
rie a nobleței creatoare,
a intrat astfel în circui
tul culturii universale".
„Majoritatea vestigii
lor cultural-artistice aparțin celor mai fertile
epoci din timpul voievo
zilor români iubitori de
arte, cum ar fi Mircea
cel Mare, Alexandru cel
Bun, Ștefan cel Mare,
Neagoe Basarab, Vasile
Lupu, Matei Basarab,
Constantin Brîncoveanu
etc.“, relevă săptămîna
lul.
în continuare se men
ționează că domnitorii
români, folosind imagi
nația creatoare a po
porului și asimilînd une
le
influente orientale
sau occidentale, au con
struit cetățile Suceava,
Brașov, . Cluj, Tîrgoviște,
București etc., precum și
mînăstirile Curtea
de
Argeș, Voroneț, Arbore,
Moldovlța, Sucevița, in
trate pentru totdeauna
în istoria artelor și mo
numentelor mondiale.
(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Din partea tovarășului
Nicolae Cleaușescu. președintele Re
publicii Slocialistte România, au fost
transmise președintelui Statelor Uni
te ale Americiu Ronald Reagan, un
mesaj de șalut și urări de sănătate,
iar poporului american — de prospe
ritate și pace.
Din partea președintelui Ronald
Reagan S-au adresat mulțumiri și
rugămintea de’ a se transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu salutul
său cordial urări de sănătate și fe
ricire personală, iar poporului ro
mân — de» noi succese in dezvolta
rea patriei sale. ,
Schimbut de mesaje a avut loc la
New York, cu'ocazia întîlnirii din
tre loan Tb.tu, rninistru! afacerilor
externe, aondricătorul delegației ro
mâne la cea de-a 41-a sesiune a
Adunării Generale a O.N.U..
și
George Shultz, secretarul de stat al
S.U.A.
în cadrul convorbirii’care a aVut

loc. cu acest prilej s-a
constatat
cursul ascendent al relațiilor bilate
rale și s-a exprimat dorința ambe
lor părți de dezvoltare în continua
re ă acestora. De asemenea, s-a efec
tuat un schimb de păreri în legătu
ră cu unele probleme ale vieții in
ternaționale actuale.
La întrevedere au participat Ni
colae Gavrilescu, ambasadorul țării
noastre la Washington, și ambasado
rul Teodor Marinescu, reprezentan
tul permanent al României la O.N.U.
★
Conducătorul delegației române
s-a întilnit, de asemenea, și a avut
convorbiri cu președintele celei de-a
41-a sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U.. ministrul afacerilor externe
al Republicii Populare Bangladesh,
Hămayun Rasheed Choudhury, pre
cum și cu miniștrii de externe ai
Austriei. R.D. Germane. R.P.D. Co
reene. R.S.F. Iugoslavia, Indoneziei,
. Irakului. Mozambicului,-Siriei, și R.S.
I Vietnam.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : în plenara
Adunării Generale a O.N.U. conti
nuă dezbaterile de politică generală
ale actualei, sesiuni a Adunării Ge
nerale. în discursurile reprezen
tanților statelor' membre se dă ex
presie . îngrijorării crescînde a gu
vernelor si popoarelor din întreaga
lume în leSătură;'cu încordarea gra
vă care persistă In viața internațio
nală.
In pofida existenței unor sisteme
politice și sociale opuse, a unor
concepții politică diferite, în rela
țiile dintre state' trebuie să precum
pănească voința, de a evita confrun
tările, de a reduce tensiunea din
viața internațională, a subliniat îp
cuvîntarea sa ministrul de externe
al Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek.
în. ceea ce privește Cehoslovacia
— a arătat vorbitorul — ea consi
deră că principiul coexistentei paș
nice poate și trebuie să devină prin
cipiul suprem și universal în rela
țiile dintre state.-î iar securitatea lu
mii trebuie socotită -drept un bun
comun si indivizibil.
Președintele Columbiei,
Virgilio
Barco Vargas, a .apreciat că printre
sarcinile prioritare ale O.N.U., ale tu
turor statelor membre figurează re
zolvarea prin nego’cieri â diferende
lor și stărilor de îheordare și conflict
din diferite părți ale lumii, înfăp
tuirea dezarmări^, in primul rînd a
dezarmării nucleare. Și
eliminarea
subdezvoltării., a decalajelor econo
mice, în scopul întbunătătirii gene
rale a climatului politic internațio
nal, al promovării colaborării paș
nice dintre state și al salvgardării
păcii mondiale.

Ministrut de externe al
Siriei.
Farouk al Sharaa, a declarat
că
pentru întărirea păcii mondiale sînt
necesare de urgență măsuri ca lichi
darea politicii de forță, a colonia
lismului, neocolonialismului, rasis
mului și apartheidului, înfăptuirea
dezarmării și rezolvarea probleme
lor grave cU care sînt confruntate
țările în curs de dezvoltare, în con
tinuare, el a prezentat pe larg pozi
ția guvernului sirian fată de situa
ția din Orientul Mijlociu, arătînd că,
în concepția țării sale, pacea în această regiune poate fi obținută prin
eliminarea agresiunii, încetarea ocu
pării teritoriilor străine, și .recunoaș
terea drepturilor legitime ale po
porului palestinian. Vorbitorul a de
clarat că tara sa se pronunță pentru
organizarea unei conferințe interna
ționale de pace privind
Orientul
Mijlociu, cu participarea tuturor
părților interesate,
sub auspiciile
O.N.U.
Ministrul de externe al Iranului,
Aii Akbar Velayati, a apreciat că,
pentru reducerea și eliminarea în
cordării periculoase care există în
prezent în viața internațională, sînt
necesare eliminarea politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste. reforma structurală a actualului
sistem de relații economice și finan
ciare internaționale și instaurarea
noii ordini economice mondiale, re
pudierea hotărită a politicii de for
ță și respectarea drepturilor legiti
me ale popoarelor la independentă,
suveranitate și integritate teritoria
lă. la securitate și pace. în conti
nuare. vorbitorul a prezentat pe
larg poziția tării sale față de răz
boiul dintre Irak și Iran și față de
conflictele existente în alte regiuni
ale lumii.

In sprijinul soluționării pe cale politică
a situației din America Centrală
NAȚIUNILE UtNlTE 2 (Agerpres).
— într-o declarație remisă secreta
rului general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, miniștrii relațiilor
externe din tăriile membre ale
„Grupului de la Ctontadora" (Colum
bia, Mexic. Panama și Venezuela) și
ale „Grupulpi d-e sprijin" (Argenti
na. Brazilia. Peru și Uruguay) au atras atenția asupra gravei crize din
America Centra®, avertizînd că cei
care cred într-o ■ soluție militară ig
noră adevărată dimensiune a pro-

OTTAWA 2 (Agerpres). — Pacea
nu poate fi asigurată temeinic fără
lichidarea armelor nucleare și inter
zicerea creării de armamente cosmi
ce. a declarat Eduard Șevardnadze,
ministrul
afacerilor
externe ai
U.R.S.S!, aflat în viziță în Canada,
la dineul oferit ' în cinstea sa la
Ottawa, relatează agenția T.A.S.S.
Pacea nu va deveni trainică dacă nu
va coborî nivelul înfruntării milita
re și dacă nu se vor reduce arma
mentele convenționale și forțele ar
mate. Tot atît de importante sint în
tărirea încrederii. înfăptuirea unor
măsuri de destindere in domeniul mi
litar, crearea unor mecanisme pen
tru un control adecvat asupra res
pectării acordurilor — a arătat mi
nistrul sovietic.
La rîndul, său, ministrul de externe
al Canadei, Joseph Clark, a relevat
importanța înțelegerilor de la Stock
holm. pentru creșterea încrederii in
relațiile dintre state și a evidential
necesitatea intensificării negocierilor
în alte. sfere ale controlului asupra
armamentelor .și dezarmării — rela
tează T.A.S.S. întîlnirea din Islanda
dintre secretarul general Gorbaciov
și președintele Reagan — a declarat
ministrul canadian — va constitui o

testare a perspectivelor de a se rea
liza Un progres real in relațiile din
tre Est și Vest.
BEIJING 2 (Agerpres). — Condu
cătorii Statelor Unite și Uniunii So
vietice — a declarat președintele R.P.
Chineze. Li Xiannian — ar putea
realiza, prin intilniri și convorbiri,
unele progrese in probleme ca
dezarmarea, destinderea internațio
nală și pacea — relatează agenția
China Nouă. Sarcinile majore ale
lumii sînt astăzi pacea și dezvol
tarea, iar popoarele tuturor țărilor,
inclusiv popoarele Statelor Unite și
Uniunii Sovietice, speră in salvgar
darea păcii — a adăugat el.

STOCKHOLM 2 (Agerpres). —
Primul ministru al Suediei, Ingvar
Carlsson, și-a exprimat speranța că
viitoarea întîlnire dintre secretarul
general al C.C. al P.C.U.S., Mihail
Gorbaciov, și președintele S.U.A..
Ronald Reagan, va avea un rol con
structiv pentru pace. Totodată, pre
mierul suedez și-a manifestat satis
facția pentru faptul că o țară din
nordul Europei — Islanda — a fost
aleasă să găzduiască această întîl
nire la nivel inalt.

C. C. AL P. C. CHINEZ
BEIJING 2 (Agerpres). — Plena
ra C.C. al P. C. Chinez, care a avut
loc recent, a adoptat rezoluția cu
privire la principiile călăuzitoare
pentru făurirea unei societăți socia
liste cu o cultură și o ideologie
înaintate. După cum se arată în
document — transmis de agenția
China Nouă — C.C. al P.C.C. apre
ciază că, pentru asigurarea succesu
lui eforturilor vizînd modernizarea
socialistă a țării, o mare importanță,
imediată și de perspectivă, o au
principiile călăuzitoare pentru dez
voltarea culturală și ideologică a
Chinei și pentru îmbunătățirea acti
vității în acest domeniu. Considerind dezvoltarea economică drept
verigă-cheie — arată rezoluția —
trebuie să continuăm să reorganizăm
structurile economice și politice și,
în același timp, să accelerăm pro
gresul cultural și ideologic al țării,
asigurindu-ne că aceste aspecte ale
activității sînt coordonate și se pro
movează reciproc.
în făurirea unei societăți socia
liste cu o cultură și ideologie mo
derne, se arată în rezoluție, sarcina
fundamentală este de a-i ajuta pe
oameni să devină cetățeni socialiști
bine instruiți și autodisciplinați, cu
idealuri înalte și integritate morală
și de a ridica nivelul ideologic și
etic al întregii națiuni, precum și
nivelul educațional și științific —
totul în interesul modernizării so
cialiste. Strădania de a promova o
cultură și o ideologie moderne are
două aspecte : creșterea nivelului
ideologic și etic al oamenilor și dez
voltarea învățămîntului, științei și
culturii — continuă
documentul.
Acest efort constructiv este o sar
cină comună pe termen lung a în
tregii societăți.
In concepția noastră — continuă
rezoluția —- trebuie să plasăm în
totdeauna pe prim-plan construcția
națională. Trebuie să facem tot po
sibilul pentru a uni poporul și a
crea posibilități pentru manifestarea
entuziasmului și' inițiativei sale so
cialiste, pentru a satisface necesită
țile sale culturale și intelectuale, a
ridica nivelul său ideologic., și etic
și a dezvolta învățămintul, știința și
cultura. Pe scurt, trebuie să facem
tot posibilul pentru a facilita dez
voltarea forțelor de producție.
In continuare, rezoluția arată :
Respingem hotărit sistemele ideolo
gic și social capitaliste, care apără
opresiunea și exploatarea, și respin
gem toate aspectele urite și deca
dente ale capitalismului : cu toate
acestea trebuie să depuhem toate eforturile pentru a învăța de la toate
țările (inclusiv de la țările capitalis
te dezvoltate), să ne însușim știinta
și tehnologia avansate, cunoștințele
universal aplicabile în conducerea ecopomiei și in „activitatea adminis
trativă și alte cunoștințe utile, să ve
rificăm și să dezvoltăm in practică
cele învățate.
Construirea socialismului cu ca
racteristici chineze Si transformarea
Chinei intr-o țară socialistă moder
nă, cu un inalt grad de democrație și
o cultură și ideologie avansate re
prezintă idealul comun al poporului
de toate naționalitățile în etapa ac
tuală ; vom încerca să edificăm o
țară relativ prosperă pină la sfîrșitul
secolului și să ne apropiem de nive
lul economic al țărilor dezvoltate
pînă la mijlocul secolului următor.
Membrii de partid, membrii Ligii
Tineretului Comunist și alti oameni
ai muncii cu concepții înaintate tre
buie să se alăture eforturilor altor

muncitori, țărani, intelectuali, legînd idealul lor comun de sarcinile
actuale și de obiectivele profesiilor
lor. ale localităților lor și colective
lor lor și de răspunderile ce le re
vin, de țelurile lor in viață — relevă
rezoluția, menționind că toți trebuie
să muncească cu devotament la locu
rile lor de muncă și să contribuie la
progresul reformei, ajutînd la edifi
carea țării prin cumpătare și hărni
cie. Documentul relevă necesitatea
de a fi ajutate cadrele Și masele,
mai ales tinerii, să ajungă la o înțe
legere tot mai profundă a concepției
marxiste despre lume și a legilor
dezvoltării sociale, a istoriei glorioa
se și a tradiției revoluționare a na
țiunii, să fie ajutate să înțeleagă lu
mea contemporană, cu progresele și
contradicțiile ei, și de asemenea vii
torul omenirii.
Documentul relevă, de asemenea,
că poporul chinez respectă principii
le păcii și prieteniei, egalității și
avantajului reciproc, sprijinul re
ciproc. ca și principiul de a invăța
unii de la alții.
Abordind problema cultivării și îm
bogățirii eticii socialiste, rezoluția
relevă că etica socialistă înseamnă
în primul rind dragostea de patrie,
dragostea față de popor, muncă, ști
ință și socialism. Trebuie să facem
în așa fel incit acest sentiment să-și
găsească expresie în toate aspecte
le, vieții sociale, trebuie să veghem
ca în cadrul întregului nostru popor
să se statornicească și să se întă
rească relații de tip nou — relații
socialiste, caracterizate prin egalita
te. solidaritate, prietenie și ajutor
reciproc. Morala socialistă cere ca
drelor din partid și din organizații
le guvernamentale să fie cinstite și
entuziaste și să slujească din toată
inima poporul, trebuie să se opună
birocrației, înșelăciunii și abuzului de
putere.
Documentul relevă importanta în
tăririi disciplinei în muncă, comba
necesitatea de a, se acorda cea mai
terii în același timp a tendinței de
mare importanță continuării efortu
subminare a democrației. După ce
rilor pentru Întărirea încrederii și
subliniază necesitatea respectării de
securității și pentru trecerea Ia mă
către toți cetățenii a legalității, se
suri efective de dezarmare prin con
relevă necesitatea de a fi condam
vocarea unei a doua faze a Confe
nați toți cei care sînt ostili și sa
rinței de Ia Stockholm, ținind sea
botează sistemul socialist, inclusiv
ma de rezultatele pozitive cu care
cei care se fac vinovat! de delicte
s-au încheiat,
recent. în capitala
economice șj să fie combătute toa
Suediei lucrările primei faze a con
te activitățile ilegale dăunătoare in
ferinței.
tereselor poporului.
Toate delegațiile pun în evidență.
Documentul plenarei C.C. al P.C.
necesitatea ca lucrările viitoarei
Chinez relevă apoi că sarcina teo
reuniuni general-europene, gare vor
reticienilor marxiști din China.' în
începe la 4 noiembrie a.c. in capi
noua eră. este aceea de a studia
tala Austriei, să se desfășoare în
noile condiții și noile probleme atr-un climat constructiv, de largă
părute în domeniile economic, po
înțelegere • și colaborare, de natură
litic. cultural și social, precum și
să favorizeze adoptarea de noi an
noua experiență dobîndită în cursul
gajamente și măsuri pentru pro
modernizării și reformei socialiste,
movarea procesului de întărire a
cercetarea legilor ce guvernează con
securității și dezvoltare a cooperării
strucția socialismului specific chinez,
în Europa.
în același timp, ei trebuie să cer
ceteze noile evoluții și orientări in
gindirea lumii contemporane, să
asimileze cele mai noi realizări
ale
științei
care
sînt
utile
Chinei
și
să
le
sintetizeze.
Să facem din practică unicul
criteriu de verificare a adevărului și
blemei, precum implicațiile acesteia
să înlăturăm acele aprecieri și -con
— extinderea conflictului, aprofun
cluzii ce s-au
dovedit greșite in
darea confruntărilor, războiul. Rele
practica concretă sau care nu țin
vînd că situația din zonă poate de
pasul cu realitățile îrt schimbare.
clanșa tensiuni pe întregul continent,
Aceasta este calea pe care putem
cele două grupuri au arătat că au
menține și dezvolta marxismul,
nevoie de o mai mare marjă de ac
ambele aspecte făcind parte inte
țiune, pentru a oferi părților afla
grantă din practica
revoluției și
te în conflict o soluție pașnică,
construcției în China — se spune în
dreaptă și durabilă.
rezoluție.
Referindu-se la răspunderile orga
Cei opt miniștri au subliniat hotănizațiilor și membrilor de partid,
rîrea de a acționa în favoarea păcii.
rezoluția arată că organizațiile de
partid la toate nivelurile și membrii
lor au obligația să-și ridice propriul
nivel ideologic și mai ales să îm
. cer adoptarea unor măsuri în ve
bunătățească stilul de muncă al
derea rezolvării acestui conflict.
partidului, să muncească fără pre
get și să constituie
un exemplu
CONFERINȚA LABURIȘTILOR
demn
de urmat, contribuind astfel
BRITANICI. în cadrul conferinței
la
mobilizarea
poporului
și la pro
anuale a Partidului Laburist din
gresul efortului întregii societăți
Marea Brițanie -r- ale cărei lucrări
pentru edificarea culturii și ideo
se desfășoară la Blackpool — partilogiei socialiste.
cipanții au adoptat un document
Membrii de partid, mai ales cei
in care se arată că în cazul unei
electrice de la Cemobil. După cum
care dețin funcții de conducere,
victorii a partidului la viitoarele
se știe, în urma avariei din luna
trebuie să fie întotdeauna exemple
alegeri generale și al constituirii
aprilie de lâ cel de-al patrulea bloc
pentru mase, muncind susținut și
unui guvern laburist, acesta va ac
energetic al centralei. de la Cermanifestînd
dorința de a învăța și
ționa pentru desființarea bazelor
nobîl celelalte trei blocuri au fost
I
face
progrese, renunțînd 1a vorbe
nucleare americane din Marea I
oprite. înainte de a fi conectat .la
goale in favoarea muncii concrete,
Brițanie și retragerea rachetelor
rețeaua națională, precizează agen
consacrindu-se programului de re
nucleare ale S.U.A. instalate în
ția citată, toate sistemele blocului
formă și manifestind curajul de a
țară.
energetic nr. 1 au fost verificate
avea inițiativă, apărlnd interesele
și întregul personal a fost reatesÎNTREVEDERE. Primul ministru
poporului și conducîndu-1 spre pros
tat.
în cele cinci luni care au
al Iordaniei, Zeid Al-Rifai, a avut
peritatea prin muncă cinstită, prin
trecut de la avarie au fost luate
o întrevedere cu reprezentantul
respectarea legii
și a disciplinei,
măsuri suplimentare pentru spori
Comitetului Executiv al Organiza
opunindu-se practicilor negative de
rea securității instalațiilor.
Este
ției pentru Eliberarea Palestinei
orice fel și iuptînd împotriva ori
pregătit pentru intrarea m func
la Amman, pentru a examina re
căror delicte. Cadrele de conducere
țiune și cel de-al doilea bloc ener
lațiile iordaniano-palestiniene —
trebuie să meargă cu regularitate în
getic al atomocentralei, precizează
informează agenția Q.N.A, întîl
rîndul muncitorilor, țăranilor și in-1T.A.S.S.
nirea a fost prima în decurs de
telectualilor și să le ceară părerea
cîteva luni dintre o oficialitate ior
asupra modalităților de soluționare
CERERE PENTRU ÎNTRUNI
daniană și una palestiniană.
a problemelor ideologice și practice
EA CONSILIULUI DE SECUREA
care ii preocupă cel mai mult.
AUTORITĂȚILE rasiste de
RITATE. Un grup de șapte state
Rezoluția — se arată în încheiere
LA PRETORIA au făcut cunoscut
arabe, împreună cu Liga Arabă, au
— are drept scop să .clarifice anu
că, în cazul în care Congresul
cerut
întrunirea de
urgență a
mite probleme și să formuleze
S.U.A. dă putere de lege unor pro
Consiliului de Securitate pentru
principiile călăuzitoare în edificarea
puneri privind sancțiuni împotriva
a examina „evoluția gravă a si
în condiții istorice noi a unei socie
Republicii Sud-Africane, se va
tuației actuale, ea urmare a con
tăți socialiste cu o cultură și o ideo
decreta
embargoul
asupra
im

tinuării războiului dintre Iran și
logie
avansate.
Organizațiile de
porturilor de cereale ’ americane.
Irak, informează agențiile interna
partid din toate departamentele, lo
Ministrul sud-afriran de externe,
ționale de presă. într-o scrisoare
calitățile și
instituțiile trebuie să
Roelof Botha, a precizat, in acest
adresată președintelui Consiliului
aplice aceste principii, avînd în ve
sens, că in afara embargoului,
de Securitate, semnatarii — Arabia
dere condițiile concrete proprii și
R.S.A. va proceda și la blocarea
Saudită, Iordania, Irak, Kuweit,
să stabilească măsurile concrete c«
aprovizionării cu cereale a țărilor
se impun, C.C. al P.C. Chinez, întăMaroc, Tunisia și R, A. Yemen —
africane vecine.
rindu-și rolul călăuzitor al întregii
activități.
i'___________ ____ __ _____ ________•_______ - -

VIENA: Lucrările întîlnirii pregătitoare
a reuniunii general-europene
VIENA 2 (Agerpres) — Radu
Budeanu transmite : în capitala
austriacă au continuat lucrările în
tîlnirii pregătitoare a reuniunii general-europene pentru securitate $i
cooperare pe continentul nostru.
în cadrul dezbaterilor, numeroase
delegații se
pțorsmță
pentru o
abordare echitabilă, Ia reuniunea de
la Viena, a tuturor aspectelor secu
rității și cooperării in Europa —
respectarea principiilor în relațiile
dintre statele participante, măsuri
de întărire a încrederii și de dezar
mare, dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnico-«jtiințifice, inclusiv
în domeniul meciului înconjurător,
extinderea colaborării
culturale și
soluționarea problemelor umanitare,
asigurarea contiguității eforturilor
inițiate la Helsinki
în urmă cu
peste 11 ani,
în același timpș
este subliniată

După anunțarea apropiatei intilniri
sovieto-americane la nivel inalt

GENȚIILE DE PRESA

&_-_pe scurt
LA VIENA s-a desfășurat joi a
doua întîlnire. a participanților la
cea de-a 40-a rundă a negocieri
lor privind deducerea forțelor ar
mate și ă armamentelor și măsuri
adiacente în Ețiropa centrală. Inau
gurată săptăumna trecută, această
rundă se înscrie pe linia efortu
rilor consacrate definirii unor mă
suri și, mijloace de reducere a for
țelor armate «și armamentelor con
venționale. precum și a trupelor
din Europa centrală.

CONVORBIRI Lzl SOFIA. Lă
Sofia a avut loc o întîlnire între
Todor Jivkov, secretar general al
C.C. al P.C.B„ președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, și
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele M.P.L.A.' — Partidul Muncii,
președintele R,P. Angola, Cei doi
conducători de partid și de stat,
relatează agenjția B.T.A., s-au. informat reciproc asupra statfiului
dezvoltării
economice 'și sociale
din țările lor. au procedat la un
schimb de păiteri asupra unor pro
bleme majore ale vieții interna
ționale.

AGENȚIA T.A.S.S. informează
că a fost repus în funcțiune primul
bloc energetic al centralei atomo-
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