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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 8 
octombrie, pe Pierre Nze. membru 
ăl Biroului Politic, secretar al Co
mitatului Central al Partidului Con
golez. al Muncii, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., efectuează o vizită 
in țara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost adresate, cu acest prilej, 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări de succes in întreaga activitate, 
din partea tovarășului Denis Sassou 
Nguesso, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo. Totodată, oaspetele 
a mulțumit pentru întrevederea

acordată, pentru posibilitatea de a 
vizita România, de a cunoaște rea
lizările poporului român în con
strucția. socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit șl a adresat tovarășului 
Denis Sassou Nguesso. conducerii 
Partidului Congolez al Muncii un
(Continuare în pag. a V-a)

Editorul și directorul general al revistei mexicane 
„El Mundo International"

promptitudine, inițiativă, răspundere uncitorească
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri.

pe Miguel Angel Otero Tamayo, edi
tor și director general al revistei 
mexicane „El Mundo Internacional".

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceațișescu a acordat un in
terviu pentru revista „El Mundo 
Internacional".

însemnătatea deosebită a Congre
sului al III-lea al oamenilor mun
cii se relevă din capul locului prin 
spiritul nou de a gindi $1 acționa pe 
care-1 propune clasei muncitoare. 
Întregului popor In conducerea ac
tivității economice, în administrarea 
și sporirea avuției naționale. In
tr-adevăr, prin hotărîrile adop
tate, prin orientările și exigen
tele noi formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. Congresul oame
nilor muncii a stabilit clar atit mo
dalitățile de Înfăptuire a strategiei 
dezvoltării intensiv-calitative a Româ
niei in actualul cincinal, cit și liniile 
directoare pentru realizarea unei 
conduceri mai eficiente, mai dina
mice a întregii activități economice 
a fiecărei unități în parte.

Prin ideile, prin tezele șl orientă
rile de o acută însemnătate teoretică 
și practică supuse atenției supre
mului forum al democrației munci
torești revoluționare de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin modul nou, 
științific în care sînt fundamentate 
sarcinile ce revin consiliilor oame
nilor muncii, clasei noastre munci
toare, oamenilor de știință, tuturor 
făuritorilor de bunuri materiale, 
congresul marchează, indiscutabil, o 
etapă nouă In conducerea Întregii 
activități economice.

cii. se cere și ea amplificată, adap
tată noilor cerințe. Atit pe planul 
faptei, prin modul exemplar In care 
își îndeplinește fiecare sarcinile de 
producție, cit și pe planul participă
rii active, personale — și nu numai 
prin acordul unanim cu soluțiile 
propuse — la exercitarea conducerii de 
ansamblu a activității economico-so- 
ciale a întreprinderilor. îndeplini
rea întocmai a planului de venituri 
al Întreprinderii și crearea resurse
lor necesare pentru autofinanțarea 
cheltuielilor, inclusiv a celor legate 
de fondul de retribuire, sint prero
gative atribuite de lege nu unui sin
gur om, nu citorva cadre de condu
cere, ci consiliilor oamenilor muncii 
in întreaga lor competență. Si atunci 
cind ești învestit cu asemenea răs
punderi trebuie să-ți Însușești și cu
noștințele necesare, să posezi in 
mod real, printr-o permanentă pre
gătire, și capacitatea de a le Înde
plini. Ceea ce înseamnă evident că 
cerințele conducerii se cer trans
formate Intr-un mod nou de a gindi 
și acționa al tuturor celor Investiți să 
exercite In unitățile economice din 
patria noastră conducerea colectivă, 
cea mai democratică și eficientă 
formă de conducere.

Insistăm asupra acestei cerințe 
lntrucît — de ce să n-o spunem des-

Constantin PRIESCU
Intrată in acest an fn producție, noua uzină de cord metalic din 
cadrul întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău reali

zează zi de zi cantități spplimentare de cord metalic
Foto : E. Dichiseanu

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului „Al Qabas“ din Kuweit
După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 3 octombrie a.c., 
pe Mohammad Jassim Al Hamad Al Sager, redactorul-șef al cotidia
nului de limbă arabă „Al Qabas* din Kuweit, și pe Hafez Omar 
Mansour Hasan, redactor de politică externă al ziarului, cărora le-a 
acordat următorul interviu :

Care sînt cerințele și exigentele 
noi puse în fata consiliilor oameni
lor muncii, ca organe de conducere 
colectivă ? Prima și cea mai impor
tantă ce marchează activitatea 
consiliilor oamenilor muncii in 
etapa actuală o constituie însușirea 
temeinică de către toti cei investiți 
să activeze in cadrul organelor de 
conducere colectivă, de către toți 
oamenii muncii, a spiritului nou ai 
congresului și trecerea, pe această 
bază, la aplicarea lui neabătută in 
munca de zi de zi. însușirea acestui 
spirit nou e necesar să se facă în 
mod dialectic, prin descifrarea In 
profunzime de către fiecare mem
bru al organelor de conducere co
lectivă, de la director pînă la ulti
mul reprezentant al oamenilor mun
cii In acest organism, a cerințelor 
noi,, revoluționare, ce caracterizează 
procesul de conducere a activității

(Continuare in pag. a V-a)

Obiectivele productive planificate 
în acest an - în funcțiune la termen!

economice în etapa dezvoltării in
tensive a României. Postulatul „ca 
să conduci trebuie să știi, ca să știi 
trebuie să înveți" capătă astăzi di
mensiuni și semnificații cu totul și 
cu totul noi. Ele vizează nu numai 
munca unor cadre de conducere In
vestite cu atribuții nominale în acest 
sens — directori, ingineri-șefi. con- 
tabili-șefi — ci și munca miilor, ze
cilor de mii de oameni ai muncii 
oare participă. In calitate de membri 
ai consiliilor oamenilor muncii, ai 
organelor de conducere colectivă. Ia 
actul organizării și conducerii efi
ciente a întregii activități economi
ce a întreprinderilor. Acum, cind 
capacitatea de a conduce a cadrelor 
cu muncă de răspundere, de la ni
vel de întreprindere pînă la nivel 
de minister, trebuie să se exprimo 
printr-o cunoaștere temeinică, știin
țifică a problematicii domeniului, 
prin competentă și operativitate In 
adoptarea soluțiilor cu care acesta 
se confruntă, spre a se evita „acu
mularea In lant“ de situații nerezol
vate, capacitatea de conducere a 
zecilor de mii de conducători-colec- 
t|vl, care Întruchipează in esență 
structura consiliilor oamenilor mun-

Pe șantierele noilor obiective șl capacități produc
tive, ultimul trimestru al acestui an coincide cu o 
perioadă de muncă stăruitoare, de eforturi susținute, 
in vederea finalizării ți punerii rapide in funcțiune a 
capacităților productive planificate pe 1986 și cu prio
ritate a investițiilor destinate dezvoltării bazei ener
getice și de materii prime, metalurgiei, industriei con
strucțiilor de mașini și industriei chimice. Fără în
doială, pentru introducerea in circuitul productiv a 
tuturor capacităților prevăzute, sarcină fundamentală 
în domeniul investițiilor, subliniată în repetate 
rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, constructorii 
și montorii, beneficiarii și colectivele întreprinderilor 
furnizoare de utilaje tehnologice au In primul rînd 
datoria să depună eforturi mai susținute, temeinic 
organizate și bine corelate, subordonate terminării în 
cel mai scurt timp a lucrărilor și, îndeosebi, a mon
tajului tehnologic.

în spiritul sarcinilor șl Indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe șantiere au fost 
efectuate analize temeinice ale activității desfășurate 
pînă acum și au fost luate măsuri ferme, cuprinză
toare, vizind concentrarea forțelor umane și mijloace
lor tehnice la lucrările de care depind creșterea mai 
accentuată a ritmului de lucru, recuperarea rămineri- 
lor în urmă existente și încadrarea ''riguroasă In gra
ficele de execuție. In același timp, numeroși furnizori 
și-au examinat cu exigență posibilitățile de care 
dispun, introducînd rapid în fabricație o' parte din 
utilajele restante. Ca urmare. ritmul livrărilor a 
fost substanțial îmbunătățit comparativ cu perioada 
anterioară.

Evident, toate aceste măsuri nu trebuie privite de- 
cit ca ' un punct de plecare In inițierea altor măsuri 
și acțiuni menite să determine intensificarea ritmului 
de lucru pe șantiere și asigurarea condițiilor impuse 
de punerea In funcțiune a noilor obiective și capaci-

3
tăți. Cu atit mai mult cu cît, din cauza deficiențelor 
semnalate In activitatea unor constructori și montorl, 
a lipsei unor proiecte clare și complete sau, cel 1 mai 
serios neajuns, din eauzâ rieJivrării tuturor utilajelor 
și echipamentelor tehnologice de către o serie de 
furnizori, există, la ora actuală, șantiere importanta 
cu apreciabile rămîneri în urmă.

Este cît se poate de limpede că redresarea hotărftă 
a acestor stări de lucruri necorespunzătoare nu poate 
fi desprinsă de colaborarea strînsă a factorilor amin
tiți, nu numai într-o problemă sau alta, ci în toate 
problemele, fără excepție, nu numai intr-un moment 
sau altul, ci pe întreaga durată a lucrărilor. In același 
timp insă practica, experiența au impus un adevăr 
de necontestat : creșterea ritmului de construcții și 
montaj este hotărită de organizarea riguroasă a lu
crărilor și a muncii oamenilor, de precizarea de răs
punderi și sarcini clare pentru fiecare formație, de 
folosirea cu randament superior a utilajelor, întărirea 
ordinii și disciplinei in muncă pe șantiere. La rindul 
lor, beneficiarii de Investiții sînt chemați să conlu
creze strîns și activ cu furnizorii de utilaje tehnolo
gice, stabilind programe precise și realiste pentru li- 
cn'-’area restanțelor în livrări.

Totodată, comitetelor județene de partid, organelor 
și organizațiilor de partid de pe șantiere sau din în
treprinderile furnizoare le revine sarcina de înaltă 
răspundere de a acorda un sprijin direct și perma
nent, sub toate aspectele, colectivelor de oameni al 
muncii de pe șantiere, pentru soluționarea de cătrs 
toți factorii implicați în realizarea investițiilor a pro
blemelor cu care este confruntat un șantier sau altul 
și pentru crearea pretutindeni a unui climat de or
dine și disciplină ferme în muncă.

Asupra acestor chestiuni și asupra modului în care-șl 
găsesc ele ecoul cuvenit pe șantiere ne oprim In sondajul 
nostru de astăzi, pe care îl publicăm în pagina a Il-a.

Printr-o puternică mobilizare a tuturor forțelor 
din agricultură, în această săptămînă

• Intrusa recoltă — pusa la adăpost!
• INSĂMÎNJĂRILE — încheiate pe toate suprafețele!

In pagina a lll-a 
relatări 

de la corespondenții 
noștri:

• In prim plan, strîn- 
gerea și depozita
rea producției.

• La semănatul griu
lui, vitezele trebuie 
mult sporite.

• Cîteva constatări 
privind culesul și 
preluarea produc
ției de fructe.

• Spiritul de răs
pundere în lumina 
faptelor. /

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, Republica Socialistă 
România, bine cunoscută poporu
lui kuweitian si altor popoare 
din Orientul Mijlociu, a aniver
sat recent ziua eliberărti sale na
ționale — 23 August. Aveți ama
bilitatea să prezentați cititorilor 
noștri semnificația acestei zile și 
realizările obținute de România 
după cel de-al doilea război 
mondial, atit pe plan intern, cit 
fi pe plan extern 7

tn același context, vă rugăm, 
domnule președinte, să ne vor
biți și de alte evenimente majo
re care au fost sau vor fi cele
brate de România in acest an.

RĂSPUNS : în «cest an, la 23 Au
gust, poporul român a aniversat îm
plinirea a 42 de ani de la victoria re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă. 
Victoria revoluției a pus capăt pentru 
totdeauna unei perioade îndelungate 
de dominație străină, sub diferite for
me, unui regim antipopular — re
gimul fascist — și a deschis calea 
dezvoltării independente a României, 
în același timp, actul istoric de ia 
23 August a pus capăt participării 
României la războiul dus de Ger
mania hitieristă împotriva Uniunii 
Sovietice și a aliațiior și a determinat 
trecerea armatei române, cu întreaga 
șa forță, alături de Uniunea Sovietică 
și de forțele aliate In lupta împotriva 
Germaniei hitleriste, pînă la victoria 
finală.

In această perioadă relativ scurtă. 
România a parcurs mai multe etape 
istorice de dezvoltare — de la socie
tatea in care existau Încă puternice 
forme feudale în economie la socie
tatea socialistă multilateral dezvolta
tă; România s-a transformat dintr-o 
țară agrară slab dezvoltată într-o tară 
industrial-agrară cu o industrie mo
dernă, puternică, dotată pe baza teh
nicii celei mai avansate, care poate 
să producă aproape totalitatea utila
jelor, mașinilor, produselor chimice 
și altor produse din diferite domenii 
la un nivel calitativ și tehnic compa
rativ cu cel realizat pe plan mondial. 
Despre aceasta vorbește faptul că 
producția industrială a României a 
fost, in acest an, de 111 ori mai mare 
decît in 1944, iar producția agricolă a 
crescut de peste 4 ori. Aceasta a per
mis să realizăm un vast program de 
investiții, să asigurăm atit dezvol
tarea forțelor de producție, cît și dez
voltarea învătămîntului, științei, cul
turii, a construcției de locuințe — 
realizînd astfel progresul general al 
Întregii țări. Pe această bază a cres
cut puternic nivelul de trai material 
și spiritual al poporului. Venitul na
tional, spre exemplu, este în acest an 
de peste 32 de ori mai mare decît in 
1944.

In același timp. România a dezvol
tat larg relațiile de colaborare cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, a participat și par
ticipă activ la soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internaționa
le, la lupta pentru dezarmare, și în 
primul rind pentru dezarmarea nu
cleară, pentru pace în întreaga lume.

Tot In acest an am sărbătorit, în 
luna mai, a 65-a aniversare a creării 
Partidului Comunist Român — mo
ment cu profunde semnificații in is
toria patriei noastre, care a permis 
organizarea luptelor poporului nostru 
împotriva asupririi naționale și socia
le, pentru independență și trecerea 
la construcția societății socialiste. Așa 
se și explică faptul că astăzi parti
dul se bucură de încrederea deplină 
a întregului popor, care vede tn poli
tica partidului garanția dezvoltării in 
continuare a țării, a ridicării nivelu
lui său de trai material și spiritual.

De asemenea. In toamna acestui an 
ae împlinesc 600 de ani de la venirea 
în fruntea Tării Românești a voievo
dului Mircea cel Mare, care a marcat 
renașterea poporului român și înce
perea luptei împotriva dominației 
străine, pentru afirmarea poporului 
și a națiunii române unitare.

Acordăm însemnătate tuturor mo
mentelor din istoria Îndelungată ■ 
poporului român, deoarece conside
răm că acestea constituie o parte in
tegrantă a formării națiunii române, 
a luptei pentru independentă, pentru 
ridicarea continuă a patriei la un ni
vel de civilizație tot mai Înalt.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, care sint liniile strate
gice ale dezvoltării viitoare a 
economiei naționale a Româ
niei ? Cum estimați rolul și im
portanța fiecărui popor, inclu
siv a poporului român, fn ex
tinderea participării lor la rela
țiile internaționale și cooperare?

RĂSPUNS: Pe baza rezultatelor 
pe care le-am obținut, Congresul al 
XIII-lea al partidului și, apoi, orga
nismele democratice ale țării — Cop- 
gresul oamenilor muncii. Congresul 
țărănimii și forul suprem al statu
lui, Marea Adunare Națională — au 
adoptat planurile și programele de 
dezvoltare economico-socială pentru 
noul cincinal 1986—1990 și, In unele 
domenii, în perspectiva anilor 2000.

Obiectivul strategic In actualul 
cincinal este trecerea României la 
un nou stadiu de dezvoltare — de 
la țară socialistă in curs de dezvol
tare la țară socialistă mediu dez
voltată, iar obiectivul strategic al 
anilor 2000 este înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, care presupune dezvoltarea tutu
ror laturilor activității economico- 
sociale și trecerea la înfăptuirea con
cretă, în practică, a principiilor co
muniste de muncă și de viață.

Avem în vedere ca, în acest cinci
nal, să realizăm o creștere puternică' 
a industriei și agriculturii. Ne pro
punem ca, pînă în 1990, să dublăm 
practic producția industrială, față de 
1980, să dublăm venitul național, să 
dublăm productivitatea muncii. Ne 
propunem, de asemenea, să realizăm 
o creștere puternică a agriculturii, 
realizînd o producție de cereale de 
peste 30 milioane tone. Aș dori să 
menționez că, încă din acest an, ne 
vom apropia de,acest obiectiv, adică 
de realizarea unei producții de

aproape 30 milioane tone cereale. De 
asemenea, ritmul de creștere a pro
ducției industriale va fi, în acest 
an, de peste 7 la sută, ceea ce 
creează premisele necesare realizării 
obiectivelor pe care ni le-am propus.

Dar esențialul il reprezintă nu atit 
creșterea producției industriale, cit 
dezvoltarea intensivă, angajarea cu 
toate forțele in înfăptuirea noii re
voluții tehnico-științifice, a noii re
voluții agrare, în realizarea unei noi 
calități și ridicarea nivelului tehnic 
al producției. Am putea spune că, 
de fapt, acest cincinal constituie 
cincinalul unei dezvoltări noi, cali
tative și tehnice, la nivelul celor mai 
noi cuceriri pe plan mondial.

Am menționat deja că România 
acordă o mare însemnătate dezvol
tării relațiilor economice și de coo
perare în producție cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Desigur, un rol important îl 
au relațiile cu țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R., dar, in același 
timp, România extinde relațiile sale 
cu toate celelalte țări socialiste. Dez
voltăm, de asemenea, puternic rela
țiile cu țările în curs de dezvoltare, 
precum și cu țările capitaliste dez
voltate, participînd activ la diviziu
nea internațională a muncii. Situăm 
ferm la baza acestei colaborări șl 
cooperări principiile egalității și 
avantajului reciproc.

ÎNTREBARE : In ultima peri
oadă in zona Orientului Mijlo
ciu au avut loc o serie de acti
vități politico-diplomatice care 
se doresc a servi la soluționa
rea globală a problemelor și la 
instaurarea unei păci drepte și 
trainice in regiune, pentru so
luționarea problemei poporului 
palestinian. Care este opinia 
dumneavoastră in legătură cu 
aceste activități politico-diplo
matice, luind in considerație ca
racteristicile atmosferei inter
naționale actuale ? Către ce re
zultate ar putea conduce aceste activități 7

RĂSPUNS : Aș dori. In primul 
rînd, să menționez că România s-a 
pronunțat totdeauna pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tratati
ve. a conflictului din Orientul Mij
lociu. Aș putea spune acum că eve
nimentele au demonstrat pe deplin 
iustețea acestei politici a României, 
n Orientul Mijlociu — dar nu nu

mai aici, ci în întreaga lume — pro
blemele litigioase nu se pot soluțio
na pe cale militară, ci numai prin 
negocieri, pe calea tratativelor.

în acest spirit. România a acțio
nat tot timpul — și depune eforturi 
și în prezent — pentru a se ajunge Ia 
negocieri intre părțile interesate. în 
vederea unei soluții globale, a rea
lizării unei păci juste șl trainice în 
Orientul Mijlociu. Considerăm că 
problema fundamentală o reprezintă 
asigurarea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare, inclu
siv Ia realizarea unui stat propriu, 
independent. Forma în care se va 
materializa aceasta trebuie să o ho
tărască palestinienii, împreună cu 
alte țări arabe direct interesate. Dar, 
indiferent de forma în care se va 
realiza acesta, poporul palestinian 
trebuie să poată să-și decidă în mod
(Continuare in pag. a Vl-a)
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STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR,
(Județele însemnate cu

procente, pe județe,In
o liniuță nu cultivă sfeclă de zahăr)

In seara zilei de 7 octombrie.

Revenim mereu, cu tot mal stă
ruitoare atenție, asupra semnifi
cațiilor conceptului de tradiție, 
din dorința de a ne înțelege 
mal bine, mai profund, pe noi 
înșine, ca indivizi, dar și ca națiu
ne, cu însușirile noastre specifice, 
cu spiritualitatea noastră, du parti
cularitățile fondului nostru etnic, 
deschise spre dialogul cu alte cul
turi.

Tradiția nu înseamnă localism și 
nici pitoresc, este, cred, infinit mal 
mult, o căutare a tiparelor stator
nicite de veacuri, a unor modele 
de umanitate, o citire a trecutului 
In beneficiul prezentului. Vrem să 
fim actuali și răspunzînd proble
melor. nu puține, ale acestui sfîr- 
sit de mileniu, dar nu în bătaia 
tuturor vinturilor. refuzînd să imi
tăm ceea ce nu se poate imita de
cît cu pierderea personalității 
noastre. Chiar dacă a comprimat 
etape culturale, pe care alte lite
raturi le-au parcurs Intr-un mod 
mai lent, literatura română s-a 
maturizat și poate prezenta inte
res in fața lumii tocmai printr-o 
spectaculoasă „ardere a etapelor", 
printr-o modernitate din care nu 
lipsește fermentul rodnic al tradi
ției. Din aceasta nu s-a făcut 
niciodată un fetiș, un prilej de 
tncintare de sine, nici nu s-au 
clasificat, mai ales, cu indiferen
tă operele trecutului pentru a le 
uita sau deprecia mai apoi. Re- 
breanu nu a fost declarat depă
șit, nici Eminescu anacronic, așa 
cum s-a lntîmplat. aiurea, cu mari

scriitori. Reeditările clasicilor, ani
versările și comemorările, volu
mele omagiale (dintre care se cere 
amintit cel dedicat. de editura 
Dacia, lui Liviu Rebreanu. cu oca
zia centenarului nașterii sale), se
siunile de comunicări, noile inter
pretări critice, multe apartinind 
unor tineri șl înzestrați exegeti, 
vorbesc despre o reală și eficientă 
racordare a prezentului la trecut.

Prezentul se alcătuiește, deseori, 
și din aceste transferuri miracu
loase de energie spirituală, subtile 
și nepieritoare, pulsînd din vechi
me. din particule de viată ema- 
nind din operele înaintașilor noș
tri. din destinul lor creator. Se 
cuvin luate în seamă, in acest 
sens, șl casele memoriale, adevă
rate „locuri de întîlnire" cu per
sonalitatea unui autor devenit, 
treptat, simbolul unei Întregi co
lectivități. impresionînd durabil 
conștiința națiunii. La asemenea 
case memoriale, la Eminescu, 
Alecsandri, Rebreanu, Iorga. Coșbuc 
mergem nu dintr-o amabilă curio
zitate. ci cu gîndul că vizităm un om 
viu, dăruit trup și suflet unui ideal, 
copleșindu-ne prin măreția lui. 
Plecat doar fntîmplător undeva, 
departe, aproape, el s-ar putea 
oricind întoarce pentru a-și relua 
truda pe manuscrisele care se văd 
așternute pe masa de lucru. Și 
tot astfel cred că este un act de 
cultură cind cineva lasă un braț 
de flori de cîmp pe prispa casei 
de Ia Ipotestl, sau de la Humu- 
lești și. o regăsire a semnificațiilor

continuității noastre ca popor, cind 
cineva contemplă fericit culorile 
Voronetului sau ale Suceviței, în- 
tîlnindu-se. prin mirabilul artei, 
prin frăgezimea inspirației mește
rilor bucovineni, cu gîndul celor 
dinaintea noastră.

Tradiția înglobează o diversitate 
de manifestări, de la actul funda
mental al lecturii la gestul spontan 
și cinstitor al istoriei. Ea se învață 
nu doar din manuale, in sălile de 
clasă, ci și la lespedea lui Ștefan 
cel Mare, unde flacăra nu se stinge 
niciodată. Conștiința apartenenței 
noastre, a jertfelor și a sacrifi
ciilor se înrădăcinează mai adine 
In vecinătatea unor asemenea vetre 
de spiritualitate.

Direct sau indirect, acest senti
ment al continuității apare și tn 
creația contemporanilor noștri, nu 
e o reîntoarcere nostalgică într-un 
timp consumat, ci recuperare a 
continuturilor ideatice, descifrarea 
mersului prin timp al unei na
țiuni. Modalitățile de valorizare a 
realității, tehnicile de abordare 
s-au schimbat, tinînd pas cu vre
mea ; sensibilitatea specifică epocii 
noastre moderne, amestec de luci
ditate și proiecție vizionară, este 
alta decît cea a trecutului, tratmd 
realitatea ca totalitate armonioa
să. Dar sugestiile și argumentele 
trecutului nu sînt uitate. într-o

Adrian POPESCU

(Continuare fn pag. a IV-a)
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Pe șantierele9

I de investiții
------ . - ■ ------ =

OBIECTIVELE PRODUCTIVE PLANIFICATE
ÎN ACEST AN-ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

Pe șantierul Întreprinderii de mașini agricole
„Semănătoarea" din Capitală

MĂSURI, ANGAJAMENTE, 
DAR PE ClND FAPTELE?

— Stăm excelent ! Toate lucrările 
aflate în execuție se încadrează în 
programe. De asemenea, sîntem mo
bilizați, dispunem de efective sufi
ciente, de utilaje de execuție, prac
tic avem tot ce ne trebuie pentru a 
realiza noile capacități la termenele 
planificate.

. Acesta este punctul de vedere al 
inginerului loan Zimbran, șef de 
brigadă in cadrul Centralei de con
strucții industriale București. Lucră
rile la care se referă interlocutorul 
nostru au o importanță economică 
deosebită șt, trebuie să o spunem, 
sint de complexitate tehnică ridica
tă. Este vorba de noile capacități 
aflate în construcție la întreprinde
rea de mașini agricole „Semănătoa
rea" din Capitală.

Surprinzător insă, Inginerul-șef 
cu probleme de investiții al între
prinderii- beneficiare., tovarășul Teo
dor Petrea, este de altă părere :

— Multe termene intermediare 
ale unor lucrări sint reprogramate. 
Constructorul nu are efective sufi
ciente și chiar o parte din ele au 
fost repartizate pe alte șantiere. 
Consider că sint necesare o mare 
mobilizare de forțe pe acest șantier, 
stabilirea unor grafice mai realiste 
de lucru și îndeosebi întărirea spiri
tului de răspundere și colaborare 
între toți oei care concură la reali
zarea acestei investiții.

Așadar, 
deosebite, 
pentru că 
cuprinde 
noi secții 
urmează să fie echipate cu utilaje 
de înaltă tehnicitate, nu a fost pre
gătită sub toate aspectele de la în
ceput. în discuțiile purtate pe șan
tier, unii specialiști ne-au arătat că 
multe proiecte au fost predate cu 
Intirziere. De asemenea, nu toți fur
nizorii s-au aliniat' la cerințele be
neficiarului. contractînd un volum 
Important de utilaje-cheie cu ter
mene de livrare necorelate cu cel de 
punere în funcțiune. In asemenea 
condiții, și constructorii și-au stabi
lit programe de lucru nu întotdea
una corelate cu cerințele • •• • 
în ritm rapid a întregii investiții. 
E drept, ei au finalizat o serie de 
lucrări, între oare atelierul de tîm- 
plărie, depozitul de vopsea și lubri
fiant!. atelierul recepție ..Service", 
postul mișcare C.F., dar, în schimb. 
Ia hala de montaj general 
ritmul lucrărilor nu sint 
zătoare. Atit constructorul, 
neficiarul și-au exprimat, 
temerea că această hală va fi ter-, 
minată abia In cursul anului viitor. 
Dar. așa cum a indicat expres se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în anul 
1987 întregul obiectiv de investiții 
va .trebui nu numai să fie pus în 
funcțiune, ci să își atingă și para
metrii proiectați. De la această sar
cină trebuie pornit. Prin prisma ei

trebuie, stabilite programele de lu
cru și prioritățile pe șantier. Or, in 
această direcție, atit constructorul, 
cit și beneficiarul trebuie să conlu
creze mult mai strîns, altfel spus 
ceea ce se stabilește în comanda
mentele care se țin periodic și la 
cane participă numeroși specialiști 
să se transpună cu rigurozitate în 
practică.

Un lucru este cert. Lucrările Ia 
hala ds montaj general' pot și tre
buie să fie accelerate în scurt timp. 
Aoest lucru depinde însă de modul 
In care își vor organiza activitatea 
în continuare constructorii și monto- 
rii. Ei trebuie să se pună de acord 
asupra necesarului de forță de mun
că, asupra graficelor de execuție și 

■ lucrărilor prioritare, dar mai ales să 
urmărească cu maximă exigență 
modul in care este îndeplinită fie
care sarcină stabilită.

Totodată, subliniem necesitatea da 
a se executa lucrări de cea mai bună 
calitate. Sub nici un motiv nu tre
buie invocată „presiunea timpului

și slăbită exigența față de calitatea 
acestor lucrări. Insistăm asupra 
acestui aspect deoarece pe șantierul 
întreprinderii „Semănătoarea", ală
turi de lucrări ireproșabile din punct 
de vedere calitativ.' au fost execu
tate și lucrări necorespunzătoare, 
care au trebuit ulterior să fie reme
diate, așa cum este cazul bazinului 
de vopsea.

Pe de altă parte, terminarea aces- • 
tui obiectiv mai este condiționată 
Insă și de livrarea urgentă a unor 
Utilaje strict necesare. O paranteză. 
Furnizorii restanțieri au promis si 
ei, la rindul lor, de mai multe ori, că 
își vor respecta obligațiile din con
tractele încheiate. N-au făcut-o pînă 
acum decit cu jumătăți de măsură. 
Ceea ce este puțin, foarte puțin in 
raport cu posibilitățile lor și cerin
țele privind introducerea In circuitul 
productiv a noilor capacități din 
catjrul întreprinderii de mașini agri
cole „Semănătoarea" din Capitală. 
Este vorba de unități care au obli
gația să livreze urgent toate utilajele 
restante, precum :
• întreprinderea de mașlnl-unelte 

și agregate din București care nu a 
livrat cele 2 mașini de găurit în 
coordonate și cele 2 mașini de rec
tificat în coordonate.
• întreprinderea se eontactoare 

Buzău datoare cu foarte multe uti
laje la temă, tn exclusivitate desti
nate halei de montaj general.

CITITORII NOȘTRI,

CORESPONDENȚII NOȘTRI

două puncte de vedere 
De ce 7 în primul rîrid, 

sceastă investiție, care 
un număr important de 
de producție moderne, ce

evoluției

stadiul și 
corespun- 
cît și be- 
de altfel.

Gheorahe IONITA

Centrala de desfacere 
petroliere „PECO" a 

în pragul sezonului 
datorie neonorată de 

tone.

Pe șantierele de investiții din cadrul Combinatului petrochimic „Solventul" 
din Timișoara (in imagine), ca urmare a eforturilor stăruitoare cu care au 
acționat constructorii și montorii, recent au intrat in rodaj noi capacități 

de producție

LIVRAȚI URGENT MATERIALELE 
SOLICITATE DE CONSTRUCTORI

între lucrările care trebuie execu
tate rapid, cu prioritate în această 
perioadă a anului se numără, fără 
îndoială, izolațiile termice ș! hi
drofuge. Caracterul de maximă

urgență al acestei categorii de lu
crări este dictat In primul rînd de 
evoluția vremii. Pentru că, se știe, 
o dată cu venirea ploilor si a sezo
nului rece, aceste lucrări devin prac-

De la gospodăriile populației
la centrele de colectare

întreprinderea județeană de recu
perare și valorificare a materialelor 
refolosibile (I.J.R.V.M.R.) Vran
cea a fost fruntașă pe țară în 1985, 
reușind să colecteze din gospodă
riile populației de 10 ori mai multe 
materiale decît prevedea planul ! 
întreprinderea 
substanțiale ale 
cursul primului 
.an.

Se constată 
aceasta, planul . .
în ansamblu, global, la o seamă de 
sortimente înregistrîndu-se substan
țiale restanțe. Iată, de altfel, cum 
se prezenta situația detaliată, pe ju
deț (în tone) în ziua raidului nostru : 
din 12 sortimente de materiale re
cuperabile, numai la 4 planul a fost 
îndeplinit și depășit ; Ia celelalte 8 
—. neîndeplinlrile erau considerabile.

In principiu — ordine și 
organizare» fa^® acestel *ltua~ 
țî! se ridică, pe bună dreptate, uft 
șir de întrebări. 
De ce la unii in
dicatori planul se 
depășește. Iar la 
alții nici măcar 
nu este îndepli
nit 7 Tn 
restanțelor, 
tă sau nu 
materialele 
losibile respecti
ve în gospodăriile — 
Și dacă da, care sint cauzele rămî- 
nerllor în urmă 7 Pentru a răspun
de cît mal concret am limitat aria 
investigațiilor noastre la municipiul 
Focșani — căruia îi revine o pon-

• dere însemnată din planul de co
lectare al județului.

„Prin ce metode urmăriți și stimu
lați colectarea materialelor recicla-' 
bile din gospodăriile populației 7" 
— a fost Întrebarea pe care am 
adresat-o principalilor factori cu sar
cini precise în acest domeniu. Ne-a 
răspuns directorul I.J.R.V.M.R., Cle
ment Sțanciu :

— Pentru a facilita colectarea, am 
amplasat în jurul blocurilor de lo
cuințe, cu sprijinul consiliului popu
lar, aproximativ 200 de conteinere 
pentru colectat hîrtie, cioburi de 
sticlă șl alte materiale. în plus, la 
multe dintre intersecțiile străzilor 
există, la îndemîna cetățenilor, co_n- 
teinere metalice cu diferite despăr
țituri unde se pot depune separat 
hîrtia, cioburile de sticlă și mate- . 
rialele textile. Pe lingă acestea, 
LJ-R-V.M.R. a organizat două centre 
unde cetățenii pot vinde o serie de 
materiale vechi din gospodărie. In 
fine, la rampa de resturi menajere 
a municipiului o echipă specială se 
ocupă zilnic de recuperarea tuturor 
materialelor refolosibile care, totuși, 
au fost aruncate de cetățeni.

Aceste măsuri s-au împletit cu 
acțiunile pentru explicarea impor
tanței și necesității colectării mate
rialelor refolosibile, în acest cadru 
incluzîndu-se expunerile despre im
portanța practică pentru economia

însemnări
din județul Vrancea

a realizat depășiri 
planului și pe par- 
semestru din acest
însă că, de data 
este depășit numai

cazul 
exis- 

există 
refo-

r.

lei record" de recuperare a materia
lelor.

Deci, în principiu, măsuri bune, 
gospodărești. Și atunci, din ce cauză 
un șir de indicatori de plan au ră
mas neîndepliniți 7

Ce spune confruntarea 
cu realitatea ? Un sonda] fi* 
cut la 30 de blocuri de locuin
țe dezvăluie că cele 200 de contei- 
nere despre care ni s-a spus ci au 
fost montate la blocurile focșănene 
strălucesc... prin absență. Președin
ții asociațiilor de locatari arată că 
au fost desființate în tot orașul pe 
motiv că în unele blocuri nu li s-a 
respectat destinația !

RECUPERAREA
RECONDITION AREA 
REFOLOȘIREA

populației 7

națională a materialelor reciclabile 
sau organizarea săptămînală a „Zi-

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ?!

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE J

tocmai din sortimentele la care în
treprinderea de recuperare nu-și 
poate realiza planul 1 Și reținem 
aceeași optică : dacă niște conteine- 
re erau folosite necorespunzător, 
s-au desființat toate conteinerele ; 
dacă echipa nu-și făcea treburile 
bine, soluția a fost... desființarea 
echipei !

Un exemplu bun, din pă
cate, singular. ° altă cauză a 
neîndeplinirii planului o constituie 
contribuția mult diferită la colectare 
a organizațiilor și organismelor ob.- 
ștești cu sarcini tn acest domeniu. 
Intr-o convorbire cu Radu Nițu, prim- 
secretar al comitetului municipal 
U.T.C., am aflat că tineretul din 
Focșani și-a realizat planul in mod 
exemplar, cu substanțiale depășiri la 
11 din cele 12 sortimente.

Din sondajele efectuate am con
statat că acest exemplu este din pă
cate singular ; celelalte organizații 
de masă și obștești din cartiere nici 

nu țin vreo evi
dență, chiar mi
nimală, a colec
tărilor, se preo
cupă cel mult 
doar de fier vechi 

• și hîrtie, ignorind 
cu totul celelalte 
sortimente.

Era firesc 
Inevitabil ca 

de lucru să ducăCiudată măsură, ciudată „sanc
țiune", mai ales că nu se vede prea 
limpede împotriva cui este îndrep
tată, căci, evident, în condițiile dis
pariției conteinerelor, cînd omul nu 
mai are la îndemlnă recipiente în 
care să depună materialele, renun
ță să Ie mai adune, ori pur și simplu 
le aruncă la gunoi — unde le aș
teaptă o soartă despre care vom 
vorbi mai jos.

Am vizitat și cele două centre de 
colectare a materialelor refolosibile 
organizate de I.J.R.V.M.R. Ar putea 
fi luate drept orice : magazii de 
materiale fără valoare, hale sau de
pozite lăsate în degradare, cu gea
murile sparte. Nu au nici o firmă, 
nimic nu atrage atenția cetățenilor 
că alei s-ar cumpăra materiale vechi. 
Nefiind 
rare că 
de cînd 
vechi... 
voinici.

în afara municipiului, la 4—S km 
se află rampa de resturi menajere. 
Căutăm aci echipa specială despre 
care ni s-a spus că sortează și adună 
materiale. O căutăm zadarnic. „Unde 
e ?“, întrebăm un buldozerist care 
lucra Ia nivelarea terenului. „A fost 
desființată de mult — răspunde — 
nu-și făcea meseria cum trebuie, iar 
In locul ei n-a mai fost organizată 
altă echipă". De aceea, probabil, din 
loc tn ioc — pe cele cîteva hectare 
de pămînt,, cît ține rampa — ar
deau focuri alimentate cu hîrtie, 
textile, mase plastice sî alte ase
menea materiale. Materiale care, tn 
viziunea conducerii I.J.R.V.M.R. „se 
colectează" și se sortează de către o 
„echipă specială" la „rampa de gu
noi". Materialele care ardeau erau

larg cunoscute, nu e de mi- 
ele au colectat In 2 luni — 
ființează — atîtea materjale 
cit să ducă doi, trei oameni

51 
un 
laasemenea stil _________ ______

neîndepliniri ale planului pe sorti
mente.

Masurile de redresare 
sint, pe cit de posibile, pe 
atit de stringente. Pe ,curt> *• 
I.J.R.V.M.R. — Vrancea, treptat, în 
calea recuperării tuturor sortimen
telor de materiale refolosibile pre
văzute în plan s-au ridicat o serie 
de bariere, majoritatea artificiale. 
Cum poate fi netezit drumul mate
rialelor recuperabile din gospodării
le populației spre locurile de co
lectare 7 Evident, prin reinstalarea 
imediată a conteinerelor la blocuri. 
Prin reînființarea echipei de recu
perare la rampa de resturi mena
jere și scoaterea la lumină a cen
trelor de recuperare ale I.J.R.V.M.R. 
(care acum ss află într-un desăvîr- 
șit anonimat).

în încheiere. precizăm că nea
junsurile amintite mai sus se referă 
la activitatea de colectare a mate
rialelor refolosibile din Vrancea, un 
județ care, așa cum spuneam, are in 
ansamblu rezultate bune, chiar de
pășiri de plan în acest domeniu. 
Dacă într-un asemenea județ ră
mîn încă nefolosite mari rezerve, 
existînd posibilități reale pentru re
zultate și mai bune in recuperarea 
și reciclarea materialelor uzate, nu e 
greu de presupus 
constatări s-ar 
mult In cazul 
tuează în urma 
domeniu.

că astfel de 
amplifica și mai 

județelor ce se si- 
Vrancel in acest

Gh. GRAURE

tic imposibil de executat. în același 
timp însă, ele nu-pot fi sub nici un 
motiv amînate, deoarece tn lipsa 
unei izolări corespunzătoare a spa
țiilor construite, montajul tehnolo
gic și celelalte lucrări din interior se 
vor desfășura anevoios, în condiții 
•precare, cu consumuri energetica 
suplimentare și costuri nejustificate. 
Sînt. considerăm noi, suficienta 
argumente pentru ca unitățile spe
cializate in realizarea acestui gen 
de lucrări să ia măsuri temeinice, 
pe multiple planuri, pentru organi
zarea mai rațională a activității des
fășurate pe șantiere, suplimentîn- 
du-și efectivele de muncitori și sta- 
bilindu-și 'programe mobilizatoare, 
dar realiste de lucru.

Iată însă că, în ultima vreme, 
primim tot mai insistent de pe șan
tiere semnale referitoare 
neajuns extrem de serios : 
bitumului. Material care ar fi tre
buit să se găsească de mult pe șan
tiere și care condiționează executa
rea a circa 400 000 mp de izolații Ia 
obiective de importantă deosebită 
pentru economia națională : Combi
natul petrochimic de la Midia—Nă
vodari. Combinatul chimic din Dro- 
beta-Turhu Severin, întreprinderea 
de rulmenți din Suceava, combina
tele de utilaj greu din Iași și Cluj- 
Napoca, întreprinderile de țevi din 
Slatina și Roman, precum și nu
meroase altele.

După ce furnizorii au încheiat 
trimestrul II cu o restanță de peste 
1 000 tone de bitum, în pofida tu
turor promisiunilor, așteptărilor 
firești, restanțele au continuat să 
se majoreze, 
a produselor 
ajuns astfel, 
rece, cu o 
aproape 3 000

— Toate Intervențiile făcute pe 
lingă conducerea centralei n-au dat, 
din păcate, nici un rezultat concret, 
ne-a precizat tovarășul Paul Baciu.

La un
lipsa

Antreprizei de lucrări 
și izolații tehnologice 
în . condițiile acestor 
de proporții in livrări, pe

directorul 
speciale 
Neamț, 
„sincope" ... 
multe șantiere activitatea noastră se 
desfășoară in ritmuri necorespunză
toare, riscînd chiar să tie sistată. 
Perspectivă inadmisibilă, dacă ținem 
seama de importanța economică cu 
totul deosebită a obiectivelor de In
vestiții afectate de lipsa bitumului.

Nu discutăm, acum, cauzele care 
împiedică centrata „PECO" să-și 
onoreze obligații, de altfel, ferm 
asumate. Argumentele' invocate cil 
un prilej sau altul s-au dovedit ne
întemeiate. S-a spus astfel, cu -citva 
timp în urmă, că numai lipsa amba
lajelor este de „vină" pentru neli- 
vrarea bitumului. Atunci, constructo
rul a procurat el ambalajele necesa
re. dar ritmul livrărilor tot nu s-a 
ameliorat. Se pare că de „vină" ests 
cu totul altceva, și anume lipsa de 
răspundere cu care atit centrala în 
discuție, cit și specialiști din Minis
terul Industriei Petrochimice, forul 
coordonator, tratează această se
rioasă problemă.

Reamintim specialiștilor din minis
ter și centrală că Legea investițiilor 
prevede obligații clare atit pentru 
constructori,' cit și pentru furnizori, 
solidar răspunzători de realizarea la 
timp și în condiții de calitate ire
proșabilă a lucrărilor încredințate. 
Or. construcțiile și halele noilor 
obiective de investiții nu pot fi rea
lizate cu promisiuni neonorăte sau 
cu justificări tardive, ci este nevoie, 
și încă foarte repede, de materialele 
de construcții ■solicitate, in cazul 
nostru de bitum.

Motiv pentru care solicităm atit 
ministerului, cit și centralei să ne 
răspundă în cel mai scurt timp, pre- 
cizînd clar măsurile luate în vederea 
redresării ritmului 
lichidării 
acumulate în lunile precedente.

de livrare și
integrale a restanțelor

Cristian ANTONESCU

Semnale de pe alte șantiere
• Cît de lung și anevoios o fi, oare, drumul de la Craiova Ia... Cra

iova ? Mărturisim că nu ne-am pus niciodată o asemenea întrebare. Se 
pare însă că am greșit, că într-adevăr este vorba de o distantă... apre
ciabilă, din moment ce echipamentele tehnologice care ar fi trebuit li
vrate, încă de acum citeva luni, de către întreprinderea „Electroputere" 
pe șantierul Centralei termoelectrice nr. 2 din aceeași localitate, nu au 
ajuns nici acum la destinație. Mai curios este faptul că. negfesind calea 
de a-și onora obligațiile contractuale asumate, conducerea unității fur
nizoare s-a rătăcit într-un adevărat labirint de justificări. De-a- func
ționa termocentrala numai cu ele...

• Reținem o nouă promisiune făcută de colectivul întreprinderii 
mecanice de utilaj chimic din București. Restanțier față de o. serie do 
șantiere de investiții de primă mărime, furnizorul amintit s-a angajat 
să aplice de urgență o gamă largă de măsuri tehnice și organizatorice, 
destinate să sporească, ritmul de fabricație și livrare a utilajelor.’ Con
semnăm acest angajament, dar așteptăm și faptele.

® O întrebare pentru conducerile întreprinderilor producătoare de 
țevi din Roman, Zimriicea și „Republțca" din București. Cunosc, oare, 
faptul că datorită spiritului scăzut de colaborare dovedit in relațiile cu 
.întreprinderea „Vulcan" din București au pus-o pe aceasta din urmă 
in" sit'uațîâ de a nu-și îndeplini obligațiile, față de șantierul Centralei 
termoelectrice din București 7 Dacă da, atunci ce măsuri au tn vedere 
cei' treî subfurnizorrpdhfru redresarea acestei nedorite situații 7

• Specialiștii întreprinderii „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, solicitați 
tn repetate rinduri, sînt așteptați de urgență pe șantierul Fabricii de 
zahăr din Fundulea pentru a da o mină de ajutor la punerea in func
țiune a centrifugelor de zahăr. De fapt, este vorba de obligația elemen
tară, dar prevăzută în reglementările in vigoare, de a acorda asistentă 
tehnică promptă și competentă la montajul propriilor utilaje. Este furni
zorul în cauză de altă părere 7

Pentru buna gospodărire 
a materialelor 
consumurilor 
materiale — 
importantă a 

intensive.

Reducerea fermă a 
de materii prime și. 
problemă de mare 
dezvoltării economice .
subliniată pregnant si la Congre
sul oamenilor muncii — se înscrie 
și iii preocupările permanente ale 

\ colectivului de muncă de la între
prinderea de utilai chimic Ploiești. 
Folosirea cit mai eficientă a re
surselor. încadrarea in limitele 
unor consumuri cit mai reduse au 
constituit și constituie căi impor
tante de economii. De la începutul 
anului și Ptnă in prezent. între
prinderea noastră a reușit să eco
nomisească peste 700 tone metal, 
concretizate in table de toate gro
simile. profile, electrozi si alte 
materiale. Acest lucru a fost po
sibil prin organizarea temeinică a 
întregii activități de concepție și 
execuție in secțiile de producție, 
acordindu-se o atentie deosebită 
aplicării tehnologiilor avansate.

in acest scop si dis- 
sculele corespunză-

executindu-se 
pozitivele si 
toare.

Specialiștii 
lor de 
proiectanta 
preocupare pentru elaborarea unor 
documentații tehnice cit mai eco
nomicoase și rationale. Se foloseș
te din plin inițiativa de a se re-, 
folosi o parte din S;D.V.-urile exe
cutate. șt la alte comenzi, făein- 
du-li-se doar mici modificări. Acest 
lucru a permis si o economisire de 
forță de muncă si materiale. Cu
poanele de tablă care totuși nu se 
pot întrebuința se valorifică prin 
trimiterea lor la alte întreprinderi 
de profil pentru bunuri de larg 
consum.

Ionel MIRE A
tehnician, 
întreprinderea de utilaj chimic. 
Ploiești

din cadrul ateliere- 
proiectare. tehnologii si 

au manifestat multă

Practici dăunătoare
tn municipiul Craiova au fost 

puse la dispoziția cumpărătorilor 
numeroase magazine frumoase, cu 
spații de prezentare, desfacere si 
depozitare corespunzătoare. Cu 
responsabili gospodari si vinzători 
atenți, receptivi, civilizați. Dar 
printre ei s-au strecurat ii unii 
care nu , fac cinste lucrătorilor din 
comerț.. Din această ultimă, catego
rie, fac parte și cei care refuză, de 
regulă, colectarea de la populație 
a ambalajelor. Nu o dată mi s-a 
intimplat să văd oameni ieșind din 
alimentare cu sacosele doldora de 
sticle și borcane, deoarece unita- , 
tea respectivă „uitase" să-și . rețină 
ambalajele necesare recuperării.

La unitatea din strada Amaradiei, 
vecină cu clădirea poștei, in re
centul sezon al conservelor, cind 
fabricile aveau, nevoie de sticle, fi 
borcane, cetățenii erau nevoiți... 
să-și plătească ambalajul. chiar 
daci il aduceau la schimb. Despre 
colectarea lor. nici vorbă.

Este o practică . dăunătoare, care 
afectează nu numpi punga cumpă
rătorului, dar si interesele econo
miei naționale. Si căreia direcția 
comercială județeană ar trebui sp-i 
pună capăt cit mai urgent.

I. POPESCU
strada George Enescu nn 26, 
Craiova '

Picătură cu picătură se umple 
risipei

bd. Păcii, lingă complexul alimen
tar nr. 10 din piața Veteranilor, și 
a unei cișmele defecte in curtea 
cetățeanului V. Stefan de pe stra
da Răsăritului nr. 34. De aici, si 
din alte „izvoare" apărute, din re
țeaua de apă potabilă, se scurg, la 
canal, mii da metri cubi de apă. 
Este de neînțeles lipsa unor mă
suri eficiente din partea condu
cerii I.C.A.B. pentru a se interveni 
cu mai multă promptitudine tn 
scopul înlăturării st prevenirii unor 
astfel- de cazuri d« risipă a apei 
potabile.

Gheorqhe BUZIANU 
profesor pensionar — București

balta
Se cunoaște oare adevărata va

loare a apei pe care o primim la 
robinetele nodstre? Cu siguranță, 
nu de către toți. Altfel nu se expli
că nepăsarea manifestată, citeoda- 
tă, de unii cetățeni care lasă nere
parate robinetele din locuințe, incit 
apa curge cu nemiluita, sau care 
nu anunță I.C.A.B.-ul despre spar
gerea unor conducte, despre exis
tența unor hidrante deschise sau 
vane defecte. Pe de altă carte, 
unii lucrători ai I.C.A.B. acționea
ză cu încetinitorul pentru reme
dierea unor asemenea defecțiuni 
atunci cînd le sint semnalate de 
cetățeni, Spun aceasta intrucit și 
eu am' sesizat, 
existenta unei

încă la 20 iunie a.c., 
conducte sparte P®

Nota redacției : Fapte asemănătoare cu cele relatate tn această 
scrisoare ne-au fost aduse la cunoștință in mai multe rînduri, 
prin scrisori sau telefonic. Putem da ca exemplu sesizările privind 
conductele sparte de pe strada Miron Constantinescu, în apropierea 
complexului comercial nr. 8, sectorul 6, de pe strada Vasile Du- 

‘mițreseu. sector 5 etc.:, pentru care lucrătorilor I.C.A.B. le-a 
trebuit măi bine de o iuhă de zile să execute remedierile. Alteori, 
pe lingă faptul că efectuarea reparațiilor, intîrzie nejustificat da 
mult, se fac lucrări de mîntuială, necesitînd astfel noi intervenții. 
Ne referim la reparațiile de proastă calitate făcute pe str. Praga 
nr. 8, sectorul 1, str. M. Constantinescu, sectorul 6 etc. Dată fiind 
importanța economisirii apei potabile, care se obține cu anarl 
eforturi și cheltuieli, conducerea I.C.A.B. are obligația să aplice 
măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea cu desăvirșire a unui 
asemenea mod de lucru, să acționeze cu mai multă, energie pentru 
înlăturarea neajunsurilor semnalate. (Dumitru Manole).

MAI MULTĂ ORDINE, MAI MULTĂ DISCIPLINĂ IN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR COMERCIALE

Pe traseele transportului de mărfuri:
din depozite numai către destinatarii legali

Cîteva practici care arata unde se ajunge 
cînd se produc abateri de la acest itinerar

într-un articol publicat în cadrul 
aceștui ciclu („Distribuirea mărfu
rilor pe magazine : in acte — pro
porțională ; în fapte — preferenția
lă ?“, din „Scînteia" nr. 13 717) se 
arăta că, deși repartițiile ar trebui 
să asigure o aprovizionare fluentă a 
populației, în condițiile existentei la 
majoritatea mărfurilor a unor can
tități mereu mai mari de produse, 
totuși, datorită unor deficiențe strict 
subiective, care țin de imperfecțiuni 
de organizare și control, se ajunge 
uneori la cazuri de repartizare neco
respunzătoare a produselor. Ca 
urmare, la unele magazine se trimit 
mărfuri mai multe, la altele mai 
puține ; Ia unele magazine se pro
duc aglomerații, ia altele spațiile 
comerciale rămîn nefolosite...

în analiza factorilor care conduc 
la apariția acestor fenomene ne vom 
opri astăzi — continuind firul inves
tigațiilor pe filiera de‘distribuire a 
mărfurilor — la cîteva aspecte ale 
transportului produselor spre maga
zine.

Cum își fac datoria anii 
distribuitori de mărfuri 1

Circuitul aprovizionării este în 
practică următorul : după ce între
prinderile comerciale (I.C.L.) stabi
lesc repartițiile pe magazine, după 
ce, la rindul lor. depozitele (I.C.R.A.) 
întocmesc actele de expediție, 
mărfurile sint încărcate în mașini și 
trimise spre unitățile de desfacere. 
Cei ce Însoțesc mașinile se numesc, 
in limbajul comercial, . „distribui
tori". In atribuțiile acestor distribui
tori intră. între altele, obligația de 
a asigura resoectarea repartițiilor, 
adică de a descărca produsele la des
tinatarul stabilit, adică la magazi
nele înscrise în documentele de ex
pediție. O chestiune pe cit de simplă 
pe atit de — aparent — lipsită de 
riscul apariției unor incorectitudini. 
Doar totul se desfășoară pe bază de 
acte, în care se scrie — negru pe 
alb — unde trebuie să ajungă 
mărfurile.

Ei bine, sînt cazuri cînd lucrurile 
îmbracă nu o dată aspecte ce țin nu 
de normele comerciale, nu de nor
mele 
Fără 
filor 
gilor 
unii
rile în cu totul alte locuri decît e 
scris pe repartiții. Bunăoară, in- 
tr-una din zile, pe poarta depozitu
lui I.C.R.A. (din cartierul Militari) a

morale, ci de Codul penal, 
(sau poate cu 7) știința șe- 
de depozite ori a merceolo- 
de la serviciile comerciale, 
distribuitori duo mărfu-

ieșit un camion plin cti sticle de apă 
minerală și vin. Distribuitorul de pe 
mașină — Romer Ioana — avea acte 
însoțitoare care îl obligau Să ducă 
mărfurile Ia magazinul din cartie
rul ’Ferentari (str. Ferentari hr. 2), 
In fapt, produsele au aiuns in cu 
totul alt cartier, la magazinul din... 
Piața Rahovei. Motivația acestei 
deturnări de traseu (invocat^ în 
declarația scrisă a distribuitorului) : 
„Șeful de unitate din Ferentari n-a 
vrut să primească marfa". Motiv 
fals, cum avea să se constate ulte
rior de către organele în drept. Ace
lași distribuitor a deturnat intr-o 
altă zi un camion de zahăr, d'u- 
cindu-1 în alt magazin decît la cel 
înscris in repartiție.

Cazul Iui R. I. nu este singular. 
Am cercetat pe mai multe săptămîni 
actele de distribuție de la diferite 
depozite I.C.R.A. și am constatat că 
aproape nu există zi in care un 
număr mai mare sail mai mic de 
camioane să nu fie descărcate la alte 
magazine decit la cele repartizate. 
Sau chiar dacă trec și pe la adresele 
din acte, distribuitorii lasă acolo cah- 
tități mai mici, pentru a avea de 
unde «ă-și aprovizioneze magazinele 
favorite. Numai într-o singură săp- 
tămină (19—26 septembrie) și doar 
la una 
I.C.R.A. din 
numărat 19 asemenea abateri de la 
repartițiile tiiscrise in actele de ex
pediție !

Nu ne-am propus — șl nici riu 
este de competența noastră — să 
stabilim care au fost mobilurile 
acestor deturnări de mărfuri. Se 
pune însă în mod firesc Întrebarea: 
cuni de sint posibile asemenea prac
tici 7 Cum se pot admite asemenea 
flagrante Încălcări ale oricăror nor
me de disciplină 7 Ce fac toți acei 
puși să 
rectă a 
șefi de 
ducători 
ciale 7 La întoarcerea mașinilor în 
depozite se iau „de bune" diver
sele explicații ale distribuitorilor 
(pentru abaterile de la graficele de 
repartiție), fără să existe un mijloc 
operativ de verificare a lor.

Fâțfail că cei obligați să contro
leze distribuirea produselor închid 
ochii in fața unor asemenea abateri 
poate fi pus oare doar pe seama 
neglijenței, a lipsei de interes 7 Sau 
cumva tocmai anumite interese îi 
fac să treacă eu vederea peste aces
te abateri 7 Nu este cazul — era 
de mult cazul I — să se ia. In sfîrșit.

lucrurile în serios, cu seriozitatea și 
răspunderea necesare 7

E adevărat, la serviciile de perso
nal am găsit o serie de liste cu dis
tribuitori sancționați —13 cazuri IA 
sediul I.C.R.A. (pentru tot comerțul 
Capitalei în acest an), plus cite 2—3 
la depozite pentru fiecare lună. De
sigur, nu disproporția dintre numă
rul redus de sancțiuni și frecvența 
abaterilor trebuie să rețină in primul 
rînd atenția — deși și acest lucru 
este semnificativ pentru pasivitatea 
și îngăduința manifestate. Credem 
însă că înainte de toate trebuie ana
lizate imperfecțiunile cadrului orga
nizatoric ai activității comerciale 
care permit apariția și perpetuarea 
anomaliilor respective.

din gestiunile depozitului 
șos. Industriilor am

vegheze la distribuirea eo- 
mărfurilor pe magazine- — 
depozite, merceologi, con- 

de întreprinderi comer-

Falsele dileme ale unor 
grafice formale

De transportul mărfurilor în ma
gazine se ocupă insă, alături de dis
tribuitorii depozitelor (I.C.R.A.), și 
distribuitorii întreprinderilor comer
ciale cu amănuntul (I.C.L.). ca și cei 
ai fabricilor producătoare. Cum este 
organizată activitatea lor 7

Iată un exemplu, semnificativ 
pentru starea organizării din comer
țul cu anumite produse. De Ia depo
zitul I.C.R.A. din cartierul Stefan 
cel Mare mărfurile ar trebui trans
portate In magazine — conform con
tractului încheiat cu I.C.L.-urile — 
în totalitate de către I.C.R.A. Numai 
că, din motive de neînțeles.. între
prinderea de transporturi „Trans- 
com" repartizează mașinile solicita- 
,te de I.C.R.A. la... întreprinderile 
I.C.L., contribuind astfel la încălca
rea prevederilor legale privind de
rularea contractelor. Și astfel mași
nile ajung 6ă fie însoțite de la de
pozite la magazine (după ce au fost 
încărcate cu mărfuri) de către dis
tribuitorii de la I.C.L. și nu de cei de 
la I.C.R.A. (cum ar trebui). Facem 
precizarea că distincția de firmă (a 
distribuitorilor) pâre doar la prima 
vedere un aspect formal. în fond 
este vorba de o„. „dezorganizare or
ganizată". Pentru că, ajunși la de
pozitele I.C.R.A., distribuitorii de la 
I.C.L. — avlnd altă subordonare — 
încarcă mașinile cu mărfuri fără 
să mai fie obligați să dea socoteală 
celor de la I.C.R.A. unde le duc.

$i unde credeți că ajung astfel 
mărfurile 7 Desigur, tot la magazine
le I.C.L.. dar nu conform graficelor 
de repartizare pe unități (cum ar 
trebui), ci după cum au chef (și mai 
ales interes) distribuitorii de la

I.C.L. Efectul 7 Luna trecută, bună
oară, 20 de magazine din sectorul 1 
au fost aprovizionate cu mărfuri (a 
vorba de unele băuturi) tn cantități 
ce au depășit cu mult repartițiile 
din grafic, in timp ce 85 de ma
gazine din același sector — deși 
aveau : _ — 
nici o sticlă . ,.___
Iar. Situații similare 
la celelalte depozite 
categorii de produse.

Presupunerea că aceste abateri s-ar 
datora cumva faptului că repartițiile 
din grafice nu țin cont de cerințele 
de aprovizionare ale populației este 
falsă. Pentru că nu e posibil ca, 
într-un cartier sau altul deservit de 
un anumit magazin, nevoile de apro
vizionare să crească într-o lună de 
citeva ori, iar in altul cererile să 
scadă la zero. Mai degrabă e vorba 
de faptul că aceste grafice nu sînt 
luate tn considerație, din care motiv 
devin formale.

In mare, lucrurile se repetă aidoma 
și cind e vorba de repartizarea unor 
mărfuri de către distribuitorii ce 
aparțin fabricilor producătoare. Pre
cizăm, a unor mărfuri, pentru că 
sînt și întreprinderi, cum este cea 
din Popești-Leordeni, care a reu
șit să organizeze un sistem de dis
tribuție 
care îl 
într-un 
nă. La.

. La fabrica ... ______ ___  _
Vitan, de exemplu, analizind situa
ția transporturilor dintr-una din 
zilele lunii trecute, am constatat 
(fapt , repetat cotidian) că din cele 
1.05 magazine aprovizionate în 
acea zi, doar 15 Ia sută, au bene
ficiat de repartiții corecte. restul 
unităților primind (probabil în func
ție de „simpatiile" ori „antipatiile" 
distribuitorilor față de responsabilii 
de magazine) cantități mai mari sau 
mat mici decît repartițiile ; diferen
țele mergind în jos ori în sus cu 
abateri de pînă Ia... 300 la sută ! 7

Asemenea abateri, care -se înre- 
gistreză la nivel de magazine, 
conduc în final la perturbații mai 
lărgi, de amploare, care depășesc 
cadrul zonelor de deservire ale fie
cărui magazin, înreglstrindu-se dis
proporții de respectare a repartiții
lor intre cartiere și sectoare.

Dată fiind importanta distribuției 
mărfurilor în teritoriu este necesar 
ca, manifestîndu-se maximum de 
operativitate și fermitate, să se pună 
capăt de. urgență actualei stări de 
lucruri, creindu-se cadrul necesar 
pentru ca fapte similare celor sem
nalate să nu se mai repete pe viitor. 
Dar despre măsurile ce se cer luate 
In acest sens, ca și despre modul 
cum și-au propus să le aplice cei în 
drept — într-un număr viitor al 
ziarului.

repartiții — n-au primit 
sticlă I Si cazul nu este singu- 

am întîlnit sî 
și la. celelalte

bine pus Ia punct și pe 
aplică in mdd perseverent, 

climat de ordine și discipli- 
alte întreprinderi însă...

de produse lactate

Mihai IONESCU
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Printr-o puternică mobilizare a tuturor forțelor din agricultură, în această săptămînă

ÎNTREAGA RECOLTĂ - pusă 
ÎNSĂMÎNTĂRILE - încheiate pe

la adăpost! 
toate suprafețele

BRĂILAj Intre 3 și 4 curse pe zi, un indicator

care arată nivelul bun de organizare 
la transportul porumbului

tn cadrul lucrărilor din actuala 
campanie agricolă, in județul Brăila 
se acordă o mare atenție bunei folo
siri a mijloacelor de transport. Mă
surile luate de comandamentul ju
dețean al agriculturii n-au intîrziat 
să-și arate rezultatele. Concomitent 
cu intensificarea 
muncii harnicilor 
de la o zi la alta 
duse transportate 
ție. Referitor la
Ion Antonescu, director al direcției 
județene agricole, ne spune : „Dis
punem de o capacitate nominală 
planificată de 1 640 tone in ate
laje, 10 440 tone în autocamioa
ne și tractoare proprii, 2 000 to
ne in mijloacele I.T.S.A.I.A. și 
6 000 tone ale I.T.A. Ca urmare a 
măsurilor luate pentru creșterea in
dicelui de utilizare a acestor mijloa
ce, s-a reușit să se transporte zilnic 
circa 50 000 tone de produse — po
rumb, cartofi, legume, furaje etc., 
cu peste 10 000 tone mai mult decît 
In zilele precedente, ceea ce repre
zintă un indice crescut de la 2,7—2,8 
Ia 3,5—4. Se acționează pentru de
pășirea indicelui de utilizare de 4, în 
mod deosebit, la atelaje, ca și la au
tocamioanele și tractoarele proprii. 
S-au luat, de asemenea, măsuri de 
suplimentare a forței de muncă la 
încărcat și descărcat, inclusiv a mij
loacelor mecanice".

în unitățile agricole ale consiliului 
agroindustrial Ianca, de la 1 000— 
1 100 tone de porumb cît se transpor
tau, în prezent volumul de transport 
a crescut, datorită măsurilor orga
nizatorice luate, la 2 000—2 500 tone 
pe zi. Același lucru este evident și 
în consiliile agroindustriale „1 Mai" 
— Brăila, Traian, Viziru, unde, prin 
măsurile locale luate, cantitatea de 
porumb transportată s-a dublat. în 
dimineața zilei de 8 octombrie, sîn
tem împreună cu Ileana Giurgiu, or
ganizatorul de partid al consiliului 
agroindustrial „1 Mai“-Brăila, pe so
lele cooperativei agricole Tudor Vla-

recoltării, rod al 
culegători, sporesc 
cantitățile de pro- 
la bazele de recep- 
această problemă,

dimirescu. Aici îl întîlnîm și pe Va- 
sile Nenciu, președintele cooperati
vei. Reținem că pentru a crește rit
mul transportului la porumb au fost 
luate măsuri să sporească la 35 nu
mărul de căruțe folosite, cît și a cu
plurilor de remorci. Mai tîrziu, la 
C.A.P. Traian, de la președintele co
operativei, Vasile Smochină, aflat în 
ferma nr. 1, ne edificăm că față de 
9 i căruțe mai lucrează in plus la că
ratul porumbului 12 atelaje, prove
nind din sectorul zootehnic, cît și 
două tractoare rutiere cu cite trei re
morci față de cele 70 pină mai zilele 
trecute pe total cooperativă. Azi — 
ne spune — terminăm din fermă 
transportatul porumbului la siloz.

La nivelul județului, pentru a se 
urgenta transportul porumbului din 
cimp, s-au organizat, în plus, echipe 
de încărcat și noaptea, transportîn- 
du-se în acest mod peste 2 000 tone 
pe fiecare noapte. în legătură cu de
pozitarea porumbului, avîndu-se in 
vedere reducerea Juratei de trans
port, cit și scurtarea distanțelor, ma
joritatea unităților agricole brăilene 
au organizat depozitarea lui în ari- 
oaie, pe platforme de coceni. In locuri 
bine amenajate, sub control și în 
condiții normale de conservare.

Menționăm că zilnic se transportă, 
pe lingă porumb, peste 2 000 tone 
orez, circa 7 000 tone sfeclă de za
hăr, circa 2 000 tone cartofi și peste 
3 000 tone de legume. Datorită mă
surilor luate de către comandamen
tul județean al agriculturii, optimi
zarea transporturilor a condus la 
creșterea cu circa 50—60 la sută a 
cantităților livrate față de 
terioare. Un fapt notabil : 
rele brăilene, ritmul înalt 
port se menține, ceea ce e 
că marele examen al recoltei acestei 
toamne abundente va fi luat la vre
me, la parametrii notelor acordate 
vredniciei 1

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

Ce se face în acest timp Ia coope
rativa agricolă din comuna Dumești ? 
încă de seara,, la finele unei zile de 
muncă, toți, fără excepție, știu exact 
unde vor lucra a doua zi, ce mij
loace vor folosi și altele. Momentul 
este precedat de .întrunirea operativă 
a comandamentului comunal pentru 
agricultură. „Seara facem un scurt' 
bilanț al celor înfăptuite și organizăm 
munca pentru ziua următoare — pre
cizează inginerul Alexandru Zmău, 
președintele cooperativei. Cunoscind 
in amănunt unde vom lucra, plani
ficăm exact ciți cooperatori și uti
laje sint necesare și, mai ales, cine 
răspunde concret de fiecare lucrare".

Această metodă simplă, gospodă
rească, ce permite buna utilizare șl 
desfășurare a forțelor, a făcut ca în 
unitate să se obțină rezultate nota
bile. Pînă la 6 octombrie, recolta de 
porumb a fost strînsă de pe 438 hec
tare din cele 461 hectare cultivate. 
Pe terenurile unității se lucra în for
mații complexe ; în aceeași zi, recol
ta se transporta în bază, se elibera 
terenul, se ara și se pregătea patul 
germinativ. La transportul produse-

lor din cîmp, pe lîngă mijloacele 
auto erau folosite 100 de atelaje.

Datorită unei ample participări, a 
locuitorilor de la sate la stringerea 
recoltei, in ajutorul Cărora au venit 
și numeroși oameni ai muncii din 
îhtreprinderi. recoltarea porumbului 
este pe terminate. Este necesar să 
fie luate. în continuare, măsuri pen
tru transportul operativ al produc
ției din’cîmp. Spunem aceasta întru- 
cit, pe ansamblul județului, se află 
depozitate în cîmp peste 70 000 tone 
de porumb știuleți. Chiar dacă po
rumbul este așezat pe pat de coceni, 
el trebuie 
repede 
altfel, 
pentru 
noi I____ _,     .—,,—_
tul produselor șă se desfășoare în 
același ritm cu recoltarea. Ca urma
re, într-o singură zi, în consiliile 
agroindustriale Vaslui, Huși, Crasna 
și Negrești au fost transportate la 
centrele unice de depozitare, cîte 
460—480 tone de porumb.

Petra NECULA 
corespondentul „Scînteii"

transportat cît , mai 
pus la adăpost. De 

județean 
întreprins 
transpor-

și pus la 
comandamentul 
agricultură a 

măsuri, astfel ca

SATU MARE Mai multă ordine in livrarea
sfeclei de zahăr

VASLUI: Decalajele
și depozitare, in

Vîrf de campanie agricolă de 
toamnă și pe ogoarele județului Va
slui. Ca urmare a măsurilor între
prinse de comandamentul județean 
pentru agricultură, a răspunderii cu 
care se muncește în majoritatea uni-

zilele an- 
pe ogoa- 
la trans- 
o dovadă

dintre cules
scădere

agricole, !n ultimele

LA SEMĂNATUL GRIULUI
VITEZELE TREBUIE MULT SPORITE
arad: In bilanțul argeș: Semănătorilor alba: Ritmul totuși

în județul Satu Mare, așa cum re
iese din ultima situație operativă da 
la direcția agricolă, pînă în ziua de 
7 octombrie sfecla de zahăr a fost 
recoltată doar de pe 1 104 hectare, re- 
prezentind 26 la sută din suprafața 
cultivată în cooperativele agricole. 
Nu se realizează prevederile din 
graficul la Zi privind livrarea 
producției la fabricile prelucrătoare.

Că lucrările ar putea fi mult mai 
avansate o demonstrează rezultatele 
obținute în diferite unități vecine. 
Astfel, în consiliul agroindustrial 
Odoreu sînt cooperative agricole în 
care sfecla de zahăr a fost recoltată 
de pe suprafețe apreciabile : Botiz — 
45 hectare din 50, Odoreu — 120 hec
tare din 150, „Someșul" — Satu Mare 
— 73 hectare din 100. în schimb, co- 
operativa agricolă Lâzuri a strins 
recolta de pe numai 22 hectare din 
50 ; iar C.A.P. Dorolț nu recoltase nici 
un singur hectar. „Am avut de trans- 

. ;portat mult porumb —* ne-a sp.uș. o
«>’. .contabilă a unității. Acolo, la po- 

riilhb, sint concentrate și. atelajele, și’. 
X"" forța.de muncă", Argument fără aco- 
'’țl perire. atita vreme cit și celelalte 

unități au avut mari cantități de po
rumb de recoltat și transportat, dar 
unde printr-o bună organizare s-a 
recoltat c bună parte din sfecla de 
zahăr. Această lucrare nu a început 
nici în cooperativele agricole Che- 
reușa, Săuca și Santău, care au culti
vat împreună o suprafață de 190 hec-

— front larg de lucru!
în județul Argeș se însămînțează 

cu grîu 50 320 hectare. Lucrările ce 
se desfășoară acum se caracterizea
ză printr-o bună organizare.

Am ales, pentru începutul însem
nărilor de față, cooperativa agricolă 
din comuna Albota, cu păminturi 
puternic podzolite și care impun ce
rințe deosebite de lucru. La grîu 
și orz, datorită condițiilor secetoase, 
dar și unor imperfecțiuni în aplica
rea corectă a tehnologiilor cerute de 
sol, producțiile obținute au fost cu 
mult sub cele așteptate. Ce se face 
acum pentru a se pune temelii pu
ternice viitoarei recolte ? Inginerul- 
șef Ionel Gherghina, aflat din zori 
și pînă noaptea tîrziu pa cîmp. ne

n-a crescut pe măsura... 
măsurilor luateși-au propus dimineața

în județul Arad, pînă marți sea
ra semințele de griu șl secară au 
fost puse sub brazdă pe 73 la sută 
din cele 100 830 hectare planificate. 
„Ne-am propus o viteză Ia semă
nat de 9 515 hectare pe zi. dar te
renul bine pregătit și măsurile lua
te pentru organizarea temeinică a 
muncii au făcut ca viteza să fie me
reu depășită, ne spune inginer loan 
Pasca, director în cadrul direcției a- 
gricole județene. Am creat toate con
dițiile pentru a desfășura o cam
panie de semănat sub semnul celei 
mai înalte exigențe. Mai mult, pe 
.bază unei bogate 

j experiențe acu- 
■ mul.ate: în județul 
nostru. în fiecare 
unitate agricolă 
se vor semăna în 
toamna aceasta
cel puțin 100 hectare etalon, apli- 
cindu-se metodele culturii intensive".

Calitate și exigență ! Iată două 
atribute pe care le-am constatat pe 
ogoarele Aradului. „Nu semănăm 
nici un hectar de teren cu griu după 
griu. . ne spunea Gheorghe Șipoș, in- 
ginerul-șef de la C.A.P. Mailat, din 
consiliul unic agroindustrial Vinga. 
Am eliberat toate cele 800 hectare 
pe care semănăm griu și munca mer
ge bine. De fapt, nu semănatul este 
o problemă pentru noi. ci pregătir 
tul terenului, fiindcă pe aici nici nu 
mai știm de cînd n-a căzut un strop 
de ploaie". Este șl motivul pentru 
care ziua si noaptea nu se deose
besc una de alta, tn ce privește muti
ca din cîmp.

Ne-am oprit apoi pe una din parce
lele de la C.A.P. Munar. Sub supra
vegherea inginerului-șef, Werner

De la corespondenții „Scînteii*

Pentru încheierea în cel mal scurt 
timp a semănatului și în județul 
Alba, comandamentul județean pen
tru agricultură a stabilit o seamă de 
măsuri : extinderea lucrului de 
noapte la arături, îmbunătățirea 
activității formațiilor de lucru, apro
vizionarea acestora cu piese de 
schimb, respectarea tehnologiilor 
specifice pentru buna pregătire a 
patului germinativ în condițiile 
lipsei de umiditate.

Am urmărit în mal multe unități 
modul în care se acționează pentru 
grăbirea semănatului în vederea ter

minării acestei
— lucrări pînă la 

sfîrșitul săptămi- 
nii in curs. „Mai 
avem de, semănat

— aproximativ 300 
hectare cu griu

Mihai Cucui, ingi- 
cooperativei agricole 
de Baltă. Intrucit

«pune : „De Ia început trebuie să 
declar că producțiile obținute nu ne 
fac cinste. Am stabilit ca in anul 
viitor să obținem cel puțin 5 000 kg 
grîu la hectar. Și iată ce facem.„“ 
Aflăm, în continuare, că pe baza cer
cetărilor stațiunii agricole de la Al- 
bbta,' cooperativa din localitate a 
executat lucrări de scarificare și a- 
fînare adîncă pe 300 hectare, supra
față ce se însămînțează cu grîu. 
Arătura s-a executat la adîncimea 
de 25 cm, iar la pregătirea patului 
germinativ se efectuează mai multe 
discuiri, cu formații complexe de 
utilaje grele. Intr-un astfel de pat 
germinativ s-au însămînțat cu orz 
300 hectare, iar de pe data de 3 
octombrie sa însămînțează griul 
cele 600 hectare planificate.

Ne-am continuat investigațiile 
în consiliul unic Izvoru, socotit frun
taș pe județ la însămînțatul griului. 

, ___ _ ______ _ ______ Producțiile la păioase nu au fost nici
Luchaub. se lucra la semănat, pe un. aici cele scontate. De unde si preo- _ _ „ .. „ . pnrihri. .ofllrina mia 'f’izateren‘ pregătit grădinărește ‘gi niv-e* ■ 
iat ca-n palmă. Alte amănunte des- . 
pre lucrare le-am aflat dîn ordinul 
de lucru al mecanizatorului Ioșif 
Mates : se semăna griu Fundulea-29, 
înmulțirea I. la adîncimea de 6—8 
cm în rînduri dese ; se asigura o 
densitate de 600 boabe germinabîle 
pe metrul pătrat, iar tractorul înain
ta perpendicular pe direcția în care 
s-a făcut discuirea etc. Șl în ve
cini. la C.A.P. Secusigiu, semănatul 
griului se desfășoară intens. La fer
ma nr. 1 urmărim, împreună cu in
ginerul Ștefan Ignat, președintele 
unității, felul în care lucrează se
mănăturile SUP-48. Conducătorul 
unității intervine mereu cu o ob
servație sau alta. (Tristan Mihuța).

— ne spune 
nerul-sef al 
din Cetatea 
terenul destinat acestei culturi este 
eliberat de resturi vegetale. totul 
depinde de utilizarea tractoarelor și 
mașinilor, de organizarea muncii. 
De aceea, noaptea arăm, iar ziua 
pregătim terenul și insămințăm. 
Folosim tăvălugul neted după în
corporarea seminței pentru a asigu
ra un contact bun al acesteia cu pă
mintul".

La cooperativa agricolă din Șona, 
lnginerul-șef. Gheorghe Anghel, ne 
asigură că în această săptămînă 
unitatea va termina semănatul. 
„Avem 90 hectare de teren pregătit 
pentru cele două semănători care 
lucrează zi-Iumină — spune acesta. 
La arături, pentru evitarea stagnări
lor și obținerea unei calități bune 
a lucrării schimbăm de mai multe 
ori pe noapte fiarele de plug".

. La consiliul agroindustrial Jidvbl..: 
* fost întocmit un grafic de lucru' 
pehtrțl această săptămînă în care "ser 
pfhvede ■ o;i viteză zlltiică la arat ’dâ1 
150 hectare, din care 90 noaptea. 
„Fiecare tractor disponibil este • fo
losit noaptea la arături — ne spune 
Marin Talău, președintele consiliu
lui. Corelarea ritmului arăturilor cu 
cel al semănatului este hotăritoare 
pentru atingerea obiectivului stabi
lit". Aceeași preocupare responsa
bilă pentru grăbirea semănatului 
griului există șl în cooperativele 
agricole din Bia, Cistelu 
și Mihalț. Ca și în alte 
județului, acest mod de 
stituie o condiție, dar și 
a încheierii semănatului 
scurt timp. (Ștefan Dinică)

tare. în aceeași situație se aCă si co
operativele agricole Beltiug și Ghi- 
rișa din consiliul Ardud, care cultivă 
cu sfeclă doar 60 hectare. O situație 
vizibil nesatisfăcătoare reflectă bilan
țul recoltării sfealei în unitățile a- 
gricole din consiliul agroindustrial 
Sanislău, adică cel in care se află și 
noua fabrică de zahăr cu sediul îh 
Cărei, deci cele mai apropiate de uni
tatea prelucrătoare.1'Astfel, cooperati
va agricolă Urziceni a strîns recolta 
de sfeclă de zahăr doar de pe două 
hectare din cele 130 hectare cultiva
te. C.A.P. Pișcolt— 5 hectare din 200, 
C.A.P. Sanislău — 20 hectare din 300 
etc. Pe ansamblul consiliului agro
industrial, din cele 1 630' hectare cul
tivate cu sfeclă s-au recoltat doar 
241 hectare. Este cazul să se înțelea
gă în toate unitățile cu rămîneri în 
urmă că trebuie acordată o mai mare 
atenție recoltării și transportării sfe
clei de zahâr la bazele de recepție și 
la fabrici.

Pentru impulsionarea ritmului de 
lucru,- comandamentul agricol jude
țean a stabilit noi grafice pe unități, 
astfel incit în cel mult 10 zile să fie 
încheiată recoltarea sfeclei, asigurin- 
du-se in același timp condiții cores
punzătoare pentru însilozarea a- 
cesteia. De asemenea, s-au sta
bilit măsuri pentru Intensificarea 
transportului din cîmp. în ceea ce 
privește asigurarea bunel funcționări 
a noii fabrici de zahăr clin Cărei, a 
fost întărită asistenta tehnică cu spe
cialiști din alte unități de profil din 
țară, acționîndu-se pentru depășirea 
cît mai grabnică a dereglărilor și de
fecțiunilor inerente perioadei de 
început a activității în această între
prindere.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

pa
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rile rit-tăților
mul lucrărilor a sporit simțitor. Pînă 
în seara zilei de 7 octombrie, porum
bul a fost strins de pe 98 la sută 
din cele 81 820 hectare.

Lucrările trebuie încheiate grabnic.

Seacă, Mlrcești, Tirgu Frumos și altele, care au si 
cele mai mari suprafețe cultivate cu Sfeclă de zahăr 
și unde există mari cantități de sfeclă în grămezi pe 
cîmp. (Manole Corcaci).

Recoltarea sfeclei de zahâr la cooperativa agricola de producție Răscruci, județul Cluj

Cu căruțele, mai mult decît cu auto
camioanele ? ^in “Hitățile agricole cooperatiste 
situate în apropierea bazelor de recepție din județul 
Sălaj, o bună parte a porumbului se transportă cu 
atelajele. O măsură eficientă. Astfel, spre exemplu, 
din 194 tone porumb, livrat într-o singură zi in baza 
de la Nușfălău, 52 tone fuseseră transportate cu ate
lajele. De la C.A.P. Crasna. 10 atelaje au transportat, 
tot pe durata unei zile, la baza volantă din localitate, 
30 de tone. Fapt curios, in timp ce 10 căruțe au 
transportat intr-o zi de la C.A.P. Zăoan 49 tone po
rumb, un camion de 11,5 tone capacitate a transportat 
in aceeași zi, pe aceeași distanță, 14 tone in... două 
curse. Dezordinea din unele întreprinderi de transport 
este prezentă și aici. (Eugen Teglaș).

Grăbiți transportul sfeclei din cimp I 
Datorită bunei organizări a transportului, atît încărcă
rii rapide a producției la cimp. cit și folosirii din 
plin a atelajelor, in cooperativele agricole Vatra, 
Lunca, Verșeni, Miroslovești, Popești, Podu Iloaiei, 
Ciortești, Schitu Duca și altele din județul Iași, gra
ficele de livrare a sfeclei de zahăr către fabrica din 
Pașcani au inceput să fie depășite. Dimpotrivă, co
operativele agricole Bivolari, Strunga, Voinești, Pro- 
bota, Dobrovăț, Girbești și altele livrează in unele 
zile mai puțin de 10 la sută din cantitățile progra
mate. Aceasta pentru că mijloacele de transport, nu 
sint folosite corespunzător, iar la încărcat și descărcat 
nu sint destule echipe de cooperatori. Intensificarea 
transportului sfeclei de zahăr se impune și in unele 

. unități agricole din consiliile agroindustriale Valea

O soluție eficientă. Specialiștii șl mecaniza
torii din Brănești, județul Gorj, au experimentat pre
gătirea terenului prin discuiri în alternanță cu tăvă
lugul neted. Pămintul se fărimița insă greoi. „Trebuie 
să mărim greutatea tăvălugilor și să le adăugăm 
gheare de fier" — și-au zis , ei. Zis și făcut. în ate
lierul mecanic s-au sudat pe tambur! bolțari și fiare 
de plug, iar cilindrii■ au fost încărcați cu nisip. Astfei 
echipați, avînd și o greutate de două ori mai mare, 
tăvălugii netezi mărunțesc. bulgării 
Direcția agricolă a stabilit ca. această 
însușită și aplicată în toate secțiile de 
din județ. (Dumitru Prună).

„ca-ri palmă", 
metodă să fie 

mecanizare

în cadrulUnde-i griul de sămînță ? 
transferurilor de semințe din alte județe. . 
Ministerul Agriculturii, județul Vaslui trebuia să mai 
primească 240 tone de orz și griu, din categoriile elită 
și superelită. Or, acum, cu citeva zile înainte de în
cheierea perioadei optime de însămînțări. din jude
țele Mureș, Iași, Călărași, Constanța și Cluj, în loc 
de sămînță programată a sosit vestea că nu mai pot 
să onoreze cantitățile respective. Timpul fiind înain
tat, punem următoarele întrebări : atunci cînd s-a 
planificat transferul, nu s-a știut de la bun inceput 
că nu există aceste cantități in județele sus-amintite ? 
Pe de altă parte, județele respective de ce au așteptăt 
aproape o lună și jumătate pentru a comunica inexis
tența acestor cantități ? (Petru Necula),

prevăzut de

4»

. cupări asidue Susținute ca ele să fie 
simțitor sporite. Pe teren, tovarășa 
Maria Osiac, șef de secție la comi
tetul județean de partid, ne spune 
că la semănatul griului, cu toate 
condițiile grele de lucru determina
te de secetă, se respectă cerințele 
agrotehnice stabilite. Peste tot se ac
ționează ferm pentru ca lucrările să 
se încadreze în epoca optimă. Pînă 
tn prezent s-au semănat cu griu 
2 700 hectare, din 5 050. Ritmul de lu
cru va crește, deoarece există teren 
pregătit.

Fruntașă la semănat — ca supra
față și calitate ■ 
perativa agricolă din 
însămînțate cu griu 
tare. Este urmată, ca 
te, de cooperativele
Rîca, Izvoru și Popești. (Gheorghe 
Cirstea).

este socotită coo- 
Recea. Ea are 
circa 900 hec- 
ritm și calita- 
agricole din

de Tirnave 
unități ale 
lucru con- 
o garanție 
în cel mai

In aceasta toamnă, la pomul lăudat
trebuie mers cu vagoanele

efectua documentareaînainte de a 
propriu-zisă privind modul în care 
este organizată și, mai ales, cum se 
desfășoară recoltarea, transportul și 
prelucrarea fructelor în județul Dîm
bovița, tovarășul Gheorghe Georges
cu, directorul Trustului județean al ■ 
horticulturii, a ținut să facă cîteva 
precizări : „Față de al ți ani, coman
damentul județean pentru agricultură 
a stabilit un termen foarte „strîns" 
— 15 octombrie — pentru încheierea 
recoltării tuturor fructelor și legu
melor. Și aceasta din rațiuni bine 
argumentate. Mai întîi, posibilitatea 
înrăutățirii vremii în intervalul ur
mător de timp și apoî apariția unui 
fenomen de cădere masivă a fruc
telor, îndeosebi a merelor, din cauza 
secetei prelungite, care poț. pro
voca pierderi de producție și greu
tăți mari în conservarea . acesteia 
pentru iarnă. Din aceste motive se 
acționează pe un front larg la strin
gerea fructelor. Din păcate, în. a- 
ceastă acțiune, concursul unităților 
beneficiare din. țară nu este pe mă
sura efortului pe care îl depunem 
și al producției foarte bune din 
acest an".

Asupra acestui ultim aspect vom 
reveni. Să consemnăm, pentru înce
put că, In scopul atingerii obiectivu
lui privind încheierea recoltării pînă 
la 15 octombrie, comitetul , județean 
de partid a stabilit măsuri pentru 
concentrarea unor forțe numeroase. 
Zilnic în livezile din județ participă 
la cules peste 5 000 de oameni. Sîm- 
băta și duminica, acestora li se a- 
daugă un mare număr de oameni ai 
muncii din unitățile industriale. Apoi, 
fiecărui oraș din județ i-a fost re
partizată cîte o unitate agricolă, la 
care consiliile populare au organi
zat recoltarea fructelor cu forțe pro
prii pentru asigurarea fondului de 
autoaprovizionare cu fructe. Ca- ur
mare, pină în prezent, din cele 2 500 
hectare de livezi cu măr, culesul 
fructelor s-a făcut pe 1 300 hectare, 
iar perele au fost strînse de pe 400 
hectare, din 7Q0 
tățiile.

în mai multe 
județ — fermele 
țiunea de cercetare și producție po
micolă Voinești. cooperativele agri
cole din Mănești. Ungureni de Tîr
goviște. Dragomirești. Lucieni, Ulmi 
și altele — aveam să ne convingem, 
că intr-adevăr afirmația făcută pre
tutindeni : „recoltarea în sine nu 
constituie o problemă" are o depli
nă acoperire în fapte. Peste tot la

cules sînt concentrate forțele nece
sare, astfel incit recoltarea fructelor 
ar fi posibil să se încheie la termenul 
stabilit. Spunem „ar fi posibil" în
trunit există și unele condiții. Dar să 
lăsăm să vorbească faptele. Ne vom 
referi mai întîi la I.A.S. Pucioasa, un 
caz fericit, care dovedește cum tre
buie să se desfășoare recoltarea și 
preluarea pentru ca aceste lucrări să 
se încheie cit mai repede. La ferma 
Mănești a întreprinderii se aflau la 
cules 600 deoameni.. Producția este 
bună — peste 20 tone de mere la 
hectar. Nu lipsesc ambalajele, iar 
preluarea producției de către bene
ficiari se face în mod ritmic, motiv 
pentru care nu există stocuri de 
mere. în sectorul cooperatist al a- 
griculturii situația este insă cu totul 
alta.

La ferma pomicolă a C.A.P. Ungu
reni de Tîrgoviște, Stela Barbu, șefa 
fermei, ne spune cu regret : „S-a 
încheiat culesul porumbului, așa in
cit putem 
peste 300

In ce aduna merele. Ne lipsesc am
balajele. Toate cele 2 500 de con- 
teinere pe care le-am avut în stoc 
sint pline. Dar beneficiarii nu s-au 
prezentat să ridice merele și să a- 
ducă alte ambalaje. De aceea azi re
coltăm cu forțe restrinse". La C.A.P. 
Dragomirești situația este și mai 
critică. Gheorghe Enache, șeful fer
mei pomicole, nu știe ce decizie să 
ia. „De azi cred că o să punem me
rele pe grătare din lemn sau direct 
pe pămînt — ne spune acesta. Este 
o ’ soluție total neindicată, dâr nu 
avem de ales. Unele soiuri de mere 
au căzut în proporție marg. Trebuie 
să le adunăm cumva. Dar nu mai 
avem ambalaje și' sîntem blocați de 
cele neridicate de beneficiarii 
tri, Ne-ar trebui, pe cooperativă, 
de conteinere ca să adunăm în 
condiții întreaga producție. în 
avem peste 600 tone de mere.
dat telefon in toată țara la organele 
de specialitate să vină să preia mere. 
Am o promisiune de la Slobozia. Dar 
este vorba de o relație colegială, și

noș- 
7 000 
bune 
stoc 
Am

cit însumează plan-

unități , agricole din 
J.A.S. Pucioasa, sța-

avea ia recoltarea merelor 
de oameni. Dar nu avem

Mere culese de 15 zile care așteaptă... beneficiarii. Aspect de la C.A.F. 
Dragomirești

nu de un angajament care să re
zolve situația".

Beneficiarii cooperativei sînt I.L.F. 
Militari și I.L.F. Berceni din Capi
tală. Din 1 500 tone de mere contrac
tate, pînă pe 6 octombrie aceste uni
tăți au ridicat doar 200 tone. în a- 
ceastă cooperativă recoltarea merelor 
a inceput pe 15 septembrie, dar pri
ma mașină de la I.L.F. Militari a so
sit abia după 10 zile. Graficul de li
vrare către Capitală este de 50 tone 
pe zi. Dar în perioada 27—30 septem
brie nu a venit nici o mașină să 
preia marfa.

Situația din cele două cooperative 
agricole se regăsește practic în ma
joritatea unităților producătoare de 
fructe din județ. Este vorba tocmai 
de ceea ce spunea la începutul do
cumentării noastre directorul Trus
tului județean al horticulturii. Anu
me. beneficiarii din alte județe, care 
trebuie să preia cea mai mare parte 
din producția de fructe, riu-și fac 
datoria. Din cele peste 14 000 tone de 
mere recoltate pînă acum in județul 
Dîmbovița și care trebuiau să fie 
preluate în totalitate. întreprinderile 
de legume și fructe Militari și Ber
ceni din Capitală și cele din județele 
Constanța, Tulcea și Giurgiu nu au 
preluat decît circa 4 000 tone. Orga
nele județene de partid și agricole 
au făcut și fac în continuare de
mersuri la unitățile beneficiare să 
vină să preia fructele. Desigur, este 
și aceasta o modalitate, dar înainte 
de toate trebuie înțeles cu toată cla
ritatea că între unitățile producă
toare și cele beneficiare au fost în
cheiate contracte ferme, pe care a- 
cestea din urmă au datoria de a le 
respecta întocmai.

Nu mai insistăm asupra altor consi
derații. întrucît toate conduc la con

cluzia că neajunsurile existente în pre
luarea și valorificarea fructelor sînt 
identice cu cele întimpinate la pre
luarea legumelor. Asuora acestor ne
reguli. care trebuie să-și găsească o 
grabnică soluționare din partea fo
rurilor de resort, ziarul nostru a stă
ruit pe larg. în mai multe rînduri. pe 
parcursul acestei campanii agricole 
de toamnă. Cerința esențială care 
trebuie să stea Ia baza soluționării 
acestor probleme, cerință subliniată 
în repetate rînduri de conducerea 
partidului, este să se asigure ca pro
dusele agricole să fie preluate si va
lorificate în totalitate. evitîndu-se 
orice pierderi de producție.

Aure! PAPAOIUC 
Gheorghe MANEA

for%25c8%259ba.de
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Anul acesta, la 9 octombrie. Ale
xandru Sahia ar fi împlinit 80 de 
ani. Dar numai ' peste cîteva luni 
vom comemora o jumătate de secol 
de la dispariția lui dramatică și pre
matură. Peste un arc de timp de 
ceva mai mult de trei decenii 6-a 
întins această viață încărcată de 
fapte deosebite și mai ales plină de 
promisiuni. Prozator, cultivînd cu 
predilecție genul scurt, critic literar 
și de artă ocazional, teoretician al 
artei ..in nuce", ziarist cu o indi
vidualitate marcantă. Alexandru 
Sahia a lăsat posterității un număr 
de scrieri destul de modest, dacă îl 
comparăm chiar cu unii confrați 
dispăruți la o vîrstă apropiată. Deși 
puțin întinsă, și mai puțin adunată 
în volume In timpul vieții, aceasta 
nu a trecut neobservată de contem
porani. Perpessicius, O. Șulutiu și 
mai cu seamă G. Călinescu. în uria
șa sa „Istoria li
teraturii române 
de la origini pînă 
în prezent", recu- 
noscîndu-i valoa
rea prin singura 
nuvelă adunată 
în culegerea co
lectivă de „Nu
vele" din 1935, 
„Ploaia din iunie", aleasă din tot ce 
scrisese, îl fixa ca o reală promi
siune a literaturii noastre.

Deschisă spre marile curente de 
idei ale timpului, spre căutările li
terare atît de frecvente în epocă, 
opera sa transcrie o experiență ine
dită. înainte de a descoperi o direc
ție literară sau alta, de a se fixa 
asupra unui program ideologic sau 
altul, indiferent de succesiunea sau 
rodnicia lor artistică, Sahia și-a 
exprimat în proză propria ființă cu 
acea implacabilă rigoare — chiar 
dacă nu întotdeauna ușor de obser
vat sau explicit prezentată — speci
fică unei naturi care elaborează 
dintr-o necesitate structurală și se 
exprimă pentru a se pune deplin în 
valoare. Fără a fi realizat prin a- 
ceasta o proză subiectivă, introspec
tiv analitică, literatura sa devine un 
mod de existență în plan secund 
aidoma pe mari Întinderi cu viata 
reală nemijlocit cunoscută, iar per
sonajul principal este propria sa 
persoană ipostaziată. cel puțin ca 
aspirații. In multe din scrieri.

S-a subliniat adesea legătura pro
fundă dintre biografie și operă, chiar 
dacă opera cea mai importantă a Iul 
Sahia este însăși viata lui, și s-a 
căutat să se afle modalitățile in care 
o viată naște ori definește o operă. 
Adevărul acestor observații se sus
ține prin multe din scrierile lui. 
Pentru momentul de început al cău
tărilor juvenile, scrierile pun in 
evidentă interesul pentru lumea 
măruntă, strivită de boală și sărăcie, 
aflată la marginea societății. Pre
siunea livrescului, atit cit poate fi 
observată, este contracarată de o 
participare Intimă puternică. Faptul 
banal a primit de la început drept 
de statornică cetățenie artistică. 
Prozele de Început, „Dubiu", „Omul 
sau clinele". „Ultima zi" etc. ves

tesc atracția pentru fizionomii uma
ne definite de statutul lor social și, 
chiaT dacă multe nu au depășit sta
diul de eboșe, se rețin pentru Ine
ditul observației, care anunța pe 
viitorul scriitor militant, atașat 
ideilor comuniste.

Pătrunderea pe acest teren ferm 
al creației s-a făcut după multe 
căutări. Dintre acestea nu au lipsit 
experiențele dramatice, renunțările 
dureroase. De aici, sentimentul de 
intensă participare la suferințele se
menilor s-a impregnat în ființa lui 
modelindu-i formele pentru totdea
una. Eugen Jebeleanu. care l-a cu
noscut atît de bine, vorbește de una 
djn „cele mai chinuite vieți" pe care 
le-a cunoscut vreodată ; Arghezi lși 
amintește de „un copil sfios, cu o 
pînză de tristete așternută prea de
vreme pe ochi", iar Ion Călugăru 
crede a afla chiar un simbol in acea

partidului eomunlst, al eărul mem
bru devine pentru tot restul vieții.

Cîștlgarea lui pentru ideile și ac
țiunea comunistă nu a fost așadar 
o „convertire" tnttmplătoare. ci Îm
plinirea unei chemări lăuntrice. 
Acestui impui» fundamental ii da
torează creația lui cele mai remar
cabile realizări. Epicul ciștigă In so
brietate si (Concizie prin abordarea 
unor teme de mai mare importantă. 
Imaginea muncitorului devine prin
cipala atracție a prozei. „Uzina vie", 
„Revolta din port", „Șomaj fără 
rasă" sint numai o parte din crea
țiile orientate de această nouă vi
ziune. Sahia apare acum nu numai 
ca un scriitor dat, delimitat de con
stante obscure, ci și unul format de 
un spirit caracterizat prin noutate 
și. curaj, abnegație șl dăruire, un 
scriitor cu adevărat revoluționar. 
Sub noUl semn se așază de acum

al sahia: Mesajul operei militante
..culme' de suferință șl dăruire ds 
sine" caracteristică lui Sahia. Aceas
tă „suferință și dăruire" de esență 
umanitaristă apare, in timp, ca nu
cleu afectiv primordial, pecetea per
sonalității sale cu valoare formati
vă. Recunoscînd această constantă 
existențială definitorie stilistic pen
tru creație. înțelegem in toată cu
prinderea importanta fluxului subte
ran care scaldă țărmurile Întregii 
sale lucrări. Pretutindeni prezentă, 
aceasta cunoaște diferente de inten
sitate ; de la Înțelegere și compa
siune, spre asprimea virilă, la. ati
tudinea critică si. mal tîrziu. de re
voltă conștientă orientată spre 
transformări revoluționare. Desco
perim In această mișcare ascendentă 
un impuls creator unic ipostaziat în 
fapte și atitudini diverse. Consub
stanțialitatea prozei este rezultatul 
tratării artistice a unui material de 
viată similar supus unei viziuni 
transfiguratoare unice.

Din acest nucleu iradiant care 
exprimă fundamental o vocație 
creatoare de natură existențială s-au 
cristalizat treptat momentele operei, 
între trezirea din starea amorfă a 
conștiinței și afirmarea ei revoluțio
nară au fost numeroase limpeziri, 
cu prețul unor dramatice Interogații 
interioare. Ciclul monastic, unde 
simțul critic capătă una din formele 
acute de manifestare, este depășit 
treptat de accentuarea sentimentu
lui nedreptei alcătuiri a lumii. Mo
mentul conștientizării este legat de 
contactul scriitorului și publicistului 
cu gindirea materialist-dialectică. 
care i-a oferit o nouă perspectivă 
de înțelegere a realității sociale în 
dinamica ei. El va evolua spre ideea 
necesității luptei pentru transforma
re pe cale revoluționară a lumii, 
prin ralierea deplină la activitatea

întreaga Iul proză șl publicistică, 
precum și activitatea organizatorică 
și politică. Universul muncitoresc il 
preocupă în cel mai înalt grad și 
este pentru prima oară cînd litera
tura noastră cunoaște prin „Uzina 
vie" situația de fraternizare a omu
lui cu mașina, cu mediul industrial, 
opusă unei întregi literaturi de inspi
rație expresionistă. Publicistica se 
orientează spre aspectele acute ale 
timpului, abordează de pe pozițiile 
partidului comunist aspectele poli
tice si sociale. militează pentru 
drepturi muncitorești și democra
tice. apără pe luptătorii antifasciști 
și combate cu fermitate valul fas
cist care amenință tara. în calitatea 
Iui de redactor responsabil al celor 
două publicații comuniste legale, 
„Veac nou" și „Bluze albastre", dar 
și prin „Cuvîntul liber". „Diminea
ța" sau „Reporter" a promovat idei șl 
o literatură militante, s-a angajat des
chis In polemici cu forțe ostile. La 
aceste publicații și-a dovedit Sahia 
Înțelegerea deplină pentru munca-ac- 
țiune, și-a manifestat pasiunea și 
abnegația nu pentru „clștigarea pli
nii", ci pentru un ideal, pentru un 
crez politic. Aici li recunoaștem lui 
Sahia nu numai valoarea muncii pu
blicistice, ci și munca de animator, de 
tovarăș-conducător.

Orientarea către literatura angaja
tă a presupus o lărgire a sferei de 
cuprindere. Dacă mediile muncito
rești transfigurate într-un realism 
vizionar sau al oamenilor umili sînt 
preponderente, ecouri ale unei bio
grafii rurale se văd și ele într-o 
serie de proze.între care „Ploaia din 
iunie" dă măsura talentului său de 
„pictor al Bărăganului într-un rea
lism transfigurator de panou", cum 
11 definea G. Călinescu. Cu acest 
argument al valorii se poate con

stata In scrisul său an paradox 
esențial : opera sa este rezultatul 
unul efect de înstrăinare. Fiu a! 
satului cu puternice rădăcini in spi
ritualitatea rurală, el nu a găsit 
timpul să se exprime deplin. Căr
țile din care ne-au parvenit doar 
fragmente dovedesc Insă o revenire 
spre matricea originară, spre lumea 
satului.

Realismul său funciar I-a călăuzit 
spre forme moderne de artă pe Care 
le-a ales in funcție de necesități. 
Calea urmată a fost In primul rind 
a observației realiste. Imaginea ob
ținută nu este neapărat realistă, de
oarece tehtatia supradimensionării, a 
selecției țin de modalități și tehnici 
cultivate cu predilecție de expresio
niști și se asociază unei literaturi 
sau picturi interbelice, de circulație 
europeană. în ansamblul scrierilor 
sale, cu deosebire fn ciclu] an

tirăzboinic („în
toarcerea tatei 
din război", „în 
cîmpia de sînge 
a Mărășeștilor", 
„Moartea tînăru- 
lui cu termen re
dus") asemenea 
mijloace sint uti
lizate frecvent. 

Literatura devine o aglomerare 
de prim-planuri, Indepărtînd fun
dalul și profunzimile, pentru a 
prezenta violent numai ce se con
sideră esențial pentru ilustrarea 
ideii. Arta tușei, desenul-schiță, con
tururi fără materie răscoleau prin 
simplitate și patetism, simplificau în 
maniera afișului. Imaginile unor 
George Grosz din „Apt" sau Otto 
Dix din „Războiul" au servit ca mo
dele de exprimare simplă a drama
tismului unor stări resimțite în a- 
ceste ; nuvele. Arta agitatorică cu toa
te postulatele ei de simplitate și sim
plificare și-a pus amprenta pe lu
crarea de maturitate a lui Sahia.

Autenticitatea, participarea sub 
semnul unei voințe de obiectivare 
remarcabilă, prelungirea In operă a 
unei experiențe de viață convertita 
în valoare moral® acel „adevăr în 
limitele posibilității umane" sînt o- 
biective urmărite cu pasiune și cu
prinse adînc in scurta sa activitate 
literară. Și dacă în acest travaliu 
creator distingem momente diverse, 
cu exprimări valorice inegale chiar 
In interiorul aceluiași moment e pen
tru că scrisul său a năzuit mereu 
să confere clipei trăite eternitatea 
artei, pentru că a intuit necesitatea 
de a răspunde solicitărilor vieții. Vo
cația militantă propune operei un 
răspuns aproape instantaneu, sacri- 
ficînd uneori perspectiva, adîncimea 
psihologică, viziunile integratoare, 
în scrisul său se regăsește o parte 
importantă a ansamblului de proble
me ce și le-au pus Ia vremea res
pectivă cultura și ideologia româ
nească. de aceea scrisul lui Sahia 
poate avea, pentru anumite perioa
de. drept de cetățenie deopotrivă in 
Olimpul ideilor, ca și tn Republica 
literelor.

Emil VASILESCU

Oamenii care prind rădăcini
sînt puternici

— Am o viață de invi
diat, obișnuiește să spună 
maistrul Ion Obrocea.

— Chiar așa 7
— Am avut șansa să 

mez nenumărate școli, 
nu-i de ici de

ur-
Ș1

poate absolvi 
la 45 de ani ? 
maistrul des-

BIHOR. Sub genericul „Omagiul 
hărniciei", la Șuncuiuș a avut loc 
o întîlnire a minerilor și locuito
rilor din această înfloritoare co
mună de pe valea Crișului Repe» 
-de cu scriitori, bihoreni și. membri 
al cenaclurilor literare din Oradea. 
Cu acest prilej a fost inaugurat 
aici și un punct muzeistic etno
grafic. (loan Lata).

BRAlLA. Consemnăm o lăudabilă 
inițiativă a colectivului Teatrului 
dramatic „Maria Filotti". aceea de 
a prezenta spectacole, la sfîrsit de 
săptămină. în satele județului. Pînă 
în prezent, căminele culturale din 
Tichilești. Gropeni. Zăvoaia și alte
le au găzduit un bogat si variat 
program. Microstagiunile teatrale 
se anunță, in continuare, de bun 
augur, spectatorii săteni fiind be
neficiarii pieselor incluse In reper
toriul stagiunii teatrului brăildan. 
(Candiano Priceputul.

SATU MARE. — Cu prilejul 
deschiderii noului an de tnvăță- 
mînt. Ia universitatea cultural- 
Stiintifică a municipiului Satu

CARNET CULTURAL

Mare, tn fata unui numeros audi
toriu, au fost prezentata expune
rile „2500 de ani de la primele 
lupte ale strămoșilor noștri geto- 
daci pentru libertate și neatârna
re", „Locul universității cultural- 
Stiințifice tn educația permanentă 
a oamenilor muncii". (Octav Gru- 
meza).

CONSTANȚA. Sub genericul 
„Marina in istoria multimilenară a 
poporului român — tradiție, con
tinuitate si dezvoltare", a avut loc 
sesiunea științifică a Muzeului 
marinei române din Constanta. La 
sesiune au participat, alături de 
istorici constănteni. specialiști ai 
unor prestigioase instituții cultu
rale și științifice din tară. între 
care Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga" din București. Muzeul de 
istorie al municipiului București, 
Biblioteca Academiei. (George Mi- 
hăescu).

ARAD. Cursurile universității 
eulțural-știintifice s-au redeschis 
la Arad cu un simpozion pe tema 
„Independenta și neatîmarea pă- 
mîntului românesc. dimensiune 
fundamentală a istoriei poporului 
român". în cadrul universității se 
vor organiza tn acest an 106 
cursuri, care se vor desfășura In 
marea lor majoritate In mijlocul 
oamenilor muncit. In întreprinderi 
șl instituții. (Tristan Mihuța).

GORJ. La Muzeul județean s-e 
deschis expoziția „Mesaje de pace", 
cuprinzînd lucrări de grafică și 
pictură realizate de pionieri și 
școlari, membri al activităților de 
creație plastică din cadrul Casei 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Tîrgu Jiu. Lucrările dau expresie, 
cu reale virtuți artistice, idealului 
suprem de pace în universul sen
sibil al celor mai tineri plasticienl 
gorjeni. (Dumitru Prună).

MEHEDINȚI, tn toate localități
le județului ie desfășoară ampla 
manifestări politico-educative șl 
cultural-artistice : mese rotunde, 
dezbateri, schimburi de experiență 
în domeniul cultural, montaje lite
rare. spectacole cu piese din dra
maturgia contemporană, expoziții 
de artă plastică și cu creații ala 
artiștilor amatori, circumscrise 
Festivalului national „Cîntarea 
României". (Vlrgiliu Tătaru).

IAȘI. Expoziția retrospectivă 
„Nicolae Grigorescu", deschisă I* 
Palatul Culturii din Iași, ie con
stituie într-un eveniment cultural 
de mare interes pentru public. Ea 
înregistrează zilnic o mare afluență 
de vizitatori. (Manole Corcaci).

VASLUI. în ca'drul „Decadei 
cărții românești*, la biblioteca ju
dețeană a fost deschisă o amplă șl 
atractivă expoziție de cărți și tipă
rituri intitulată : „Marele Mircea 
Voievod in memoria cărților și a 
neamului". (Petru Necula).

asta, zic eu. 
colea.

Cite școH 
un om pînă 
Că atîți are
pre care este vorba. Să le 
facem inventarul. Prima a 
fost școala Argeșului. La 
hidrocentrală, se-nțelege. 
Acolo ajunsese șef de echi
pă, apoi meșter. A trecut 
și prin școala hidrocentra
lei de la Rîmnicu Vîlcea. 
Și-a continuat „cursurile" 
pe Olt, la nașterea izvoa
relor de lumină de la 
reni, Govora, Băbeni, 
nești, Drăgășăni.

— Multă învățătură.
— Dar frumoasă.
— Și care ar fi cea 

frumoasă 7
— Că întotdeauna s 

ma dragoste.
Ultima dragoste In 

grafia acestui constructor 
de lumină 7 Hidrocentrala 
ce se ridică la Călimănești. 
La Gura Lotrului, .cum a 
intrat în limbajul oameni
lor de aici. Or fi frumoase 
școlile de pînă acum, dar 
„diploma" obținută la Gura 
Lotrului va fi cea mai 
de preț. Pentru că aici se 
află șl locul cel mai îndă
rătnic de supus. (Motiv 
pentru care Ion Obrocea 
s-a mutat din Rîmnicu Vîl
cea la Călimănești, cu fa
milie cu tot, să fie mai 
aproape de ceea ce el și 
sute și sute de constructori 
au de dus la bun

— De ce-i mai 
Gura Lotrului 7

— Pentru că 
sint joase. Pentru că asta 
ridică complicate probleme 
constructive. Pentru că tre
buie apărat Ostrovul Căli- 
măneștilor. Cu orice preț.

Spune mult expresia „cu 
orice preț" 7 Cititorului îi 
va spune și mai mult dacă 
va privi ce s-a intîmplat 
cu Ostrovul Călimăneștilor. 
„Insulă" solitară in mijlo
cul lacului de acumulare. 
Insulă a prezentului, care 
vine din trecut. Ostrovul a 
fost Inăltat de constructori, 
spre cer. cu 6 (șase) metri. 
Muncă de migală, grea, 
făcută Insă cu dragoste. ȘI 
tot cu 6 metri, cu răbdare 
și o grijă fără margini, a 
fost ridicată mai aproape 
de cer o ctitorie cu teme
liile puse In adîncul Istoriei 
noastre, tn vremea lui Nea- 
goe Basarab.

Oltul tși trimită apele 
tale limpezi tn lacul de 
acumulare șl, înaintea ba
rajului alb, puternic, de 
beton, te ridică deasupra 
palma aceea de pămint, și 
de Istorie, ocrotită de oa
meni, înconjurată cu Imen
să dragoste.

— Școala asta, credem, 
n-o veți uita "niciodată.

— Numai asta 7 Nu, nici 
pe celelalte nu le voi uita. 
Pe cele absolvite, vreau să 
zic. Ca și pe cele care ne 

^mai așteaptă să le învățăm

tv

Rîu- 
lo-

mal
Ultl'

bio-

sfîrșit). 
greu la
malurile

„materia" : la hidrocentra
lele de la Cornetu, ori la 
Avrlg, la Voila sau Făgă
raș, pînă la izvoarele Oltu
lui.

Școlile Iul Ion Obrocea...
De fapt, Școala unui În

treg popor care construiește 
necontenit. Necontenit, 
trainic, pentru prezent și 
viitor.

— Pritna dată, in anii 
stagiaturii.am stat în două 
camere, în Rîmnicu Vilcea, 
cartierul Ostroveni. Apoi 7 
Apoi a venit băiatul — 
Daniel Cristian. I-a urmat 
Nicoleta Cristina. Ne-am 
mutat În cartierul Traian, 
socotit între cele cu arhi
tectură modernă.

Sumară fișă de destin al 
celui care ne vorbește : 
inginerul Nicolae Moldo
van. Și a soției sale — Eca
terina. Amîndoi sînt chi
miști, la combinatul chimic 
din localitate. Amîndoi au

tăi văd lumina zilei. Și 
așa mai departe.

— Ce faceți cînd nu faceți 
medicină 7

— Pictez. Șl mai combin 
apicultura cu... medicina.

— Adică 7
— îmi place albinăritul. 

Și cum am pe „rol" o cer
cetare privind vindecarea

care și-a conectat Inteli
gența, și experiența, și dă
ruirea lâ reușită.

Acestea ar fi, pe scurt, 
cîteva date din „fișa des- 
tinului de muncă" al celor 
doi ingineri. Dincolo- de 
rigorile acesteia 7 Cum am 
mai spus, au doi copii. Sint 
socotiți între cei „vechi" la 
combinat. Socotesc și el că ulcerului de gambă cu... 
„într-un asemenea colectiv, 
in care ai satisfacții, merită, 
să dai totul". Le plac la 
amîndoi orașul, împreju
rimile. O dată la două săp- 
tămîni, i 
zia. în < 
părinții 
soțului, 
bucură i 
din fur, ale lor. Simplu, 
foarte simplu spus : trăiesc 
viața din plin, se bucură 
de .ea.

Rostul, și împlinirea, șl 
satisfacția a milioane de 
oameni ca ei care muncesc

măcar, urcă pe Co- 
concedii merg la 

soției. Ia părinții 
Au prieteni, se 

de bucuriile celor 
, ale

CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

făcut chimie Industrială la 
Iași. Au venit in 1974 și 
aici au rămas. Nicolae Mol
dovan este șeful atelierului 
de proiectare tehnologică. 
Asta ar aduce cam așa, cu 
„pilotajul de încercare". So
ția 7 Lucrează in compar
timentul de cercetare. Re
zultatele din eprubete con
firmă sau infirmă ipoteze. 
Ceea ce se înscrie pe cu
loarul certitudinilor „mer
ge" în atelierul de proiec
tare tehnologică pentru 
confirmare la scară indus
trială. Cum s-ar spune, so
ția .predă soțului ștafeta, 
pe linie de... imaginație 
productivă, aici, tn combi
nat.

Ne adresăm Ecaterinei 
Moldovan :

— Există o atracție Ire
zistibilă pentru cercetare. 
Probabil că și cu dumnea
voastră lucrurile s-au pe
trecut la fel 7

— Pe mine m-a speriat 
repartizarea tn acest sector.

— Pare neverosimil.
— Și totuși...
Totuși, repartizarea... * 

coincis șl cu... încredința
rea unei teme concrete, la 
care trebuiau aflate soluții 
practice, tn măsură să fruc
tifice pe fluxul productiv : 
„stabilirea tehnologiilor de 
recuperare a substanțelor 
din deșeurile de fabricație 
de pe platformă".

— Temă de mare actua
litate. Si de răspundere.

— CInd oamenii lși iau In 
serios îndatoririle, totul In
tră In sfera marilor răspun
deri.

Depune mărturie un om 
neutru (adică, neantrenat 
în descifrarea amintitei 
tehnologii) :

— Ecaterina Moldovan a 
aflat rezolvări strălucite, 
am putea spune. Ea și co
lectivul cu care a conlucrat

șt trăiesc In șl pentru țara 
lor de azi...

Dominic e un om care 
Încă n-a Împlinit... trei ani. 
Ziua, In orele lui și 
ale lui, se joacă In 
interioară a blocului 
Ana Ipătescu, unde 
iește. Cei mal mari decît 
el il antrenează pe postul 
de portar. Primește destule 
goluri, dar mai și apără cit» 
unul.

îi va deschide poarta asta 
alte... porți in viată 7 Greu 
de spus. Nici tatăl lui nu-i 
in stare să răspundă la o 
asemenea Întrebare. La alte 
întrebări însă...

— Doctore Samull Telekl, 
cum de ati ajuns la Rim- 
nicu Vilcea 7

— Am terminat medicina 
la Cluj-Napoca. (Știți, eu 
sînt din Aiud). Repartiție la 
Traianu, județul Olt. Ml-am 
făcut specializarea, am 
cîștigat un concurs și îată- 
mă-s de aproape un dece
niu, cu familia, la Rlmnicu 
Vilcea.

— Cu familia 7
— Cu. La Traianu m-am 

însurat, soția e de 
iar copiii — că : 
mal are un frate 
s-au născut, la 1 
Vilcea.

— Cum a viata : 
parte de casă 7
— Dacă aveți tn vedere 

Aiudul, aveți dreptate, a 
rămas mai departe casa 
mea. După cum Traianu, 
casa soției, tot casa mea e. 
După cum Rlmnicu Vtlcea, 
casa noastră și a copiilor 
noștri.

— Aveți multe ease, ve
dem.

— Casa noastră e pretu
tindeni in țara noastră. Șl 
locul unde ne-am născut. 
Și locul unde muncim. Și 
locul iubirii. Și locul afir
mării. Și locul unde copiii

numai 
curtea 
de pe 
locu-

i acolo, 
Dominic 
— aici 
Rlmnicu
nud do-

propolis, vă dați seama că 
îmbin frumosul cu utilul.

— Ce să vă dorim 7
— Să calce toți în viată 

cu dreptul, ca mine...
— Cineva spune că munca 

este lestul necesar pentru 
corabia vieții. Dar pentru 
dv. 7

Dumitru Afronle, maistru 
la secția nr. 2. var a Com
binatului de produse sodice 
Govora, răspunde mai puțin 
th... maxime :
— Eu știu că sînt din 2 

septembrie 1954 aici. Că 
Înotam tn noroi. Constru
iam. Montam. Tiram pur și 
simplu utilajele spre pos
tamentele lor de beton și... 
Si mă numeam beneficiar.

— Un beneficiar care-și 
făcea propria lui fabrică.

— Nu-s singurul. Toată 
țara și-a construit propriile 
fabrici, locuri de muncă. 
Ca să nu mai spun că am 
venit ca tîmplar și acum 
sint chimist,, maistru.

— Cum e trecerea asta, 
de la una la alta 7

— De ce nu mă întrebați 
șl cum a fost trecerea de 
la baracă Ia apartamentul 
din bloc? Nici o trecere nu 
vine singură. Munca le face 
pe toatei

— Bine, să trecem și noi 
la o altă Întrebare : cum e 
munca de chimist 7

— O muncă frumoasă, 
care se face și ea., tot cu 
oameni. Cu oameni care să 
intre, neapărat, in para
metri.

— Pare mal greu de în
țeles ce Spuneți.

— Pentru un chimist, nu. 
Asta înseamnă pe de-a 
dreptul spus ; ordine, dis
ciplină, răspundere și iar 
răspundere. Chimia tși are 
legile ei aspre, care nu 
admit nici cea mai mă
runtă abatere.

— Si totuși, tub legile 
astea aspre, v-ați pus sub 
protecție aproape întreaga 
familie.

— Nu aproape, ei toată. 
Soția lucrează aici. $i bă
iatul, și fata, și ginerele, 
și nora — tot chimiști sint. 
Au intrat cu • toții In para
metrii chimiei și se simt 
bine aici. Cum se spune, 
au prins'rădăcini. ȘI oame
nii care prind rădăcini, nu 
spun un lucru nou, sint pu
ternici.

— Cum ar arăta așa, ,Ja 
vedere" aceste rădăcini 7

— Casă, meserie, satis
facții, copii, prieteni șl... 
Vllcea noastră cea fru
moasă, ca și țara de fru
moasă.

Hie TANAS ACHE 
Ion STANCIU 
corespondentul „Sctnteii"^

20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică. Priorități ale

cincinalului • Organizare, moder
nizare, productivitate. Emisiune 
dezbatere

80,35 Statornici în străbuna vatră daci
că (color). Milenii de istorie în 
străluciri de aur fi argint. Epi
sodul 1

20,55 Invitație în studiourile Radiotele- 
viziunii (color)

21,30 Experiența înaintată — inițiative, 
eficiență. Gindirea colectivă în 
acțiune

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LITERATURA PENTRU COPII- intre împliniri și promisiuni (iv)
Complexitatea activităților legate 

de editarea cărților pentru copii re
zultă. spre deosebire de cea impli
cată in cărțile maturilor, din parti
ciparea și a altor factori care de
termină valoarea și utilitatea lor. 
Primordialitatea textului, fără a în
ceta să se manifeste, este amendată 
de intervenția în proporții variabile 
a ceea ce numim imaginea sugesti
vă. Cartea pentru copii are nevoio 
pentru a-și atinge scopul — acela de 
a se apropia de sensibilitatea, per
cepția și curiozitatea cititorilor ei — 
să îmbine cu inteligență și fantezie 
„zicerea", scriitura in versuri sau in 
proză, cu o concepție grafică a an
samblului și mai ales cu o ilustrație 
capabile să potențeze și să amplifice 
sensurile textului, să-1 vizualizeze 
pentru a se adresa și pe această cale 
înțelegerii diferitelor virste. Excep- 
tind acele cărți de colorat, pentru 
preșcolari. In care rolul imaginii este 
absqlut, gradul de îmbinare a tex
tului cu imaginea este variabil, spo
rind în favoarea primului pe măsură 
ce lucrările tipărite se adresează 
unor cititori mai evoluați. Este un 
prim prag al activității editoriale 
determinat de psihologia receptării 
cu neputință de ignorat. Felul de 
rezolvare a acestuia depinde de 
colaborarea dintre scriitor și artistul 
plastic. Există posibilitatea să se 
înceapă dinspre imagine. Pictorul
N. Tonitza a imaginat „Desenul alfa
betului viu" pe care l-au „tradus" 
apoi în cuvinte printr-o colaborare 
de excepție — Tudor Arghezi. Ionel 
Teodoreanu șl Barbu Brezianu. Ima
ginile au fost factorul declanșator al 
comentariului poetic, sursa și finali
tatea lor. O povestire a lui Tudor 
Arghezi, „Iepurii și crapii" constituie 
textul și pretextul ilustrației, deși 
aceasta domină paginile, fiind ea în
săși coloană de susținere a cărții. Este 
cazul majorității cărților adresate șco
larilor de vîrstă mică iar acordul de
plin al textului cu felul in care ar
tistul plastic știe să facă lectura 
acestuia, să-i intuiască simbolu
rile centrale și să le „transcrie" 
în culori duce la reușita colaborării. 
Desenele Liglei Macovei la poeziile 
lui Eminescu sint numai unul din 
modelele posibile care atestă rapor
tul de consubstanțialitate dintre vers 
și imagine.

Intervin, desigur, șl alti factori 
care modelează cărțile copilăriei. 
Calitatea hîrtiei și a reproducerilor, 
grafica de ansamblu, copertile atrac
tive. formatul lucrării. Toate acestea, 
împreună, evident, cu substanța e- 
sentială. textul, dau cărții pentru 

copii fizionomia ei aparte, dezvol
tată de-a lungul deceniilor de mă
iestria si dăruirea celor ce-i dau 
viată într-o bogată tradiție ; slujită 
de scriitori prestigioși din toate ge
nerațiile, cartea pentru copii și-a 
apropiat tot mai mult imaginea ca 
parte componentă definitorie, incit 
orice trecere în revistă a acestui 
gen de carte, pe care ne-am pro- 
pus-o în suita de articole publicate 
în paginile ziarului nostru, nu poate 
ocoli tinuta grafică, valoarea plasti
că a cărții pentru copii. Ce fel de 
ilustrații oferim deci copiilor 7 Iată 
o întrebare cu care se confruntă nu 
doar editorii și graficienii, ci și un 
public foarte larg alcătuit din citi
tori de toate vîrstele.

Pe lingă bogăția ideilor pe care le 

conține textul, importantă este in
formația vizuală pe care o aduce 
ilustrația realizată. firește, prin 
imagini clare, bazate pe o interpre
tare inteligentă. Capabile să îmbogă
țească. să confere cărții noi dimen
siuni. Multe dintre aparițiile ulti
milor ani ale editurii „Ion Creangă", 
unele integrate unor colecții care 
și-au dobîndit un binemeritat presti
giu. se disting prin calitatea reali
zării grafice, care se poate rezuma 
la prezenta unei coperte inspirate 
In cazul unor volume apar'tinînd 
unor colecții concepute fără ilustra
ții : „Biblioteca contemporană", „Po
vești nemuritoare" sau „Micul actor". 
Deși in acest din urmă caz, fiifid 
vorba de mici piese de teatru, pu
blicate pentru a fi puse în scenă de 
actori-copii. prezenta unor sugestii 
de decor și costum, a unor ilustrații 
referitoare la punerea in scenă ar fi 
cit se poate de utilă. De un real 
folos educativ s-au dovedit a fi, de 
asemenea, volumele bogat ilustrate 
cu fotografii și desene cu caracter 
predominant științific, apărute in 
colecții de știință popularizată (co
lecțiile „Alfa", „A.B.C."), incursiu
nile în „Uzina Terra", „Uzina Aqua", 
„Uzina Cosmos", „Uzina Flora", 
„Călătorie în corpul omenesc" sau 
aparițiile destinate să dezvolte abi
litatea manuală ca si imaginația co
piilor („Micii meșteri mari". „Enci
clopedia practică", in 8 volume, etc.).

Cit de utilă este o ilustrație care 
se rezumă la reproducerea mimeti

că. o ilustrație care nu Implică din 
partea graficianului nici o atitudi
ne 7 Mult discutata problemă a ac
cesibilității în numele căreia s-au 
făcut și se mai fac concesii este, mai 
ales in acest domeniu, dintre cele 
mai importante. Este vorba, desigur, 
despre o accesibilitate care nu-și 
propune reproducerea fidelă, nefil
trată a realității, reproducerea foto
grafică a mediului (deși fotografia 
în sine iși poate afla un loc impor
tant mai ales în cărțile destinate 
informării științifice). Dezvoltarea 
fanteziei creatoare a copiilor, dez
voltarea puterii lor de analiză și 
sinteză., capacitatea de a realiza 
analogii și comparații trebuie să se 
Întemeieze pe interpretarea informa
ției pe care o aduce o carte la un

Universul imaginii
nivel artistic corespunzător, pe păs
trarea unui echilibru intre prezen
tarea unor elemente cunoscute și a 
celor noi. in funcție de vîrsta citito
rilor. Prezentarea unor eroi îndră
giți de copiii de ieri și de azi s-a 
bucurat de o Interpretare grafică de 
un remarcabil nivel calitativ, cu 
ilustrații bogate, frumos realizate 
din punct de vedere cromatic și 
compozițional. Sînt de reținut ilus
trațiile ca și concepția de ansamblu 
a volumelor realizate de Done Stan 
(„Păcală și Tindală"), Vasile Olaa 
(„Aventurile lui Tom Sawyer") Ia- 
cob Dezideriu („Fram. ursul polar") 
de Cezar Petrescu — cu numeroase 
reeditări, sau mai recentul „Robin 
Hood". Valentin Tănase („Cărțile 
junglei" de Kipling). Romeo Voines- 
cu („Ulise", „Toate pînzele bus" de 
Radu Tudoran) și Eugen Taru („Don 
Quijote" — volum apărut de curind 
în librării).

Cîteva din volumele de basme ro
mânești. bogat ilustrate, apărute in 
ultimul timp oferă interesante 
puncte de plecare pentru descifrarea 
unui anumit specific românesc și în 
domeniul ilustrației de carte pentru 
copii. Nu poate fi vorba aici doar 
de elemente exterioare, de decor sau 
costum popular, ci de o anumită 
interpretare, de o tălmăcire in cu
loare si formă a morfologiei artei 
noastre populare. In „Basme" de 
Petre Ispirescu. ca și in volumul I 
al „Basmelor românilor". Done Stan 
a recreat cu gust și rafinament at

mosfera specifică satului românesc, 
într-un limbaj nu lipsit de umor, 
bazat pe o grafie simplă și sugesti
vă. Ilustrațiile Marcelei Cordescu la 
„Basme" de Victor Eftimiu. ale Le
nei Constante la „Cotoșman împă
rat", sau Anei Maria Smighelschi la 
„Prințul cu două chipuri" impun de 
fiecare dată alte viziuni artistice, 
întemeiate pe sublinierea Clară a 
ideilor textului, pe o interpretare nu 
lipsită de lirism. Printre reușite s-ar 
mai putea enumera ilustrațiile Ofe- 
liei Dumitrescu la „Voinicul cel cu 
cartea in mină născut" de Petre Is- 
pirescu sau acelea ale Corneliei Ma
nea la „Sperlă voinicul" de Tudor 
Pamfile.

Dar dacă reușitele sînt Incontesta
bile. inconsecvența în urmărirea lor 

este de asemenea o realitate. Să ne 
amintim doar cu cită bucurie au 
Intimpinat micii cititori, cu cițiv3 
ani in urmă, primele exemplare ale 
cărții lui Fănus Neagu „Caii albi ai 
orașului București". Cartea inaugu
ra o nouă colecție — „Prima mea 
bibliotecă", care se anunța, prin con
cepția de ansamblu, prin calitatea 
grafică a prezentării, drept o apari
ție de mare succes editorial. Un 
succes care de altfel »-a lăsat cam 
mult așteptat, tntrucit este de con
semnat In 1983 o singură replică de 
reală calitate artistică — „Piticul 
Cinabru", ilustrat de Val Munteanu, 
carte care s-a impus atenției prin
tr-o concepție plină de Îndrăzneală 
si rafinament

Dacă sintem de acord că o carte 
bine realizată din punct de vedere 
grafic este o modalitate de integra
re a copilului in viată, o componen
tă a formației sale, va trebui să re
cunoaștem deosebita valoare educa
tivă a cărților inspirate din istoria 
noastră mai veche sau mai nouă. Un 
exemplu elocvent în această privin
ță il constituie „Horea" de Aron 
Cotruș. ilustrată de Val Munteanu 
prin inspirate colaje alcătuite din 
gravuri de epocă. Din păcate, apa
rițiile seriei intitulate „Virtuti stră
moșești* «lnt rareori ilustrate. Cu o 
excepție — cartea „El au luptat 
pentru independentă" de Eugen Jia- 
nu, ilustrată de Romeo Voinescu. 
Mai mult decît atit. In acest an, in 
care sărbătorim sase secole de la 

înscăunarea lui Mircea Voievod cel 
Mare, nici o apariție editorială nu 
se adresează copiilor pe înțelesul 
lor pentru a evoca personalitatea 
uneia din cele mai glorioase figuri 
ale istoriei românești.

In egală măsură putem afirma că, 
deși s-au făcut unele eforturi, se 
oferă încă puțin celor mai mici citi
tori : cartea în care imaginea vorbește 
tn primul rind. Seria mai veche a 
„Basmelor In imagini" concepute cu 
ilustrații pe pagină întreagă și textul 
prezentat separat a fost reluată intr-o 
formulă mai nouă și atractivă. „Scu
fița Roșie", „Muzicanții din Bremen" 
sau „Ciuboțelele ogarului", ilustrate 
de Vasile Olac într-o concepție mo
dernă In care textul este prezentat 
paralel cu imaginea, mai ușor deci de 
urmărit, se detașează prin formule 
grafice atrăgătoare. Exemplele de 
acest fel sint însă puține, tot așa 
cum rare sînt și cărțile destinate 
celor ce abia învață să citească. Am 
putea menționa doar cîteva cârti 
ilustrate însoțite de text scurt, cules 
cu literă mare, cărți destinate aces
tei categorii. foarte numeroase de 
altfel, de cititori. Printre acestea 
„Animale mari și mici" de Tudor 
Arghezi, ilustrată de Ethel Lucaci 
Băiaș.

O inițiativă inspirată v editurii 
„Ion Creangă" s-a dovedit a fi ilus
trarea unor cărți cu desene ale co
piilor. Fie că era vorba de o cule
gere de poezii închinate partidului 
— „Prinos partidului", sau de un 
volum de poezii ale copiilor — „Min- 
dria de a fi pionier", ilustrațiile 
(cele mat multe dintre ele premiate 
la concursuri pionierești) au sporit 
tinuta de ansamblu a volumelor prin 
candoarea desenului și vioiciunea 
culorii.

Cărțile copilăriei se cer a fi slu
jite ca și copiii cu devotament și 
dragoste. Calitatea muncii scriitoru
lui. efortul lui inspirat are nevoie 
pentru a se apropia de sensibilitatea 
copiilor. pentru a le pătrunde in 
universul de ginduri și preocupări, 
de colaborarea însuflețită a creato
rului de imagini, a artistului plas
tic, care sporește nelimitat virtuțile 
cărții. Bogata experiență acumulată 
In acest domeniu, exprimată in lu
crări reprezentative, are nevoie să 
devină regulă de conduită editorială 
pentru a face din cărțile pentru 
copii un element esențial in proce
sul vast de creștere și educare a 
generațiilor de azi si de miine ale 
tării.

Marina PREUTU 
V. EMIL

Sentimentul
(Urmare din pag. I) 
încercare tenace de a cuceri o 
nouă armonie, un model arhetipal, 
nu arhaic, in care lumea să-și re
leve sensurile grave, structurile de 
adîncime. densitatea fundamentală, 
sporul de semnificație adăugat de 
generațiile succesive de artiști. în 
tradiție căutăm și găsim, la o cer
cetare atentă, acest mesaj de 
înălțare sufletească, mereu actual, 
peren, altul și același, de cinstire 
a omului și a faptelor sale prin 
care el se dăruiește celorlalți. 
Făuritori de destine apar în roma
nele noastre istorice, în fond me
ditații despre prezent, prin inter
mediu] unor circumstanțe ale tre
cutului. Nu culoarea unei epoci are 
intîietate. deși, firește, ea nu poate 
lipsi in aceste numeroase construc
ții romanești, ci încercarea de a 
surprinde mecanisme ale istoriei, 
legi ale evoluției mentalităților, 
rezistenta și sublimul unor carac
tere. puterea unor personaje de a 
se depăși.

Poezia română de azi. atit de 
diversă în tentativele sale de înțe
legere exactă a complexității omu
lui contemporan — om concret și în 
același timp ideal, cu părțile sale 
de lumină lăuntrică și interogațiile 
lui dramatice, ființă alcătuită din 
carne și sînge, dar și din vis și 
altruism — se dovedește atașată tre
cutului nu atit prin menținerea 
unor semne exterioare (sistem de 
imagini, rimă) — deși, desigur, și 
acestea lși revendică rolul lor 
— cit prin concepția despre 
misiunea poetului. Acesta de
ține atributele și prestigiul u- 
nui făuritor, de lumi imaginare, de 
climate afective, de spatii ale 
elanului cosmic, rolul său este 
de a iniția și instrui, la modul su
perior. nu repetînd banale aser
țiuni moralizatoare, ci impunin- 
du-ne. cu strălucitoare putere de 
convingere, adevărul. Idealul ex
presivității si al respectului fată 
de cititori. Componenta etică, fer
voarea unor intransigente, deschi
derea spre cotidian apar din ce în 
ce mai des în versurile poeților 
noștri. A căzut in desuetudine o 
viziune edulcorată, naivă sau mi
mat naivă a poetului ca persoană 
ruptă de realitate ; el devine un 
purtător de cuvînt al aspirațiilor 
celor multi si anonimi, o conștiin
ță a prezentului. Tradiția și-o asu
mă nu ca pe un depozit de obiecte 
și predispoziții vetuste, ci ca pe 
o matcă de înțelesuri și idei care.-l 
stimulează și-l inspiră. Coerenta 
viziunilor sale, prezenta unei anu
mite ordini interioare reflectă in-

continuității
crederea Intr-o lume care merită 
să fie iubită. Este curios cum nu
meroși poeți Interbelici au început 
printr-o perioadă avangardistă 
pentru a-și regăsi apoi adevărata 
personalitate intr-o echilibrată 
modernitate, de unde nu lipsește 
filonul unei tradiții văzute de un 
ochi proaspăt. Cazul unui Adrian 
Manlu. de pildă. Lucru care 
ne sugerează nu inutilitatea 
avangardelor. ci ‘ rolul lor sti
mulator, dar puțin constructiv, 
faptul că ele reprezintă o fază de 
tinerețe In evoluția oricărei cul
turi și a unui autor, fază care 
precede veritabila cristalizare a 
unei opere. Fără tradiție, poezia 
noastră ar putea să trezească un 
interes conjunctural. dar nu ar re
zista în timp. Rădăcinile hrănesc 
trunchiul si ramurile ; frunzele 
anotimpurilor cad după ce-ău 
strălucit cu tinerețea lor crudă.

Renunțarea la noutate, din care 
avangardele lși fac un scop in 
sine, ar fi nefirească, renunțarea 
la tradiție ar Însemna moar
tea unei culturi Întregi. Nu 
poți porni mereu de la nimic, 
este de altfel absurd, așa cum 
nașterea presupune părinți și ar
borii pretind pămihtul dintr-un' 
loc anume. O literatură fără tra
diție, un stil lipsit de aportul fac
torilor specific-naționali este o 
utopie care proclamă vidul și în
străinarea. Există o calitate esen
țială a întregii literaturi, care con
stă in puterea ei de a aparține 
unul timp și unui spațiu, dar de 
a interesa lumea Întreagă. Marin 
Preda in Japonia, sau Iganazio 
Silone intr-un sat din Anzii Cor- 
dilieri reușesc, dincolo de univer
sul rural specific țării și vremii 
th care autorii și-au conceput ro
manele. să emoționeze si să cuce
rească mii de cititori.

Nu cred că rolul literaturii tre
buie să fie deci unul de unifor
mizare și standardizare a indivi
dului. prin negarea tradiției națio
nale (în fapt ireproșabilă, cum am 
spus), ci unul de comunicare uni
versală prin intermediul tradiției. 
Sint necesare contactele culturale 
și traducerile, cunoașterea recipro
că și studiile comparate, tot ceea 
ce presupune o colaborare fertilă 
Intre națiuni, o conlucrare a spi
ritelor. Tradiția nu se reduce la 
un repertoriu de curiozități etno
grafice ; ea Înseamnă izbînzile 
unor personalități artistice și știin
țifice. de la Enescu la Xenopol. de 
la Brâncuși Ia Coandă. care por
nind din țnijldcul acestui popor , se 
adresează popoarelor.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Pierre Nze, membru al Biroului Politic, 
secretar al C. C. al Partidului Congolez al Muncii

In județele Maramureș și Bistrița - Năsăud 

s-au încheiat importante lucrări agricole 
de toamnă

(Urmare din pag. I) 
cald salut, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate sl fericire, 
de progres și prosperitate pentru 
poporul congolez.

In timpul intrevederii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie, și co
laborare dintre cele două partide, 
țări și popoare, relevtndu-se însem
nătatea deosebită a convorbirilor ți 
înțelegerilor Ia cel mai înalt nivel 
în dezvoltarea pe multiple planuri a 
acestora. Au fost subliniate, tot
odată, posibilitățile existente pentru 
lărgirea în continuare a raporturilor 
bilaterale, în special in sfera eco
nomică.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele aspecte ale vieții politice mon
diale. cu deosebire cele privind con
tinentul african.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat însemnătatea întăririi co
laborării și unității popoarelor afri
cane în lupta pentru lichidarea de

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEU"
ROMAN:

Produse cu caracteristici 
superioare

La întreprinderea de fire și fibre 
poliamidice din Roman a început 
fabricarea firelor de cord colorate, 
prin aceasta rezolvîndu-se proble
ma omogenității coloristice a unor 
materii prime pentru industria tex
tilă, în special a celei pentru fabri
carea covoarelor.

De asemenea, in sectorul de pro
ducție al Centrului de cercetări 
pentru fire și fibre chimice de pe 
platforma Săvinești a Început fa
bricarea pe scară industrială a gra
nulelor de polistîren cu fibre de 
sticlă, produs cu caracteristici su
perioare. folosit cu precădere la 
realizarea accesoriilor pentru auto
mobile, datorită rezistentei meca
nice și termice sporite. (Coriktantin 
Blagovici).

VASLUI :
Școli și grădinițe 

pentru copii
Elevilor din școlile județului Vas

lui îe-au fost puse Ia dispoziția 
alte noi șl spațioase lăcașuri de În
vățătură, precum și material didac
tic și mijloace audio-vizuale nece
sare. Au fost Inaugurate astfel noi 
școli In comunele Grivița și Măluș- 
teni, iar copiii preșcolari din Du- 
da-Epureni au primit tn dar o 
grădiniță. In același timp, construc
torii dau zor la finalizarea altor 
localuri de școală Ia Epureni, Pu- 
iești și Vulturești. (Petru Necula).

TOPLEȚ :
Economii de materii prime 

și energie
Hotărîți să sporească permanent 

eficienta Întregii activități, colec
tivul muncitoresc al întreprinderii 
mecanice din Topleț se afirmă ca 
un vrednic gospodar al materiilor 
prime, materialelor și energiei. 
Noile tehnologii aplicate In perioa
da parcursă din acest an. nume
roasele dispozitive concepute șl 
realizate în cadrul secțiilor pro
ductive și extinderea valoroasei 
Inițiative muncitorești „Contul de 
economii" se regăsesc tn economi
sirea a 250 tone metal, 780 MWh 
energie electrică și altele. (Ion D. 
Cucu).

INFORMAȚII SPORTIVE

(Urmare din pag. I) 
ehis — realitatea arată că ea nu 
ere tn toate unitățile noastre acope
rire în fapte. Există încă organe de 
conducere colectivă care in fata 
unor greutăți — fie obiective, fie 
inerente în derularea unei activități 
atît de complexe cum este cea eco
nomică — se preocupă mai mult de 
inventarierea cauzelor, de stabilirea 
responsabilităților ce revin altora, 
de „fundamentarea" justificărilor 
pentru orice situație critică — 
există tendința unora de a face chiar 
o „știință" din această practică — și 
mai puțin de ceea ce ar trebui să 
reprezinte esența actului de condu
cere pe care îl exercită, și anume 
angajarea capacității creatoare a 
consiliului oamenilor muncii, a tu
turor forțelor unității, pentru a găsi 
soluții, pentru a învinge 'greutățile 
ce pot să apară, intr-un moment sau 
altul, tn viața fiecărui colectiv de 
muncă. Nu mai este nici o surpriză 
să constați că aproape în toate uni
tățile oare se prezintă cu nerealizări 
mai mari sau mai mici in îndepli
nirea planului de producție, in în
cadrarea în parametrii de eficiență, 
■tilul de conducere — exercitat in 
„maniera" de mai sus — se consti
tuie in principala cauză care deter
mină tnregistrarea unor bilanțuri 
economice nefavorabile. ’

Congresul oamenilor muncii, prin 
euvintul’ autorizat al secretarului 
general al partidului, a propus un 
mod nou, revoluționar, de a gindi În
suși actul conducerii. Este necesa1', 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să fie înlăturat din activitatea ca
drelor de conducere de la toate eșa
loanele tot ceea ce este depășit și 
nu mai corespunde actualei etape de 
dezvoltare. Este necesar, sublinia 
cu limpezime secretarul general al 
partidului, să aducem modificări 
in gindirea și activitatea practică a 
tuturor celor care participă la actul 
conducerii, a tuturor oamenilor mun
cii, să Înlăturăm chiar din vocabu
lar verbul „nu se poate", să folosim 
numai verbul „se poate".. 

plină a colonialismului, a politicii de 
apartheid, pentru apărarea și conso
lidarea independentei naționale și 
dezvoltarea lor liberă pe calea pro
gresului economic și social. în acest 
sens a fost relevat rolul important 
ce revine Organizației Unității Afri
cane in întărirea conlucrării dintre 
statele africane în vederea soluțio
nării problemelor complexe cu- care 
se confruntă.

în cadrul întrevederii a fost relie
fată necesitatea soluționării globale 
a problemelor subdezvoltării — in
clusiv a datoriilor externe extrem de 
mari ale țărilor in curs de dezvolta
re — a mobilizării întregului poten
țial material și uman de care dispun 
aceste state pentru asigurarea pro
gresului lor economic și social. în a- 
ceSt context, a fost subliniată impor
tanța organizării, în cadrul O.N.U., a 
unei conferințe internaționale, la 
care să participe, cu drepturi egale, 
toate țările In curs de dezvoltare, cit 
și cele dezvoltate, în vederea reali

O comună tulceana in plin proces de sistematizare

Sfintu Gheorghe este 
o localitate așezată 
pe imensa plajă ce se 
Întinde între Dunăra 
și Marea Neagră. Cei 
mai mulți din locui
torii săi sint pescari. 
Si nu numai pescari, 
dar și oameni foarte 
gospodari. Nu există 
curte în care să nu 
vezi straturi de legu
me, pomi fructiferi, 
flori. Pămîntul a fost 
fertilizat palmă cu 
palmă, printr-o mun
că tenace, cu îngră
șăminte naturale de

la numeroasele ani
male ce cresc în fie
care gospodărie, Pla
nul de livrări Pe bază 
de contracte cu statul 
la produse animaliere 
este îndeplinit și de
pășit cu' regularitate.

Acum, această așe
zare pășește ferm pe 
calea modernizării. Pe 
baza schiței de siste
matizare. in aceste 
zile s-au dat în folo
sință două blocuri de 
locuințe pentru spe
cialiștii care lucrează

TURNU MĂQURELE : Control exigent, de calitate
Acționînd în spiritul sarcinilor și 

orientărilor formulate de secreta
rul general al partidului, oamenii 
muncii de la tinăra întreprindere 
de mașini electrice din municipiul 
Turnu Măgurele acordă o atenție 
deosebită ridicării continue a cali
tății produselor, a nivelului lor teh
nic. Aici a fost pus în funcțiune

ARGEȘ : Livrări
în unitățile economice din ju

dețul Argeș cu sarcini la export, co
lectivele de oameni ai muncii ac
ționează cu înaltă răspundere și 
exigentă pentru onorarea obligați
ilor față de partenerii externi, in 
termenele prevăzute în contracte. 
Prin mai buna folosire a capacită
ților de producție și executarea 
ritmică a produselor de către for

Cui se adresează cel mai direct 
• cest mod de a gindi și acționa, dacă 
nu în primul rînd organelor de con
ducere colectivă din întreprinderi, 
centrale și ministere 1 A aborda la 
acest nivel, în spirit revoluționar, 
rezolvarea. problemelor economica 
mai dificile prin prisma unei ana
lize temeinice, bazată pe cunoaș
terea realității, pe dialogul real cu 
oamenii muncii, pe evaluarea mobi
lizatoare a posibilităților fiecărui 
colectiv, înseamnă practic a găsi so
luții la timp, a preintimpina a jun

REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
gerea tn fața asa-zlsei alternative » 
lui „nu se poate".

Or, ce se constată in unitățile care 
se confruntă cu probleme legate de 
nerealizarea planului ? In primul 
rînd, absența unui stil de conducere 
eficient. Nu e greu să constați de la 
prima vedere că analizele efectuate 
de organele de conducere colectivă 
din asemenea unități sint orice nu
mai analize nu. Pe de o parte, ele 
sint încadrate într-o ordine de zi 
foarte încărcată — de regulă 6—8 
probleme — ceea ce. din capul locului, 
obligă pe cei chemați să-și spună 
părerea la o abordare fie globală, 
generală, formală, fie concentrată 
asupra unei singure probleme. Pe de 
altă parte, conținutul materialelor 
care fac obiectul dezbaterilor abun
dă în tot felul de cifre, tabele, si
tuații — adeseori neanali2ate și ne- 
tnsoțite de explicația cauzelor care 
le-au generat. Minate din start de 
..criză de timp" în abordarea lor si 
de posibilitatea de a se trage con
cluzii clare in legătură cu esența 
cauzelor, aoeste „analize" nu sint 
altceva decit permanente „prefețe" 
la adevărate analize, care, de obi- 

zării unor înțelegeri corespunzătoare 
pe calea lichidării subdezvoltării și 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale, care să. favorizeze pro
gresul mai rapid al tuturor statelor, 
în primul rînd al celor rămase in 
urmă, să asigure, totodată, stabilita
tea economiei mondiale.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
necesitatea înfăptuirii unor măsuri 
de dezarmare, în primul rînd de de
zarmare nucleară, de reducere sub
stanțială a cheltuielilor militare, 
ceea ce ar permite ca o parte din 
fondurile astfel economisite să fie 
alocate pentru sprijinirea eforturilor 
de progres ale țărilor in curs de dez
voltare.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A fost de față Albert Servais 
Obiaka, ambasadorul R. P. Congo la 
București.

în unitățile economice 
aparținînd Centralei 
Deltei Dunării. în do
meniul sanitar și în 
invățămînt. Urmează 
să fie începute lucră
rile la un alt bloc cu 
36 de apartamente și 
cu unități comerciale 
și de prestări servicii 
la parter, la un cămin 
de nefamiliști. un a- 
telier de reparat trac
toare și altele, ce Vor 
da contur noului cen
tru civic al așezării. 
(Rodica Serbau).

noul stand de probe pentru încer
cări de serie la motoarele electri
ce. Acest stand, de mare complexi
tate tehnică, este dotat cu mașini, 
instalații și echipamente care per
mit verificarea riguroasă a calită
ții și a parametrilor funcționali la 
motoarele ieșite de pe fluxul da 
fabricație. (Stan Ștefan).

suplimentare la export
mații specializate, 17 unități eco
nomice au livrat suplimentar, la 
export, de la începutul anului, 
produse în valoare de 50 milioane 
lei. Sint evidențiate colectivele 
Combinatului petrochimic Pitești si 
întreprinderii „Electroargeș". ale 
întreprinderii de poduri metalice și 
prefabricate din beton. (Gheorghe 
Cirstea).

tei, se efectuează ori cind „cuțitul 
a ajuns la os", cum se spune, ori 
niciodată, ceea ce și explică in bună 
măsură, dacă nu chiar in totalitate, 
faptul că situațiile critice din activi
tatea întreprinderilor cu ..probleme" 
se repetă, ca și cum ar fi multipli
cate Ia xerox, de mai multă vreme.

Congresul oamenilor muncii a so- 
solicitat, de asemenea, organele de 
conducere colectivă ca. in aplicarea 
concluziilor și învățămintelor sale, 
să reevalueze in mod nou. revolu
ționar, și o altă componentă „clasi

că" a stilului de a conduce — atitu
dinea critică și autocritică fată de 
rezultatele obținute in muncă. Ac
ceptată șl teoretizată ca metodă de 
îndreptare a activității unui om. a 
unui colectiv, a unui organism de
mocratic, autocritica — înțeleasă ca 
expresie a capacității de a recu
noaște sincer, deschis, lipsurile — 
începuse să devină „instrument" de 
a gindi eronat actul conducerii. „Nu 
obținem rezultate bune, ne facem o 
autocritică severă, ca la carte — gîn- 
deau și poate mai gîndesc unele ca
dre de conducere — și vom găsi în
țelegere tată de activitatea desfășu
rată". Faptul că această mentalitate 
și-a găsit nu o dată teren de mani
festare și în activitatea unor organe 
de conducere colectivă din întreprin
deri, centrale și ministere a determi
nat replica fermă dată de secretarul 
general al partidului la Congresul oa
menilor muncii : „Nu ne mai putem 
mulțumi numai cu critica si autocri
tica. Sint necesare fapte, acțiuni 
pentru înlăturarea lipsurilor și pen
tru buna desfășurare a Întregii ac
tivități ; altfel critica sl autocritica 
se transformă intr-o demagogie și

Oamenii muncii din agricultura 
județului Maramureș raportează că 
au încheiat semănatul griului, lucra
re precedată de insămîntarea orzului 
Si plantelor de nutret in epoca opti
mă și de recoltarea cartofilor.

în aceste zile, pe ogoarele jude
țului se desfășoară o intensă activi
tate pentru recoltarea porumbului da 
pe ultimele suprafețe, transportarea 
producției realizate la centrele unice 
de depozitare, strîngerea legumelor 
Si fructelor, a tuturor resurselor fu
rajere. se execută lucrările de îmbu
nătățiri funciare. /

în telegrama adresată cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Maramureș al P.C.R. se arată :

Oamenii muncii din agricultura 
Județului se angajează, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
să acționeze cu înaltă răspundere 
comunistă, cu dăruire revoluționară 
pentru a tnfăotui în mod exemplar 
mărețele obiective privind dezvol
tarea intensivă a agriculturii, adu- 
cîndu-ne astfel o contribuție mereu 
sporită la creșterea bunăstării po
porului. Ia înflorirea multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

★
în județul Bistrița-Năsăud a fost 

încheiată campania insămințărilor 
de toamnă la toate culturile prevă

Cronica zilei
La Oficiul din București al Cen

trului comun O.N.U.D.I. — România 
a avut loc, miercuri, festivitatea de 
închidere a celui de-al VI-lea pro
gram de perfecționare in domeniul 
plantelor medicinale, destinat unor 
cadre din țări în curs de dezvoltare.

Au participat botaniști, farmaciști, 
analiști, ingineri agronomi și chi- 
miȘti din Benin. Burkina Faso. Bu
rundi, Camerun. Republica Cen- 
trafricană, Ciad. Insulele Comore, 
Guineea, Haiti, Madagascar, Niger 
și Zair care, in perioada 2 septem
brie — 8 octombrie a. c.. au audiat

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 octombrie (ora 20) — 12 oc
tombrie (ora 20). In (ară : Vremea va 
fi predominant frumoasă șl se va răci, 
mai ales in nordul și estul țării. Cerul 
va fi variabil, la Început, apoi mal 
mult senin. Izolat, in estul teritoriului, 
la începutul intervalului, va ploua slab.

în această perioadă, prin toate 
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM 
și I.T.H.R. BUCUREȘTI se pot 
procura bilete pentru efectuarea u- 
nei cure balneare în afecțiuni car
diovasculare și boli asociate în ur
mătoarele stațiuni : BALVANYOS, 
BĂILE TUȘNAD, BORSEC, BU- 
ZIAȘ, VATRA DORNEI.

Cazarea, masa și procedurile me
dicale se asigură în hoteluri cu un 
ridicat grad de confort.

Se acordă reduceri da 20—40 Ia 
sută Ia tarifele de cazare și masă 
și de 25 la sută Ia transportul pe 
C.F.R.

nu mai devine forța care să pună 
in mișcare energiile creatoare".

Răspunzind cerințelor dezvoltării 
intensive a țării, ale afirmării efici
enței și calității, asemenea orientare 
principială obligă la un adevărat salt 
revoluționar in perfecționarea pro
cesului conducerii activității econo
mice. Promovarea stilului de condu
cere care are drept consecință fap
te, acțiuni, rezultate exprimă, In e- 
sență, • înlocuirea incompetenței, co
modității, vorbăriei frumoase cu e- 
chivalentul real al conducerii efi
ciente.

Afirmarea cit mai autentică și ra
pidă in viată a acestor cerințe este, 
fără îndoială, direct proporțională 
cu modul in care ele vor deveni în 
primul rînd norme de gindire și ac
țiune pentru organele și organiza- 
tiils dr partid și. astfel prin inter
mediu.’ acestora sf se transfer» in 
viat» tuturos organismele; autocon- 
ducerii muncitorești. Ceea ce în
seamnă că prin această asimilare 
a spiritului Congresului oamenilor 
muticii — și prin acest mod de În
țelegere a comandamentelor lui ma
jore, revoluționare — se cer exerci
tate, mai mult decit pînă acum, și 
îndrumarea, și controlul organelor de 
partid asupra activității desfășurate 
de consiliile oamenilor muncii, de 
toate organismele sistemului auto- 
conducerii muncitorești.

A-și examina temeinic propria ac
tivitate în spiritul cerințelor și exi
gentelor formulate de Congresul oa
menilor muncii, acum cind între
prinderile au intrat in ultimul tri
mestru al anului, cind activitatea 
lor trebuie să se concentreze in 
egală măsură atit asupra încheierii 
eu rezultate pozitive a anuljii 1936, 
cit și pregătirii pe această bază a 
producției anului viitor reprezintă 
cea dinții probă a capacității consi
liilor oamenilor muncii de a-și per
fecționa-stilul de conducere, de a-și 
înscrie întreaga activitate pe coordo
natele calității și eficientei indicate 
de înaltul forum al democrației mun
citorești revoluționare. 

zute. în prezent, toate forțele uma
ne si materiale de pe cuprinsul ju
dețului sint mobilizate la finalizarea 
recoltării și transportului porumbu
lui. a sfeclei de zahăr, a fructelor, 
la depozitarea furajelor. Totodată, 
se acționează intens pentru execu
tarea lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare. aplicărea amendamentelor si 
îngrășămintelor organice, realizarea 
ogoarelor de toamnă, asigurarea con
dițiilor necesare desfășurării unei 
bune activități In sectorul zootehnic.

în telegrama adresată cu 
■cest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, de către Comitetul 
județean Bistrița-Năsăud al P.C.R. 
și Consiliul popular județean se 
spune :

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar, general, că 
organele și organizațiile de partid, 
conducerile unităților agricole vor 
desfășura și în continuare o susți
nută muncă politică și organizatori
că pentru mobilizarea locuitorilor 
din satele județului la executarea la 
timp si de calitate a lucrărilor agri
cole din acest sflrșit de an in scopul 
obținerii unor producții tot mai mari 
in toate sectoarele, aducindu-ne ast
fel o contribuție sporită la dezvol
tarea agriculturii, creșterea bună
stării poporului, înfloririi scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

expuneri pe teme privind valorifi
carea plantelor medicinale in indus
tria farmaceutică românească și au 
efectuat vizite de documentare tn 
unități de specialitate.

Participant^ la cursuri au adresat 
calde mulțumiri guvernului român. 
Secretariatului O.N.U.D.I. pentru 
posibilitățile oferite de a cunoaște 
nemijlocit experiența României in 
acest domeniu, pentru ajutorul acor
dat țărilor lor in vederea dezvoltării 
unei industrii 1 proprii de medica
mente bazate pe plante medicinale.

(Agerpres)

Vîntul va sufla slab ptnă la moderat. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
intre 10 șl 20 de grade. Izolat mal ridi
cate în sud, iar cele minime ' între 
minus 4 șl plus 6 grade, mai coborîte 
în nord și tn depresiuni, dar mai ridi
cate in prima noapte tn sud. Frecvent 
se va produce brumă, iar tn zonele de- 
presionare și tn nord-est, local, și în
gheț la sol. In București : Vreme pre
dominant frumoasă șl tn răcire. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin. Vint 
slab ptnă la moderat. Temperaturile 
maxime vor oscila tntre 17 și 20 de gra
de, iar cele minime tntre zero și J gra
de. Dimineața, brumă.

Data plecării tn stațiune se poate 
stabili de fiecare solicitant în parte.

Personal medical cu înaltă cali
ficare asigură efectuarea unor tra
tamente balneare de mare eficiență 
bazate pe factorii naturali de cură 
existenți in stațiuni. Pentru oaspeți 
se organizează manifestări cultu- 
ral-artistice și excursii la obiecti
vele turistice din împrejurimi.

Biletele se procură de la toate 
unitățile de turism si comitetele 
sindicatelor din întreprinderi, in
stituții și de la oficiile de pensii 
județene. (In fotografie : vedere 
din stațiunea Vatra Dornei).

ȘAH. In runda a 5-a, penultima, 
a balcaniadei de șah de la Sofia, 
selecționatele României au tntîlnit 
pe cele ale Greciei. La seniori au 
cîștigat șahiștii români cu 4—1 (o 
partidă Întreruptă), la juniori scorul 
a fost egal (2—2). iar la feminin 
echipa română conduce cu 1—0 (o 
partidă întreruptă). Echipa de se
niori a Iugoslaviei a întrecut pe cea 
a Bulgariei cu 3,5—1,5 (1), în timp 
ce meciul dintre echipele feminine 
s-a terminat la egalitate (1—1). în 
clasamentul turneului feminin con
duce echipa României cu 5,5 puncte 
(1), urmată de Bulgaria — 5,5 punc
te, Grecia — 4 puncte (1), Iugosla
via — 4 puncte. La juniori pe primul 
loc se află Iugoslavia cu 13,5 puncte, 
urmată de Bulgaria — 11 puncte. 
România — 10,5 puncte. Grecia — 5 
puncte. în concursul seniorilor, lidera 
clasamentului este Bulgaria, cu 18 
punct» (1), urmată de Iugoslavia — 
1“ punch (1) Români» — 16 punct» 
(1), Grecia — 9 puncta (IJ • Ce» 
de-a 24-a partidă, ultima, a meciu
lui pentru titlul mondial de șah ce 
se dispută la Leningrad între .marii 
maeștri sovietici Gary Kasparov și 
Anatoli Karpov a fost întreruptă la 
mutarea a 41-a, intr-o poziție com
plicată, și va fi continuată astăzi. 
Scorul, după cum se știe, este 12—11 
puncte in favoarea lui Kasparov, 
care, indiferent de rezultatul acestei 
partide. își păstrează titlul de cam
pion al lumii.

FOTBAL. Ieri s-a disputat la 
Tel Aviv meciul internațional de 
fotbal dintre selecționatele României 
și Israelului. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 4—2 (1—1) in favoarea 
fotbaliștilor români, care au marcat 
prin Pițurcă (2). Boloni și Cămătaru.

•
BASCHET. La Zagreb, in finala 

Supercupei europene la baschet 
masculin, echipa iugoslavă Cibona a 
Întrecut cu scorul de 102—101 
(49—55) formația spaniolă Barcelona. 
Returul va avea loc la 28 octombrie 
la Barcelona.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de amabilul mesaj de felicitări pe care mi l-ați adresat 
cu prilejul zilei naționale a țării mele, am onoarea să vă exprim mulțumirile 
cele mai sincere.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite urări de sănătate și bună
stare personală, de prosperitate poporului prieten al României.

Cu cea mai înaltă considerație,
General JOAO BERNARDO VIEIRA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

Intîlnirea prieteneasca dintre reprezentanți 
ai tineretului din Republica Socialistă România 

și ai tineretului din Republica Sncialistă Cehoslovacă
în aceste zile, la Timișoara se 

desfășoară tntîlnîrea prietenească 
dintre reprezentanți ai tineretului 
din Republica Socialistă România și 
ai tineretului din Republica Socia
listă Cehoslovacă. Această acțiune 
se Înscrie in cadrul raporturilor de 
strinsă colaborare dintre tineretul 
român și tineretul cehoslovac, rapor
turi ce se dezvoltă permanent în 
spiritul relațiilor tradiționale de 
prietenie statornicite intre partide
le. țările și popoarele noastre, pe 
baza intîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Gustav Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

Cu acest prilej, miercuri a avut 
loc mitingul de prietenie dintre ti
neretul român ți tineretul ce
hoslovac. Au participat tineri din 
unități economice, culturale și de 
invățămînt din municipiul Timi- 
eoara.

în cadrul mitingului a luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, care 
a adresat un călduros salut priete
nesc tuturor participantilor Ia în- 
tilnire. A fost relevat faptul că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre tineretul român și tineretul 
cehoslovac, dintre cele două organi
zații de tineret s-au amplificat și 
diversificat continuu pe multiple 
planuri, in spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialoguri
lor la cel mai înalt nivel. Au 
fost prezentate, în continuare, princi
palele preocupări ale tinerel genera
ții din țara noastră privind înfăp
tuirea obiectivelor dezvoltării econo- 
mico-sociale a României, stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Primul secretar *1 C.C. al U.T.C. a 
■ublinlat că în viața internațională 
continuă să se mențină o situație
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Partidul Comunist Brazilian

Participare activă la procesul de democratizare
Intr-un interviu acordat presei. secretarul general al Partidului Co

munist Brazilian. Giocondo Dias, a abordat o serie de aspecte ale evo
luțiilor de pe scena politici braziliană după revenirea la regimul civil 
Si, in acest cadru, probleme ale activității comuniștilor în direcția con
solidării ți adincirii procesului de democratizare.

La început, secretarul general al 
P.C. Brazilian a făcut aprecieri 
privind, prezența comuniștilor in ac
tuala desfășurare a proceselor poli
tice din țară. Avînd în vedere că 
abia anul trecut am intrat în legali
tate — a spus el — se poate spune 
că prezența noastră în viața politică 
braziliană s-a lărgit. în sprijinul 
acestei afirmații pot fi aduse creș
terea rîndurilor noastre și întărirea 
organizatorică a partidului, cars a 
cuprins prin organizațiile sale toate 
statele Braziliei. Trebuie subliniată 
totodată justețea poziției partidului 
nostru în problema complexă a pro
cesului de trecere a tării pe făgașul 
democrației. Cit privește procesul 
de trecere la democrație, tre
buie spus in primul rînd că in 
Brazilia nu s-a produs o schimbare 
Violentă a puterii. Trecerea de la 
dictatura militară la actualul regim 
s-a înfăptuit sub presiunea maselor, 
care cereau alegeri prezidențiale 
directe, ceea ce a dus Ia o deplasare 
tn direcția schimbării în rîndul for
țelor politice pe care s-a bazat pînă 
în prezent dictatura. Procesul de tre
cere la democrație este delicat și 
fragil. Cu toate acestea, se poate 
afirma că tendința dominantă constă 
in aceea că se înregistrează progrese 
in direcția unui sistem de largi liber
tăți democratice.

Partidul Comunist Brazilian are in 
fața sa o serie de obiective majore 
pentru perioada următoare. Din 
punct de vedere politic, scopul nos
tru direct este participarea ia alege
rile pentru Adunarea Constituantă, 
In cadrul procesului de consolidare 
și extindere a drepturilor democra
tice. Tactica noastră constă în con
știentizarea maselor, îndeosebi a co
muniștilor și altor forțe ale demo
crației și progresului, asupra Impor
tanței participării la alegeri nu nu
mai pentru discutarea celor mai im
portant» probleme ale poporulu’ și 
alegerea celoi mai buni candidați ci 
și pentru menținerea vigilenței in 
perioada în care își va desfășura ac
tivitatea Adunarea Constituantă. 
Vrem să exercităm presiuni pentru 
elaborarea și adoptarea unei consti
tuții care să oglindească drepturile 
și interesele maselor de oameni ai 
muncii. Toate eforturile noastre se 
vor concentra în vederea alegerii 
fracțiunii parlamentare comuniste 
formate din 10 persoane.

Pe planul activității de partid, 
avem două sarcini fundamentale : 
să Înființăm organizații de partid in 
20 la sută din districtele fiecărei pro
vincii și să sporim numărul mem
brilor de partid. în pianul politic cel 
mal larg, alianțele noastre sint în
cheiate cu partide care participă la 
procesul de tranziție democratică. în 
primul rînd este vorba de Partidul 
Mișcarea Democratică Braziliană și 
de Partidul Frontul Liberal. în condi
țiile concrete ale luptei clasei mun
citoare, tindem spre unitatea de ac
țiune cu alte forțe politice ca, 
de exemplu, Partidul Muncitoresc 

deosebit de gravă, ca urmare a con
tinuării cursei înarmărilor, îndeosebi 
a celei nucleare. în context, s-a 
arătat că tineretul român iși manifes
tă deplina sa adeziune față de noua 
inițiativă a României de reducere, 
în acest an, in mod unilateral, cu 5 
la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare, reprezentînd 
o contribuție concretă la procesul de 
oprire a cursei înarmărilor, la apăra
rea dreptului suprem al oamenilor la 
pace, la existentă. S-a evidențiat că. 
mai ales acum, în Anul Internațional 
al Păcii, este necesar ca tineretul să 
acționeze unit, fără deosebire de ori
entări și convingeri politice, ideolo
gice și filozofice, să militeze pentru 
împlinirea aspirațiilor sale funda
mentale de a trăi intr-o lume fără 
războaie și confruntări armate, intr-o 
lume a păcii si securității.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Jiri 
Baryl. secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste a Tineretu
lui, conducătorul delegației tineretu
lui din R. S. Cehoslovacă. Au fost 
subliniate bunele relații de prietenie 
și colaborare statornicite tntre po
poarele român ți cehoslovac, contri
buția pe care organizațiile de tineret 
din cele două țări o aduc la amplifi
carea acestor raporturi. Ia transpu
nerea in viață a înțelegerilor conveni
te intre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Gus
tav Husak, secretar general al Comi
tetului Central ai Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

A fost exprimată convingerea că șl 
această nouă întilnire prietenească 
dintre reprezentanți ai tineretului din 
România si ai tineretului din Ceho
slovacia va constitui cadrul unui util 
schimb de opinii ți experiență. adu- 
cînd o importantă contribuție la mai 
buna cunoaștere reciprocă, in inte
resul cauzei comune a păcii ți socia
lismului. înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

în continuare, formații artistice ale 
tineretului român și cehoslovac au 
prezentat un spectacol cultural, pri
mit cu deosebită căldură da către 
participant!.

Brazilian sau Partidul Democratic al 
Oamenilor Muncii.

Fără îndoială, influența partidului 
in cadrul societății nu este incă prea 
mare. Pe noi, comuniștii, societatea 
braziliană începe să ne perceapă da
torită liniei politice a partidului și 
poziției pe care o ocupă în cadrul 
mișcărilor politice și sociale. Astfel, 
partidul nostru se face cunoscut ca 
promotor al unei politici largi și des
chise, tinzind spre crearea imaginii 
unui partid dinamic, democratic, 
care dorește să devină avangarda 
mișcării revoluționare din țară. In
fluența noastră in cadrul mișcărilor 
de masă este încă mică. Avînd în 
vedere existența în țara noastră a 
tradițiilor dictatoriale și represive 
față de organizațiile populare, este 
clar că avem incă un nivel organi
zatoric redus tn rîndul maselor și că 
există alte forțe politice, cu un sta
tut legal de cel puțin cinci ani, care 
rivalizează cu noi in ce privește in- 
rîurirea asupra opiniei publice. Se 
poate vorbi, totuși, de o influență 
în creștere a partidului in cadrul 
mișcării sindicale, al clasei mijlocii, 
in mișcarea de tineret, de femei, în 
cadrul mișcării de emancipare a ne
grilor.

Munca noastră de partid se con
centrează în statele cele mai impor
tante — ca Săo Paulo, Rio de Janei
ro, Minas’ Gerais, Rio Grande do Sul 
și Pernambuco. Dorim să înființăm 
organizații de partid în marile între
prinderi. Se Va lua hotărîrea convo
cării congresului partidului, proba
bil in 1987, pentru analizarea noilor 
realități politice care vor interveni 
după alegeri. Se pare că, după ale
gerile pentru Adunarea Constituantă, 
va fi introdus un sistem democratic 
in țară. Pentru a ne putea raporta 
noilor realități, trebuie să analizăm 
cadrul existent și să stabilim ce po
litică să fie aplicată pentru a se tin
de spre democrație cu participarea 
maselor, o democrație care să poată 
lu* o turnură socialistă. Democrația 
cu participarea maselor este sistemul 
politic în care cetățenii își pot ex
prima concepțiile și aspirațiile prin
tr-o întreagă rețea de organizații 
(sindicale, de autoconducere în în
treprinderi, asociații, mișcări patrio
tice ți democratice, comunități reli
gioase etc) și tnstituții obștești, par
tide și grupări politice capabile să 
participe la elaborarea soluțiilor spe
cifice privind marile probleme na
ționale ca, de exemplu, sfera con
trolului statului sau autoconducerea.

în încheiere. Giocondo Dias s-a 
referit la relațiile internaționale ale 
P.C. Brazilian. întreținem relații 
prietenești — a spus el — cu toate 
partidele frățești pe baza principii
lor internaționalismului-. Organizăm 
frecvent intilniri bi și multilaterale 
cu aceste partide in spiritul respec
tării independenței și a căilor pentru 
care a optat fiecare partid, fără 
amestec în treburile interne. Aceeași 
poziție caracterizează atitudinea ce
lorlalte partide în relațiile cu noi.
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In centrul dezbaterilor — probleme prioritare ale lumii 

contemporane

(Urmare din pag. I) 
independent calea dezvoltării sale. 
Nu este posibilă o soluționare a 
problemei palestiniene fără realiza
rea acestui obiectiv fundamental !

Avînd tn vedere situația actuală, 
considerăm că este necesară orga
nizarea unei conferințe internațio
nale. cu participarea tuturor țărilor 
interesate, inclusiv a O.E.P. și Is
raelului. precum și a membrilor 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate. Considerăm că, tn acest scop, 
se poate avea în vedere crearea unei 
comisii sau a unui comitet pregăti
tor la care trebuie să participe nea
părat atît Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, cit șl Israelul. Este 
necesar să se înțeleagă bine de către 
toate statele că trebuie făcut totul 
pentru a se ajunge, in cel mal scurt 
timp, la o conferință internațională, 
la soluționarea problemei palesti
niene și realizarea păcii în Orientul 
Mijlociu. Aceasta presupune și ac
ceptarea dialogului. De altfel, con
ferința internațională presupune 
neapărat un dialog, inclusiv dialogul 
Intre O.E.P. și Israel. Nu se poate 
concepe o conferință internațională 
la care țările sau părțile interesate 
direct să nu se așeze să discute 
problemele care le preocupă — și să 
găsească și soluții. Nimeni altul nu 
va putea găsi soluții mai buna decit 
cei direct interesați.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră aveți 
strinse legături cu toți cei direct 
interesați și implicați in conflic
tul din Orientul Mijlociu, tn ul
tima perioadă am remarcat o in
tensă activitate desfășurată la 
București. Astfel, o serie de de
legații din țările arabe — Egipt, 
Maroc, Alger, palestiniene — Și 
din Israel au venit aici și au dis
cutat cu dumneavoastră. Ați pu
tea să ne spuneți dacă aveți in 
vedere vreo inițiativă sau acțiu
ne concretă in legătură cu solu
ționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu 7

RĂSPUNS : într-adevăr. am avut 
mai multe întilniri — și toate aces
tea au pornit de la convingerea că 
actualele condiții internaționale per
mit să se treacă la organizarea ne
gocierilor In vederea unei soluții 
globale In Orientul Mijlociu. Calea 
cea mal sigură în această direcție 
o reprezintă — așa cum am mai 
subliniat — organizarea unei confe
rințe internaționale si acceptarea, da 
către toate părțile, a dialogului ne
cesar pentru realizarea unei păci 
trainice și juste in întreaga zonă. 
Deja conducătorii Israelului au de
clarat public că sint gata să mear
gă la o conferință internațională, 
condiționtnd aceasta — este adevă
rat — de necesitatea să se ajungă 
la un dialog între cei interesați. Dar 
— așa cum am menționat — o con
ferință internațională nu poate să 
nu ducă la un dialog Intre cei inte
resați. însuși scopul conferinței in
ternaționale este, pînă la urmă, de
pășirea anumitor prejudecăți și 
crearea cadrului necesar pentru tra
tative. pentru negocieri, in vederea 
realizării unul acord privind solu
ționarea tuturor problemelor din 
Orientul Mijlociu, și In primul rînd 
a problemei poporului palestinian. 
Astăzi toată lumea, inclusiv Israelul, 
recunoaște că problema fundamen
tală este aceea a poporului palesti
nian și acest lucru permite să se 
poată privi cu mai multă încredere 
posibilitatea unei soluționări a aces
tei probleme.

ÎNTREBARE : Cititorii noștri 
ar dori să cunoască opinia dum
neavoastră față de războiul, 
care durează de mai mulți ani, 
intre Irak și Iran. Cum vedeți 
eventuala soluționare a acestui 
răiboi 7

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat, de la început, pentru încetarea 
războiului dintre Iran și Irak. Am 
considerat, de altfel, că însăși Înce
perea acestui război a fost fără sens. 
Problemele existente intre cele două 
țări nu se pot soluționa decit pe ca
lea negocierilor, a tratativelor. In 
general, noi considerăm că nici, un 
război nu se poate justifica, dar mai 
cu seamă, după cite cunosc, proble
mele existente între Iran și Irak sint 
de așa natură, sint atît de minore 
incit nu justifică tn nici un fel 
recurgerea la calea militară. Ele pu
teau, pot șl trebuie să fie soluțio
nate numai prin tratative. Orice pre
lungire a acestui război duce la noi 
și noi pierderi umane și materiale 
din partea ambelor țări.

Noi salutăm propunerile formulate 
de Irak, acceptarea rezoluțiilor Or
ganizației Națiunilor Unite în direc
ția încetării războiului și a unei so-. 
Iuții politice. Dorim ca și Iranul să 
adopte o poziție corespunzătoare 
față de rezoluțiile O.N.U., să se 
ajungă la încetarea războiului, fără 
condiții, nici de o parte, nici de cea
laltă, și să se treacă la negocieri

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI. La Moscova a a- 
vut loc. miercuri, o întîlnire intre 
Mihail Gorbaciov. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. și președin
tele Consiliului Național al Revo
luției. președintele și șeful guver
nului Burkinei Faso, Thomas San
kara. In cadrul schimbului de pă
reri asupra unor probleme inter
naționale actuale, relatează agenția
T.A.S.S.. cele două părți au reafir
mat solidaritatea țărilor lor cu 
rupta dreaptă a popoarelor din 
Africa de Sud și Namibia, cu sta
tele africane din „prima linie", au 
condamnat politica regimului mi
noritar de apartheid din R.S.A.

LA TOKIO s-au încheiat miercuri 
lucrările primei Conferințe asupra 
cooperării economice dintre Japo
nia Si China, organizată în comun 
de Corporația de credit și investi

I_____  

pentru soluționarea problemelor pe 
calea tratativelor. Nimic nu poate 
justifica continuarea acestui război! 
Din punct de vedere economic și al 
independenței celor două țări conti
nuarea războiului poate duce la mari 
complicații care să pună grav în 
pericol independența ambelor țări și 
dezvoltarea lor economico-socială.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, considerați că se im
pune ca Uniunea Sovietică și
S.U.A. — cele două mari puteri 
— să exercite presiuni și să-și 
aducă contribuția pe căile pro
pice pentru încetarea războiului 
intre cele două țări ?

RĂSPUNS : Consider că Uniunea 
Sovietică și S.U.A. pot să aducă o 
contribuție importantă la Încetarea 
acestui conflict, însă nu pe calea 
presiunilor. In general, noi ne pro
nunțăm împotriva oricăror presiuni 
asupra unui popor sau altul.

Consider Insă că țările prietene 
Irakului șl Iranului, țările din Golf, 
țările islamice pot — și trebuie — să 
joace un rol mult mai activ în înce
tarea conflictului. Tot așa, un rol 
important pot avea țările nealiniate. 
După părerea mea, este necesar ca 
toate aceste forțe să-și intensifice 
eforturile pentru a determina înce
tarea războiului șl soluționarea pro
blemelor prin tratative.

ÎNTREBARE : In zona Golfu
lui, România are relații poli- 
tico-diplomatice cu Statul Ku
weit și Sultanatul Oman ; in 
același timp, are bune relații 
economice cu ceilalți membri 
ai Consiliului Cooperării Golfu
lui (Qatar, Bahrein, U.E.A. și 
Arabia Saudită). Cum vedeți 
dumneavoastră dezvoltarea vii
toare a relațiilor României cu 
aceste state 7 Cum apreciază 
România activitățile Consiliului 
Cooperării Golfului pentru dez
voltarea economico-socială a ță
rilor membre și pentru apăra
rea securității in această regiune '!

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
Întreține relații politico-diplomatics 
și economice cu Kuweitul și cu 
Sultanatul Oman șl are relații de co
laborare cu celelalte state din Golf, 
inclusiv cu membrii Consiliului 
Cooperării Golfului. în această cola
borare economică am obținut unele 
rezultate, dar consider că ele nu sint 
încă la nivelul posibilităților Româ
niei și ale acestor țări.

Noi ne pronunțăm ferm pentru o 
extindere a colaborării cu toate țări
le din Golf, inclusiv cu Arabia Sau
dită. In același timp, sîntem gata să 
colaborăm și direct cu Consiliul 
Cooperării Golfului, așa cum coope
răm. de exemplu, cu Piața comună. 
Considerăm că, în acest cadru, se 
vor putea găsi noi căi pentru extin
derea colaborării și cooperării in 
producție, ceea ce ar corespunde in
tereselor tuturor țărilor, inclusiv În
tăririi independenței fiecărei țări, 
cauzei păcii în general.

ÎNTREBARE : Am fi foarte 
recunoscători dacă ați prezenta 
opinia României față de viața 
internațională actuală. Cum a- 
preciați discuțiile la nivel inalt 
dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale America și care 
ar putea fi rezultatele acestui 
dialog in realizarea stabilității, 
securității și cooperării neîngră
dite dintre națiunile lumii 7

RĂSPUNS : România consideră 
că situația internațională continuă 
să fie deosebit de gravă. Am putea 
chiar spune că în acest an. Îndeo
sebi tn prima parte, au avut loc noi 
acțiuni de forță, de amestec în tre
burile altor state, care au agravat 
și mal mult situația internațională, 
în același timp, au continuat expe
riențele nucleare de către Statele 
Unite ale Americii. s-au produs și 
s-au acumulat noi arme nucleare, 
ceea ce a agravat, tn fond, situația 
pe plan mondial. La acestea ar tre
bui să adăugăm și situația din Afri
ca de Sud. continuarea unor con
flicte și înrăutățirea in continuare a 
situației economice a țărilor în curs 
de dezvoltare.

în aceste condiții noi considerăm 
că în raportul de forțe pe plan mon
dial există un anumit echilibru, in 
sensul că nici forțele care acționea
ză de pe poziții de forță nu pot 
să-și impună politica lor. dar. în 
același timp, nici forțele care se 
pronunță pentru pace — deși au 
înregistrat o serie de succese — nu 
sint suficient de puternice pentru a 
schimba' cursul evenimentelor. De 
aceea, situația este destul de pericu
loasă — și trebuie făcut totul pentru 
a întări forțele care se pronunță 
pentru dezarmare* și pace, pentru a 
împiedica astfel o nouă agravare, 
mersul . spre încordare, spre un 
război mondial, care s-ar transforma 
inevitabil lntr-un război nuclear ce 
ar pune tn pericol însăși existența 
vieții pe planeta noastră.

De aceea noi considerăm că pro

ții internaționale a Chinei și Ca
mera pentru comerț și industrie a 
Japoniei. Participanții — relatează 
agenția China Nouă — au discu
tat pe larg, în cursul celor trei zile 
ale conferinței, probleme privitoa
re la extinderea cooperării intre 
întreprinderile din cele două țări, 
convenindu-se asupra unui Impor
tant număr de proiecte ce vor fi 
realizate în comun,

CONGRES. La Mainz «-au în
cheiat miercuri lucrările Congre
sului Partidului Uniunea Creștin 
Democrată, principala formațiune 
politică a actualei coaliții guver
namentale din R.F. Germania. Prin
cipala problemă abordată de cei 780 
de delegați la congres a fost pre
gătirea acestei formațiuni politice 
in vederea alegerilor generale pro
gramate pentru luna Ianuarie 1987. 

blema fundamentală a epocii noastre 
este oprirea cursei înarmărilor. în 
primul rînd a celor nucleare, și tre
cerea la reducerea substanțială a 
armelor convenționale.

în cq privește Europa — unde stnt 
concentrate cele mai mari forte mi
litare. atît nucleare, cit si clasice, 
convenționale — considerăm că tre
buie să se facă totul pentru oprirea 
amplasării de noi arme nucleare și 
trecerea la retragerea celor existen
te. Aceasta reprezintă nu numai 
pentru Europa, dar pentru Întreaga 
omenire o necesitate vitală — și ar 
trebui să fie primul pas în direcția 
înlăturării complete a armelor nu
cleare.

In acest sens, acordăm o mare În
semnătate dialogului șl desfășurării 
tratativelor dintre Uniunea Sovieti
că și S.U.A. După cum știți insă, 
prima lntilnire dintre conducătorii 
sovietic și american. Gorbaciov și 
Reagan, nu a fost urmată da pași 
reali In direcția dezarmării.

Salutăm noua lntilnire care ur
mează să aibă loc tn Islanda peste 
cîteva zile. Fără nici o Îndoială că 
această lntilnire are o mare Însem
nătate și lumea așteaptă ca ea să 
determine realizarea unor Înțelegeri. 
Despre importanța acestei Întilniri 
însă vom putea vorbi numai după 
încheierea ei și, mai cu seamă, nu
mai dacă ea va fi urmată de acțiuni 
concrete In direcția destinderii, a re
ducerii armelor nucleare și Întăririi 
încrederii. Fără asemenea acțiuni 
concrete, Intîlnirea In sine nu va 
putea fi apreciată ca un eveniment 
deosebit. Orice lntilnire șl orice ac
țiune trebuie judecată după rezul
tatele ei. Noi am dori să avem toate 
motivele să dăm o apreciere poziti
vă. Sperăm că cei doi conducători 
vor acționa pentru a răspunde aș
teptărilor popoarelor sovietic și a- 
merlcan, popoarelor Întregii lumi, 
adică în direcția dezarmării și păcii
— și le dorim să ajungă la bune în
țelegeri.

In același timp Insă, doresc să 
menționez că problemele internațio
nale, problemele dezarmării și păcii 
nu se pot soluționa numai de aces
te două mari puteri ; este necesar 
ca toate statele lumii — in ce pri
vește Europa, toate statele europene
— să acționeze cu toată hotărtrea, 
să-și asume răspunderea directă 
pentru a determina realizarea înțe
legerilor necesare dezarmării și păcii.

După părerea mea, tn actualele 
Împrejurări internaționale, popoarele 
europene, acționînd unite, pot avea 
un rol foarte important tn îmbună
tățirea relațiilor internaționale. In 
raportul actual de forțe pe plan 
mondial. Europa, acționînd unită, 
poate să aibă un rol de importanță 
deosebită în determinarea celor două 
mari puteri să ajungă la înțelegere 
și să pășească realmente pe calea 
dezarmării și păcii. Dar, repet, toa
te țările lumii sint interesate — șl 
trebuie să-și asume răspunderea, să 
participe activ la soluționarea pro
blemelor internaționale, la asigura
rea păcii.

ÎNTREBARE: Intre România 
și Kuweit sint relații foarte 
bune, prietenești, bazate pe înțe
legerile la care s-a ajuns intre 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și Alteța Sa Emirul 
Statului Kuweit. Cum apreciați 
stadiul actual al relațiilor româ- 
no-kuweitiene și care ar putea 
fi domeniile de dezvoltare 
viitoare a acestor relații, in in
teresul reciproc al popoarelor 
român și kuweitian, al păcii și 
înțelegerii internaționale 7 Am 
putea să întrevedem, domnule 
președinte, un eventual dialog 
româno-kuweitian la nivel inalt 
in viitorul apropiat 7 Aveți de 
transmis un mesaj poporului 
kuweitian 7

RĂSPUNS : Apreciem că relațiile 
dintre România si Kuweit sint relații 
foarte bune, prietenești, că ele se ba
zează pe principiile egalității, res
pectului independentei, suveranității, 
neamestecului în treburile interne si 
avantajului reciproc.

într-adevăr. tntîlnirile si convorbi
rile pe care le-am avut cu Emirul 
Kuweitului au avut un rol important 
în relațiile dintre țările noastre. Aș
tept cu multă plăcere vizita in 
România a Alteței Sale Emirul Ku
weitului, In vederea identificării de 
noi domenii pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre țările noastre, a conti
nuării dialogului asupra unor pro
bleme importante, ale • vieții interna
ționale. Cred că există largi posibi
lități să realizăm în cel mai scurt 
timp dezvoltarea puternică a cola
borării economice și. în ce o privește. 
România este gata să facă totul in 
direcția aceasta.

In Încheiere, as dori să adresez po
porului kuweitian prieten cele mai 
bune urări de progres și prosperitate, 
de succes tn întărirea independenței 
șl în ridicarea bunăstării sale. Urez 
o colaborare bună Intre poporul ro
mân și poporul kuweitian I

In context au fost reafirmate prio
ritățile economice șl «odaie și prin
cipalele opțiuni ale partidului in 
domeniul politicii externe. Partl- 
cipanții la congres au adoptat un 
document intitulat „Manifest pen
tru viitor", care cuprinde progra
mul de acțiune al partidului pînă 
în anul 2000.

ÎN ORAȘUL FLORENȚA l-au 
Încheiat lucrările Congresului 
centrelor italiene „Inițiativa în 
favoarea păcii", organizații ce ac
ționează pe Întreg cuprinsul țării 
pentru Încetarea aberantei curse a 
înarmărilor, pentru eliminarea pe
ricolului Izbucnirii unei catastrofe 
nucleare. Delegații la acest forum 
au dezbătut o «erie de teme ma
jore cum ar fi : „Pacea — Idei șl 
acțiuni", „O lume fără arme. In 
deplină securitate".

DECLARAȚIE. Secretarul ge
neral al P. C. Portughez, Alvaro 
Cunhal, a relevat. într-o declarație 
citată de agenția T.A.S.S.. că re
centa plenară a C.C. al partidului, 
analizind situația internă, a subli
niat necesitatea Întăririi unității 
forțelor de stingă in scopul apă
rării intereselor poporului, demo-

Marile răspunderi ale parlamentarilor 
in promovarea păcii și dezarmării 

Intervenția șefului delegației române 
la Conferința Uniunii Interparlamentare

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
La Centrul de Conferințe „San 
Martin" din Buenos Aires conti
nuă lucrările celei de-a 76-a Confe
rințe a Uniunii Interparlamentare.

Expunîhd concepția președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
imperativul participării active și 
responsabile a parlamentarilor, gu
vernelor, a tuturor popoarelor In so
luționarea problemei fundamentale 
a zilelor noastre — pacea și dezar
marea — șeful delegației române, 
Marin Ivașcu, vicepreședinte al 
M.A.N., președintele grupului român 
din Uniunea interparlamentară, a 
prezentat propunerile țării noastre 
privind trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, In primul rlnd nu
cleară, încheierea neînttrziată a 
unor înțelegeri prin care să se pună 
capăt experiențelor nucleare. Repre
zentantul român a evidențiat, tot
odată, aprecierile României privind 
situația deosebit de gravă creată In 
Europa prin sporirea continuă a ar
mamentelor nucleare, propuntnd in
cluderea în documentele conferinței 
a unor referiri privind urgența eli
minării armelor nucleare de pe con
tinent, participarea tuturor statelor 
la negocierile de dezarmare, desfă
șurarea într-un spirit constructiv a 
reuniunii general-europene de la 
Viena, din toamna acestui an.

Șeful delegației române a reliefai 
semnificația deosebită a inițiativei 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri

Conferința mondială a energiei
PARIS 8 (Agerpres). — Dan Con

stantin transmite : La Cannes conti
nuă lucrările celei de-a XlII-a Con
ferințe mondiale a energiei a cărei 
temă generală este „Energia : nevoi, 
speranțe". In cadrul dezbaterilor din 
ședințele plenare, sesiunile tehnice, 
mesele rotunde și ale grupurilor de 
experți, vorbitorii au evidențiat că 
asigurarea energiei constituie una 
din problemele cruciale ale lumii, 
ceea ce impune necesitatea Unor ac
țiuni concertate ale tuturor națiunilor 
în vederea soluționării ei. S-a evi
dențiat, tn acest context, necesitatea 
unei largi cooperări internaționale tn 
domeniul transferului de tehnologie, 
în promovarea unor soluții adecvate

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 8 (Agerpres). — Lupte 

violente s-au Înregistrat miercuri tn 
zona taberei de refugiati palestinieni 
de la Rashidiyeh. din sudul Liba
nului. Intre miliții ale Organizației 
politico-militare „Amal“ si comba
tanți palestinieni, relevă un comu
nicat al agenției de presă palesti
niene WAFA. citat de M.E.N. Un 
comitet de mediere format din re
prezentanți ai părților aflate in. con
flict s-a reunit in localitatea Bourj 
Rahhal. de lingă Tyr, pentru a ne
gocia un acord de încetare a focu
lui, dar nu a ajuns la nici un rezul
tat. menționează comunicatul citat.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — în 
conformitate cu acordul realizat In 
1984. Intre liderii principalelor două 
formații politice ale coaliției guver
namentale — Partidul Muncii si Blo
cul Llkud — privind „rotația" in 
funcția de prim-ministru. la 14 oc
tombrie, Yitzhak Shamir urmează să 
preia prerogativele de premier pen
tru următorii doi ani.

într-un discurs rostit In parla
ment, consacrat trecerii tn revistă a 
activității guvernului pe care l-a 
condus în ultimii doi ani. primul 
ministru al Israelului, Shimon Pe
res. a cerut viitorului premier israe- 
lian, Yitzhak Shamir, să continue 
eforturile In vederea realizării păcii 
în regiune. Referindu-se la implan
tările israeliene, Shimon Peres a 
apreciat că preocupările tn acest do
meniu ar trebui să se concentreze

LUĂRI DE POZIȚIE IN CONSILIUL DE SECURITATE 
în favoarea reglementării conflictului iraniano—irakian 

prin mijloace pașnice
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).

— întrunit la cererea unui grup da 
șapte țări arabe. Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. și-a continuat dez
baterile tn problema conflictului 
iraniano-iraklan, dezbateri la care 
Iranul nu participă. în cursul reu
niunii Consiliului de Securitate a 
fost reafirmată necesitatea soluțio
nării politice, negociate a acestui 
război, în interesul părților belige
rante, al păcii și securității regio
nale și internaționale.

Reprezentantul U.R.S.S. a relevat 
că Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru reglementarea conflictului 
dintre Iran și Irak exclusiv prin 
mijloace pașnice, politice. In condiții 
reciproc acceptabile, ținîndu-se sea
ma de interesele legitime ale sta
telor și popoarelor. U.R.S.S. — a 
spus el — se pronunță pentru solu
ționarea prin tratative, și nu pe 
cîmpul de luptă, a problemelor li
tigioase dintre cele două țări.

crațlel șl Intereselor naționale ale 
Portugaliei. P.C.P. este gata pen
tru dialog, a arătat Cunhal. La 
plenară a fost examinată, de ase
menea, problema organizării, la 
15 noiembrie, a unei conferințe a
P.C.P. pe tema „Emanciparea fe
meii In Portugalia după revoluția 
din aprilie" și consecințele intrării 
țării în Piața comună.

TRATATIVE. La Geneva a avut 
toc, miercuri, în cadrul tratativelor 
«ovieto-americane cu privire la 
armele nucleare și cosmice, șe
dința grupului de lucru In proble
mele armelor strategica. Infor
mează agenția T.A.S.S.

COMUNICAT. La încheierea vi
zitei oficiale tn Cuba a ministrului 
de externe bolivian, Guillermo 
Bedregal, la Havana a fost dat pu
blicității un comunicat, în care se 
menționează că Bolivia și Cuba au 
semnat trei acorduri' permițind 
^.lărgirea colaborării bilaterale și a 
cunoașterii reciproce". Documente
le vizează, Intre altele, măsuri pen
tru intensificarea schimbului de 
tehnologie și amplificarea cooperă
rii tehnico-științifice bilaterale, 
multiplicarea acțiunilor culturale 

vind reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare, ca prim pas important pe 
calea înfăptuirii unor măsuri reale 
de dezarmare nucleară și conven
țională.

în alocuțiunile rostite în deschi
derea conferinței, președintele Re
publicii Argentina, Râul Alfonsin, și 
președintele Consiliului Uniunii In
terparlamentare, Hans Stercken, 
precum și în mesajul secretarului 
general al O.N.U. au fost relevate 
marile răspunderi care revin astăzi 
parlamentarilor în vederea elimină
rii pericolelor care amenință pacea 
lumii, încetarea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri efective de de
zarmare, soluționarea pe cale paș
nică a conflictelor, lichidarea sub
dezvoltării și eradicarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului.

Evalutnd rezultatele celei de-a 
Vl-a Conferințe interparlamentare 
pe problemele securității și coope
rării In Europa, desfășurată tn luna 
mai a acestui an, Consiliul Uniunii 
Interparlamentare a adoptat, tn una
nimitate, un apel adresat secretaru
lui general al C.C, al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, și președintelui 
Statelor Unite ale Americii, Ronald 
Reagan, tn care, in numele parlamen
tarilor din peste 100 de țări ale 
lumii, cheamă conducătorii celor 
două state să folosească din plin tn- 
tilnirea de la Reykjavik pentru rea
lizarea unor progrese importante tn 
problemele vitale ale păcii.

cerințelor de dezvoltare ale țărilor 
lumii a treia.

Totodată, a fost relevat imperati
vul unui dialog constructiv între 
Nord și Sud, menit să determine mă
suri și acțiuni concrete în vederea 
soluționării globale a problemei a- 
provizionării îndestulătoare cu ener
gie a fiecărei națiuni.

In intervențiile lor, membrii dele
gației țării noastre au prezentat 
realizările României In utilizarea pe 
scară largă a cărbunilor inferiori, în 
dezvoltarea energeticii nucleare, în 
conservarea energiei și yalorificarea 
surselor noi de energie — solară, 
geotermală, eoliană și biomasă.

asupra dezvoltării zonelor subpopu
late din Israel și să evite teritoriile 
ocupate de pe Malul de Vest al Ior
danului si Gaza.

KUWEIT 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a declarat că 
acordul lordantano-palestinian În
cheiat tn februarie 1985 nu a fost 
abrogat, adoptarea unei decizii In 
această problemă revenind în exclu
sivitate Consiliului Național Pales
tinian. într-o declarație făcută zia
rului kuweitian „Al Watan". citat de 
agenția Q.N.A., Arafat a spus că
O.E.P. a hotărît să participe la crea
rea unui comitet Însărcinat cu pre
gătirea unei conferințe internațio
nale de paoe privind Orientul Mij
lociu.

ROMA 8 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Roma, ministrul 
italian de externe, Giulio Andreotti, 
a subliniat că „deteriorarea pe zi ce 
trece a situației din Liban provoacă 
grave preocupări". Ministrul italian 
s-a pronunțat în favoarea creării 
unui comitet pregătitor pentru con
vocarea unei conferințe asupra păcii 
In Orientul Mijlociu, informează 
agenția A.N.S.A. „Instituirea unui in
strument pregătitor — a opinat el 
— ar putea permite Inițierea unuia^ 
sau a mai multor dialoguri care ar 
elimina cauzele ce au dus pină in 
prezent la eșuarea tuturor tentati
velor de acord".

Reprezentantul R. P. Chineze a 
lansat Iranului și Irakului apelul de 
a urmări o reglementarea echitabilă 
a disputei, In baza unor termeni 
reciproc acceptabili, pe calea trata
tivelor și In conformitate cu nor
mele dreptului internațional.

Certnd Consiliului de Securitate 
să-și intensifice eforturile în direcția 
reglementării negociate a conflic
tului, reprezentantul Iugoslaviei a 
subliniat că „este și posibil dar și 
necesar ca Iranul și Irakul să gă
sească mijloacele pentru soluționa
rea pașnică a diferendului lor, pen
tru a pune capăt ostilităților, în 
condiții acceptabile ambelor state, 
retrăgîndu-și forțele în interiorul 
frontierelor recunoscute pe plan in
ternațional".

Reprezentantul R. P. Bulgaria s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru în
cetarea imediată a acțiunilor mili
tare șl reglementarea conflictului 
pe cale politică.

reciproce, stabilirea de relații con
sulare intre cele două țări.

DOCUMENT. O comisie Însărci
nată cu elaborarea proiectului noii 
Constituții a Filipinelor a căzut de 
acord să extindă mandatul actua
lului președinte al țării, Corazon 
Aquino, și al vicepreședintelui, Sal
vador Laurel, pînă la 30 iunie 1992.' 
Astfel, a fost respinsă o propunere 
a opoziției privind organizarea de 
alegeri prezidențiale în cursul anu
lui viitor. Noul document urmează 
să fie prezentat alegătorilor în ca
drul unui plebiscit, la sfîrșitul lunii 
ianuarie.

SIMPOZION. La Tokio s-a în
cheiat simpozionul consacrat exa
minării problemelor dezvoltării 
economice și sociale a celor mai 
sărace țări din „lumea a treia". 
După cum menționează agenția 
Associated Press. participanții 
s-au pronunțat în favoarea unei 
mai mari cooperări a organizațiilor 
guvernamentale și neguvernamen
tale, a agențiilor Națiunilor Unite 
In sprijinirea eforturilor de pro
gres social-economic ale statelor 
cel mai grav afectate de handicapul 
subdezvoltării.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : tn plenara 
Adunării Generale a O.N.U. conti
nuă dezbaterile de politică generală 
ale actualei sesiuni.

Sadik El Mahdi, primul ministru 
șl ministru al apărării al Sudanului, 
a consacrat o mare parte a dis
cursului .său prezentării marilor di
ficultăți economice și sociale cu care 
este confruntată țara sa ca urmare 
a secetei prelungite, a fenomenului 
deșertificării, a foametei, datoriei 
externe împovărătoare șl a altor 
efecte ale stării de subdezvoltare.

Vorbind despre problemele aflata 
In atenția actualei sesiuni a Adună
rii Generale, el a arătat că o sar
cină prioritară și urgentă a O.N.U., 
a tuturor statelor membre o repre
zintă oprirea cursei iraționale a 
înarmărilor și realizarea unor pași 
concret! tn direcția dezarmării, in 
special a dezarmării nucleare.

Stoparea actualei competiții mili
tare, pe calea unor negocieri bl și 
multilaterale, a declarat vorbitorul, 
are o importanță vitală pentru eli
berarea unor resurse necesare pros
perității întregii lumi, pentru pro
tejarea mediului înconjurător șl 
pentru prevenirea unui holocaust 
nuclear.

Ministrul afacerilor externe al 
Maldivelor, Fathulia Jameel, a ară
tat că, în concepția țării sale, ac
tuala încordare periculoasă din viața 
internațională se datorează nesoco
tirii de către unele state a principi
ilor și normelor dreptului interna
țional, continuării în ritm accelerat 
a cursei înarmărilor, existenței unui 
mare număr de conflicte așa-humite 
locale și adincirii decalajelor dintre 
țările bogate și cele sărace.

Ministrul de externe al Cameru
nului. William Eteki Mboumoua, a 
declarat că actuala sesiune a Adu
nării Generale are misiunea ds 
înaltă răspundere „de a aborda pro
blemele critice ale timpurilor noas
tre și de a contribui la soluționarea 
lor corespunzătoare, evitlnd recurge
rea la confruntare șl ascuțirea ri
valităților dintre state". El a cerut 
urgentarea unor măsuri concrete de 
către ON.U., care să determine au
toritățile rasiste de la Pretoria să 
pună capăt apartheidului și să În
ceteze ocuparea ilegală a Namibiei 
și' atacurile armate repetate ale 
R.S.A. împotriva statelor africane 
vecine.

Șeful delegației Guineei Ecuato
riale, Florencio Maye Ela, a subli
niat, In discursul său, că „promo
varea păcii și securității generale 
reclamă o acțiune hotărită pentru 
aplicarea unor asemenea principii, 
cum sint nerecurgerea la forță, re
glementarea pașnică a diferendelor, 
înfăptuirea dezarmării, decolonizarea 
și eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de oameni șl po
poare". Vorbitorul a apreciat că o 
preocupare centrală a tuturor state

In preajma întilniri! sovieto-amencane 
la nivel înalt

Apelul Conferinței șefilor de stat și guvern din țările 
nealiniate inminat secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Miercuri. Mihatl Gorbaciov. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit la Moscova pe ministrul Zim
babwean al afacerilor externe. Wit
ness Mangwende. reprezentant spe
cial al președintelui in exercițiu al 
mișcării de neâliniere. primul minis
tru al Republicii Zimbabwe. Robert 
Mugabe. Acesta a sosit la Moscova 
pentru a înmîna Apelul adresat
U.R.S.S. șl S.U.A. de cea de-a VIII-a 
Conferință a șefilor de stat și de 
guvern din țările nealiniate, desfă
șurată la Harare tn perioada 26 au
gust — 7 septembrie-anul acesta.

Primind documentul — relatează 
agenția T.A.S.S. — M. Gorbaciov a 
declarat că Apelul de la Harare va 
fi examinat și se va da un răspuns 
oficial.

Făcînd o succintă analiză a situa
ției internaționale actuale, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S. a afir
mat că propunerea întilnirii cu pre
ședintele S.U.A., la Reykjavik, a fost

GRECIA: Pregătiri în vederea alegerilor 
pentru organele locale

ATENA 8 (Agerpres). — Mișcarea 
Socialistă Panelenă (PASOK) este 
„ferm hotărită să continue procesul 
de schimbări social-economice anun
țat și să creeze condiții pentru dez
voltarea treptată a socialismului in 
Grecia" — se arată într-un mesaj 
adresat de PASOK electoratului elen, 
dat publicității in perspectiva alege
rilor pentru organele locale ale pu

Datoria externă afectează grav 
procesul dezvoltării în America Latină 

Seminar internațional la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager

pres). — Necesitatea legării proble
mei datoriei externe de o strategie 
a dezvoltării capabilă să elimine 
dependenta față de exterior a fost 
subliniată tn cadrul unui seminar 
asupra alternativelor de dezvoltare 
tn America Latină, ale cărui lucrări 
se desfășoară la Ciudad de Mexico 
— informează, agenția Prensa Lati
na. Inaugurînd reuniunea — la care 
participă personalități ale vieții po
litice și intelectuali din zece țări ale 
continentului — Anselmo Sule, vice

CHILE > Incidente între
SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager

pres). — Intr-un cartier al capitalei 
chiliene au avut loc incidente 
între participanții la o demonstrație 
și politie, o persoană fiind rănită. 
Manifestanții, relevă France Presse, 
și-au exprimat nemulțumirea in le
gătură cu repetatele percheziții la 
domiciliu efectuate de poliție, în 
virtutea stării de urgență instituite 
de regimul militar.

Partidul Democratic din Chile și-a 
exprimat protestul cel mai energic 
fată de arestarea unui grup de li
deri ai Mișcării Democratice Popu
lare. care se află In detenție intr-un 
loc necunoscut. începind cu data de 
30 septembrie.

între cei închiși se află și condu
cătorul Mișcării Democratice Popu
lare, Patricio Hales, militant al 
Partidului Comunist (interior), ares
tat la 8 septembrie. 

lor trebuie să o constituie negocie
rea și punerea cît mai urgentă in 
aplicare a unor acorduri reale, care 
să conducă la reducerea și lichidarea 
completă a arsenalelor nucleare, la 
prohibirea armelor chimice și a ce
lorlalte arme de nimicire în masă 
și la reducerea armamentelor con
venționale. Datorită unei structuri 
economice Internaționale inechitabile 
— a continuat vorbitorul — țările în 
curs de dezvoltare poartă pe umerii 
lor povara crizei din economia mon
dială. El și-a exprimat speranța că, 
prin deliberările sale, actuala sesiune 
a Adunării Generale va permite re
lansarea dialogului Nord-Sud in ve
derea examinării ansamblului pro
blemelor existente in economia mon
dială, a rezolvării greutăților tot 
mai mari pe care le lntîmpină țările 
In curs de dezvoltare și a înaintării 
spre obiectivul noii ordini economice 
internaționale.

Ministrul de externe al statului 
Bhutan, Dawa Tsering, a declarat că 
țara sa se pronunță pentru regle
mentarea prin mijloace pașnice, po
litice a tuturor conflictelor armate 
existente, prin angajarea de nego
cieri între părțile implicate, în 
scopul restabilirii păcii, pe baza res
pectării stricte a principiilor și nor
melor dreptului internațional. Țot- 
odată, vorbitorul a apreciat că opri
rea cursei înarmărilor nucleare re
prezintă „cea mai importantă pro
blemă ce confruntă astăzi omenirea". 
El a subliniat, de asemenea, nece
sitatea lichidării subdezvoltării și a 
Începerii unor negocieri serioase In
tre statele dezvoltate și țările tn curs 
de dezvoltare, în scopul soluționării 
ansamblului problemelor complexe 
existente în economia mondială și al 
instaurării noii ordini economice 
mondiale.

Reprezentantul R.S.S. Bieloruse. 
Anatoli Gurinovici, a subliniat că 
sarcina principală a Organizației Na
țiunilor Unite, a tuturor statelor 
membre o reprezintă oprirea cursei 
înarmărilor pe Pămînt și prevenirea 
declanșării ei în spațiul cosmic, re
ducerea și eliminarea completă a ar
melor nucleare și a sistemelor de 
transportare a lor la țintă și înainta
rea graduală către obiectivul dezar
mării generale și totale. De aseme
nea, vorbitorul a subliniat necesita
tea rezolvării prin mijloace pașnice 
a conflictelor existente în Asia, A- 
frica și America Centrală. El s-a de
clarat in favoarea unei reglementări 
politice, cuprinzătoare și durabile a 
conflictului din Orientul Mijlociu, pa 
baza rezoluțiilor O.N.U. în acest 
sens, a arătat că „organizarea neîn- 
tîrziată a unei conferințe internațio
nale privind Orientul Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, ar reprezenta 
un pas constructiv pe calea unei 
atari reglementări".

dictată de dorința de a se trece, tn 
sfirșit. la o activitate fructuoasă pri
vind reducerea înarmărilor si a pe
ricolului unui război nuclear, de în
țelegerea necesității stringente de a 
da un impuls procesului constructiv 
In principalele direcții ale politicii 
mondiale.

In numele președintelui mișcări! de 
nealiniere, ministrul zimbabwean 
și-a exprimat speranța că întilnirea 
de la Reykjavik se va desfășura ln- 
tr-o atmosferă de Înaltă responsabi
litate.

HELSINKI 8 (Agerpres). — în
tr-un mesaj adresat secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. M. S. 
Gorbaciov, și președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan. Consiliul Mondial al 
Păcii exprimă speranța că apropia
ta Întîlnire a conducătorilor celor 
două țări se va solda cu rezultate 
care să răspundă speranțelor si aspi
rațiilor tuturor oamenilor planetei.

terii ce se vor desfășura la 12 oc
tombrie. In mesaj se exprimă con
vingerea că, în cursul celui de-al 
doilea mandat, Mișcarea Socialistă 
Panelenă va aplica în totalitate pro
gramul său de stabilizare economică 
și va încheia procesul de descentra
lizare a puterii și de socializare a 
sectoarelor public și particular ale 
economiei și serviciilor.

președinte al Comitetului Interna
ționalei Socialiste pentru America 
Latină și zona caraibiană, a eviden
țiat imperativul soluționării echita
bile a crizei economice și a proble
mei datoriei externe, acordindu-se 
prioritate intereselor popoarelor. 
Alți vorbitori au relevat caracterul 
global, structural și generalizat al 
acestei crize, pronunțîndu-se In fa
voarea unei restructurări a sistemu
lui economic internațional, în con
diții de egalitate și dreptate.

demonstranți și poliție
Mișcarea Democratică Populară 

(M.D.P.) șl Stingă Creștină (I.C.) 
din Chile, au dat publicității 
o declarație în care evidențiază, 
între altele, că în Chile nu poate 
avea loc o „Ieșire autentic democra
tică din criza social-politică și eco
nomică internă, dacă ea se bazează 
pe excluderea de la dialog a unor 
sectoare sociale șl politice naționa
le" — relatează agenția Prensa La
tina. Documentul — semnat de re
prezentanții forțelor politice care 
fac parte din alianțele menționate : 
Partidul Comunist, Partidul Socia
list. Partidul Socialist Unitar, Miș
carea de Stingă Revoluționară, 
M.A.P.U. — Muncitoresc-Țărănesc 
și Stingă Creștină — condamnă re
presiunile declanșate de autorități, 
subliniind că lupta maselor largi 
populare reprezintă calea principală 
de înfăptuire a democrației in Chile.
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