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Președintele Republicii Liberia, Samuel Kanyon Doe, 
va efectua o vizită oficială de prietenie

în țara noastră

ORGAN At COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România. Samuel

Kanyon Doe. președintele Republi
cii Liberia, va. efectua o vizită ofi
cială de prietenie în tara noastră

in a doua decadă a lunii octombrie 
1986.
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In lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Pentru punerea in funcțiune a obiectivelor de investiții planificate pe acest an

MUNCA, ORDINE Șl DISCIPLINA
î

PE TOATE ȘANTIERELE
• Pe toate șantierele, programe precise de lucru, ordine 

ți disciplină ferme în munca pentru terminarea lucrărilor 
aflate în execuție și asigurarea condițiilor cerute de intrarea cit 
mai rapidă in producție a noilor obiective și capacități planifi
cate.

• Pe agenda de lucru a fiecărui constructor, a fiecărui 
beneficiar — pregătirea temeinică, cu exigența și punctualitate, 
în condiții de inaltă eficiență economică, a investițiilor anului 
viitor.

• Forțele tehnice concentrate in primul rînd la montajul în 
ritm mai înalt al utilajelor.

• Prioritate eforturilor pentru lichidarea restanțelor și intro
ducerea unei ordini desăvirțite în livrarea ritmică, la termen, a 
mașinilor și echipamentelor tehnologice.

• Organele și organizațiile de partid — chemate să-și pună 
în valoare întreaga capacitate organizatorică și de mobilizare 
în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor încredințate de 
partid in domeniul investițiilor

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU TRANSPORTUL 
Șl DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE

Ne-am aflat nu demult pe cîteva șantiere de 
investiții importante, pe care s-au adunat in lu
nile precedente destule restante și, ca atare, sta
diul și ritmul lucrărilor traversează momente di
ficile. Dificultăți accentuate și de „presiunea" tim
pului : pe unele din ele, termenele de punere in 
funcțiune sint destul de apropiate, pe altele — 
au expirat chiar.

Care sint, cauzele care au determinat asemenea 
rezultate vădit nemulțumitoare 7 „Fără discuție, 
lipsa utilajelor tehnologice, mai cu seamă că 
unele dintre ele nu sint nici acum contractate", 
a venit cu promptitudine primul răspuns. „Cum 
să terminăm rapid lucrările, dacă nu dispunem de 
toate materialele de care avem absolută nevoie 7“ 
s-a întrebat la rindul său alt interlocutor. Apoi, a 
adăugat : „După ce că avem probleme cu cotele 
și repartițiile, și așa insuficiente pentru anumite 
materiale, nici contractele încheiate .nu sînt întot
deauna onorate integral și cu ritmicitate". în sfir- 
Șit, un montor ne-a replicat: „Constructorii exe
cută mai ales lucrările care ii interesează, urmă
rind în primul rind să-și realizeze planul propriu. 
Fără să tină însă seama și de sarcinile noastre".

— De ce 7 am insistat să aflării.
— Pentru că nu toate problemele investiției sînt 

puse la punct — lipsesc și proiecte, lipsesc utilaje 
— și. ca urmare, graficele de execuție nu mai sînt 
respectate cu strictețe.

N-am relatat intimplător aceste scurte opinii. Ele 
sugerează cîteva concluzii cu semnificație mai largă, 

în primul rind, ceea ce a fost invocat drept 
cauze reprezintă, de fapt, efectele unui neajuns 
mai amplu și mai important : slaba pregătire a 
unor lucrări de investiții. Aceasta este. în rea
litate, principala cauză datorită căreia. în mo
mentul de fată, pe anumite șantiere cu termene 
scadente, punerea în funcțiune a capacităților 
planificate se află sub semnul incertitudinii. In 
destule cazuri, exigențele firești ale perioadei de 
pregătire, exigențe de altfel clar stabilite prin 
Legea investițiilor, nu au fost respectate si în
deplinite riguros. Aspecte esențiale pentru evo
luția ulterioară a lucrărilor și. înainte de toate, 
contractarea utilajelor tehnologice au fost lăsate 
în suspensie sau rezolvate doar partial, 
nîndu-ii-se în pripă soluții provizorii 
fundamentate.

Pregătirea investițiilor rămîne, din 
pentru o serie întreagă de obiective, din 
tria reciclării, industria construcțiilor de mașini.

propu
și ne-

păcate, 
indus-

— Avem o carte de vizi
tă... conchide, cu nedisimu
lată mîndrie, tînărul și e- 
nergicul 
prinderii 
lemnului 
vrea să 
dreptunghi de 
servit ca suport metaforic 
pentru exprimarea unei 
realități : mobila produsă 
aici este binecunoscută si 
prețuită de partenerii ex
terni cărora le este desti
nată aproape totalitatea 
producției. Concret, „cartea 
de vizită" se materializează 
in două realități — una mai 
prețioasă decit cealaltă : 
nici un refuz de ani buni 
încoace și asigurarea 
contracte pe o altă bună 
perioadă de acum inainte.

— Explicația — ne spu
sese tot el. inginerul Con
stantin Diaconescu — re
zidă intr-un singur cuvînt, 
calitatea. După o seamă de 
greutăți, de rezultate mai 
slabe, după frâmintările 
produse de această situație, 
în organizațiile de partid 
s-a născut un cuvint de or
dine îndrăzneț — chiar 
foarte îndrăzneț, după unii, 
care, mai direct, mai indi
rect, au spus chiar că ne 
propunem prea mult, că așa 
ceva... nu se poate ; cuvîn- 
tul de ordine a fost SA FA
CEM TOTUL PERFECT 1

— Și... s-a putut 7
— Dovada : in întrecerea 

socialistă a anului 1985, am 
obținut locul întîi pe tară 
în ramura noastră. Am fost 
distinși cu „Ordinul Mun
cii" clasa I. In întrecerea 
socialistă pe 1986, in primul 
semestru am obtinut locul 
întîi pe județ.

Așa, prin voința comu
nistă de a învinge greută
țile, prin solicitarea la ma
ximum a gîndirii creatoare, 
a competentelor tehnice ale 
colectivului, prin depistarea 
tuturor resurselor de ..mai 
bine" ale fiecărui om și ale

director al între- 
de prelucrare a 
din Rădăuți. Ce 

spună 7 Banalul 
carton i-a

cu

sectorul energiei electrice. Industria alimentară, 
un domeniu in care se semnalează, destul de 
frecvent, existenta unor mentalități Si practici 
anacronice. Este vorba, in primul rind, de ten
dința de a se începe activitatea de constructii- 
montaj fără să fie asigurate condiții normale 
de lucru. De parcă graba de a ataca în orice 
condiții lucrările ar putea compensa lipsa de 
pregătire și garanta în mod automat terminarea 
lor la timp. Cum pot un beneficiar și titularul 
său de investiții să angajeze o lucrare de zeci șl. 
chiar, de sute de milioane de lei. să stabilească 
termene precise pentru finalizarea ei — ter
mene care sint luate în calcul în mecanismul 
economiei naționale — atîta vregie cit n-au decit 
o idee vagă asupra modului in care-și vor pro
cura utilajele tehnologice, unele neasimilate și 
neomologate 7 Le dă cineva dreptul să-și asume, 
de altfel în chipul cel mai formal, riscul unei 
experiențe nereușite sau costisitoare 7

în al doilea rind, pe o serie de șantiere, pe 
fondul acestor neajunsuri inițiale, s-au acumulat 
în timp altele noi. favorizate de lipsa de iniția
tivă și spiritul scăzut de colaborare, in probleme 
esențiale pentru accelerarea ritmului de lucru. în 
mod paradoxal, pentru unii furnizori de utilaje 
și constructori. încălcarea sistematică a termene
lor contractuale, respectiv din graficele de lu- 
cră'ri. coincide cu o surprinzătoare larghețe in 
stabilirea de noi termene scadente, nerespectate 
de multe ori nici acestea.

în discuție se află, așadar RĂSPUNDEREA 
factorilor angajați în procesul de realizare a in
vestițiilor fată de îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor încredințate. Răspundere care 
începe o dată cu decizia de a se construi un nou 
obiectiv productiv, pentru a nu se inchcia decit 
in momentul atingerii indicatorilor tehnico-eco- 
nomici prevăzuți. După cum se știe, in activita- 

• tea pe care o desfășoară, beneficiari și proiectând, 
constructori și montori, furnizori de utilaje și 
producători de materiale au obligații precis 
stipulate prin reglementările în vigoare și sint 
datori să le îndeplinească întocmai. Iar alături 
de răspunderile distincte ce revin fiecăruia din
tre ei. există răspunderea unitară, colectivă, pen
tru asigurarea unor condiții optime de lucru pe

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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fiecărui loc de muncă, pro- 
punîndu-și un tel înalt, 
meșterii lemnului din Ră
dăuți au furnizat încă una 
din nenumăratele dovezi 
care atestă că spiritul revo
luționar se probează prin 
fapte. Cele petrecute In ul
timii ani la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 
din Rădăuți este • dovada 
vie a faptului că nimic nu 
este prea greu, că totul 
depinde de oameni; de cali
tățile lor.

de locul unde apele Suce- 
viței se unesc cu cele ale 
Sucevei.

Bucovinenii au fost din- 
totdeauna oamenii lemnu
lui. Și astăzi la fel — așa 
cum se vede și pe stema 
județului din nord. Dar la 
Rădăuți, ca. de altfel, in 
întreaga Tară de Sus. mul
te altele s-au adăugat lem
nului. în mai 1966 meleagu
rile sucevene au fost 
printre primele vizitate de 
secretarul general al

Cu gîndul

mereu
la mai bine

Ceea ce impresionează în 
fabrică sint ordinea si dis
ciplina. vizibile de cum 
deschizi o ușă. de cum treci 
un prag. I-am văzut la 
lucru pe sculptorii Toader 
Chifan si Gavril Zaharia. 
pe tîmplarii Victor Pârghie. 
Mircea Moraru, Traian 
Ozarchevici, pe finisoarele 
Elena Lăudatu. Căsandra 
Agapi, pe mecanicii Vasile 
Cotoi si loan Colenciuc, 
pe tgti tovarășii lor de 
muncă. în liniște, rapizi, 
dar nu grăbiți, cu degete 
fine, pe potriva materialu
lui cu care lucrează, 
frumuseții si armoniei 
un nume, un nume pe 
doar ei știu să-1 dea:
bilă de Rădăuți — într-ade- 
văr, o carte de vizită a ora
șului întemeiat cu veacuri 
multe în urmă, nu departe

dau 
încă 
care 
mo-

partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Atunci 
au fost luate hotărîri im
portante, care au deschis si 
orașului Rădăuți perspec
tive luminoase. în orașul 
modern de astăzi îti este 
greu să recunoști tîrgușorul 
pitoresc, dar atît de arhaic 
de acum 15—20 de ani. 
Cinci unități industriale de 
importantă 
bine știute în 
hotare. trei 
meșteșugărești
vitalizat meșteșugurile tra
diționale, unități agricole 
fruntașe, șase cartiere noi. 
școli pentru 7 000 de copii, 
un spital modern, o casă de 
cultură, un muzeu, o bi
bliotecă orășenească — iată, 
doar enumerate și doar o 
parte dintre obiectivele 
care se constituie in argu-

republicană, 
tară și peste 

cooperative 
care au re

Ieri, pe șontierul unor noi copocitâți de produc
ție, la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală 

* Foto : E. Dichiseanu
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STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR, în procente, pe județe, 
în seara zilei de 12 octombrie.

fi

mente solide pentru afir
mația că în anii care au 
urmat gloriosului Congres 
al IX-lea al partidului Ră
dăuții a făcut un adevărat 
salt în viitor.

...Printre lucrurile care 
nu s-au schimbat — și nici 
nu au de ce să se schimbe 
— in peisajul material al 
orașului din nord sînt mo
numentele . istorice, este, 
parcul din centrul așezării, 
declarat de Academia Ro
mână „zonă de interes es
tetic", este aerul pur, învă
luitor. Și mai este „aerul" 
locuitorilor săi. inconfunda- 
bilul fel de a fi, de a se 
purta al. minunatilor ‘ oa
meni dim minunata Buco
vină.

— Oamenii sînt totul — 
este și opinia tovarășei Vit
toria Timofeev, vicepre
ședinte al consiliului popu
lar al orașului, 
înțelepciune, de 
de hărnicie pe 
moștenit-o se 
nu fi risipită,
vine a fi sporită, 
tenii sînt gospodari și cred 
că asta se vede în toată în
fățișarea orașului ; dar lor 
nu le place niciodată ce au 
făcut, pentru că făcînd au 
și văzut cum se poate face 
mai bine, Și de mîine se 
apucă din nou de treabă. 
Saltul de la tîrgul patriar
hal la orașul modern, so
cialist, s-a făcut în mai pu
țin de o generație : dar 
dacă este să măsurăm am
ploarea saltului spiritual, 
parcă au trecut trei-patru...

In centrul orașului, sta
tuia lui Vodă Bogdan înte
meietorul veghează, parcă, 
destinul așezării. Pentru că 
ea vine din istorie, își fău
rește istoria nouă, socialis
tă, și se pregătește pentru 
istorie, pentru gloria ei.

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

Zestrea de 
cumpătare, 

care am 
cuvine a 

Și se cu- 
Rădău-

IAȘI : Oțeluri 
cu proprietăți superioare

La otelăria electrică de pe 
marea platformă industrială a 
Combinatului de utilaj greu din 
Iași au fost asimilate și intro
duse în fabricație noi și valo
roase mărci de oțel. Una din 
noile mărci de oteluri, cu carac
teristici superioare este folosită 
la turnarea și forjarea dornuri
lor pentru laminoare, iar alta 
este necesară în obținerea ta
blelor cu proprietăți mecanice 
deosebite. Inginerul Viorel Fo- 
dor, șeful atelierului de proiec
tare tehnologii la cald, ne spu
ne ; „Numărul mărcilor de oțel 
cu proprietăți superioare, con
cepute și elaborate de specia
liștii și lucrătorii combinatului 
nostru. în acest an a ajuns la 12. 
Toate sint realizate pe baza 
unor tehnologii de inaltă efi
cientă. în condițiile diminuării 
consumurilor energetice și de 
feroaliaje, fiind solicitate cu 
prioritate in industria construc
toare de mașini și în metalur
gie". (Manole Corcaci).

Prime zile de oc
tombrie pe un litoral 
in care amintirea po
lisului elin vibrează 
intr-o emoționantă os
moză cu armonia se
ducătoare a ceea ce 
Geo Bogza numea, in
tr-un splendid repor
taj, apt să înnobileze 
cumințenia și austeri
tatea unui manual de 
literatură, „noile Istrii, 
cetăți ale luminii și 
nemărginirii...".

O bucurie care, după 
spusa altui mare scrii
tor, „coboară din cer 
către mare" și care-i 
aceea a meditației, ne 
însoțește intr-o lumi
nă limpede, distilată 
in pulsul calm al 
aerului. Vitalitatea so
lară abdică, diluind 
albastrul : mare șl cer 
fraternizind pe teri
toriul aceleiași culori, 
greu descriptibilă, ce 
poate fi totodată a 
purității și marilor a- 
devăruri redescoperi
te. Căci pe țărmul 
Tristelor ovidiene con
știința noastră moder
nă se confruntă cu 
paritatea unui spațiu

Cultul muncii
și spiritul revoluționar

A fost o vreme cînd cel mai im
portant lucru pentru noi era acela 
de a face. Nu ne-a fost ușor, dar 
am făcut o industrie puternică, mo
dernă și o agricultură socialistă în 
plină dezvoltare. Am făcut să 
crească in ritmuri impetuoase toa
te ramurile economiei noastre na
ționale. ceea ce ne-a permis ridi
carea neîntreruptă a nivelului de 
trai al întregului popor. Datorită 
consecventei și ințeleptei politici 
promovate de partidul nostru, în
deosebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, ne-am inscris 
definitiv pe drumul permanent as
cendent al 
meniile de

A venit 
cum, cind 
perativ la 
totdeauna, 
program de transformări revo
luționare în patria noastră ne 
obligă încă la mai mult. A faee 
totul la nivelul cel mai înalt, 
a face tot atît de bine — 
ba chiar mai bine 1 — ca cei 
mai buni pe plan mondial este 
acum unul dintre obiectivele fun
damentale stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, o insufleți- 
toare chemare adresată între
gului popor de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului.

Avem toate condițiile pentru a 
faoe, pentru a putea infăptui ma
rile transformări revoluționare și 
ale acestei etape distincte în care 
trebuie să realizăm o nouă societa
te. multilateral dezvoltată, o socie
tate în care trebuie să înlăturăm 
tot ceea ce este vechi pentru a pu
tea pune în loc tot ceea ce este 
mai bun din toate punctele de ve
dere. Pentru a face, pentru a reali
za tot ce ne-am propus, dispunem 
de tot ce ne este necesar. Avem 
programe de largă și generoasă 
perspectivă ; avem o călăuză sigu
ră — Partidul Comunist Român ; 
avem o clasă muncitoare care a 
demonstrat fără putință de tăgadă 
că vrea și că poate să-și îndepli
nească strălucit misiunea ei de con
ducător al. societății, de factor uni
ficator al tuturor claselor șj forțe
lor sociale in vederea realizării 
neabătute a planurilor și progra
melor de dezvoltare, de făurire a 
socialismului cu 
popor.

Pentru a face 
y^avem deci și cu

progresului în toate do- 
activitate.

o vreme, aceasta de a- 
a face a rămas un im- 
fel de categoric ca
Continuarea vastului

ce ne mai trebuieși cum. Ceea 
nouă, tuturor, este o nouă exigență, 
un nou fel de a privi lucrurile, o 
nouă responsabilitate, un nou spi
rit de luptă și muncă revoluționa
ră. Pe scurt : o inaltă conștiință și 
atitudine intransigentă față de lip
suri. Și 
nou. In 
încheierea Congresului al III-lt»a 
al oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta cu binecu
noscuta sa forță de analiză și sin
teză. de genial ginditor revoluțio
nar. că în munca și atitudinea ca
drelor noastre fată de rezolvarea 
problemelor se întîlnesc mai multe 
tendințe. Atunci cînd se adoptă o 
hotărîre. ori se trasează diferite 
biective sint unii — majoritatea

mai scurt : un om 
cuvintarea rostită la

o-

care se gîndesc cum să realizeze 
mai bine și intr-un timp cit mai 
scurt ceea ce tocmai s-a stabilit ; 
alții se mulțumesc să lucreze ca și 
mai înainte, fără a depune eforturi 
prea mari, considerind că în acest 
fel se achită de datoria lor ; și. în 
fine, un al treilea grup, care încă 
de la început se lamentează că o- 
biectivele trasate sînt prea mari, 
prea grele, ori chiar imposibil de 
realizat. Aceștia, ultimii, iși folo
sesc cea mai mare parte a timpului 
pentru a aduna dovezi care, după 
opinia lor. să justifice neindeplini- 
rea planurilor și programelor.

Practica, viata noastră cea 
toate zilele confirmă întru totul 
precierile secretarului general 
partidului. Priviți jur-împrejur
locurile dumneavoastră de muncă, 
pe stradă, acasă șl veți constata că 
tot ceea ce s-a făcut repede si bine 
pină acum este rodul muncii unei 
majorități care s-a implicat cu toa
tă sinceritatea — deși de multe ori 
a fost nu greu, ci foarte greu — în 
opera de edificare socialistă a tării. 
Astfel de oameni au crescut o dată 
cu tara, s-au transformat o dată cu 
ea. Și-au crescut copiii în cultul 
muncii, au învățat prin școli ori 
unii de la alții și au muncit nepre- 
cupetindu-și nici timpul, nici for
țele pentru 
și al tării, 
devenit de 
ei. desigur.

de 
a- 
al 
la

poporul și pentru

noul salt calitativ 
ce și cu cine, știm

mereu mai binele lor 
Cu trecerea anilor au 
nerecunoscut. Sînt tot 
dar alții mai buni.

mai demni, conștienti de forța lor 
de creație, de faptul că totul stă in 
puterea lor. Mereu mai exigenti: 
cu ei. in primul rind, dar și cu cei 
din jur. Convinși că dincolo de bine 
există mai binele, dar că acesta nu 
le cade din cer. ci trebuie cucerit, 
construit, etapă cu etapă. Astfel de 
oameni a crescut partidul, aceștia 
sint majoritatea despre care amin
tea secretarul general al partidului 
nostru.

Dar majoritatea, firește, nu în
seamnă toți. Au existat și mai e- 
xistă din păcate și adepți ai lui 
„las’ că merge și așa", risipitori de 
orice și orieînd. dar economi la gîn- 
dire și foarte iubitori de confort 
sporit la locurile de muncă. Ati vă
zut. desigur, și astfel de oameni. 

Se recunosc ușor, mișcarea, 
schimbările le provoacă spaime, 
nu deschid ferestrele de frica 
luminii soarelui care le-ar putea 
lumina și lor mintea. Cu timpul, 
astfel de oameni devin la fel 
de opaci ca si pereții birouri

lor prin care s-au oploșit. 
Spaimele lor nu trebuie să vă de
ruteze. Ei nu fac treabă, ci se fac 
că fac treabă și doresc să nu fie 
deranjați. Nu-i considerați inofen
sivi pentru că nu sînt. Odată i-am 
auzit pe unii — stăteam pe aceeași 
bancă într-o sală de ședințe —vor
bind intre ei despre omul care le 
vorbea de la tribună, un tînăr nu- • 
mit de curînd director, doritor de 
schimbări alerte, de la bine spre 
foarte bine. Spuneau : „Las1 că 
l-om obosi noi și p-ăsta !“.

Astfel de oameni trebuie criti
cați. Mentalitățile lor păgubitoare 
trebuie eradicate. Trebuie făcuti să 
înțeleagă, pină nu-i prea tîrziu 
pentru ei. că făcîndu-se că fac, dar 
nefăcînd. nu-1 înșală doar pe cel 
din jur. doar societatea, d se în
șală pe ei înșiși! Pentru că — vor 
sau nu vor, își dau sau nu seama 
de asta — și ei sînt societatea. Ca 
și cei din grupul pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a numit în al 
treilea rînd : cei care. în loc să-și 
pună mintea la contribuție — în 
fond să-și justifice retribuțiile pe 
care le primesc — își pierd vremea 
arătîndu-se cu degetul unii pe alții, 
încereînd să se dezvinovățească, 
să-și „paseze răspunderile". în timp 
ce cu cealaltă mină string energic 
minerul umbrelei hîrtiilor... acope-

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a IlI-a)

unde au înflorit vir
tuți ale spiritului an
tic, atribute pe care 
poporul român le-a 
preluat, de un mile
niu și mai bine, ca pe 
o moștenire firească, 
trăind în cultul inal-

toriei și al. existenței 
au fost totdeauna pri
vite de pe acest țărm.

In Tomisul prezen
tului . — Constanța 
veșnic reintinerită de 
la un an la altul, in
tr-un incredibil ritm

gloria celor vii și 
vrednicia celor mvrți". 
Efigii ale unei gindiri 
nobile, dăltuite in ceva 
mai consistent. si mai 
durabil decit piatra ; 
lecții lapidare, larg 
cuprinzătoare, de ge-

terea de elită a gin- 
dirii românești. Iată 
ce afirma părintele 
arheologiei noastre, 
sintetizind, cu vigu
roasă lapidaritate. ve
chile tilcuri tomitane: 
„aici e totul ; _ nici

ÎNSEMNĂRI Izvorul trăiniciei
telor valori ale ome
niei.

O emoție intensă 
provoacă, aici, la Con
stanța, mărturia pie
trelor funerare ve
ghind, ca un memento 
al antichității, dinain
tea muzeului de ar
heologie ; o mărturie 
ce nu s-a degradat 
sub eroziunea a aproa
pe două încercate mi
lenii, conviețuind fi
resc cu 
noastre 
acum, 
lumina și nemărgini
rea cu care sensul is-

dimensiunile 
sufletești de 

tinzînd către

și armonie arhitecto
nică, spațiu fascinant 
al vestigiilor, dar, mai 
presus, al creativității 
și potențialului con
temporan — aceste 
fragmente de inscrip
ții antice se integrează 
cu emoționant firesc 
in geografia sufletu
lui nostru: ,.Bucură-te, 
trecătorule, și trăiește 
mai ales pentru cel- i 
lalți" ; „Am 
prietenia față 

‘ ca un titlu de
„Timpul știe 
trugă tot, dar 
gur lucru îl păstrează,

socotit 
de toți 
glorie"; 
să dis- 
un sin-

nerozitate, bărbăție, 
vrednicie și dragoste 
de viață, preluate de 
către un neam mile
nar, cu vocația înțe
lepciunii, ce și-a în
sușit pilduitor lecția 
țărmului care îl uneș
te. cu lumea și infini
tul albastru.

O lecție asupra sen
surilor înalte și pro
funde, condehsate în 
inscripții ce i-au pri
lejuit lui Vasile Pâr- 
van pagini tulburătoa
re ale Memorialelor, 
pagini dezvăluind, mai 
presus de orice, pu-

chiar nemurirea noas
tră nu e dincolo, ci 
aici : in bunul ngme 
și in pomenirea ce ră- 
mine la oameni 
noi".

Desigur, acest 
nume e legat ,cu 
nicie și de arhitecta 
prezentului, mai ales 
de ei. cei demni și 
apți să-l perpetueze 
in ingenioasa armonie 
a formei, in suplețea 
și eleganța verticală 
evocind idealul solar, 
maiestatea templelor 
pontice.

după

bun 
trăi-

Constanța milenară 
de azi, a cărei imagi
ne se metamorfozează 
anual' in privirile vi
zitatorului uimit, cu o 
rapiditate proprie de
licatelor mecanisme e- 
lectronice, pe spații 
ample, inălțind in lu
mina tare a țărmului 
marin munca și harul 
constructorilor ei, e, 
cu siguranță, spațiul 
românesc in care stră
vechiul și noul se con
topesc în silueta ele
gantă, armonioasă, 
mărturisindu-se largu
lui aducător și purtă
tor de vești.

E aici condensată o 
parte din bunul nos
tru nume, in care de
sigur mai încap pros
pețimea uimirii in 
fața a ce e nou și va
loros, precum și pu
terea de a vibra de 
fiecare dată dinaintea 
izvoarelor glorificind 
trecutul, justificind vi
itorul. deopotrivă no
bile, ale cetății des
chise spre lume.

Smaranda 
COSMIN
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Exigențe calitativ noi in pregătirea
profesională a forței de muncă din zootehnie

Evidențiind că actualul cincinal este hotăritor pentru dezvoltarea 
puternică a zootehniei, in ampla cuvintare rostită la marele forum 
democratic al țărănimii care a avut loc la sfirșitul lunii mai, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Toate unitățile agricole, toate jude
țele să acționeze cu mai multă hotărîre in vederea realizării programe
lor privind zootehnia și creșterea producției de lapte, ouă, lină și carne".

Desigur, pentru îndeplinirea programelor și planurilor din zootehnie 
este nevoie ca. o dată cu asigurarea bazei materiale necesare dezvol
tării acestui sector, să se manifeste o preocupare stăruitoare pentru cali
ficarea și perfecționarea pregătirii profesionale a forței de muncă — 
sarcină ce trebuie să stea in permanentă în atenția organelor și orga
nizațiilor de partid de la sate. Este evident pentru oricine că pentru 
a produce mai mult și mai eficient și in zootehnie sint necesare cadre 
bine pregătite profesional, cu un orizont larg de cunoștințe tehnice și 
biologice, un mod de muncă, de viață și de gindire al oamenilor care 
lucrează in acest important sector al agriculturii.

In investigația de iată ne-am propus să examinăm modul în care 
acționează organele și organizațiile de partid din citeva comune din 
județui Covașna. felul in care se ocupă factorii de răspundere din unități 
agricole și din invățămint de pregătirea și perfecționarea profesională 
a forței de muncă din zootehnie. în acest, scop, am discutat cu cadre de 
partid din comune, cu specialiști din unități agricole și din școli cu 
profil agraro-industrial. Le dăm cuvintul.

Calificarea oamenilor 
este hotăritoare 

pentru creșterea 
producției 

și a eficienței
— Mi se pare un lucru foarte 

curios că. atunci cînd in zootehnie 
se încadrează un îngrijitor de ani
male, nimeni nu-i cere acte dove
ditoare că posedă cunoștințele nece
sare practicării ■ meseriei respective 
— ne spune tovarășul Gheorghe 
Diaconu, șef de fermă zootehnică la 
C.A.P. Valea Crișului, membru al 
biroului organizației de partid. Dacă 
intr-o fabrică se face in mod obli
gatoriu testarea cunoștințelor profe
sionale, se cer diplome prin care 
solicitantul trebuie să ateste ab
solvirea unor forme de pregătire in 
specialitate, in cazul Îngrijitorului 
de animale acest lucru nu se in- 
timplă. Dăm pe mina lui un lot 
de 15—20 de animale, a căror va
loare atinge suma de 150—200 mii 
lei. în orice caz, dacă un utilaj 
dintr-o întreprindere industrială se 
defectează, din cauza incompeten
tei profesionale a unui, om. el se 
repară cu eforturi mai mici sau mai 
mari, in zootehnie însă un animal 
tarat cu greu poate fi recuperat. în 
cazul fermelor cu 400—500 de ani
male, toată lumea — începînd cu 
inginerul zootehnist sau medicul ve
terinar și pînă la îngrijitorul de a- 
nimale — trebuie să acționeze în 
spiritul principiului potrivit căruia 
dintr-o anumită cantitate de furaje 
trebuie să se obțină o anumită can
titate de produse animaliere. Acest 
lucru presupune, o gindire economi
că. o activitate profesională ce ne
cesită ample cunoștințe de specia
litate. Dintr-un test pe care l-am 
făcut in rindul îngrijitorilor, privi
tor la stabilirea unei rații optime de 
furajare, in funcție de producția de 
lapte planificată, am ajuns la con
cluzia că nu se cunosc chiar lucruri 
elementare. Or. cerințele biologice 
ale unui animal trebuie să fie bine 
cunoscute de toti cei ce lucrează in 
zootehnie, inclusiv de îngrijitori. Ne- 
respectarea unor proporții in furaja
re poate deregla anumite faze ale 
metabolismului, fapt ce are cprfsc- 
cinte grave asupră producției, a- 
supra animalului însuși. Tot atit de 
importante sint și cunoștințele pri
vitoare la natalitate, mortalitate, se
lecție. imbunătățirea raselor și multe 
altele.

Cred că nu greșesc dacă spun că 
preocupările comitetului comunal 
de partid, ale organizației noastre 
de bază pentru asigurarea forței 
calificate de muncă sint departe 
de a l’i mulțumitoare. în acest do
meniu nu s-au avut în vedere pro
blemele de perspectivă. Aș da numai 
un singur exemplu : prea puțin 
ne-am gindit că și in zootehnie se 
va pune, eu aceeași acuitate ca și 
în industrie, cerința creșterii mai 
puternice a productivității muncii, 
ceea ce se poate realiza numai pe 
calea modernizării proceselor teh
nologice și mecanizării producției, a 
aplicării largi a cuceririlor științei 
biologice. Or. mecanizarea și mo
dernizarea producției, introducerea 
de tehnologii noi în creșterea ani
malelor pot da rezultate maxime pe 
planul creșterii producției, al pro-- 
ductivității muncii și. în general, pe 
planul ridicării eficientei economi
ce. numai dacă avem oameni cu un 
orizont larg de cunoștințe tehnice și 
profesionale.

— Buna desfășurare a activității 
din sectorul zootehnic presupune 
forță de muncă stabilă și cu o înaltă 
calificare — apreciază tovarășa Ro
zalia Bokor, secretar adjunct cu pro

SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR - CALEA ÎNFLORIRII LOR PERMANENTE
înflorirea permanentă a localităților rurale, apropierea tot mai 

accentuată a condițiilor de viată din comune de cele din mediul urban 
constituie unul din scopurile esențiale ale activității de sistematizare, 
în vederea intensificării acțiunilor ce vizează progresul mai rapid, revo
luționar al satului românesc. Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. a 
hotărit reanalizarea schitelor de sistematizare a comunelor, perfecțio
narea întregii activități in această privință, transpunerea cu mai multă 
operativitate in fapt a noilor centre și noilor structuri ale planurilor și 
dotărilor de sistematizare.

Pentru îndeplinirea unor asemenea obiective, de mare însemnătate 
sint diferitele modalități de popularizare a bunelor rezultate, a experien
ței înaintate. între acestea se numără și inițiativa de a se desemna în 
fiecare județ citeva comune model. Iată care este in această privință 
experiența județului Bacău.

CHIPUL SATULUI LA ORA ÎM
PLINIRILOR SOCIALISTE. Comu
nele model, ca de altfel toate loca
litățile rurale din tara noastră, tre
buie să devină în scurt timp așezări 
puternice, care, pe lingă tot mai 
pregnante atribute de modernitate și 
urbanizare. să-și mențină și să-și 
dezvolte în continuare funcțiile lor 
actuale, specificul sătesc, agricol.

Asemenea comune sint de pe acum 
numeroase în țara noastră, dar 
elementul nou constă în creșterea 
gradului de eficiență a folosi
rii pămîntului și dezvoltarea ra
țională a satelor. în acest scop, in 
aceste comune model, ca și in cele
lalte localități rurale, se vor elabora 
noi schite de sistematizare, se vor 
concentra construcțiile nou înălțate 
și reduce suprafețele cuprinse in 
perimetrul construibil.

între cele patru comune băcăuane 
desemnate să constituie exemplu de 
aplicare operativă a schitelor.de 
sistematizare (comune model) se nu
mără si comuna Nicolae Bălcescu. 
Mai multe dintre criteriile unui ase
menea calificativ se află deja ma
terializate aici. Pentru rezultatele 
deosebite, pentru situarea patru ani 
consecutiv pe locul întii intre con
siliile populare în întrecerea socia
listă pe țară, consiliul popular co
munal a fost distins anul acesta 
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 

bleme de propagandă al comitetu
lui comunal de partid Chichiș. Co
mitetul comunal de partid a avut in 
vedere această cerință și cred că. în 
mare măsură, a putut să asigure 
toate condițiile pentru stabilizarea 
forței de muncă și pentru continua 
ei perfecționare profesională. Faptul 
că in comuna noastră un îngrijitor 
de animale poate cîștiga lunar, in 
medie. 2 400—2 500 de lei înseamnă 
preocupare pentru rezolvarea dife-

Preocupări 
ale organizațiilor 

de partid din unități 
agricole ale județului 

Covasna

ritelor probleme pe care le ridică 
zootehnia, începînd cu asigurarea 
bazei furajere și terminînd cu pro
blemele creării unor condiții bune 
de muncă și viată pentru îngriji
tori. Stabilizarea forței de muncă 
in zootehnie este o problemă com
plexă. O simplă dereglare a unui 
proces în producția zootehnică poate 
avea implicații asupra atitudinii 
îngrijitorului. Neasigurareft necesa
rului de furaje in cantitatea și de 
calitatea cerute de tehnologii in
fluențează producția și aceasta, la 
rindul ei. cîștigurile îngrijitorilor. 
Productivitatea muncii în agricul
tură se-pune cu aceeași acuitate ca 
și in industrie. Ca să obții o du
blare a productivității este nevoie de 
mecanizare. Ca atare, forță de 
muncă din zootehnie, în condițiile 
mecanizării principalelor procese șj 
faze de lucru, trebuie să fie poli- 
calificată.

Activitatea 
de pregătire 

a zootehniștilor 
trebuie să vizeze 

și problemele 
de perspectivă

— Fermele zootehnice ale celor, 
două cooperative de producție și ale 
l.A.S. de pe raza comunei Zăbala 
— ne spune tovarășul Dorel Lungu, 
secretarul comitetului comunal de 
partid — au peste 5 000 de bovine 
și 20 000 de ovine. Dar la noi nu 
s-a făcut totul pentru a asigura o 
forță de muncă calificată pentru 
acest sector. După părerea mea. 
însuși profilul actual al școlii ge
nerale din comună mai cores
punde cerințelor. A profila pe me
canică o școală dintr-o comună cu 
vechi tradiții in creșterea animale
lor — indeosebi a ovinelor — și a 
nu tine cont de aceste realități cred 
că nu este bine. Ar trebui să exis
te și la școala din Zăbala cel puțin 
două clase >cu profil de zootehnie, 
pentru că, în perspectivă, la nivel 
local nu mai avem nevoie de forță 
de muncă specializată în domeniul 
mecanicii. Consider că nici conlu
crarea dintre școală și unitățile a- 
gricole nu se ridică la nivelul exi
gențelor actuale. în concepția cadre
lor de conducere din anumite coope
rative agricole persistă greșita men
talitate potrivit căreia prin practica 
școlară se rezolvă doar unele pro
bleme de moment — terminarea cit 
mai grabnică a unor lucrări de 
sezon.

— Anul trecut 19 elevi au absol
vit treapta întîi la școala noastră

COMUNELE MODEL
- experiențe care se cer a fi urmate
----------------------------- însemnări din județul bacău--------------------------------
Socialiste", titlu ce răsplătește e- 
forturile tuturor cetățenilor, hărni
cia întregii comune.

— Sistematizarea unei localități' — 
ne spune primarul Ion Seniuc — re
flectă toate celelalte preocupări ale 
consiliului popular, ale tuturor gos
podarilor comunei. Casele mari, spa
țioase. mobilate si utilate ca la oraș, 
ridicate de săteni, sint rezultatul ve
niturilor obținute din agricultură și 
din celelalte sectoare de producție. 
Construirea unor noi localuri de 
scoală și conturarea centrului civic 
sint. de asemenea, expresia acelo
rași rezultate.

Centrul civic constituie, intr-ade
văr. o mindrie a tuturor locuitorilor 
comunei. Cele citeva blocuri din 
centru, cu aspect mai curînd de vile 
(două sau trei niveluri, acoperișuri 
de țiglă, arhitectură cu elemente lo- 

— precizează tovarășa Biilni Lenke, 
directoarea școlii generale din Ozun. 
Dintre aceștia,, patru se califică in 
meseria de mecanic agricol și doar 
unul singur a rămas in agricultură, 
respectiv lucrează ca îngrijitor de 
animale la un complex dintr-o co
mună vecină. Ceilalți, ori sint elevi 
la unele școli din Sfintu Gheorghe, 
ori lucrează la diferite întreprinderi 
din Brașov. Părerea mea este că 
trebuie să ne luDtăm mai serios și 
cu mentalitatea unor părinți pentru 
a-i face să inteleagă importanța so
cială a lucrătorului din zootehnie.

— O schimbare de optică in pro
blema asigurării forței de muncă 
calificate pentru acest sector este 
absolut necesară — apreciază ingi
nerul Gheorghe N'aghi, șef de fermă 
zootehnică la C.A.P. Ozun. Dar a- 
ceasta nu trebuie să fie numai o 
problemă a conducerii cooperativei 
agricole sau a specialiștilor din zo- 

* otehnie. deși pe ei ii interesează in 
cel mai inalt grad. Orientarea oa
menilor și, in special, a tinerilor de 
la sate spre zootehnie, ridicarea pre
gătirii tehnice și profesionale a forței 
de muncă din acest sector trebuie să 
se afle permanent pe prim-planul 
preocupărilor organizației de partid, 
al tuturor factorilor educaționali din 
comună. Nu se poate vorbi despre 
practicarea unei zootehnii inten
sive. de inaltă productivitate și efi
ciență. fără cadre cu nivel superior 
de cunoștințe tehnice și profesio
nale. Ca tînăr specialist îți zooteh
nie. consider că primele greutăți cu 
care rn-am confruntat in producție, 
după terminarea facultății, au vizat 
calitatea pregătirii forței de muncă, 
în facultate, prea puțin s-au luat 
în studiu problemele forței de mun
că in zootehnie, deși ele au o mare 
importantă in rezolvarea multiple
lor sarcini care stau în fata acestui 
sector important al agriculturii.

Citeva concluzii
• Organele și organizațiile de 

partid din unitățile agricole au da
toria să se preocupe îndeaproape și 
să conducă nemijlocit procesul de 
formare și perfecționare tehnico- 
profesională a forței de muncă din 
zootehnie.

• Sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, să se asi
gure o conlucrare rodnică intre con
ducerile fermelor zootehnice și uni
tățile școlarp din comune, intre 
toti factorii educaționali ce pot in
fluența orientarea forței de muncă 
tinere spre acest sector de activi
tate.

• în condițiile noii revoluții din 
agricultură, care presupune mutații 
calitative în modul de a munci și 
de a acționa al oamenilor, proble
mele calificării și perfecționării teh- 
nico-profesionale a forței de muncă 
din zootehnie trebuie soluționate 
într-o viziune mai largă. Policalifi
carea. dezvoltarea unei gîndiri teh
nice și economice înaintate, instau
rarea unui spirit de ordine și disci
plină desăvirșite in' acest sector 
trebuie ^ă devină preocupări majore 
pentru formarea lucrătorilor din zoo
tehnie.

Constantin TI M ARI ;
corespondentul „Scînteii" 

In secția montaj general a întreprinderii ieșene „Tehnoton" Foto : S. Cristian

cale) se integrează armonios în pei
sajul comunei. Alăturat se află și 
noul sediu al consiliului popular 
care. Împreună cu localurile școlilor, 
si ele etajate, și al căminului cul
tural — ce urmează să fie in între
gime modernizat — configurează un 
centru civic comunal reprezentativ, 
din care nu lipsesc .și alte dotări 
urbanistice, precum apa curentă și 
canalizarea.

La parterul blocurilor din centru 
s-au amplasat spatiile comerciale și 
de prestări' servicii, bine reprezen

tate în comună. Un cuvînt aparte se 
cuvine a fi spus despre puter
nicul sector de industrie mică și 
prestări servicii al cooperati
vei agricole, sector cu circa 100 
de angajați, a cărui înființare 
a stat la baza redresării acestei uni
tăți agricole, situată acum pe locul I 
pe județ. Și cum totul se leagă in 
viata social-economică a unei comu
ne. întărirea cooperativei, principa
lul „contribuabil" la bugetul consi
liului popular comunal, a condus și 
la întărirea gradului de autofinan
țare a localității.

Un interes comun al consiliului 
popular și cooperativei agricole in 
privința sistematizării se referă la 
buna folosire a fondului funciar, re
darea unor suprafețe cît mai mari 
în circuitul agricol. Cu toate că și 
sub acest aspect s-au obtinut bune 
rezultate, precum mutarea unor gos-

Vedere spre unul din marile bu
levarde constănțene

GALAȚI : Sporește 
zestrea edilitară

In localitățile județului Galati 
sporește zestrea de locuințe puse la 
dispoziția oamenilor muncii care-și 
desfășoară activitatea in toate do
meniile economico-sociale, prin 
eforturile deosebite depuse de 
puternicul colectiv muncitoresc din 
cadrul Trustului de antrepriză ge
nerală pentru construcții-montaje 
Galati.

— Numai in ultima lună — ne 
informează inginerul Mircea Chi- 
riac. director tehnic al trustului 
— au fost date în folosință oame
nilor muncii din municipiul Galați 
290 de apartamente noi. conforta
bile. în acest fel. numărul total 
al apartamentelor predate ..la 
cheie" in municipiul de ]a Dunăre, 
de la începutul anului și pină în 
prezent, se ridică la 2.110. Totoda
tă, în noile și marile cartiere mun
citorești I. C. Frimu, Dunărea, 
Siderurgiștilor-Vest și Mazepa II. 
s-au dat în folosință noi spatii 
comerciale și grădinițe pentru 
copii. (Ștefan Dimitriu).

podării izolate în satul de reședință, 
efectuarea unor lucrări de îmbună
tățiri funciare pe circa 100 hectare 
de terenuri degradate, reperimetrarea 
satelor componente, trebuie ca in 
viitor să se insiste și mai mult asu
pra transpunerii in fapt a actualelor 
comandamente privind folosirea pă- 
mîntului. Pentru că numai așa. prin 
această concentrare si comasare, co
muna va dobîndi toate condițiile 
pentru extinderea eficientă a dotă
rilor existente astăzi in centru — 
apă curentă, străzi pietruite si asfal

tate etc. — cunoscînd o intensifi
care si mai puternică a vieții sale 
economice, sociale și culturale.

ORICE COMUNA POATE DE
VENI... MODEL. Și în celelalte co
mune propuse să devină model — 
din județul Bacău — am consemnat 
unele realizări deosebite în privința 
sistematizării ca. de pildă, importan
tele mutații urbanistice de la Secu- 
ieni (blocuri de locuințe, apă curen
tă și canalizare, racordare la rețeaua 
telefonică interurbană), sau primele 
înfăptuiri edilitar-go'spodăresti de la 
Orbeni : alinierea și inlocuirea unor 
garduri, renovarea unor clădiri, 
strămutarea unor locuințe risipite in 
afara perimetrului construibil și 
altele.

în cazul ac.estor comune, pentru 
care acoperirea denumirii de „mo
del" este încă un deziderat, un in
teres mai larg prezintă modul în

Prin bună organizare și disciplină tehnologică strictă

PRODUCȚII TOT MAI MARI 
DE CĂRBUNE

întreprinderea minieră Rovinari. 
unitate reprezentativă a industriei 
extractive romanești, este chemată să 
asigure in acest prim an al cincinalu
lui peste 20 la sută din producția de 
lignit energetic a tării. Această sar
cină majoră, de inaltă răspundere 
muncitorească, este pe deplin reali
zabilă dacă avem in vedere puternicul 
potential tehnic concentrat in acest 
perimetru nșinier — excavatoare cu 
rotor, mașini de haldat. peste zeci de 
kilometri de transportoare ou bandă 
și alte dotări la nivelul tehnicii ..de 
virf" — si. mai ales, capacitatea co
lectivului său. de aproape 4 000 de 
oameni, care nu o dată a făcut do
vada puterii sale de a se mobiliza 
exemplar pentru a da patriei tot mai 
mult cărbune. în această Perioadă, 
termocentralele au nevoie de tot mai 
mult cărbune, atit pentru satisfacerea 
consumului zilnic, cit si pentru cre
area stocurilor de rezervă necesare 
pe timp de iarnă. Cum răspunde a- 
cestui deziderat colectivul de munca 
de Ia Rovinari. ce acțiuni se între
prind și ce probleme trebuie soluțio
nate pentru impulsionarea ritmului 
extracției ?

Fiecare excavator — 
la potențialul maxim I

De la începutul anului pină în pre
zent. minerii de la Rovinari au asi
gurat excavarea și transportul unei 
cantități totale de peste 32 milioane 
metri cubi masă minieră, situîndu-se 
din acest punct de vedere aproape de 
nivelul sarcinilor de plan. In acest 
volum este inclusă si o cantitate de- 
7 milioane tone cărbune, producție 
extrasă și livrată beneficiarilor. Cu 
toate aceste realizări, nici una din 
cele patru cariere mari nu și-a înde
plinit integral planul la producția de 
cărbune, totalizînd pînă la această 
dată o restantă de 2 milioane tone. O 
primă explicație a acestei situații o 
constituie creșterea continuă a canti
tății de descopertă, sporirea volumu
lui de excavatii la steril neatrăgînd 
după sine și o creștere corespunză
toare a cantității de cărbune extras.

— Această stare, reală de altfel, nu 
este si nu poate fi pentru noi o justi
ficare — ne-a spus directorul între
prinderii. inginerul Nicolae Bercea. 
Este un lucru bine știut că. o dată cu 
avansarea excavatiilor. crește și ra
portul de descopertă. Noi. cei care 
organizăm si conducem procesul de 
producție, de la șeful de echipaj pină 
la director, sintem datori să asigu
răm condiții pentru folosirea la capa
citate a complexelor de carieră, ceea 
ce garantează realizarea integrală atit 
a volumelor de steril, cit și a canti
tății de cărbune planificate. Am făcut 
o seamă de progrese in acest sens. 
Mai sint insă mari resurse. cu deose
bire in direcția valorificării cit mai 
depline a potențialului uman de care 
dispunem. Pentru că. folosind mai 
bine oamenii, reușim să punem mai 
bine în valoare si potențialul de pro
ducție al utilajelor.

— Mai concret spus, cum explicați 
această corelație ?

— Pentru bunul mers al extracției, 
hotăritoare este menținerea in func
țiune, cit mai mult timp, a circuite

care urmează să se acționeze, pro
gramele complexe ce s-au elaborat 
pentru fiecare în parte, sub îndru
marea secției de arhitectură și sis
tematizare a consiliului popular ju
dețean cu concursul/altor foruri ju
dețene. Cum sprijinul respectiv este 
de ordin organizatoric,' activitatea 
concretă pentru transformarea comu
nei intr-o localitate rurală de refe
rință. din exemplul căreia să se 
inspire și alții, rămîne. practic. în 
șeama organelor locale, a cetățeni
lor comunei.

La Orbeni. de pildă, sarcini deo
sebite se stabilesc prin programele 
respective in privința restructurării 
propriu-zise a comunei. Cu toate că 
localitatea este alcătuită numai din 
două sate, se impune reducerea pe
rimetrului său construibil și concen
trarea locuințelor. Cu deosebire va 
fi restrîns satul Scurta, care, in ciu
da numelui. Se întinde pe nu mai 
puțin de 11 km. în plus, mai exis
tă un număr mare de gospodării ri
sipite. care urmează să fie mutate 
în satul de reședință, unde un alt 
obiectiv de viitor este realizarea cen
trului civic.

Așadar, unele comune desemnate 
să devină model sint localități... o- 
bișnuite. Aceasta înseamnă, pe de 
altă parte, că ori<;e altă comună poa
te să ajungă o localitate exemplu în 
privința sistematizării și în toate ce
lelalte domenii. De aceea, se poate 
spune că desemnarea citorva comu
ne in fiecare județ ce trebuie să a- 
jungă in scurt timp cu adevărat 
..model" constituie. în fapt, o che
mare la întrecere, o formă stimu
lativă de intensificare a dezvoltării 
satului socialist, prin aportul sporit 
al deputaților si cetățenilor, prin in
tensificarea eforturilor proprii în 
baza actualelor cerințe ale sistema
tizării localităților.

Ian MARIN 
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii“ 

lor tehnologice. Aceasta depinde de 
munca fiecărui colectiv, dar mai ales 
de activitatea excavatoristului. a ce
lui care comandă rotorul. Intervin 
uneori o seamă' de deficiente meca-, 
nice, electrice, de altă natură. Dar 
nu toți.excavatoriștii reușesc să men
țină funcționarea constantă a utila
jului la o capacitate optimă de 1 000 
metri cubi pe oră. deși 2—3 excava
toare depun pe același transportor. 
Fluctuațiile de capacitate conduc de
seori la ruperea benzilor de cauciuc, 
la alte defecțiuni care- perturbă în
treaga activitate. De aceea. în munca 
de pregătire a oamenilor, punem ac
cent cu deosebire pe capacitatea de 
a stăpîni rotorul, pe formarea unor 
excavatoriști cu o înaltă conștiință 
politică și profesională.

Aprecierea directorului unității se 
dovedește a fi cit se poate de justă : 
pe 9 luhi, indicele de folosire inten
sivă a excavatoarelor cu rotor este

La întreprinderea 
minieră Rovinari

de 84,7 la sută, iar cel extensiv de 57 
la sută (planificat — 65,5 la sută). 
Numai p«5 seama nerealizării capaci
tății orare. în primul semestru s-a 
pierdut o producție de 3,2 milioane 
metri cubi masă minieră și o re
zervă activă de peste 800 000 tone 
cărbune.

Experiența fruntașilor, 
neîntirziat generalizată

— Pornind de Ia cerința recuperării 
restantelor și realizării integrale a 
sarcinilor de plan ce le revin în acest 
an — ne-a relatat tovarășul Dumitru 
Danciu, președintele comitetului sin
dicatului — în luna mai am lansat 
întrecerea pentru obținerea titlului de 
..Echipaj și. linie tehnologică model". 
Acesta presupune ca fiecare formație 
de producție să excaveze lunar can- 
tităti-record — de peste 400 000 metri 
cubi la excavatoarele mari si peste 
150 000 metri cubi la cele mici. în 
acest fel. concretizăm și o seamă de 
acțiuni din programul de creștere a 
productivității muncii. Un prim re
zultat al acestei întreceri minerești 
este faptul că în luna mai am înre
gistrat o producție de cărbune record 
de peste 1‘ milion tone. Mai mult, de 
atunci cinci formații — conduse de 
Constantin Căldărușe, Ion Cucu, Cos- 
tică Vlădoianu, Gheorghe Lăcătușu și 
Gheorghe Bobei — depășesc lunar 
producțiile prevăzute pentru a ob
ține titlul de ..echipaj model". Secre
tul acestor performanțe ? Ordinea și 
disciplina. ,gțija plină de răspundere 
pentru înțțeținerea si folosirea judi
cioasă a utilajelor.

Iată ce ne-a relatat în acest sens 
unul dintre performeri, excavatoris- 
tul Ion Cu cu :

— Lucrez de peste 10 ani în cariera 
Rovinați-Eșt, una din cele mai com
plexe exploatări din bazinul rovi- 
nărean... țții cunosc bine echipajul, 
întregul colpctiv de pe linia tehnolo

Muncă, ordine și disciplină
(Urmare din pag. I)

șantiere și pentru punerea in funcțiune 
la termen a tuturor obiectivelor pro
ductive planificate. Nici o problemă 
nu trebuie aminată, lăsată la o par
te. pentru că practica a dovedit că 
orice amănunt uitat se „răzbună", 
devine o adevărată „buturugă mică". 
Iar de fiecare dată, cind pe un șan
tier sau altul este resimțită lipșp u- 
nui utilaj sau a unui material oare
care de construcții, concluzia poate 
fi desprinsă fără echivoc : cineva nu 
și-a făcut datoria, o verigă din „lan
țul" răspunderilor a slăbit, nu mai 
funcționează normal.

Insistăm asupra acestor chestiuni 
deoarece ne aflăm intr-o- perioadă 
în care, atit bătălia pentru realizarea 
integrală a prevederilor planului de 
investiții pe acest an, cit și pregăti
rea lucrărilor din anul viitor au atins, 
in toate ramurile și sectoarele eco
nomiei naționale, o intensitate ma
ximă. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al III- 
lea Congres al oamenilor muncii, „se 
impun măsuri hotărite, in toate sec
toarele, pentru buna gospodărire, cu 
maximum de eficientă a investițiilor, 
pentru reducerea costurilor investi
țiilor și creșterea eficientei fiecărui 
leu investit". Sint sarcini complexe 
deosebit de mobilizatoare, care pre
supun eforturi corelate, spirit de or
dine și înaltă disciplină la toate ni
velurile și eșaloanele, o muncă rit
mică, continuă și . exigentă, în care 
nu-și au loc justificările și păsuirea 
tacită a minusurilor proprii sau din 
activitatea celorlalți factori din acest 
domeniu.

Pe cele mai multe șantiere, cum 
sint cele ale combinatelor de utilaj 
greu din Cluj-Napoca și Iași, cen
tralele termoelectrice <jin București, 
Suceava și Iași, întreprinderea de 
rulmenți din Alexandria. Combina
tul chimic din Drobeta-Turnu Seve
rin șl altele, trecerea cu succes a 
examenului de punere în funcțiune 
este condiționată de montarea unui 
mare volum de utilaje tehnologice. 
Ne putem face, deci, o imagine des
tul de cuprinzătoare asupra direc
țiilor imediate de acțiune : ritm ra
pid dc lucru, in creștere permanentă, 
calitate ireproșabilă a lucrărilor, in
diferent că este vorba de montarea 
unor utilaje de zeci de tone sau de 
diferite piese mărunte.

Prima și cea mai importantă con
diție pentru reușita acestor eforturi 
constă in lichidarea restanțelor in 
livrările de utilaje. îndeplinirea 
acestei cerințe echivalează cu asu
marea cu maximă răspundere de 
către toți furnizorii restanțieri și, în
deosebi, de către întreprinderile de 
mașini grele și de mecanică pentru 
utilaj chimic din București, „Eiec- 
troputere" din Craiova și de' rulmenți 
din Brașov, „Independența" din Si
biu și de utilaj chimic din Făgăraș, 
a tuturor responsabilităților privind 
inventarierea utilajelor restante, in
troducerea lor în fabricație, urmări
rea execuției grabnice și expedierea 
lor cu aceeași rapiditate pe șantiere. 
Este cît se poate de evident că hotă- 
rîtoare în acest sens sint munca oa
menilor, capacitatea lor de a acționa 
cu energie și responsabilitate pentru 
transpunerea în practică a tuturor 
programelor de măsuri stabilite în 
acest scop.

Cerință perfect valabilă atit pen
tru constructori și montori pe șantie

gică a excavatorului 1 400-01. Fiecare 
dintre noi avem responsabilități pre
cise și facem totul pentru a ne in- 
deplini. fie zi. fie noapte, sarcinile de 
serviciu. Efectuăm la timp și de bună 
calitate reviziile și reparațiile la uti
lajul conducător și manifestăm toată 
grija pentru controlul și întreținerea 
circuitului de transport, de la rotor 
pină la punctul de haldare. Știm că 
sintem datori să dăm tării cantităti 
cit mai mari de cărbune, dar dispu
nem de tot ce este necesar și,facem 
totul pentru a ne îndeplini cu cinste 
această sarcină.

De la cariere 
la termocentrală - 

pe drumul cel mai scurt
75 la sută din producția totală a în

treprinderii miniere Rovinari este 
destinată consumatorului din zonă — 
Termocentrala Rogojelu. Moderniza
rea transportului prin circuite cu 
benzi magistrale, permite ca produc
ția curentă de lignit să fie rapid ex
pediată in depozitele termocentralei. 
Dar cu toate că producția de lignit nu 
este realizată la nivelul prevăzut, 
termocentrala nu a putut primi decit 
50 la sută din cantitatea realizată, da
torită nefunctionării la capacitate a 
grupurilor energetice. O parte din 
cărbune a trebuit să fie expediat, cu 
vagoane pe calea ferată, către alti be
neficiari. ceea ce a necesitat cheltu
ieli în plus. Mai mult, datorită pre-, 
luărilor reduse, deseori a trebuit ca 
excavatoarele să fie comutate de pe 
fluxul de cărbune pe cel de steril, 
l’apt ce a diminuat ritmul extracției. 
Este o problemă care trebuie să-și 
găsească imediat soluționarea. în in
teresul reciproc al celor două mari 
unități vecihe. Cum vor acționa iii 
continuare minerii ?

— Sintem pregătiți, ne-a precizat 
tovarășul Gheorghe Culina. secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii miniere Rovinari. să învin
gem neajunsurile proprii, să ridicăm 
nivelul extracției, pentru a asigura 
cărbunele necesar si de bună calitate 
beneficiarilor noștri. Dispunem deja 
de o rezervă activă descopertată de 2 
milioane tone cărbune. Continuăm cu 
intensitate lucrările din programul 
pregătirilor de iarnă, punînd accent 
pe amenajarea drumurilor de acces, 
executarea drenajelor si canalelor da 
evacuare a apei. întreținerea trepte
lor de lucru. încheierea reparațiilor 
anuale și asigurarea pieselor de 
schimb. Cpmuniștii din activul de 
partid sint repartizați pe obiective si 
lucrări cu sarcina de a asigura buna 
organizare, conducerea și controlul 
activității la locul de muncă. Pe a- 
ceastă bază, vom impulsiona extrac
ția. asigurind mărirea rezervei active, 
concomitent cu producerea și livrarea 
ritmică a unei cantităti zilnice de 
peste 30 000 tone, cărbune. îmbunătă
țind activitatea ■ la nivelul fiecărei 
linii tehnologice, vom crea premise 
reale pentru a realiza in întregime 
vplumul de masă minieră prevăzut 
pentru anul 1986.

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scînteii*

re, chemați să supună unei analize 
aprofundate și responsabile activita
tea desfășurată pină acum, pentru a 
desprinde și aplica noi măsuri subor
donate accelerării vitezei zilnice de 
lucru. Indiferent de natura lor, toate 
aceste măsuri trebuie să țintească 
către organizarea mai riguroasă a 
muncii, întărirea ordinii și discipli
nei în muncă, aprovizionarea ritmică 
cu cantități suficiente de materiale, 
precum și folosirea cu randament 
maxim a utilajelor de execuție./Tot
odată, accelerarea ritmului de mon
taj presupune din partea unităților 
de specialitate preocupări mai insis
tente pentru promovarea unor meto
de de execuție capabile să contribuie 
la scurtarea substanțială a ciclurilor 
de montaj.

Concomitent cu eforturile pentru 
realizarea in bune condiții a planu
lui din acest an, pregătirea investi
țiilor din anul 1987 ocupă un loc tot 
mai important in preocupările facto
rilor din acest domeniu. în această 
activitate complexă, bine determina
tă și în intregime premergătoare 
executării lucrărilor pe șantiere, ro
lul beneficiarilor și titularilor de in
vestiții, al proiectantelor este pri
mordial și hotăritor. Ei au datoria 
să analizeze temeinic necesitatea și 
oportunitatea lucrărilor, să le funda
menteze sub aspect tehnic și econo
mic, precizînd complet tehnologiile 
de producție și asigurind în totalita
te mașinile și utilajele aferente, cele
lalte condiții de lucru pe șantiere. 
De exactitatea calculelor făcute, de 
calitatea soluțiilor adoptate vor de
pinde, ulterior, într-o măsură deci
sivă, obținerea costurilor și eficienței 
preconizate în activitatea de inves
tiții. în spiritul exigențelor și sarci
nilor formulate de secretarul general 
al partidului la cel de-al III-lea Con
gres al oamenilor muncii, accentul 
pus pe creșterea în ritm inalt a efi
cienței investițiilor trebuie să-și gă
sească corespondent in primul și în 
primul rind in alegerea celor mai 
avansate tehnologii, in producerea și 
dotarea noilor unități cu cele mai 
performante utilaje și nicidecum, in 
preferința pentru construirea, cu 
orice preț, de spații inutile, veritabile 
hangare, utilizate doar în mică parte. 
Mașinile și utilajele sint cele care 
dau efectiv producție și nu zidurile 
sau clădirile, oricît de arătoase ar fi 
acestea din urmă.

Problemele și greutățile Intimpi- 
nate în cursul acestui an se cer su
puse unei analize critice profunde, 
transformate intr-un prilej de învă
țăminte. Așa cum experiența poziti
vă. rezultatele valoroase, soluțiile 
moderne adbptate trebuie larg cu
noscute și generalizate. Ridicarea' la 
noi cote călitative a activității din 
investiții este strîns legată de creș
terea răspunderii individuale și co
lective în rindul factorilor din acest 
domeniu, al personalului muncitor 
din întreprinderile furnizoare și de 
pe șantiere. Militînd cu fermitate 
pentru întărirea responsabilității, 
disciplinei și ordinii, programarea și 
desfășurarea chibzuită a lucrărilor, 
organizațiile de partid sint chemate 
să imprime pretutindeni, la toate ni
velurile, un stil de muncă dinamic, 
operativ, eficace, capabil să garan
teze că toate greutățile și lipsurile 
constatate în procesul de realizare a 
noilor investiții vor fi rapid și defi
nitiv înlăturate.

schitelor.de
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, al Comi
tetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a 
Republicii Populare Chineze, al Guvernului Republicii Populare Chineze si 
al poporului chinez, vă exprimăm dumneavoastră, Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
precum și poporului român sincere mulțumiri pentru telegrama de felici
tare adresată cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze.

Intre cele două partide și țări, intre popoarele Chinei și României s-au 
statornicit relații tradiționale de solidaritate strînsă și colaborare priete
nească. Sîntem ferm convinși că prin eforturi comune aceste relații se vor 
bucura de o dezvoltare stabilă, multilaterală si de lungă durată.

Folosind acest prilej, urăm poporului frate român să obțină, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, noi și tot mai mari realizări în opera de înflorire con
tinuă a României socialiste.

HU YAOBANG LI XIANNIAN
Secretar general Președintele

al Comitetului Central Republicii Populare Chineze
al Partidului Comunist Chinez

ÎN AGRICULTURĂ

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU TRANSPORTUl 
ȘI DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE
ARAD: Alături de autocamioaneatelajele '

PENG ZHEN
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale , 

a Reprezentanților Populari 
* Republicii Populare Chineze

Sosirea în Capitală a delegărilor la ședința Comitetului 
miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în cursul zilei de luni au sosit 

în Capitală, pentru a participa la 
ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia : 
Bohuslav Chnoupek. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste Cehoslovace ; Oskar Fischer, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane : Ma
rian Orzechowski. ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Polone ; Peter Vârkonyi, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Ungare ; E. A. Șevardnad-

tv
______ u.--------------------
20,00 Telejurnal
2d,15 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare (color). Experiența 
fruntașilor — s-o cunoaștem, s-o 
generalizăm ! Episodul 10

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 octombrie (ora 20) — 17 
octombrie (ora 20). în țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, dar rece 
■în primele nopți în estul și centrul 
țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi izolate, în a doua parte a interva
lului in regiunile sudice. , Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi

Cultul
(Urmare din pag. I)
ritoare. Nici aceștia nu trebuie to
lerați. și ei trebuie criticați, îndem
nați. ba chi.ar obligați să facă.

Desigur, cine face poate să și 
greșească. Bineînțeles, nu-i obli
gatoriu. Unii sînt convinși chiar că 
omul poate și nu trebuie să gre
șească. Ar fi frumos. dar... errare 
humanum est, a greși e omenește. 
Unii greșesc pentru că șe pri
pesc ; incercind să se grăbească 
prea tare sfirșesc prin a isprăvi 
prea tîrziu. Apoi se căiesc : ..Noi 
am vrut să iasă bine, dar...“. Alții 
greșesc pentru că nu gindesc și se 
scuză : „Greșește și cel mai înțe
lept dintre înțelepți*'. Inventează 
motivații : „Dacă nu greșești nu 
te înveți minte**. Pornind de la 
„cine muncește greșește** unii au 
tras concluzia că cea mai bună so
luție pentru a scăpa de eroare ar 
fi aceea de a încrucișa brațele. 
Eroarea este evidentă.

„Dacă ne propunem să fău
rim o societate revoluționară 
nouă — spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aecretarul ge
neral al partidului — să transfor
măm structura și întreaga viață 
socială a țării, trebuie să începem 
prin a ne propune să ne transfor
măm pe noi înșine, să transformăm 
omul chemat să realizeze aceste 
schimbări revoluționare tn țara 
noastră ! Nu trebuie să ne fie de
loc jenă să recunoaștem că. pe 
lingă multe lucruri bune pe care 
le avem și pe care trebuie să le 
dezvoltăm, avem și lucruri rele, de 
care trebuie să ne debarasăm și — 
trebuie să spunem deschis — să 
luptăm împotriva lor. A fi comu
nist, a fi luptător pentru socia
lism, pentru o societate nouă, re
voluționară, înseamnă a te hotărî 
să te debarasezi de toate relele 
trecutului, atit în concepție, cît și 
în felul de a munci și trăi, a-ți 
Însuși concepția nouă, revoluțio
nară, felul nou de a trăi si 
munci !**.

înțelepciunea cuprinsă !n acest 
îndemn, unii, o minoritate, au în
cercat s-o interpreteze în folosul 
lor. Probabil că și-au zis : ..Dacă 
cine muncește greșește atunci gre
șim, ne recunoaștem greșeala și- 
am scăpat cu fața curată**. Uitînd 
sau nevrînd sâ-si aducă aminte că 
critica și autocritica sînt principa
lele noastre arme de îndreptare, a 
fiecăruia In parte și a tuturor la

CLUJ : în organizarea Comite
tului de cultură și educație socia
listă al județului Cluj și a Asocia
ției scriitorilor clujeni s-a desfă
șurat tradiționala manifestare „Zi
lele Octavian Goga". circumscrisă 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Cu acest prilej, la 
Cluj-Napoca ati avut loc simpozioa
nele „Universalitate și specific na
țional in poezia lui Octavian Goga" 
și „Etic și estetic în poezia română 
contemporană", cu participarea 
unor scriitori clujeni și din alte 
centre ale țării, si s-au decernat 
premiile concursului de creație li
terară. (Marin Oprea).

MUREȘ. în holul Teatrului Na
țional din Tîrgu Mureș a fost ver
nisată o amplă expoziție fotodocu- 
mentară intitulată „Cultura mate

ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

ze. ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste ; Marii Ivanov, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de loan Totu, ministrul afacerilor ex
terne, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la M.A.E., Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți ambasadorii ță
rilor respective acreditați la Bucu
rești.

20,30 Teatru TV (color). „Patima fără 
sfirșit“, de Horia Lovinescu. Cu : 
Mircea Albulescu, Mircșa Anghe- 
lescu, Dragoș Pîslaru, Gilda Ma
rinescu, Mirela Gorea, Jeannine 
Stavarache, Ioana Bulcă, Gelu 
Nițu, Traian Stănescu, Constantin 
Dinulescu, Adrian Georgescu. Re
gia artistică: Cornel Todea.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

nus 2 șt plus 8 grade, mai coborîte în 
nordiil și centrul țării în primele nopți, 
dar mai ridicate în vest și sud-vest, 
iar cele maxime, în general, între 13 
și 23 ele grade., Local, în nordul și cen
trul țării, precum și în zonele subcar
patice se va produce brumă. Dimi
neața. pe alocuri, se va semnala ceață, 
în București : Vremea va predomi
nant frumoasă, cu cerul văriabil, fa
vorabil ploii in a doua parte a interva
lului. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vdr oscila 
între 4 și 7 grade, iar cele martitne în
tre 18 și 21 grade. Dimineața^ ceață 
slabă.

muncii
un loc — că aceste drepturi și în
datoriri sînt eficiente doar cițțcon- 
diția dovedirii unei sincerități to
tale, ei au deturnat înțelesurile 
etice adinei ale celor două noțiuni 
spre limanurile vorbelor lipsite de 
viață, calpe, neacoperite de fapte. 
Frecventind această veritabilă școa
lă care este critica și autocritica 
unii au încercat — un timp le-a 
și reușit — să le folosească drept 
monede cu care să-și cumpere in
dulgența societății. Alții, oameni 
cu funcții de răspundere, au fost 
tentați la un moment dat să crea
dă că ei s-ar situa în afara rigo
rilor criticii și autocriticii. în afara 
prevederilor din Statutul partidu
lui.

Pentru a împrăștia confuziile. Ia 
Ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 
6 februarie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spue clar : 
„Trebuie să înțelegem că nu ne 
mai putem mulțumi cu declarații, 
cu faptul că unii tovarăși spun 
-recunosc că sînt vinovat, recu
nosc că nu am făcut aceasta». Nu 
putem conduce economia cu ase
menea poziții ! Trebuie înțeles □ 
dată că, fiecare unde este pus, 
unde i s-a încredințat o sarcină, 
trebuie să acționeze pentru a-și 
îndeplini în cele mal bune con
diții misiunea încredințată", iar la 
încheierea, lucrărilor Congresului 
al III-lea al oamenilor muncii, se
cretarul general al partidului a 
precizat din nou, adresîndu-«e tu
turor : „Nu sînt suficiente recu
noașterea lipsurilor, critica și auto
critica. E foarte important spiritul 
critic și autocritic, dar nu este 
suficient. Nu ne mai putem mul
țumi numai cu critica si autocri
tica. Sînt necesare fapte, acțiuni 
pentru înlăturarea lipsurilor si 
pentru buna desfășurare a întregii 
activități ; altfel critica și autocri
tica se transformă într-o dema
gogie — să mă scuzați, dar asta 
este realitatea — si nu mai devine 
forța care să pună in mișcare ener
giile creatoare. Numai acțîonind 
cu toată hotărîrea, intr-un spirit 
nou, revoluționar, vom face ade
vărata critică și autocritică. Să fa
cem critică și autocritică prin 
fapte, prin realizări. Așa vom de
monstra că lucrăm ca revoluțio
nari, ca adevărați comuniști !".

Deci, faptele — aceasta este ade
vărata demonstrație a spiritului 
autocritic.

CARNET CULTURAL

rială și spirituală a geto-dacilor 
— expresie a unul înalt grad de 
organizare statală**. Despre sem
nificația luptei geto-dacilor pentru 
libertate și independență au vorbit, 
cu acest prilej, istorici, arheologi 
și muzeografi. Organizată de Com
plexul muzeal Mureș, expoziția va 
fi itinerată, în perioada următoare, 
în principalele centre rurale ale 
județului, precum si în orașele Si
ghișoara, Reghin, Luduș. Sovatași 
Timăveni. (Gheorghe Giurgiu).

GALAȚI. La Galeriile de artă 
din municipiul Galați a avut loc

Domnului JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general al Organizației Națiunilor Unite

NEW YORK
In legătură cu realegerea dumneavoastră ca secretar general al Orga

nizației . Națiunilor Unite doresc să vă adresez calde felicitări. împreună cu 
cele mai bune urări de succes in această inaltă funcție.

îmi exprim convingerea că Organizația Națiunilor Unite, prin efor
turile și contribuția tuturor statelor, va exercita un rol tot mai activ în 
viața internațională, în dezbaterea și soluționarea problemelor majore ale 
lumii contemporane, în făurirea unei lumi a păcii, colaborării și înțelegerii 
intre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

, , Republicii Socialist^ România

Convorbiri pe probleme ale colaborării 
între tineretul român și tineretul egiptean
Luni după-amiază, tovarășul NiCu 

Ceaușescu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, s-a întilpit cu Abdel 
Ahad Gamal El-Bin, președintele 
Consiliului Suprem pentru Tineret 
și Sport din Republica Arabă Egipt, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră la invitația Uniunii Tinere
tului Comunist.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre tineretul român și 
tineretul egiptean, care se dezvoltă 
în spiritul relațiilor tradiționale din

In județul Botoșani s-a încheiat semănatul griului
Oamenii muncii din agricultura ju

dețului Botoșani au încheiat semă
natul griului pe întreaga suprafață 
planificată.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România^ Comitetul județean 
Botoșani al P.C.R. subliniază că or
ganele și organizațiile de partid, co
muniștii, toți lucrătorii ogoarelor ac
ționează în prezent pentru efectua
rea în cele mai bune condiții a ce

Cronica zilei
între 8—13 octombrie a.c. a vizi

tat țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R., o delegație a Partidului 
Congresului din Malawi, condusă de 
B. Kapicira Banda, membru al Co
mitetului Național Executiv al parti
dului, ministrul silviculturii și re
surselor naturale.

în timpul șederii în România, de
legația a avut convorbiri la o serie 
de ministere în ,probleme ale cola

Festivalul cintecului ostășesc 
„Te apăr și te cint, patria mea!“

Seria celor trei concerte de cin- 
tece patriotice, muzică ușoară și 
marșuri ostășești din cadrul celei 
de-a VIII-a ediții a Festivalului cin- 
tecului ostășesc „Te apăr și te cint, 
patria mea 1“ s-a încheiat duminică 
dimineață la sala Radioteieviziunii. 
Un numeros public, juriul, alcătuit 
din personalități ale vieții noastre 
artistice, au urmărit cu inheres toa
te momentele acestei manifestări de 
prestigiu, care, și de această dată, 
și-a afirmat nobilul țel de a lansa 
creații cu o pregnantă tematică pa
triotică și revoluționară, inspirate 
și vibrante compoziții Închinate co
mandantului suprem, partidului, bra
vilor osteni ai țării, gliei strămoșești, 
vetrei1 străbune care și-a crescut fiii 
in respect pentru faptele de vitejie 
ale sutelor de mii de eroi necunos- 
cuți ’ care au știut să apere de vi
tregiile istoriei pămintul . româ
nesc... Este interesant de știut că 
pe adresa concursului au sosit 410 
creații, purtind 290 de semnături, că 
din cele 67 de piese intrate în faza 
finală, cu siguranță, multe vor că
păta largă audiență, vor fi incluse 
în repertoriul permanent al forma
țiilor ostășești — acestea alcătuind, 
de fapt, principalul beneficiar, lor, 
ostașilor țării, fiindu-le adresate 
compozițiile, toate momentele mu
zicale. De asemenea, pînă la afla
rea rezultatelor, putem aprecia, ca 
notă generală, excepționala prezen
tare a întregului program, și în pri
mul rînd deosebita ținută interpre
tativă. Este vorba de seriozitatea tu

INFORMAȚII SPORTIVE
POPICE. Ediția din acest an a 

„Cupei campionilor europeni" la po
pice s-a încheiat duminică la Szeged 
(Ungaria) cu un remarcabil succes al 
sportivilor români, care au cucerit 
trofeul pus în joc atît la masculin, 
prin formația Aurul Baia Mare, cit 
și la feminin, prin echipa C.S.M. E- 
lectromureș Tîrgu Mureș. In compe
tiția masculină. Aurul Baia Mare a 
totalizat 10 834 p.d., întrecind în cla
samentul final, detașat, formația 
vest-germană Olympia Moerfelden 
(10 667 p.d.) și pe Mevestceak Zagreb 
(10 648 p.d.). La feminin, componen
tele echipei C.S.M. Electromureș Tîr
gu Mureș au realizat 4 996 p.d.. fiind 
urmate de Delp Szeged (Ungaria) — 
4 978 p.d. și Rijeka (Iugoslavia) — 
4 976 p.d.

FOTBAL • Meciurile etapei a 8-a 
a Campionatului diviziei A la fotbal 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Victoria — Dinamo 1—1 (0—0), 
Oțelul — Sportul studențesc Bucu
rești 0—1 (0—0), Petrolul — Gloriă 
Buzău 3—0 (0—0), F.C. Argeș — Ra
pid 1—0 (1—0), Corvinul — Jiul 3—0 
(2—0), Steaua — F.C.M. Brașov 2—0 
(0—0). Universitatea Craiova — Fla
căra 3—0 (1—0), Universitatea Cluj- 
Napoca — S.C. Bacău 3—0 (1—0), 
Chimia — F.C. Olt 1—2 (1—0). In 

o atractivă manifestare cultural- 
artistică desfășurată sub genericul 
„Cîntecul patriei, cîntecul păcii", 
în ambianta lucrărilor de pictură 
și grafică semnate de Pașa Smir
nov, artist plastic gălătean, și în 
prezenta unui numeros public, a 
avut loc un recital de muzică și 
poezie dedicat Anului Internațio
nal al Păcii. (Ștefan Dimitriu).

ARAD. La Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Arad a 
avut loc prima ediție a expoziției 
republicane de istorie poștală. Au 
fost reunite cele mai valoroase 

tre cele ‘două țări și popoare, pe baza 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și Hosni 
Mubarak, președintele Republicii 
Arabe Egipt.

Cu același prilej, s-a realizat un 
schimb de opinii cu privire la unele 
probleme actuale ale mișcării inter
naționale de tineret, șubliniindu-se 
rolul important care revine tinerei 
generații în lupta popoarelor pen
tru pace, libertate și independență 
națională, pentru edificarea ' unei 
lunii mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

lorlalte lucrări agricole de sezon. în 
telegramă este exprimat angajamen
tul de a asigura, in spiritul indica
țiilor secretarului general al parti
dului. perfecționarea întregii activi
tăți. valorificarea experienței înain
tate a județelor și unităților agrico
le fruntașe. în așa fel incit în anul 
1987, in întregul cincinal, agricultu
ra botoșăneană să ocupe un loc de 
frunte in întrecerea dintre județele 
tării, .să-și aducă o cît mai măre con
tribuție la înfăptuirea noii revolu
ții agrare, a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al P.C.R.

borării bilaterale, îndeosebi în do
meniul economic, a vizitat obiective 
sociai-economice din Capitală și ju
dețul Argeș, fiind primită la orga
nele locale de partid și de stat. De 
asemenea, delegația Partidului Con
gresului din Malawi s-a întîlnit, la 
C.C. al P.C.R., cu tovarășul Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

turor celor chemați să împlinească, 
să dea viață acestei manifestări, să 
lanseze — prin talentul și pregătirea 
lor — un nou repertoriu ostășesc : 
de la orchestra și corul ansamblu
lui „Doina** al armatei (dirijor, co
lonel Sergiu Eremia, căpitan Con
stantin Popovici. Gheorghe Popes
cu) și Muzica reprezentativă a ar
matei. la corul Regimentului de gar
dă, corul Școlii militare de muzică, 
cu o hotă specială pentru expresi
vitatea, finețea nuanțărilor, a fra
zărilor dezvăluite de corul ostășesc 
„Albatrosul" (dirijat de Marin Hu- 
dițeanu) și corul de femei-ofițeri al 
Casei Centrale a Armatei și corul 
..Armonia" (dirijate de Silvia Se- 
crieriu) pină la orchestra de es
tradă a Radioteieviziunii. condusă 
de Cornel Popescu, Ca să nu mai 
vorbim de participarea Unor cunos
cut soliști — Lucian Marinescu, 
Dan Zancu. Ionel Voineag (de la 
Opera Română), de succesul „voci
lor" tinere ale muzicii ușoare : Ma
rina Scupra. Adrian Daminescu, 
Anca Țurcașiu, Marina Florea etc. 
O remarcabilă reușită, deci, a tu
turor forțelor interpretative, a or
ganizatorilor, împlinirea cu respect 
a misiunii ce le-a fost încredințată.: 
luminarea paginilor de muzică co
rală. patriotică, a marșurilor, a com
pozițiilor de muzică ușoară — vi
brante creații ce vdr aduce o nouă 
tinerețe repertoriului formațiilor os
tășești.

Smaranda OTEANU

clasament, pe primul loc se află în 
continuare Steaua, cu 15 puncte, ur
mată de Dinamo (11 p), Petrolul și 
F.C. Olt (cite 10 p) etc. • Comen- 
tind meciul Franța — U.R.S.S., din 
cadrul preliminariilor Campionatului 
european de fotbal, agenția France 
Presse notează: „Echipa Franței, în
vinsă pentru prima dată in meci ofi
cial pe „Parc des Princes", cu scorul 
de 2—0, și-a pierdut, practic, șansele 
de a putea să-și apere titlul de cam
pioană a Europei in 1988, în R.F. 
Germania". • La Lisabona, in 
meci contînd pentru preliminariile 
campionatului european de fotbal 
(grupa a II-a), Portugalia — Suedia 
1—1 (0—0).

AUTOMOBILISM. Penultima pro
bă a campionatului mondial de auto
mobilism rezervat piloților de for
mula I. desfășurată la Ciudad de 
Mexico, a fost ciștigată de austriacul. 
Gerhard Berger (..Benetton BMW"), 
cu o medie orară de 193,306 km. L-au 
urmat francezul Alain Prost („McLa
ren") și brazilianul Ayrton Senna 
(„Lotus Renault"). In clasamentul 
general continuă să conducă englezul 
Nigel Mansell (70 puncte), urmat de 
Alain Prost (64 p) și brazilianul Nel
son Piquet (63 p).

colecții filatelice din tară. (Tristan 
Mihuța).

BUZĂU. La Casa de cultură din 
orașul Rînînicu Sărat a fost ver
nisată expoziția de pictură și gra
fică a Asociației artiștilor ama
tori din Buzău. Expoziția este o 
mărturie a căutărilor unei formule 
cît mai expresive privind prezen
tarea efortului plastic depus de 
membrii asociației, reușitele fiind 
convingătoare. (Stelian Chiper).

IALOMIȚA. Foaierul Casei ,de 
cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Slobozia găzduiește expo
ziția de pictură realizată de Victo
ria Runcan. Sînt prezentate ta
blouri cu peisaje industriale, pic
torița etalînd o îmbinare armo
nioasă a culorilor. (Mihai Vișoiu).

Deși este sfîrșit de campanie a- 
gricolă, pe ogoarele județului Arad, 
lucrările continuă să se desfășoare 
intens. Se transportă sfecla de zahăr 
la bazele de recepție și la fabrică, 
unde procesul de industrializare a 
atins ritmul prevăzut. Din grădini 
și livezi se livrează cantități mari 
de legume și fructe. Dar principalele 
forțe sînt concentrate la transportul 
porumbului, pentru a fi pusă- la a- 
dăpost recolta bună din acest an. 
Este și motivul pentru care am ur
mărit desfășurarea acestei impor
tante acțiuni.

Ne aflăm la baza de recepție unde 
livrează produsele unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Sîntana. 
Tovarășul Ion Miroiu, președintele 
consiliului, ne spune că unitățile a- 
gricole situate la distanțe mai mari 
de baza de recepție transportă po
rumbul cu ajutorul camioanelor și 
al tractoarelor cu remorci, iar cele 
apropiate — în principal, cu atela
jele, Ca atare, preluările la fondul 
de stat și, în general, depozitarea 
întregii recolte decurg ritmic. In 
cursul zilelor de sîmbătă și dumi
nică se transportau ultimele canti
tăți la centrele unice de. depozitare. 
„Am realizat o recoltă bună de po
rumb, aproape două vagoane de știu- 
leți la hectar, ne spune Gheorghe 
Goina. președintele cooperativei a- 
gricole Sintana. Acum, preocuparea 
noastră este să-l depozităm în cele 
mai bune condiții, să îndeplinim sar
cinile de livrare- la fondul de stat. 
Faptul că avem un mare număr de 
atelaje cu cai ne permite să trans
portăm în timp scurt și fără pierderi 
întreaga recoltă". Primarul comunei, 
tovarășul loan Goina, demonstrează 
cît de avantajos este faptul că în 
comună există peste 500 de cai. Nu
mai C.A.P. Sîntana are 100 de plat
forme de mare capacitate; alte 50 
aflîndu-se la C.A.P. Comlăuș, iar 30 
la C.A.P. Caporal Alexa. Pe această 
cale, porumbul din. câmp ajunge la 
locul de depozitare în timp scurt.

Pornim pe urmele căruțelor spre 
baza de recepție. Porumbul este 
descărcat operativ și trimis cu ben
zile transportoare în pătule. Ne-am 
interesat de modul cum se acțio

Sîmbătă ne aflăm Ia I.A.S. Prun- 
du. județul Giurgiu. De la Valen
tin Georgescu, directorul unității, a- 
flăm că aici se trag acum ultimele 
brazde la recoltarea porumbului de 
pe cele 4 004 hectare și la însămîn- 
țarea griului pe 3 000 hectare. La 
acea oră a dimineții se aflau 
in cîmp la recoltarea porumbu
lui 62 de combine, 91 de trac
toare cu pluguri, discuri și grape la 
pregătitul terenului, 32 de mașini la 
semănatul griului, o coloană de 46 
autocamioane cu remorci la trans
portul recoltei. Combinele înaintau 
printre lanuri pe un front de lucru, 
de aproape 20 hectare. La fiecare 
oră. din buncăre se revarsă direct 
în remorci peste 70 tone boabe de 
porumb. * Mecanizatorii sînt urmați 
îndeaproape de coloana de autoca
mioane aparținind I.T.S.A.I.A. Giur
giu, care au transportat jn bazele 
unice de depozitare aproape 900 tops 
porumb.

MUREȘ: Ritmul a crescut, dar nu pe măsura posibilităților
în județul Mureș, recoltarea po

rumbului se desfășoară pe ultimele 
suprafețe. Pină în seara zilei de 12 
octombrie, recolta a fost strînsă de 
pe 50 300 hectare — 95 la sută din 
suprafața cultivată. întrucît pe cimp 
se mai află in grămezi cantități 
mari de porumb, în unitățile agri
cole se desfășoară acțiuni energice 
în vederea depozitării în cel mai 
scurt timp a întregii recolte. Ce 
anume s-a întreprins în acest scop 
pe ansamblul județului 1

„Pentru urgentarea acestei lu
crări — ne spune tovarășul Nicolae 
Lobonțiu, secretar al comitetului 
județean de partid — comandamen
tul de transport a inventariat toate 
mijloacele de transport existente în 
județ. Ținînd seama că întreaga ca
pacitate a I.T.A. este destinată a- 
provizionării cu sfeclă a celor două 
fabrici de zahăr din județ, la trans
portul porumbului participă, alături 
de mijloacele I.T.S.A.I.A. și ale 
S.M.A.-urilor, toate atelajele din uni
tăți și ale membrilor cooperatori. 
Astfel, numai cu atelajele reușim să 
transportăm circa 5 000 tone porumb 
pe zi. Aceasta a făcut ca în ultimele 
zile stocul de porumb existent în 
cîmp să scadă foarte mult. Menți- 
nînd un asemenea ritm, în citeva zile 
vom încheia transportul întregii 
cantități de porumb".

TELEORMAN: Se încearcă justificarea a ceea ce nu poate 
fi justificat: lipsa de organizare

Teleormanul se numără printre ju
dețele mari cultivatoare de sfeclă de 
zahăr. Din cele 11 200 hectare ocu
pate cu această importantă plantă 
tehnică s-au recoltat pină în seara 
zilei de 12 octombrie 6 674 hectare. 
Ținînd seama de unele neajunsuri ce 
au existat anul trecut in funcționa
rea fabricii din Zimnicea, la indica
ția comitetului județean de partid 
s-au stabilit din timp programe cu- 
prinzînd măsuri organizatorice me
nite să coreleze mai bine recoltarea 
cu transportul sfeclei de zahăr, ast
fel îneît să se asigure ritmic materia 
primă necesară întreprinderii de in
dustrializare. Capacitatea de prelu
crare a întreprinderii este de 4 000 
tone zilnic, dar muncitorii de aici 
s-au pregătit să lucreze zilnic peste 
acest ritm. Numai că ambițiile lor nu 
s-au potrivit cu realitățile din cîmp. 
Mai exact, nu se respectă zi de zi 
graficele de livrare stabilite. Ca ur
mare, în perioada de cind a început 
industrializarea sfeclei de zahăr nu 
s-a reușit prelucrarea, în medie, de
cît a circa 3 000 tone zilnic. Au fost 
perioade, de exemplu a doua decadă 
a lunii septembrie, cînd unitățile cul
tivatoare abia că au livrat zilnic cîte 
2 500—2 600 tone sfeclă de zahăr.

Este adevărat, în urma intervenției 
hotărîte a comitetului județean de 
partid, în ultima perioadă ritmul li
vrărilor a crescut, ajungind de la 
2100 tone sfeclă de zahăr la 3 811 
tone la sfîrșitul săptăminii trecute. 
Sînt numeroase unități agricole unde 
se lucrează cu toată răspunderea, iar 
graficele întocmite sînt. respectate cu 

nează pentru buna gospodărire a 
porumbului aflat în centrul unic de 
depozitare. Primim amănunte de la 
tovarășul loan Butnaru, șeful bazei. 
La fiecare loc de depozitare a po
rumbului se constată — prin cîntă- 
rire sau cubaj — ce cantități există 
și se iau măsuri pentru buna lui 
păstrare. In aefest fel, se cunoaște în 
orice moment ce cantități s-au depo
zitat și, în funcție de aceasta, sînt 
stabilite destinațiile : fond de stat, 
fond de furaje sau fond de re
tribuire. Procedînd în acest mod, 
produsele sînt conservate mai bine, 
se evită pierderile de orice fel. De 
altfel, așa cum aveam să ne con
vingem la fața locului, porumbul 
așezat în pătule a fost acoperit, iar 
știuleții aflați pe platforma de beton 
sînt luati de benzile .transportoare și, 
în curînd, boabele se. revarsă șuvoi 
în celulele de păstrare.

Mijloacele de transport care cir
culă în aceste zile pe drumurile

Porumbul este depozitat cu grijă la baza de recepție, unde livrează pro
dusele unitățile agricole din consiliul agroindustrial Sintana, județul Arad

GIURGIU: Noaptea, la ora bilanțului
Mergem pe fluxul lucrărilor și o- 

prim la ferma nr. 10. Inginerul Con
stantin Damian, șeftil fermei, con
duce direct lucrările de pregătire a 
terenului pentru semănatul griului. 
Toți mecanizatorii au asupra lor or
dine de lucru cu precizările tehni
ce de rigoare privind timpul dă e- 
xecutat și tehnologia însămînțatului. 
Aici, chiar lingă digul de la Dună
re. pămintul este foarte nisipos — 
precizează interlocutorul nostru. Toc
mai de aceea, aducem unele îmbu
nătățiri calităților fizice ale solului. 
Pe 200 hectare am incorporat res
turi vegetale, tratate cu azotat de a- 
moniu și sare potasică. Aflăm că a- 
ceastă acțiune de înnobilare a so
lului cu materie organică suplimen
tară va continua pe alte 3 000 hec
tare. o dată cu executarea arăturilor 
adinei de toamnă. La fel ca și aici, 
la ferma nr. 6. terenul este pregă
tit . grftdinărește. Semănătorile sint 
reglate pentru rînduri dese de 8,3

La aceste precizări, adăugăm și 
faptul că. pentru a asigura depozi
tarea optimă a recoltei de porumb, 
la nivelul județului au fost organi
zate 43 centre unice de preluare, 
iar în ultimele zile au fost desem
nate și alte spații de depozitare în 
incinta unor unități agricole.

Că în aceste zile se acționează cu 
răspundere pentru ca porumbul să 
ajungă în timp cît mai scurt în 
centrele de preluare aveam să con
statăm în numeroase unități agri
cole din județ. Bunăoară, în cele, 
din consiliul agroindustrial Iernut, 
reținem, întîl de toate, că recolta a 
fost strînsă de pe întreaga supra
față cultivată, de 2 939 hectare. 
„Ne-am organizat munca de așa 
manieră — ne spune Ștefan Laszlo, 
președintele C.U.A.S.C. — îneît a- 
proape tot ce am recoltat într-o zj, 
în aceeași zi să ajungă la întreprin
derea pentru producerea nutrețu
rilor combinate Iernut sau în spa
țiile de depozitare din unitățile de
semnate". Acest lucru a putut fl 
realizat șl pentru că, după cîte am 
constatat, la transportul porumbu
lui din cîmp au fost mobilizate — 
și urmărite îndeaproape cum lu
crează — importante capacități, în
tre care mijloacele auto proprii, 283 
de atelaje, 6 autocamioane cu re
morci de mare capacitate ale 

rigurozitate șl, chiar depășite. Frun
tașe sînt cooperativele agricole de 
producție Buzescu. Siliștea, Orbeas
că, Băbăița. Călinești, „23 August", 
Bragadiru, care au încheiat recolta
rea. Pe ultimele suprafețe se acțio
nează in unitățile agricole din Țigă
nești, Brînceni. Ciuperceni, Moșteni, 
Valea Cireșului. Pentru recuperarea 
întirzierilor, la C.A.P. Guruieni ală
turi de cooperatori lucrează echipe 
de pensionari sau de oameni ai mun
cii din alte unități economice neagri
cole. Cu ajutorul atelajelor, produc- 
tja este transportată la capătul sole
lor de unde autocamioanele o duc 
direct la baza de recepție.

Totuși și în momentul de față — 
așa cum ne spunea inginerul Mihai 
Rusu, director adjunct al întreprin
derii din Zimnicea — in depozitele 
fabricii rezervele de sfeclă de zahăr 
sint foarte mici, aprovizionarea fa
bricii făcîndu-se mai ales din ceea 
ce se descarcă. Două sînt cauzele 
care determină această situație, tn 
primul rind, faptul că într-o serie de 
unități agricole ritmul de lucru se 
menține necorespunzător. La coope
rativele agricole de producție din 
Răsmirești, Dracea, Traian. Lunca, 
Putineiu. Islaz, recolta a fost strînsă 
de pe numai o treime din suprafe
țele cultivate. Neajunsuri se mani
festă în unele cooperative agricole de 
producție șî în ceea ce privește 
transportul producției la bazele de 
recepție. în prezent, în cîmp. în gră
mezi, se află circa 11 100 tone sfeclă 
de zahăr, îndeosebi în consiliile uni

Aradului au o direcție precisă : cen
trele unice de depozitare, unde po
rumbul este conservat cu grijă. 
Despre intensitatea lucrărilor vor
besc cifrele. Astfel, ziua de dumini
că a fost la fel ca multe altele în 
această campanie de toamnă, o zi 
de muncă intensă pe ogoare. Ba, mai 
mult, din anumite puncte de vedere, 
a fost o zi-record. Astfel, duminică 
au fost livrate la fondul de stat 
25 300 tone porumb. Sfecla de zahăr 
s-a recoltat de pe 280 hectare și au 
fost transportate la fabrica de zahăr 
și pe platforme 7 200 tone. Imagi
nea efortului depus se cere însă 
completată cu unele activități din 
hprticultură : duminică s-au recoltat 
1 550 tone de ardei, gogoșari, toma
te. varză, 156 tone struguri și 80 tone 
mere, s-au transportat la depozite 
și piețe 520 tone cartofi.

loan HERȚEG 
Tristan MtHUTA

cm si echipate cu dispozitive de fer
tilizat. Se execută lucrări de foar
te bună calitate. Inginerul Ion Di- 
nescu face precizarea că se incorpo
rează în sol numai sămînță elită din 
soiurile Fundulea și Iulia. care, în 
condițiile de aici, dau cele mai bune 
rezultate de producție.

...Inserarea ,s-a lăsat de mult pes
te incinta îndiguită de la I.A.S. 
Prundu. Timpul nu așteaptă. Oame
nii au rămas la datorie. La iniția
tiva comitatului județean de 
partid, toate ..utilajele au fost do
tate cu baterii, și-faruri de mare pu
tere. Este ora zero și 30 de minute. 
După servirea mesei calde, mecani
zatorii reiau lucrul cu toate forțe
le. Se lucrează de zor. ca in plină 
zi. Acum. aici. îd incinta îndiguită 
de Ia Prundu. in bătălia pentru pli
nea țării, ziua are 24 de ore.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

I.T.S.A.I.A., toate însumînd 1009 
tone capacitate de transport pe zi. A- 
ceasta. cit și faptul că distanța medie 
a fiecărei unități agricole față de 
centrul unic de preluare — I.P.N/C. 
Iernut — nu depășește in medie 12 
km, a făcut ca numărul curselor 
efectuate să ajungă la 3—4 pe 21. Ca 
urmare, la data documentării noas
tre, pe terenurile acestui C.U.A-S-C. 
nu Se mai aflau în cîmp decît circa 
100 tone porumb.

Din păcate, în numeroase unități 
agricole din zona de cîmpie sau de 
pe Timave, cantitățile de porumb 
netransportate sint încă mari. Bu
năoară. în unitățile din consiliul 
agroindustrial Zau de Cîmpie (si
tuat în apropierea Sărmașului), can
titatea de porumb netransportată 
însuma, în seara zilei .de 10 octom
brie, 2 200 tone, la Riciu — 2 000
tone, Fărăgău — 1 400 tone, iar în 
cele din C.U.A.S.C. Sighișoara — 
1 100 tone. Această stare de fapt 
trebuie să-i oblige și pe cei din con
ducerile unităților agricole din con
siliile agroindustriale Luduș. Band, 
unde transportul porumbului este 
întîrziat, la măsuri ferme menite să 
asigure punerea la adăpost a întregii 
recolte în cel mai scurt timp.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii" 

ce agroindustriale Slobozia Mindra, 
Turnu Măgurele, Traian, Furculești, 
Buzescu. Acest decalaj între recoltare 
și prelucrare se datorează unor defi
ciențe, mai ales de ordin organizato
ric, incepind de la încărcarea mij
loacelor de transport și pină la folo
sirea capacităților. Fapt este că zil
nic se efectuează. în medie, cu fie
care mijloc de transport doar 1,5—2 
curse. O contribuție mai substanțială 
ar trebui să o aducă și atelajele. La 
Botoroaga, de pildă, sînt folosite cu 
bune rezultate 125 de atelaje. „Dis- 
punîrid de o asemenea forță ar fi 
inutil să risipim carburanții pe care-i 
putem utiliza la pregătirea patului 
germinativ și însămințarea cerealelor 
păioase" — ne spunea primarul co
munei, Gheorghe Terpezan.

Desigur, în ce privește decalajul 
actual existent in unele unități agri
cole între recoltarea și livrarea sfe
clei de zahăr pot fi aduse (și se a- 
duc) unele explicații prin care se în
cearcă să se justifice ceea ce de fapt 
nu se poate justifica : încălcarea u- 
nor norme precise care stabilesc sar
cinile și răspunderile celor datori să 
asigure desfășurarea în bune condiții 
a campaniei de recoltare și de in
dustrializare a sfeclei de zahăr. Ase- ( 
menea manifestări de indisciplină o- 
bligă la reflecție șl, mai ales, la ac
țiuni ferme menite să asigure desfă
șurarea în cele mai bune condiții a 
recoltării și prelucrării sfeclei de 
zahăr.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii*
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Conferința de presă a secretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov

REYKJAVIK, 13 (AgerpreS). — In 
zilele de 11 și 12 octombrie. în ca
pitala Islandei — Reykjavik — s-a 
desfășurat î-nlilnirea dintre Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.: ,și' Ronald Reagan, pre
ședintele S.U.A. în cele patru run
de de convorbiri sovieto-americane 
la nivel înalt au fost analizate pro-, 
bleme ale actualității -internaționale, 
ale relațiilor sovieto-americane. prin
cipalele probleme ale dezarmării nu
cleare si căile de asigurare a secu
rității internaționale, informează a- 
genția T.A.S.S.

La Încheierea întilnirii. Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a ținut o conferință de 
presă, in deschiderea căreia s-a 
referit la conținutul problemelor dis
cutate. la prezentarea , unor aspecte 
și rezultate ale negocierilor. Irțtir- 
nirea a fost importantă — a spus 
vorbitorul —, iar atmosfera din ca
drul întilnirii a fost prietenească. 
Am avut posibilitatea să ne expu
nem liber, aș spune nelimitat, punc
tele de vedere. Aceasta ne-a permis 
să adincim modul nostru de a în
țelege multe probleme mari ale po
liticii mondiale, ale relațiilor bilate
rale. si. în primul rînd. probleme
le stringente care stau în centrul a- 
tentiei întregii opinii publice mon
diale. Acestea sînt problemele 
războiului și păcii. ale încetării 
cursei înarmărilor nucleare. întregul 
complex de probleme care cuprind 
această temă.

Arătînd. apoi, că la convorbirile so
vieto-americane la nivel -înalt de la 
Geneva, de la care a trecut aproa
pe un an. U.R.S.Îf. și Statele Uni
te ale Americii au declarat împreu
nă că un război nuclear nu trebuie 
să fie declanșat niciodată și că în 
el nu pot să existe învingători 
și. de asemenea, că nici una din 
părți nu va tinde spre supremație 
militară. M. Gorbaciov a făcut o 
amplă trecere in revistă a diferite
lor propuneri prezentate în această 
perioadă de către U.R.S.S. în ve
derea, trecerii la dezarmare și insti
tuirea unui climat de dialog și co
laborare. U.R.S.S. — a spus el — a - 
făcut totul pentru a contribui la for
marea unui nou mod de gîndire în 
secolul nuclear. Remarcăm cu sa
tisfacție că germenii acestui nou mod 
de gîndire încolțesc, inclusiv pe pă- 
mîntul european. Acest fapt și-a 
găsit expresie, în special, în succe
sul conferinței de la Stockholm.

Totodată, Mihail Gorbaciov a sub
liniat că situația internațională n-a 
evoluat în sensul sperat după în- 
tilnirea de la Geneva cu președin
tele S.U.A Speranțele în ce pri
vește schimbări importante în situa
ția mondială, pe care le-am avut 
toți imediat după întîlnirea de Ia 
Geneva — a spus el — au în
ceput să se stingă. Tratativele 
sovieto-americane de la Geneva se 
desfășoară in gol și au intrat, prac
tic, în impas. Cursa înarmărilor nu 
s-a oprit și devine tot mai clar că 
ne îndreptăm spre o nouă limită, 
dincolo de care este Inevitabilă o 
nouă spirală a cursei înarmărilor, cu 
consecințe imprevizibile — politice și 
militare.

Inițiativele U.R.S.S., a continuat 
secretarul general al C.C, al P.C.U.S., 
nu au găsit înțelegerea cuvenită din 
partea administrației americane. Si
tuația s-a înrăutățit, îngrijorarea în 
lume a început din nou să crească ; 
cred că nu exagerez cînd spun că 
lumea clocotește și cere conducăto
rilor tuturor țărilor, și în primul 
rînd ai Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii, să manifeste 
voință politică și hotărirea capabilă 
de a frina tendințele periculoase. 
Este neoesar un nou. impuls, un im
puls puternic pentru a orienta pro
cesele în direcția necesară.

Am venit la Reykjavik — a sub
liniat M. Gorbaciov — cu un întreg 
pachet de propuneri importante, care, 
dacă ar fi fost acceptate, ar fi putut, 
intr-un timp scurt, să ducă la o co
titură îi) toate direcțiile pentru limi
tarea armelor nucleare, ar fi putut în
lătura în mod real pericolul războiului 
nuclear șj ar fi’ permis înaintarea 
spre o lume denuclearizată. în aces.t 
cadru, vorbitorul s-a referit la pro
punerile sovietice privind reducerea 
la jumătate a fiecărei componente 
a armamentelor strategice ofensive : 
a rachetelor cu bază terestră, a ra
chetelor strategioe de pe submarine 
și a aviației strategice.

în ce privește rgchetele cu rază 
medie de acțiune, am propus să 
distrugem complet în Europa rache
tele americane și sovietice de acest 
tip. în condițiile lichidării rachete
lor . americane și sovietice în Eu
ropa. a arătat M. Gorbaciov. sîntem 
de acord să păstrăm cite 100 focoa
se la rachetele noastre cu rază me
die si. corespunzător, americanii a- 
celași număr la rachetele lor simi
lare pe teritoriul S.U.A. Pînă la urmă 
am convenit să ajungem la un acord 
si în această problemă. Ne pronun
țăm — a subliniat M. Gorbaciov — 
pentru orice forme de control și. în 
virtutea aoestei poziții a noastre, și 
această problemă a fost scoasă din 
discuție.

Pentru ca fiecare parte să aibă 
garanția că, în această perioadă, nici 
una dintre ele nu va începe să caute 
superioritatea militară — a conti
nuat vorbitorul — trebuie să ne în
grijim ca toate frînele care funcțio
nează astăzi și stau în calea creării 
de noi tipuri de arme să fie nu 
numai menținute, ci și întărite. Con
comitent cu aceasta, am propus ca în 
următorii zece ani să fie interzisă 
elaborarea și experimentarea armei 
cosmice, să fie permise mimai cer
cetările în laboratoare. Am fost pe 
punctul de a adopta unele dintre 
cele mai importante hotărîri istorice 
— a relevat M. Gorbaciov. Dar în- 
trucît administrația americană, după 
cum înțelegem noi acum, speră, avînd 
încredere în superioritatea ei tehno
logică. să-și asigure prin S.D.I. su
perioritatea militară, ea a mers pînă 
acolo încît a înmormîntat înțelege
rile asupra cărora am convenit.

I-am spus președintelui — a ară
tat secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. — că pierdem o șansă isto
rică. Pozițiile noastre nu au fost ni
ciodată atît de apropiate. Cînd 
ne-am luat rămas bun, președintele 
mi-a. spus că este dezamăgit. Dar, 
a continuat M. Gorbaciov, în min
tea administrației americane se află 
tot ce este și în minteac complexului 
militar industrial american ; ea ii 
este subordonată și președintele nu 
este liber să adopte o asemenea ho- 
tărîre. De aceea a eșuat întîlnirea 
noastră, tocmai cînd eram pe punctul 
de a ajunge la rezultate istorice.

Deși dialogul sovietic-american — 
a spus vorbitorul — a fost dificil, el 
a constituit o continuare a Genevei, 
și i-am prezentat președintelui 
S.U.A. punctul meu de vedere pri
vind modul cum trebuie să fie in- 
tîlnirea noastră din Statele Unite ale 
Americii. Avem nevoie de o întil- 
nire încununată de rezultate. Ea 
trebuie să ducă intr-adevăr la re
zultate palpabile și la schimbări, 
la pași radicali. îndeosebi în ce pri
vește asemenea probleme strin
gente cum sînt controlul asu
pra armamentelor nucleare, preîn- 
tîmpinarea cursei înarmărilor și li
chidarea armei nucleare. Eu nu pot 
admite nici o clipă ca întîlnirea de 
la Washington, dacă ar avea loc, să 
eșueze.

Referindu-se Ia întîlnirea de la 
Reykjavik, vorbitorul a declarat, în 
context : Cred, totuși, că aici s-au 
conturat înțelegeri, doar că nu li 
s-a putut da o formă. însăși calea 
pe care am parcurs-o spre asemenea 
înțelegeri referitoare la mari reduceri 
de arme nucleare constituie deja o 
uriașă experiență pe care am obți
nut-o aici. Este necesar ca și pre
ședintele S.U.A., și eu să chibzuim 
asupra întregii situații care s-a creat 
în ultimă instanță aici, la întîlnire, 
să venim din nou și să încercăm să 
depășim ceea ce ne separă. Aceasta, 
deoarece ne-am înțeles deja asupra 
multor lucruri, am depășit multe. 
Poate că președintele trebuie să' 
se consulte cu Congresul, cu cercuri
le politice, cu opinia publică ameri
cană. Să lăsăm America să chib- 
zuiască. Noi vom aștepta, fără să 
anulăm propunerile pe care le-am 
făcut cunoscute și asupra cărora am 
convenit în esență. Acum trebuie să 
acționeze toa£e forțele realiste din 
lume.

Este timpul acțiunilor — a spus el. 
în încheiere — și noi toți nu trebuie 
să pierdem vremea. Nu vom renunța 
la linia noastră spre pace, spre lupta 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
interzicerea și lichidarea armei nu
cleare, pentru eliberarea întregului 
nostru glob pămîntesc de pericol.

In continuare, M. Gorbaciov a răs
puns întrebărilor ziariștilor.

Declarația președintelui Statelor Unite ale Americii,
Ronald

REYKJAVIK 13 (Agerpres) — în- 
tr-o declarație făcută ' la aeroportul 
Keflavik. din capitala islandeză, 
după convorbirile cu secretarul ge
neral al.C.C. al P.C.U.S., președin
tele S.U.A., Ronald Reagan, a apre
ciat că, deși convorbirile ce au avut 
loc cu acest prilej „au fost dificile 
și dure", ele s-au dovedit „extrem 
de utile" — informează agențiile 
United Press International, Reuter 
'și France Presse. Șeful executivului 
american a menționat că au fost 
abordate probleme privind contro
lul armamentelor, conflictele re
gionale și drepturile omului. El a 
arătat, de asemenea, că cele două 
părți și-au prezentat „în mod des
chis" divergențele.

„în cîteva domenii critice am făcut 
progrese mai mari decit anticipasem 
cînd am venit în Islanda — a men
ționat președintele. Am înaintat în 
direcția unui acord asupra unui nu
măr considerabil redus de rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
atît în Europa, cît și în Asia. Ne-am 
apropiat de un acord privind arse
nalele strategice net diminuate pen
tru ambele țări. Am realizat pro
grese în domeniul experiențelor 
nucleare". Președintele american a 
declarat. însă, că la încheierea con
vorbirilor a rămas „un domeniu de 
dezacord", referindu-se, în context.

Reagan
la programul S.U.A. de cercetări mi
litare in domeniul spatial Inițiativa 
de apărare strategică (S.D.I.).

Uniunea Sovietică — a spus
R. Reagan — a insistat ca noi să 
semnăm un acord care ar priva
S. U.A., pe o perioadă de zece ani, 
'de posibilitatea de a dezvolta, expe
rimenta și desfășura un sistem de 
apărare antirachetă. Am spus că 
„acest lucru nu-1 putem face și nu-1 
vom face". Statele Unite au propus

/ amînarea, timp de un deceniu, a 
desfășurării programului Inițiativa 
de apărare strategică — „războiul 
stelelor" — în schimbul eliminării 
complete a tuturor racheitelor ba
listice din arsenalele respective ale 
celor două țări. Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. — a spus președin
tele S.U.A. — a afirmat că va exa
mina această propunere „numai dacă 
Statele Unite își limitează întreaga 
activitate legată de Inițiativa de 
apărare strategică la cercetarea de 
laborator". O asemenea restringere
— a apreciat Ronald Reagan — „ar 
fi anihilat programul S.D.I.".

Cu toate acestea — a menționat, 
în încheiere, președintele american
— „în Islanda am făcut mari pro
grese în soluționarea celor mai multe 
dintre divergențele existente între 
noi și intenționăm să continuăm 
eforturile în acest sens".

CONFERINȚA UNIUNII INTERPARLAMENTARE

Rezoluție adoptată de participant în problemele 
securității și dezarmării

BUENOS AIRES (Agerpres). — La 
Buenos Aires s-au încheiat lucrări
le celei de-a 76-a Conferințe a U- 
niunii Interparlamentare, la care au 
participat delegații din aproximativ 
100 de țări, între care și România.

Participanții au adoptat, între al
tele, o rezoluție privind problemele 
securității și dezarmării, în care 
este exprimată îngrijorarea profun
dă a parlamentarilor din întreaga 
lume față de continuarea cursei 
înarmărilor și a experiențelor nu
cleare. Rezoluția cere puterilor nu
cleare să ajungă la un tratat cu
prinzător privind interzicerea expe
riențelor nucleare, apreciind că a-

cesta reprezintă o’ primă măsură vi
tală în direcția încetării cursei în
armărilor.

O rezoluție privind decolonizarea 
condamnă politica de apartheid a 
R.S.A. și se pronunță pentru inde
pendența Namibiei. Se cere, tot
odată, S.U.A. și Marii Britanii să se 
alăture celorlalți membri ai Consi
liului de Securitate în sprijinul 
unor sancțiuni globale împotriva re
gimului rasist de la Pretoria.

S-a convenit ca viitoarea confe
rință a Uniunii Interparlamentare să 
se desfășoare, în 1987, în capitala 
Nicaraguei, Managua.

Aspră condamnare a actelor provocatoare 
ale R.S.A. împotriva țărilor africane 

din „prima linie“
MAPUTO 13 (Agerpres). — La Ma

puto s-au încheiat lucrările unei reu
niuni la nivel înalt a șefilor de stat 
din cele șase țări africane din „pri
ma linie". într-o declarație dată pu
blicității, ei au lansat un apel inter
național în vederea unor acțiuni me
nite să pună capăt politicii agresive 
a regimufui de la Pretoria față de 
statele africane vecine. Menționînd 
că regimul sud-african desfășoară in 
continuare o politică destabilizatoare, 
în Africa australă, declarația rea
mintește desele ■ infiltrări și actele 
provocatoare, ale R.S.A. împotriva 
țărilor africane.

In cursul reuniunii au fost, de a- 
semenea, discutate căile de consoli
dare a independenței țărilor africane, 
și au fost definite relațiile dintre ele 
în raport cu Africa de Sud.

La întrunire au luat parte șefii de 
stat sau de guvern din Angola. Bots
wana, Mozambic, Tanzania, Zambia 
și Zimbabwe.

PRETORIA 13 (Agerpres). — în 
Republica Sud-Africană au conti
nuat demonstrațiile populației de cu
loare împotriva apartheidului și a 
măsurilor de discriminare instituite 
de autoritățile de la Pretoria. După 
cum informează agenția U.P.I., cli

matul de violență a făcut noi victi
me. Duminică, alți trei negri au fost 
uciși, ridicînd numărul celor care 
și-au pierdut viața de la 11 iunie, 
cînd a fost instituită starea de ur
gență, la 316.

In R.S.A. continuă să se deterio
reze. condițiile de viață și de muncă 
ale populației de culoare, majorita
ră. Potrivit unui organism de cerce
tare al instituțiilor universitare Slid" 
africane, mai mult de jumătate din 
populația adultă a marelui ghetou 
negru Soweto — unde locuiesc apro
ximativ două milioane de persoane 
— nu are asigurat nici un loc de 
muncă. Se apreciază că 25 la sută 
dintre familiile din Soweto trăiesc 
sub minimul standard de viață.

HAVANA 13 (Agerpres). — La 
Matanzas, în Cuba, au luat sfîrșit lu
crările Conferinței științifice inter
naționale prilejuite de aniversarea 
centenarului abolirii sclaviei în Cuba. 
Participanții au adoptat, între altele, 
o rezoluție în care este condamnată 
politica de discriminare rasială și a- 
partheid promovată de regimul mi
noritar sud-african și se face apel 
la sprijinirea luptei popoarelor pen
tru înlăturarea tuturor vestigiilor co
lonialismului și neocolonialismului.

Manifestări 
consacrate 
României

ROMA 13 (Agerpres). — La sediul 
Academiei române din Roma a avut 
loc o manifestare culturală, in cadrul 
căreia prof. Davide Nardoni de la 
Universitatea din Cassino. Fausto 
Masi, vicepreședinte al Asociației ar- 
hite-cțilar din Roma, și prof. Bernar
dino Tofani, președintele Asociației 
pionierilor fondatori Aprilie", s-au 
referit la lupta poporului nostru din 
cele mai vechi timpuri pentru liber
tate si entitate națională, au eviden
țiat politica tării noastre de cinstire 
a trecutului istoric al patriei, a . mo
mentelor din lupta poporului român 
pentru păstrarea ființei sale națio
nale. A fost Subliniată activitatea 
desfășurată de Asociația de prietenie 
cu România, în cei 35 de ani care 
au trecut de la înființarea sa, in do
meniul răspindirii culturii româ
nești in Italia, al trecutului istoric al 
poporului român, precum și al dez
voltării relațiilor româno-italiene.

A fost inaugurată o expoziție de 
fotografii cuprinzind documente si 
mărturii ale civilizației geto-dace.

Au participat oameni de artă și 
cultură, istorici, profesori universi
tari si reprezentanți ai Asociației de 
prietenie România — Italia.

PARIS 13 (Agerpres). — Consiliul 
municipal al orașului Maisons-Laf- 
fitte. in colaborare cu ambasada ro
mână din Paris, o organizat la cen
trul cultural din localitate o expo
ziție intitulată „Tradiții culturale 
românești".

Cu prilejul vernisajului, Pierre 
Dupres, primarul orașului Maisons- 
Laffitte, s-a referit pe larg la cul
tura și civilizația românească, la 
preocuparea României pentru păs
trarea și valorificarea tradițiilor 
sale cttfturale.

Ambasadorul României în Franța 
a evocat relațiile tradiționale de 
prietenie româno-franceze, rezulta
tele obținute de poporul român în 
dezvoltarea sa economico-socială. Au 
fost puse în lumină principiile po
liticii externe a României, inițiativele 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare, pentru pace.

BRUXELLES 13 (Agerpres). — La 
Bruxelles, sub auspiciile Asocației 
de prietenie Belgia—România și ale 
municipalității orașului, s-a deschis 
expoziția de fotografii „Imagini 
din România". Organizată in clădirea 
primăriei din piața centrală a ora
șului, expoziția prezintă, in limbajul 
specific al fotografiei artistice, ima
gini grăitoare ale dezvoltării multi
laterale a României in anii care au 
urmat celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

MANILA 13 (Agerpres). — In ca
drul unei manifestări organizate la 
Universitatea „Arellano" din capi
tala Filipinelor au fost prezentate 
inițiativele României socialiste pri
vind tineretul in cadrul O.N.U. 
Vicepreședintele și secretarul gene
ral al Organizației filipineze de prie
tenie internațională. Milagros Sumu- 
long, și, respectiv. Ben Mahinay. au 
elogiat preocuparea permanentă a 
partidului și statului nostru pentru 
a asigura tineretului condiții opti
me de pregătire, de muncă și de 
viață.

în sprijinul eforturilor 
de pace ale „Grupului 

de la Contadora*1
MADRID 13 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Madrid, jmde a 
întreprins o vizită oficială, președin
tele Argentinei, Râul Alfonsin, 
s-a pronunțat pentru o abordare po
litică a problemei datoriei externe 
a țărilor latino-americane — rela
tează agenția Prensa Latina.

El s-a referit, totodată, la con
vorbirile avute cu președintele gu
vernului spaniol. Felipe Gonzalez, 
menționînd că au fost abordate pro
bleme de interes bilateral privind 
pacea și destinderea în America Cen
trală și în lume, situația comerțu
lui și a cooperării regionale și in
ternaționale, necesitatea creșterii 
volumului schimburilor comerciale 
argentiniano-spaniole.

Șeful statului argentinian a re
afirmat. totodată, poziția țării sale in 
favoarea inițierii negocierilor anglo- 
argentiniene în problema statutului 
insulelor Malvine (Falkland) și a ex
primat sprijinul Argentinei față de 
eforturile de pace in America Cen
trală ale „Grupului de la Contadora".

■AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

ÎN R.P.O. COREEANA a început 
desemnarea candidaților pentru 
apropiatele alegeri în Aduna
rea Populară Supremă. Agenția 
A.C.T.C. informează că secretarul 
general al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen, a fost de
semnat în unanimitate candidat în 
circumscripția Taean.

UNIUNEA SOVIETICA SI BUR
KINA FASO vor acționa pentru 
extinderea și adîncirea relațiilor 
bilaterale pe multiple planuri, 
avînd la bază respectarea suvera
nității și independentei naționale, 
a neimixtiunii în treburile interne 
și avantajul reciproc —. se spune 
in declarația comună publicată la 
Moscova, la încheierea vizitei în 
U.R.S.S. a lui Thomas Sankara, 
președintele Consiliului Național 
al Revoluției, șeful statului și al 
guvernului Burkinei Faso. Referi
tor la situația internațională actua
lă, cele două părți — menționează 
documentul — au reliefat necesita
tea adoptării unor acțiuni hotărî- 
te. concrete, pe calea dezarmării, a 
izbăvirii omenirii de pericolul nu
clear. Comunicatul subliniază 
hotărîrea celor două țări de a ac
ționa în ’vederea adoptării de 
sancțiuni imediate împotriva re
gimului minoritar rasist de la 
Pretoria, reafirmindu-se solidari
tatea deplină ou țările africane din

„prima linie", cu popoarele ce 
luptă pentru libertate și demnitate 
în Africa australă.

SESIUNE O.N.U.D.I. Luni, la 
Viena s-a deschis a doua sesiune a 
Consiliului pentru Dezvoltare In
dustrială al O.N.U.D.I. (Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială). Delegațiile ce
lor 53 de țări membre vor discuta 
probleme legate de realizarea mă
surilor prevăzute de Deceniul 
O.N.U. pentru dezvoltarea indus
trială a Afridi, relatează agenția 
T.A.S.S. Vor fi examinate, de ase
menea, probleme privind recon
strucția structurală a industriei 
mondiale și procesul de industrial 
lizare a țărilor în curs de dezvol
tare.

CONVORBIRI CHINO—BRITA
NICE. La Beijing a avut loc o 
intilnire intre președintele R.P. 
Chineze, Li Xiannian, și regina Eli- 
sabeta a II-a a Marii Britanii, care 
întreprinde o vizită în China. în a- 
locuțiunea rostită la dineul oficial, 
președintele Li Xiannian a subli
niat că actuala vizită, care este'un- 
rezultat logic al intensificării rapi
de și multilaterale a raporturilor 
chino-britanice, va impulsiona re
lațiile bilaterale și va contribui la 
întărirea prieteniei dintre cele două 
popoare — relatează agenția China 
Nouă. Regina Elisabeta a declarat.

cu .același prilej, că relațiile dintre 
cele două țări sînt mai strinse ca 
oricînd, fapt datorat în mare mă
sură reglementării problemei pri
vind viitorul Hong Kong-ului, de
clarația în acest sens, semnată în 
1984, demonstrînd comunității in
ternaționale că deosebirile politice 
dintre țări pot fi rezolvate prin ne
gocieri perseverente.

CURSUL DOLARULUI AMERI
CAN a inregistirat din nou o scă
dere in schimburile valutare efec
tuate luni, la reluarea tranzacțiilor 
în principalele centre financiare 
vest-europene. Pe de altă parte, 
prețul unciei de aur a crescut la 
431.5 dolari, față de circa 430 dolari 
la sfirșitul săptămîjiii trecute.

EXCEDENT COMERCIAL. Ja
ponia a înregistrat în septembrie 
un nou excedent comercial record, 
a anunțat luni Ministerul nipon al 
Finanțelor. Balanța comercială a 
țării a înregistrat un excedent de 
8,92 miliarde dolari luna trecută, 
precedentul record exprimat în do
lari fiind consemnat în luna iulie 
— 8,22 miliarde dolari. Japonia 
continuă să aibă schimburi comer
ciale excedentare în primul rînd 
cu S.U.A. și țările din Piața co
mună, în contextul în care aceste 
schimburi se efectuează în condi
țiile unei rapide creșteri a parității 
yenului.

PREMIUL NOBEL PENTRU ME
DICINA pe anul-1986 a fost decer
nat ex-aequo profesorilor Stanley 
Cohen (S.U.A.) și Rita Levi-Montal- 
cini, savant american de origine ita
liană. pentru descoperirile in dome
niul „factorilor de creștere" (pro
teine care joacă un rol esențial in 
special in dezvoltarea sistemului 
nervos și a epidermei).

CUTREMUR ÎN SALVADOR. 
Un ultim bilanț al cutremurului 
produs la 10 octombrie în statul 
Salvador relevă că cel puțin 890 
de persoane au fost ucise, iar 
30 000 rănite, dintre care 10 000 au 
primit îngrijiri medicale, infor
mează agenția Reuter citind surse 
oficiale. Președintele țării. Jose 
Duarte, a declarat la posturile de 
radio că pagubele provocate de 
puternica mișcare seismică sînt 
evaluate la 2 miliarde dolari. în 
capitală aproape toate clădirile pu
blice au fost afectate de cutremur. 
I

ÎNCETAREA UNILATERALA A 
FOCULUI. Conducerile Frontu
lui Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) și Fron
tului Democratic Revoluționar 
(F.D.R.), care reunesc forțele de
mocratice insurgente din Salvador, 
au proclamat o încetare unilaterală 
a focului pentru a nu agrava situa
ția dramatică ce s-a creat după cu
tremurul de pămînt soldat cu grave 
pierderi umane și materiale, trans
mite agenția Prensa Latina.

PROIECT DE CONSTITUȚIE. O 
comisie specială a aprobat cu ma
joritate de voturi proiectul final 
al noii constituții filipineze. care 
va fi prezentat președintelui țării, 
Corazon Aquino, miercuri, în ca
drul unei ceremonii. Documentul 
va fi supus ulterior unui plebiscit, 
programat să aibă loc la 23 ianua
rie anul viitor.

Rezultatul alegerilor 
din landul Bavaria

BONN 13 (Agerpres). — Alegerile 
desfășurate, duminică, pentru land- 
tagul (parlamentul local) din Bava
ria s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Uniunea Creștin-Socială —
55.8 la sută din voturi (128 de man
date) ; Partidul Social-Democrat — 
27,5 la sută (61 de mandate) ; Parti
dul ecologist — 7.5 la sută (15 man
date) ; Partidul Liber-Democrat —
3.8 la sută — nici un mandat, în- 
trucît nu a obținut cel puțin cinci 
la sută din totalul sufragiilor. După 
cum relevă agenția D.P.A.. partici
parea la vot a fost de 70,3 Ia sută 
din numărul alegătorilor.

GRECIA : Un nou tur
de scrutin

ATENA 13 (Agerpres). — Primul 
tur de scrutin din cadrul alegerilor 
municipale desfășurate duminică în 
Grecia nu a putut duce la desem
narea primarilor și consilierilor mu
nicipali în toate cele 303 localități și 
5 967 comune ; ca urmare, un al 
doilea tur va fi organizat duminica 
viitoare, urmind să se tranșeze con
fruntarea electorală și în primele trei 
mari orașe — Atena. Salonic și Pi
reu — unde trăiește aproape jumă
tate din populația țării, ca și în 245 
municipalități mai mici.

După numărarea a aproximativ 80 
la sută din voturi, partidul de guver- 
nămînt. Mișcarea Socialistă Panelenă, 
a obținut 13 posturi de primar în lo
calitățile urbane, în timp ce Noua 
Democrație a cîștigat 21. Se estimea
ză că un rol decisiv pentru al doilea 
tur de scrutin, mai ales la Atena. Sa
lonic și Pireu, îl vor avea alegătorii 
care sprijină partidele comuniste din 
Grecia, votul acestora putînd ■ tranșa 
confruntarea electorală în favoarea 
forțelor de stingă.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

REGLEMENTAREA PRIN NEGOCIERI A TUTUROR 
PROBLEMELOR LITIGIOASE - SINGURA CALE 

RAȚIONALĂ PENTRU TRIUMFUL PĂCII 
Intervenția reprezentantului țârii noastre in Comitetul 

pentru probleme juridice
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager

pres). — N. Qhiiie transmite : în 
Comitetul pentru, probleme juridice 
al Adunării Generale au luat sfîrșit 
dezbaterile asupra punctului privind 
întărirea principiului nerecurgerii la 
forță în relațiile internaționale. în 
luările lor de ciivint, majoritatea co- 
vîrșitoare a reprezentanților țărilor 
membre au accentuat faptul că ■. în 
împrejurările internaționale actuale, 
de o mare complexitate, in care s-au 
acumulat numeroase pericole la a- 
dresa păcii mondiale șl a indepen
denței popoarelor, abținerea de la 
folosirea forței și amenințarea cu 
forța, recurgerea exclusiv la mijloa
cele pașnice pentru reglementarea 
conflictelor șl diferendelor existente 
reprezintă singura cale rațională 
pentru edificarea unui climat de în
credere, destindere și cooperare, 
pentru prevenirea unei catastrofe 
nucleare și triumful păcii pe plane
ta noastră.

Luînd euvîntul, reprezentantul ță
rii noastre a relevat că, în concepția 
României, pentru îmbunătățirea cli
matului politic internațional, pentru 
întărirea încrederii și securității, 
pentru reluarea cursului destinderii, 
este necesar să se depună toate e- 
forturile pentru a se pune capăt con
flictelor militare și pentru a se trece 
la reglementarea tuturor problemelor 
litigioase exclusiv pe cale pașnică, 
prin negocieri directe între părțile 
interesate, cu sprijinul O.N.U. și al 
celorlalte organizații internaționale. 
Viața, realitatea demonstrează că, 
oricît de dificile ar fi, negocierile re
prezintă singura oale în măsură să 
conducă la soluții viabile, în intere
sul tuturor popoarelor și al cauzei 
păcii.

Pentru eliminarea forței din viața 
internațională, se cere făcut totul în 
vederea întăririi activității și meca
nismelor O.N.U.. pentru prevenirea, 
încetarea și stingerea conflictelor și 
soluționarea diferendelor dintre sta
te prin mijloace exclusiv pașnice.

România — a arătat vorbitorul — 
a inițiat anul trecut adoptarea de 
către Adunarea Generală a O.N.U., 
prin consens, a Apelului solemn că
tre statele aflate în conflict ide în
cetare fără întîrziere a acțiunilor 
armate si de soluționare a proble
melor dintre ele pe calea tratativelor 
si angajamentului statelor membre

ale O.N.U. de a reglementa stările 
de încordare și conflict, diferendele 
existente, pe cale politică, de a se 
abține de la folosirea forței și ame
nințarea cu forța, de la orice inter
venție în treburile interne ale altor 
state. Totodată. România a pre
zentat propunerile sale binecunoscu
te privind întărirea principiului re
glementării pașnice a diferendelor 
internaționale și a mecanismului 
O.N.U. de soluționare a conflictelor 

■și diferendelor.. Considerăm că edi
ficarea unui sistem general de pace 
și șecuritate internațională, punct 
înscris pe agenda actualei sesiuni a 
Adunării Generale, la care România 
este coautoare, dobîndește o în
semnătate și o actualitate deosebite 
pentru întărirea păcii și extinderea 
colaborării dintre state, pentru îm
bunătățirea climatului politic inter
național.

Vorbitorul a arătat că delegația ro
mână susține propunerea de a se în
cheia un tratat universal privind 
nerecurgerea la forță și la amenin
țarea cu forța. Totodată, țara noas
tră privește favorabil folosirea și a 
altor căi pentru promovarea întăririi 
respectului față de principiul nere
curgerii la forță. în acest spirit, a 
declarat vorbitorul, noi sprijinim 
ideea Uniunii Sovietice privind ela
borarea de către Comitetul special al 
O.N.U. pentru întărirea eficacității 
principiului nerecurgerii Ia forță în 
relațiile internaționale a unei decla
rații privind nerecurgerea la forță și 
la amenințarea cu forța în raportu
rile interstatale, idee susținută de 
numeroase alte state.

Reprezentantul român a declarat 
că țara noastră se pronunță pentru 
continuarea eforturilor. în cadrul 
O.N.U., pentru elaborarea și adopta
rea unui document corespunzător 
cate să reafirme valoarea universală 
a principiului nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța, să dezvolte 
și să reafirme obligația tuturor sta
telor de a respecta acest principiu.

începînd de luni. Comitetul pentru 
probleme juridice al Adunării Ge
nerale a trecut la examinarea pro
blemei reglementării prin mijloace 
pașnice a_ diferendelor dintre state, 
care, după cum se știe, a fost adusă 
în atenția O.N.U. în baza unei ini
țiative a României.
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Omenirea nutrește speranța că pot fi înfăptuite măsuri efective în 
direcția dezarmării și păcii dacă se dă dovadă de voința politică ne
cesară înfăptuirii acestui obiectiv. Cu această încredere și speranță con
tinuă să fie organizate in lume demonstrații ale oamenilor iubitori de 
pace, care se pronunță pentru convertirea întregului potențial creator i 

ț al Terței m scopuri constructive, ’

Reuniune internațională a orașelor denuclearizate '
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ROMA. — Ne pronunțăm cu fer
mitate împotriva cursei înarmărilor 
și cerem adoptarea de măsuri con
crete care să schimbe actuala..ten
dință de sporire a cheltuielilor mi
litare. de creștere cantitativă și ca
litativă a înarmărilor nucleare — 
se spune in declarația politică adop
tată de cea de-a treia conferință in
ternațională a orașelor denucleari
zate. desfășurată in orașu,l italian 
Perugia.

La lucrările acestui forum au 
participat aproximativ 400 de dele
gați șj 100 de observatori din nu
meroase țări din Europa. Asia, Afri
ca, precum și din S.U.A.

Reprezentanții organelor locale 
ale puterii de stat din orașele și 
centrele populate care și-au decla
rat teritoriile drept zone denuclea
rizate au subliniat că activitatea 
lor face parte integrantă din mif-

carea mondială pentru dezarmare, i 
Autorii declarației de la Perugia * 
se pronunță pentru încetarea ime- i 
diată a tuturor experiențelor cu ar- 1 
ma nucleară, împotriva planurilor \ 
de militarizare spațiului —■ 
Conferința de la Perugia a ....... . 
opiniei publice internaționale un
apel in care cheamă ca data de
1 iulie 1987 să fie/ proclamată „Zi 
de luptă comună pentru interzicerea 
oricăror experiențe cu arma ato
mică".

Crearea de zone denuclearizate — 
se arată in documentul final — ar 
contribui la oprirea aberantei curse 
a înarmărilor, ar reprezenta un pas 
concret pe calea întăririi încrederii 
intre state. 1

S-a hotărît, totodată, ca o dată la * 
doi ani să fie organizate conferințe i 
Internaționale ale orașelor denu- - 
clearizate.

cosmic, i 
adresat }
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_____ t
se treacă la demilitarizarea Sici- l 
liei, la crearea unei zone denuclea- 
rizate în bazinul Mării Medite- 1 
rane.— i*1 * — <

Demersuri pentru transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii

JAKARTA. — Primul ministru 
indian Rajiv Gandhi a cerut state
lor riverane Oceanului Indian să 
se pronunțe pentru convocarea unei 
conferințe internaționale în cursul 
căreia să fie adoptate măsuri prac
tice în direcția aplicării rezoluției 
O.N.U. din 1971 privind transfor
marea regiunii intr-o zonă a păcii.

Pe de altă parte, într-o declarație 
făcută la Jakarta, unde se află în- 
tr-o vizită oficială. Rajiv Gandhi a 
cerut organizațiilor de cooperare 
eeonomică regională din Asia să 
contribuie cu noi inițiative mai efi
ciente la progresul țărilor de pe 
continent, arată agenția P.T.I.

Manifestație Ia Palermo a militanților pentru dezarmare
ROMA. — Din inițiativa Fede

rației italiene a tineretului comu
nist, în orașul Palermo — centrul 

. administrativ al Siciliei — s-a des- 
I fășurat o amplă manifestație de 
; masă în favoarea păcii, împotriva 
ț cursei înarmărilor. Declarația di- ' 
i fuzată de organizatorii demonstra- 
* ției exprimă un categoric „NU" 

tuturor rachetelor nucleare,» în-

cepînd cu cele amplasate la baza 
militară americană de la Comiso. 
Se impune cu necesitate — se pre
cizează în document — să fie ga
rantat pe întreaga planetă dreptul 
popoarelor la autodeterminare, să

ORIENTUL MIJLOCIU
BAGDAD 13 (Agerpres). — La 

Bagdad a avut loc o reuniune a Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
sub președinția lui Yasser Arafat, 
președintele comitetului, relevă a- 
genția Q.N.A. ‘Participanții au dez
bătut aspecte privind ultimele eve
nimente pe plan palestinian, în 
special situația din taberele de re- 
fugiați palestinieni din sudul Liba
nului și a familiilor palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate.

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — 
într-o scrisoare adresată secretaru
lui general al O.N.U., Javier Perez 
de Cudllar, observatorul permanent 
al O.E.P. la Națiunile Unite, Zehdi 
Terzi, s-a referit la tratamentul in
uman la care sînt supuși deținuții 
politici palestinieni in teritoriile 
arabe ocupate de Israel — transmi
te agenția KUNA. O.E.P. solicită bu
nele oficii ale secretarului genera] 
al organizației mondiale pentru a se

pune capăt acestei situații — a afir
mat reprezentantul palestinian.

BEIRUT 13 (Agerpres). — La linia 
de demarcație care separă estul de 
vastul Beirutului au izbucnit din nou, 
luni, lupte între miliții libaneze ri
vale. Surse ale politiei au anunțat că 
în urma ciocnirilor produse în aceas
tă zonă de confruntare patru per
soane au fost ucise și 13 au fost ră
nite.

Pe de altă parte, un incident pro
dus duminică in Beirutul de est, in 
care membri ăi Forțelor Libaneze 
(milițiile creștine unificate) au des
chis focul împotriva militarilor ar
matei naționale, s-a soldat cu ucide
rea unei persoane și rănirea altor 
două.

în zona taberei de refugiați palesti
nieni Rashidiyeh, de lîngă Sour 
(Tyr), din sudul Libanului, s-au des
fășurat operațiuni de înlăturare a ba
ricadelor ridicate de către milițiile 
Amal în timpul asediului asupra 
acestei tabere.
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