
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VĂ! MUNCA Șl CULTURA
- la nivelul exigențelor actuale 

ale progresului
A vorbi de un nivel cultural ridicat înseamnă a vorbi

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14 027 Sîmbătă 26 septembrie 1987 6 PAGINI —50 BANI

de oameni cu o temeinică pregătire profesională și tehni
că și o înaltă cultură generală, care să nu accepte ca, din 
mîinile lor, să iasă produse de slabă calitate și cu defecte, 
oameni care să asigure un nivel ridicat, tehnic și calitativ, 
al produselor.

IN 1NT1MPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Palm scurtarea termenelor de execuție a noilor capacitâti de ureductie
INDUSTRIALIZAREA LUCRĂRILOR

DE CONSTRUCȚII

De la tribuna celui de-al III-lea 
Congres al educației politice și cul
turii socialiste, în ampla cuvintare 
pe care a rostit-o, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg 
la rolul muncii de calitate superioară 
ca factor activ de schimbare, de în
noire ; ca factor revoluționar în mă
sură să prefigureze o realitate econo
mică și socială nouă, să adauge noi 
valori avuției naționale, să contribuie 
la făurirea unui mod înaintat de 
existență individuală și colectivă. 
Secretarul general al partidului a re
liefat, in acest context, o idee ce-și 
află un loc important in vasta sa 
operă social-politică, aceea a strînsei 
interdependențe dintre muncă și cul
tură. Nu numai în capitolele dedica
te clarificării principalelor probleme

„Scînteia“ supune atenției o experiența 
care poate fi larg generalizată pe șantiere

Una din marile cuceriri ale societății noastre, o so
cietate a progresului, a promovării largi, nelimitate, 
a noului, o constituie CUNOAȘTEREA Șl APLICAREA 
EXPERIENȚEI ÎNAINTATE, A TOT CEEA CE SE NAȘTE 
MAI VALOROS IN VIAȚA Șl PRACTICA ECONOMICĂ 
Șl SOCIALA. Ea, experiența înaintată, are, în condi
țiile sistemului socialist - lipsit de „concurența" intre 
cei care sint propriii stăpini ți făuritori ai noii orin- 
duiri - nu numai o bază puternică de naștere, ci și 
una la fel de puternică de aplicare.

lată de ce, acolo unde se naște, acolo unde se afir
mă, experiența nu aparține unui „cerc închis", ea de
vine și trebuie să devină un bun național, ea trebuie

să fie cunoscută ți aplicată in toate domeniile ți sec
toarele in care efectele ei pozitive sint necesare. Ața 
se întîmplă în cele mai multe cazuri - ți experiența 
pozitivă se constituie in cel mai eficient „combustibil*  
al progresului economiei noastre. Ața ar trebui să se 
intimple in toate cazurile.

Ancheta de față se constituie intr-un nou argument 
pentru ca grija față de generalizarea experienței îna
intate, acum, în preajma Conferinței Naționale a parti
dului - deschizătoare de noi 
economică - să fie ridicată la 
greșului, a eficienței economice.

Reamintim finalul unui articol 
publicat in ziarul nostru : „Am fi 
putut încheia aici rîndurile de mai 
sus. Atît cit ne-a permis spațiul ti
pografic. am prezentat valoarea cu 
totul deosebită a experienței șan
tierului (lin Pitești. Ar fi fost un 
final relativ...
dacă această experiență e cunos
cută. dacă se .
generalizarea ei pe măsura impor
tanței pe care o are este cit se 
poate de firească... Ceva pentru 
cunoașterea acestei experiențe a 
făcut trustul, ceva a făcut și minis
terul de resort. Dar nu în măsură 
— așa cum o demonstrează rezul
tatele — să fie cunoscută si gene
ralizată pe plan național, in tot 
sectorul de construcții si montai. Să 
fie oare mai greu de generalizat 
o experiență valoroasă decît însăși 
crearea ei

Așa se încheia — si veți înțelege 
mai tirziu de ce am reprodus acest 
final — articolul publicat de ziarul 
„Scinteia" din 29 iulie a.c. și inti
tulat : „Șantierui-uzină — șantie
rul înaltei productivități", care 
prezenta o experiență deosebit de 
valoroasă, ce datează de aproape 
10 ani. a 
din Pitești 
generală de 
București.

Si iată că
brie a.c., prin grija 
Construcțiilor Industriale si a Trus-

închis. întrebarea
preocupă cineva de

șantierului Antreprizei 
a Trustulul-antrepriză 
montai utilai chimic

în ziua de 21 septem- 
Ministerului

Minerii
în 

întrecere 
cu timpul 

și cu 
ei înșiși

generală de mon- 
București. s-a

tului-antrepriză 
tai utilaj chimic 
inițiat un schimb de experiență cu 
tema „Soluții tehnologice și orga
nizatorice moderne în activitatea de 
montaj instalații industriale'1, care 
a avut ca obiectiv principal și ge
neralizarea experienței antreprizei 
din Pitești. El se înscrie. prin 
scopul propus, prin momentul des
fășurării. în cadrul inițiativelor și 
preocupărilor ancorate in sfera 
perfecționării activității de condu
cere. a creșterii eficienței econo
mice. menite să asigure întimpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului cu rezultate cit mai bune 
în toate sectoarele muncii produc
tive și creației tehnice.

Ce trebuie să știm despre 
inițiatorii schimbului 

de experiență ?
în primul rind. faptul că Trustul- 

antrepriză generală de montaj uti
laj chimic București este un con
structor cu rază de activitate a- 
proape în întreaga țară. Unitățile 
sale — trusturi și antreprize — e- 
fectuează în prezent lucrări de con- 
strucții-montaj în 31 de județe. în 
al doilea rind. este un trust căre 
și-a făcut și își face datoria în ca
litate de antreprenor general al 
unor importante lucrări de investi
ții. Rezultatele obținute pe cele 8 
luni care s-au scurs din acest an se

■ în localitatea cu cel mai 
scurt toponim din Româ
nia, la Ip, in județul Să
laj, funcționează, de apro
ximativ 35 de ani, o mină 
de cărbuni. Mina aceasta, 
născută in adincurile unui 
pămint intrat in istorie pe 
poarta martirajului (in 
noaptea de 13—14 septem
brie 1940, cind 157 de co
pii, femei și bărbați ro
mâni au fost masacrațj cu 
sălbăticie * de către hor- 
thyști), a adus locuitorilor 
din Ip și din împrejurimi 
un nou orizont economic și 
social.

Gheorghe Zah. actual
mente șef de brigadă, este, 
ca să-l numim așa, un 
destin reprezentativ pen
tru ceea ce a insemnat 
mina aceasta in viața a- 
cestor locuri. El poves
tește :

— Cind am venit eu la 
mi.nă, in 1954, mina se 
deschisese de doi ani. Eu 
aveam douăzeci și șase. Și 
voiam să-mi fac un rost 
nou in viață, să învăț o 
meserie serioasă. „Du-te 
la mină — mi-au spus 
unul și altul. E lucru se

perfecționări în viața 
rang de lege a pro-

cel mai convingător

ale activității cultural-educative, ci 
in toate celelalte capitole, în întreaga 
cuvintare este subliniată cu tărie 
ideea-forță că Înaltul scop al culturii 
socialiste, al educației politice îl con
stituie formarea unor oameni în stare 
să obțină performanțe superioare in 
muncă. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia : 
„Nu se poate concepe o activitate 
politico-educativă și culturală care 
să nu pună in centrul obiectivelor 
sale problemele legate de înfăptuirea 
in cele mai bune condiții a progra
melor de dezvoltare in toate dome
niile și la toți indicatorii".

Desigur, corelația dintre muncă și 
cultură se integrează intr-un cadru 
mai larg de interdependente : acela

constituie in 
argument. Dacă le prezentăm suc
cint — deși despre ele, poate din 
modestie, nu s-a vorbit în cadrul 
schimbului de experiență — o fa
cem pentru a avea o imagine și 
mai clară a rolului pe care îl au 
crearea și generalizarea experien
ței înaintate în acest important 
sector al activității de investiții.

Unitățile trustului și-au indeoli- 
nit si depășit planul — pe perioada 
scursă din acest an — la absolut 
toti indicatorii cantitativi și cali
tativi. Citeva date concrete vor
besc și mai concludent despre în
scrierea eforturilor acestui impor
tant detașament de constructori- 
montori pe coordonatele progresu- 

- lui tehnic, ale unei munci de cali
tate. de eficientă. Gradul general 
de industrializare a lucrărilor se 
ridică la aproape 70 la sută, iar 
gradul de mecanizare variază intre 
80—90 Ia sută — primul procent 
aparținînd lucrărilor de montaj 
utilaje, iar al doilea celor de con
ducte tehnologice-instaJatii. Ca ur
mare. și productivitatea muncii pe 
fiecare persoană — exprimată va
loric — se ridică. în primele 8 luni, 
la 252 294 lei.

Aceste rezultate, pozitive ne an
samblu. nu puteau elimina din

Constantin PRIESCU 
Gheorohe CÎRSTEA

(Continuare in pag. a Ill-a)

rios acolo". Am zis că 
merg pentru un an sau 
doi. Și iată că au trecut 
treizeci și trei. Am început 
cu o muncă mai simplă, 
lucram La suprafață, la 
șanțuri și canale. Cind au 
văzut că muncesc. m-au 
primit în subteran. Mai

LA STRINGEREA
tex xr m
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i TOȚI LOCUITORII

SATELOR I

Ne aflăm într-o perioadă de vîrf în care, o dată cu 
intensificarea însămințărilor. oamenii muncii din 
agricultură trebuie să-și concentreze eforturile la 
stringerea, transportul și depozitarea recoltei. Avînd 
în vedere volumul mare al lucrărilor, care trebuie 
făcute în termene scurte, este necesar ca pqgte tot 
munca să fie temeinic organizată, iar mijloacele de 
transport folosite la capacitatea lor maximă. Din 
datele oferite de Ministerul Agriculturii rezultă că. în 
cele mal multe locuri, stringerea recoltei se desfășoară 
intens. Semnificative în 
care se referă la stadiul 

septembrie :
PORUMBUL,

cadrul culturilor ce se 
oadă. a fost cules de ne _  __  __ ___ ....
cultivată. în județele Olt, Vrancea. Bacău. Gorj, pre
cum și in sectorul agricol Ilfov, jumătate din recolta 
de .porumb a fost strinsă. această lucrare fiind avan
sată și în județele Dolj. Constanta, Buzău. Mehedinți, 
Galați. Bacău, Vaslui. Iași și altele: Dacă ne referim 
doar la zonele întîi și a doua agricole, unde porumbul 
s-a copt mai devreme, se constată realizări mai mici la 
recoltat în județele Brăila. Tulcea, Prahova. Caraș- 
Severin, Neamț și Botoșani.

SOIA a fost recoltată de pe 51 la sută din su
prafața cultivată. în județele Mehedinți și Mureș re
coltarea s-a încheiat, iar in județele Olt, Giurgiu, Ti
miș, Bihor, Argeș și sectorul agricol Ilfov această 
lucrare este avansată. Important este acum ca, prin 
buna utilizare a combinelor, întreaga producție să fie 
strinsă cit mai repede.

SFECLA DE ZAHĂR se stringe potrivit pre
vederilor cuprinse în graficele intoomite de unitățile 
cultivatoare. împreună cu fabricile de zahăr. Pină la 
data amintită, cele mai mari suprafețe au fost recol
tate in județele Giurgiu. Ialomița. Buzău. Bacău și 
sectorul agricol Ilfov. Întrucît fabricile de zahăr tre
buie să ' 
asigure . ..............
rezervă, se impune ca in toate unitățile cultivatoare 
să fie respectate graficele de recoltare și livrare.

CARTOFII DE TOAMNĂ au fost strinși de 
oe 71 la sută din suprafața cultivată. în unele județe, 
această lucrare s-a încheiat. Recoltarea cartofilor tre
buie intensificată îndeosebi in unele unități agricole 
din județele Brașov, Neamț și Maramureș. Concomi
tent cu măsurile vizind grăbirea recoltării, o atenție 
aparte trebuie acordată stringerii tuturor tuberculilor, 
spre a se evita orice risipă.

Desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor 
de recoltare trebuie să constituie, in aceste zile, pro
blema fundamentală a întregii activități de partid de 
la sate. De aceea, datoria organizațiilor de partid este 
de a asigura in această perioadă o mobilizare gene
rală a tuturor forțelor umane de la sate, astfel incit 
fiecare zi să marcheze un avans substanțial la strin
gerea și transportul recoltei. ’

acest sens sint si cifrele 
lucrărilor în seara zilei de

are ponderea 
recoltează în 
33 la sută

cea mai mare
această peri- 
din suprafața

al edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Conceptul de so
cietate socialistă multilateral dez
voltată. așa cum a fost definit de to
varășul Nicolae Ceaușescu. așa cum 
se înfăptuiește in România, exprimă 
un proces transformator ce cuprinde 
toate laturile muncii și vieții po
porului. De fapt, acest proces re
prezintă o unitate dinamică, un sis
tem complex de domenii, de feno
mene, de activități, toate fiind în- 
tr-o strînsă interdependentă, toate 
avînd rol determinant in asigu
rarea progresului multilateral a.1 tă
rii. în acest cadru funcționează le
gături active între resursele materia
le și umane și condițiile de valori
ficare a acestora ; între ritmurile de 
creștere și consumurile 
și materii prime ; între 
producție și o serie de 
sint demografia, mediul 
psihologia oamenilor : între econo
mie. știință. învățămînt și cultură. 
Numai o dezvoltare armonioasă, pe 
absolut toate planurile, a întregii so
cietăți. în condițiile echilibrului 
optim între-toți factorii acestui sis
tem unitar, asigură ridicarea Româ
niei pe trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație. Trecerea la sta
diul de tară mediu dezvoltată — 
obiectivul fundamental stabilit de 
Congresul al XllI-lea al partidului 
pentru actualul cincinal — se înfăp
tuiește tocmai in condițiile edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. strinsă legătură dintre mun
că și cultură avînd în acest sens un 
rol deosebit.

Construcția noii societăți nu este 
posibilă fără o nouă construcție 
umană. Și in etapele precedente, țara

de energie 
procesul de 
factori cum 

geografic.

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

lucreze din plin, ceea ce presupune să li se 
ritmic materia primă necesară si o anumită

IAȘI : Mărci de oțeluri 
cu caracteristici 

superioare
Oțelarii de pe marea platformă 

a Combinatului de utilaj greu din 
Iași obțin rezultate 
întrecerea socialistă 
cinstea Conferinței 
partidului și a relei de-a 40-a,ani
versări a Republicii. Astfel, di au 
asimilat în producție noi mărci de 
oțeluri obținute in baza unor teh
nologii moderne și de înaltă efi
ciență elaborate de specialiștii din 
această importantă întreprindere. 
Noile mărci de oțeluri, din care se 
confecționează piese turnate- pen
tru industria minieră, inele de rul
menți grei și alte piere de perfor
manță, au fost realizate în condi
țiile diminuării consumurilor'ener
getice pe tona de oțel lichid, va
lorificării superioare a feroaliaje
lor și a celorlalte materiale. De 
menționat că. pină acum, la Com
binatul de utilaj greu din Iași au 
fost asimilate și elaborate j peste 
150 mărci de oteluri, ponderea re- 
prezentind-o oțelurile aliate .* t 
Înalt aliate, cu Însușiri fizice și 
mecanico superioare. (Manole 
Corcaei).

deosebite îh 
desfășurată in 

Naționale a

spre exemplu. Dar este, 
categorie, comparabilă cu 
ele atunci cind vorbim 
despre atmosfera de mun
că, despre ambiții și des
toinicie, despre confrunta
rea cu adincurile capri
cioase. Tinăru! subînginer 
Teodor Ardelean, șeful
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întîi la transporturi. După 
aia, intr-o echipă de mi
neri, ca vagonetar. Peste 
cițiva ani m-am calificat 
miner. Miner patru, miner 
trei, miner doi... Și. după 
zece ani. șef de brigadă. 
Asta, la noi. in minerit, e 
treapta cea mai de sus. La 
vreo cițiva ani după mine 
a venit aici și fratele meu 
loan. El mai lucrase pe la 
Borumlaca, pe la Voi
vozi... Acuma ii și el șef 
de brigadă...

Nu e o mină de mare în
tindere. In privința- a- 
ceasta nu poate sta alături 
de minele Văii Jiuhr

minei (sectorului — ca să 
respectăm nomenclatura), 
ne-a vorbit despre un epi
sod recent al înfruntării cu 
„împotrivirile" straturilor 
geologice. Iar istorisirea 
lui semăna cu relatarea 
unei bătălii aspre. Era 
vorba despre „atacarea" 
(termen tehnic mineresc) 
stratului unu de Ia Zăuan...

— Minerii noștri nu 
erau obișnuiți, nu se măi 
intilniseră cu așa ceva la 
mina Ip... Cind s-a ajuns 
la stratul de cărbune, 6-î 
văzut că deasupra lui se 
afla un mare bazin de ni
sip șl apă. Debitul de apă

era neobișnuit de mare. 
Soluția, ’ în altfel de ca
zuri, este asecarea (extra
gerea întregii cantități de 
apă n.n.). De regulă, asta 
se face însă numai pină ia 
un anumit debit... Trebuia 
dat verdictul : cărbunele 
de acolo poate sau nu 
poate să fie exploatat. 
Ne-am sfătuit cu minerii 
cu echipa de la asecări. Și 
am zis că merită să în
cercăm pentru că stratul 
acela de cărbune nu e pu
țin lucru. Am pus in joc 
toată priceperea noastră 
și toate mijloacele pe care 
le cunoșteam. Am săpat 
o, galerie de gardă, apoi 
am plantat, in stratul de 
nisip și apă, filtre. Cind 
am măsurat, filtrele colec
tau un debit de 300 de litri 
de apă pe minut. Enorm 1 
Debitul de apă la care,ex
ploatarea cărbunelui se 
poate face in condiții op
time este de un litru pe 
minut... Am bătut filtre 
din doi în doi metri pe.

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)

TIMIȘ : Consumuri 
materiale mai reduse

Prin aplicarea în cadrul progra
melor de organizare și moderni
zare a proceselor de producție a 
unor măsuri cu eficiență economi
că ridicată, privind utilizarea, cit 
mai chibzuită a resurselor mate
riale și energetice, colectivele 
muncitorești din întreprinderile in
dustriale ale județului Timiș au 
reușit și în acest an să reducă 
simțitor consumurile specifice nor
mate. în unitățile metalurgice, 
constructoare de mașini, electro
tehnice și pe șantierele antrepri
zelor de construcții. în urma intro
ducerii unor tehnologii noi de 
fabricație și a extinderii procede
elor avansate de debitare și croire 
a profilelor metalice și a tablelor, 
ș-au economisit peste 4 500 tone 
metal. în aceeași perioadă, prin 
intensificarea acțiunilor politico- 
educative inițiate de organizațiile 
de partid la locurile de muncă și 
activizarea comisiilor energetice 
din unități. au fost depistate și 
puse jn valoare noi rezerve de re
ducere a consumurilor energetice 
planificate, economisindu-se pe an
samblul județului 8 525 . tone com
bustibil convențional și 31 848 MWh 
energie electrică. (Cezar Ioana).

„PROBA DE FOC
A RĂSPUNDERII

Creativitate și competenta
întreprinderea „Electrotehni

ca" din Capitală.
— Sfirșit de lună cu muncă 

intensă 2 întrebăm. Și rodnică ?
— Nu pentru că este sfirșit 

de lună, ne răspunde inginerul- 
șef Mihai Vintilă. Nu poți lu
cra in electronica industrială 
„in asalturi''. Că pe opt luni 
ne-am depășit sarcinile de plan 
la producția fizică era clar cu 
mult timp înainte. Tot limpede 
este că preliminăm și pe sep
tembrie același lucru, iar la be
neficii nete am obținut un spor 
de peste 31 la sută de la înce
putul anului.

— Certitudinile electronicii 1
— Nu numai. In definitiv, cer

titudinile noastre le reprezintă 
oamenii. Electroniștii „totali".

Că este așa apeam să ne con
vingem văzînd unul din sec
toarele „chele" ale noutăților de 
aici. Atelierul de proiectare a 
circuitelor imprimate.

— Vă uitați după planșete 2

ne surprinde privirea inginerul 
Petre Coman, șeful atelierului. 
Sint vreo două mai vechi, acolo, 
in colț. Restul, adică aproape 
totul, îl facem prin sistemele 
automate de proiectare asistate 
de calculator. Totul pe peliculă 
și bandă magnetică. Performan
țe 2 De la 6 luni în stilul de 
muncă vechi, adică pe calc și 
Cu riglă, la 2 luni acum. Și îm
preună cu Corina Vernis, dese- 
natoare-oneratoare, iși reia

munca. (în fotografia din 
stingă).

Printre cei care încă își mai 
manufacturează produsele se 
află și sudorul „numărul 2" in 
întreprindere, Petre Marin.

— Mai am puțin, ne spune el. 
In scurt timp voi trece la ro
boții de sudură. Pină atunci 
încerc să nu mă fac de rîs, con
tinuă el, și ride. (în fotografia 
din mijloc).

Iar la secția de montaj cir
cuite imprimate aflăm de la 
inginerul Ion Mărtoiu (in foto
grafia din dreapta) că de aici 
pleacă lunar peste 15 000 de 
astfel de echipamente electro
nice. O aritmetică a mediei 
acestor produse demonstrează 
că ele ar echivala cu un turn 
înalt cit o casă cu 250 de etaje.

Sint numai, cițiva dintre oa
menii de astăzi ai creativității 
și competenței, într-un cuvint, 
ai „Electrotehnicii".

Eugen DICHISEANU

Viața „fabrică", ne
contenit, fel de fel de 
intîmplări. Unele, din 
start, cu destinul de 
a trece neobservate. 
Altele...

Ion B. lucrează la 
întreprinderea meca
nică din Plopeni, ju
dețul Prahova. A lă
sat in urmă, aici, ani 
buni de meserie. De 
meserie, de învățătu
ră. Cu oarecare timp 
in urmă solicită înca
drarea pe un post de 
maistru. Dreptul lui : 
are studiile cores
punzătoare, stăpinește 
profesia. Dreptul or
ganului colectiv de 
conducere democrati
că al întreprinderii 2 
Să se convingă dacă 
solicitantul corespun
de din toate punctele 
de vedere. Și, pentru 
început, ii încredin
țează răspunderea unei 
echipe din secția me- 
cano-energetică. Loc 
unde Ion B. trebuia să 
cotifirme că a aflat... 
bastonul de .maistru. 
Unde decît in labora
torul fierbinte al mun-' 
cii pot fi etalate cali
tăți morale și profe
sionale in măsură să 
atragă prețuirea colec
tivității ?

Care este ..curba de 
răspuns" a iui Ion’ B. 
la această probă 7 In 
citeva cuvinte — își 
face datoria. Se inte
grează exigențelor lo
cului de muncă, pune 
umărul la depășirea 
obstacolelor, dovedeș
te inițiativă, subscrie 
cu efortul hui la reali
zările obținute. Lunile 
trec astfel cu folos și...

...Și iată-l din nou 
pe Ion B. față în față 
cu factorii de condu
cere ai întreprinderii. 
Da. experiența i-a fo
losit. E bucuros că a 
trecut cu bine încercă
rile la care a fost pus. 
In sectorul cu pricina 
insă el observă și o 
sumă întreagă de nea
junsuri de neacceptat. 
In consecință... să se 
uite de cererea lui

prin care solicita pos
tul de maistru.

întrebarea care i s-a 
pus îndată a fost o 
reacție normală, izvo- 
rită dintr-o stare de 
mirare vecină cu con
sternarea : ■

— Dar bine, chiar 
dv. ați solicitat aceas
tă funcție ?

— Știu, dar e prea 
mare răspunderea care 
s-ar așeza pe umerii 
mei !...

Cum să judeci un 
astfel de gind, aseme
nea vorbe ?

— Dar credeați că 
un asemenea post

UN FAPT, 
0 SEMNIFICAȚIE

e... descărcat de orice 
răspundere 2 Ca să nu 
mai adăugăm : unui 
om tînăr, ca dv., care 
dă bir cu fugiții la pri
mul impact cu greută
țile, parcă, parcă nu 
t-A- șade grozav de 
bine...

Tinăru! insă o > ținu 
morțiș pe a lui. Mai 
mult, e de părere că 
munca cea mai potri
vită pentru el nu-i 
nici cea de maistru, 
nici de șef de echipă, 
ci de ' compresorist. 
Are calificare pentru 
asta și așa mai de
parte...

— Facă-se precum 
doriți, a smuls el pro
misiunea. Deși, să fie 
limpede : mi socotim 
că acest fel de a gîndi 
este cel mai corect, cel 
mai drept. Dacă toți 
am căuta numai viața 
liniștită, fără bătaie de 
cap... Poate, cu timpul, 
veți înțelege că oame
nii nu trebuie impăr- 
țiți in două feluri : 
unii cu greul, alții cu 
ușorul...

Timpul zboară și, 
din nou, la orizont, o 
cerere... „Subsemna
tul Ion B„ prin pre

zenta, solicit un post 
de maistru în secția...".

— Nu se poate I 
și-au zis unii' dintre 
cei care cunoșteau lu
crurile.

— Ba da, se poa
te, spune președintele 
C.O.M. Și pune rezo- • 
luția : „Să se prezinte 
la concurs".

Se prezintă, ia con
cursul. După care ur
mează discuția dinain
tea preluării funcției.

— Ei 2
întrebarea avea o 

țintă exactă, prea bine 
știută de omul ce în
tindea din nou pasul 
spre postul de maistru. 
Întrebare simplă, lim
pede și... foarte, foarte 
grea pentru el. Ce să 
răspundă 2 Că da, îm
părțise greșit oamenii 
pină atunci — unii cu 
greul, alții cu ușorul? 
Că e bine să observi 
și neajunsurile, dar și 
mai bine e să pui și 
tu umărul pentru li
chidarea lor 2 Că nu 
poți face pasul inapoi 
atunci cind întîlnești 
un obstacol ? Că a 
conduce munca unui 
colectiv înseamnă răs
punderi, multe răspun
deri in plus 2 Că de
mocrație înseamnă nu 
numai a vedea și... 
contabiliza lipsurile, ci 
și implicarea in viața 
de muncă, de răspun
deri a colectivității 2

— Ei 2
— Las munca mea. 

să depună mărturie că 
am învățat ceva din 
împrejurările prin care 
am, trecut, intr-un fel 
sa.u altul...

— De acord cu „for
mula" pe care o pro
puneți...

A trecut ceva vreme 
de la „experimentarea" 
formulei : faptele îna
intea vorbelor ! Ion B. 
se afirmă ca un 
maistru conștiincios, 
exigent, priceput, de ' 
nădejde. Calități pen
tru care a și fost pri
mit in rindul membri
lor de partid.

Die TĂNĂSACHE
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La baza autofinanțării mai buna
valorificare a resurselor locale

Generalizarea experienței înain
tate privind valorificarea resurselor 
existente în fiecare localitate meni
tă să asigure mijloacele bănești și 
materiale necesare autofinanțării tu
turor activităților economico-sociale 
în profil teritorial a devenit o con
stantă a activității Consiliului popu
lar al județului Giurgiu. „In prezent 
toate cele 48 comune din județ, ca și 
municipiul Giurgiu se autofinanțează 
— a ținut să precizeze economistul 
Anghel Ștefănescu, membru al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean. De fapt, avem în 
cadrul județului comune, cum ar fi 
Bolintin Deal, Grădinari, Joița, Iz
voarele, Florești-Stoenești ș.a„ care 
în anii din urmă au reușit ca. prin- 
tr-o muncă intensă desfășurată în 
spiritul prevederilor Legii nr. 7 pri
vind autogospodărirea tuturor locali
tăților. să. realizeze venituri proprii 
de multe milioane de lei. să-și aco
pere pe această bază toate cheltuie
lile locale, dar și să înregistreze, de 
la un an la altul, beneficii tot mai 
mari. Iată, spre exemplu, comuna 
Joița. Localitatea a încheiat exerci
țiul financiar pe primele șase luni 
din acest an cu un venit total de 
5.8 milioane lei, sumă din care a rea
lizat diferite lucrări de interes 
obștesc și și-a acoperit toate chel
tuielile 
sumă de 4,6 milioane lei, obținînd 
totodată 
oane lei".

Acesta este doar un exemplu. Tre
buie spus însă că nici la Joița și nici 
în celelalte localități situația finan
ciară nu a fost întotdeauna așa. 
Dimpotrivă. în anul 1984, de pildă, 
numai 26 comune din județul Giur
giu reușeau să realizeze venituri 
proprii. Pornind de la această situa
ție, consiliul popular județean, la in
dicația ' comitetului județean de 
partid, a inițiat o suită de studii, de 
analize asupra posibilităților de au
tofinanțare a fiecărei comune in 
parte. Comisiile permanente pe pro
bleme ale consiliului popular, care 
au analizat și ele problema, au for
mulat, consultînd cetățenii și specia
liștii. numeroase propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea, în primul 
rînd, a activității economico-finan- 
ciare din fiecare unitate locală, 
subordonată consiliului popular. Mă
surile întreprinse pe această bază 
au condus la o îmbunătățire simți
toare a activității productive în uni
tățile economiei locale. Ca urmare.

de la o lună la alta a crescut șl con
tribuția acestor unități sub formă de 
beneficii la 
bugetului local. 
1985, numărul 
care au trecut 
ajuns la 38.

Dar. evident,
și nici nu s-a oprit aici. Mai erau 10 
comune ai căror reprezentanți mer
geau pe la diferite schimburi de ex
periență, cercetau lucrurile pe la ve
cini, dar pînă ajungeau acasă parcă 
uitau tot ce au văzut bun. neapli- 
cind în practică nimic din cele con
statate pentru asigurarea autofinan
țării. Situația acestor localități a fost 
analizată in comitetul executiv al 
consiliului popular județean. Apoi

formarea și creșterea 
Practic, în anul 

comunelor din județ 
la autofinanțare a
acțiunea nu se putea

în județul Giurgiu

social-culturale locale în
un beneficiu, de 1,2 mili-

s-au constituit comisii de specialiști, 
care, deplasindu-se la fața locului, 
în aceste comune, au pus in eviden
ță noi posibilități de creștere a ve
niturilor bănești. Au fost organizate 
schimburi de experiență, s-au inițiat 
dezbateri si demonstrații Dractice.

■ unde toți participants au avut multe 
lucruri bune de învățat în ceea ce 
privește autogospodărirea si autofi
nanțarea prin valorificarea resurse
lor proprii.

Unul dintre aceste schimburi de 
experiență a avut loc în comuna 
Izvoarele, localitate "din județul 
Giurgiu care, în ultimii ani, a do- 
bindit rezultate meritorii în ce pri
vește dezvoltarea puterii economice 
ca principal izvor de realizare a ve
niturilor și deci una din pîrghiile 
de bază ale autofinanțării.

— Ce experiență le-ați oferit con
cret celor care au venit la dumnea
voastră în schimb de experiență ? 
— il întrebăm pe Ilie Ciulacu, pri
marul comunei.

— în primul rînd, le-am înfățișat 
metodele de muncă specifice orga
nizațiilor de partid și consiliului 
nostru popular în această direcție, 
în al doilea rînd, le-am prezentat 
experiența noastră în organizarea 
..Tribunei democrației", pentru ca 
fiecare cetățean al comunei să con
tribuie prin ideile și munca sa acti
vă la realizarea sarcinilor econo
mico-sociale în profil teritorial. Am 
insistat și insistăm pe o participare

conștientă și eficientă nu numai la 
dezvoltarea producției industrial- 
agricole in unitățile de pe raza co
munei, ci și in gospodăriile popu
lației. Am început această acțiune cu 
noi, consiliul popular comunal, unde 
în decursul ultimilot 2—3 ani am 
dezvoltat puternice sectoare de acti
vitate aducătoare de mari venituri. 

‘Această zestre a consiliului popular 
comunal, care a adus de la începu
tul anului și pînă acum un venit de 
4,2 milioane lei. se compune din : 
31 vaci cu lapte, 300 oi. o matcă de 
păsări ouătoare și o altă matcă de 
scroafe prin intermediul cărora fur
nizăm baza materială pentru con
tractele încheiate de către cetățeni 
pentru predarea unor produse agro
alimentare la fondul de stat, stupi 
de albine, 4 heleștee, 3 mașini de 
dărăcit, secții de mături și împleti
turi de răchită, o stație de incubație 
cu 17 500 pui pe serie și multe, multe 
altele. Apoi pot spune că aproape 
toate cele 3 030 gospodării personale 
existente in comună cresc și contrac
tează cu statul o gamă foarte largă 
de produse agroalimentare. Numai 
anul acesta; spre exemplu, cetățenii 
comunei Izvoarele vind statului, pe 
bază de contract, 4 600 hl lapte, peste 
200 capete bovine, 12 tone carne par 
sure, 14 tone lînă etc.“.

Pornind de la exemplul comunelor 
fruntașe în acțiunea de autofinan
țare. de la concluziile desprinse din 
schimburile de experiență, consiliul 
popular județean a inițiat noi și noi 
acțiuni pentru valorificarea deplină 
a resurselor existente pe plan local 
în fiecare din acele comune în care 
nu se realiza autofinanțarea. Cu 
ajutorul deputaților au fost inițiate 
acțiuni de atragere a obștii la reali
zarea unor lucrări de interes gene
ral, s-au evidențiat și pus în valoare 
noi surse de venituri în cadrul acti
vităților financiare curente ale con
siliilor populare comunale, s-a tre
cut la folosirea mai bună a fondu
rilor provenite din contribuția bă
nească a cetățenilor și altele. Aceste 
măsuri au făcut posibil ca. la sfîr
șitul anului trecut, toate localitățile 
județului Giurgiu să încheie exerci
țiul financiar cu rezultate pozitive 
și să înceapă activitatea pe anul 
1987, cel de-al doilea an al actualu
lui plan cincinal, prin generalizarea 
acțiunii de autofinanțare.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii

Arhitectură modernă la Brăila

corespondenții noștriCititorii noștri
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Promovarea noului în tehnică - 
permanentă
zate de astfel de utilaje cu carac
teristici superioare. Bunăoară, în 
acest an s-au asimilat în fabrica
ție trei noi tipuri de instalații de 
foraj destinate partenerilor de 
peste hotare, 6 tipodimensiuni de 
sape cu role, d.ouă tipuri de pre
venitoare de erupție, un nou agre
gat de cimentare, o mașină specia
lizată «pentru prelucrat osii de bo
ghiuri, un motor elicoidal de foraj, 
prin care s-a înlocuit importul ce 
s-a făcut ani de-a rindui, și multe 
alte utilaje, mașini și subansam- 
ble. Practic, aproape în fiecare zi 
pe standul de probe apar noutăți 
tehnice. Și de fiecare dată ele ca
pătă. calificativul „foarte bine". 
Pentru colectivul de la „1 Mai", 
promovarea noului, a ultimelor cu
ceriri ale domeniului este starea 
firească de a exista.

preocupare
O discuție cu inginerul Atanase 

Nicolescu, directorul Institutului 
de proiectare și cercetare pentru 
utilaj petrolier din Ploiești, este 
condusă aproape fără excepție că
tre viitor. Către viitorul utilajului 
petrolier. Și aceasta pentru că 
marele beneficiar al rezultatelor 
cercetării obținute în institut — 
întreprinderea „1 Mai" — se nu-- 
mără printre cele mai renumite 
firme din lume. în care cuvîntul 
de ordine al întregului colectiv 
este promovarea progresului teh
nic. Să aducem un prim și în ace
lași timp un sintetic argument. 
Ponderea produselor noi și moder
nizate in totalul producției-marfă 
a fost la sfîrșitul primului semes
tru al acestui an de 47,5 la sută, 
față de 39 la sută cît era planifi
cat. Fie că e vorba de instalații 
de foraj, de prevenitoare de erup
ție sau agregate de cimentare, de 
sape cu 
noul are 
pondent

role sau mașini-unelte, 
de fiecare dată un cores- 
direct în tipuri moderni-

Georqe ENE
tehnician, întreprinderea „1 Mai*  
Ploiești

Înnoiri în orașul florilor
poate vorbi de o puternică coope
rativă agricolă de producție, o u- 
nitate agricolă de stat, o stațiune 
pentru mecanizarea agriculturii si 
două asociații economice de stat 
și cooperatiste.

Ca edificii culturale și de învă- 
țămînt, s-au adăugat două localuri 
de școală generală, unul destinat 
școlii profesionale cu specific 
agroindustrial, altul pentru liceul 
industrial cu profil textil și pentru 
pregătirea muncitorilor calificați 
în industria extractivă petrolieră, 

în domeniul asistenței sanitare 
orașul dispune de un spital de 
adulți cu mai multe secții, unul 
pentru copii înzestrat cu aparatu
ră modernă, o policlinică teritoria
lă cu laborator clinic și două cir
cumscripții sanitare, tn folosul să
nătății oamenilor muncii a fost a- 
menajat și un ștrand cu ape ter
male cu efect terapeutic. Ștrandul 
cuprinde bazine acoperite, cit și 
unul în aer liber.

în planul de perspectivă al con
siliului popular sint prevăzute alte 
noi obiective edilitar-gospodărești : 
încă 140 apartamente, o cantină cu

Sînnicolau Mare, cîndva o urbe 
uitată, a devenit in ultimele dece
nii un centru urbanistic modern, 
care-și sporește de la an la an atit 
zestrea edilitară, cît și puterea e- 
conomică. Acum mai bine de două 
decenii, aici s-a pus temelia unei 
fabrici moderne de prelucrare a 
cînepei, înzestrată cu mașini și uti
laje de înaltă tehnicitate. Pe ace
eași platformă industrială a fost 
înființată filatura și țesătoria 
„Banatex", unde lucrează peste 
1 200 de muncitori. La acestea se 
adaugă și fabrica de nutrețuri 
combinate, toate avîndu-și sursa 
de materii prime în agricultură. 
Orașul dispune și de alte unități 
industriale, cum ar fi o secție a 
Fabricii de ciorapi din Timișoara, 
întreprinderea „Electrometal" etc. 
De asemenea, au fost extinse și 
dezvoltate atelierele cooperației 
meșteșugărești cu secții de produc
ție și unități de prestări servicii.

Un alt sector important al ora
șului nostru este agricultura cane, 
așa cum ani arătat, este nu numai 
sursă de materii prime, ci și de 
produse agroalimentare. Aici

200 locuri pentru oamenii muncii 
de la I.A.S., ateliere școlare pen
tru liceul industrial, ateliere de 
reparații ale S.M.A. și altele.

In conformitate cu programul 
dd înfrumusețare a orașului, prin 
munca patriotică a cetățenilor au 
fost executate lucrări în valoare 
de 20 milioane lei. Ele au constat 
în lucrări de extindere a rețelei de 
alimentare cu apă a orașului, de a-

menajare și întreținere a trotua
relor, a zonelor verzi, plantarea de 
pomi etc. S-a construit, de aseme
nea, un teatru de vară.

Toate acestea aduc înnoiri și un 
plus de frumusețe orașului flori
lor, cum i se mai spune așezării 
bănățene Sînnicolau Mare.

Gheorqhe NEGRICIOIU 
tehnician, Sînnicolau Mare

Spațiul vercle nu se reface cu... 
promisiuni

Ca buni gospodari, locatarii blo
cului nostru s-au străduit să-și a- 
menajeze un spațiu verde de o 
reală frumusețe. Prin contribuția 
fiecăruia, de la an la an, oaza de 
verdeață a crescut tot mai mult. 
Dar... într-o zi din noiembrie 1986, 
întreprinderea antrepriză construe-, 
ții edilitare și drumuri București 
(I.A.C.E.D.B.) și-a propus s-o 
transforme într-un adevărat șan
tier. Puieții de brad, stejar și tuia, 
gardul viu, gazoițul și vița de vie 
au fost luate cu asalt și scoase din 
rădăcini, apoi strivite de utilajele 
aduse să sape șanțurile pentru 
conductele ce urmau să fie ampla
sate aici. Am înțeles situația, dar 
și promisiunile făcute de reprezen
tanții I.A.C.E.D.B. : „în primăvară,

terenul va arăta ca înainte, ba... 
chiar mai frumos". Vă mărturisim 
că nu a fost așa. Primăvara a tre
cut, la fel și vara, fără ca pro
misiunile să devină... spațiu ver
de. In schimb, se pot vedea și acum 
șanțurile și gropile încă neastupa
te. trotuarele, incinta si brîiele 
blocurilor deteriorate de utilajele 
cu care s-a lucrat.

întrucît apelurile noastre făcute 
la I.A.C.E.D.B. și D.G.D.A.L., pen
tru a remedia cele stricate, au ră
mas fără ecou, sîntem nevoiți să 
solicităm și pe această cale spri
jinul de care avem nevoie.
Ștefan Constantin ȘELARU
Aleea Lungulețu nr. 1, ap. 5, 
București

Pe scurt, din scrisori
• în cadrul Festivalului național „Cintarea României", în satele Cos- 

tești — Vîlsan, Vîlsănești și Mușătești, componente ale comunei Mușă- 
tești-Argeș, s-au desfășurat manifestările săptămînii culturale intitulate 
„Cultură și educație — producție și eficiență". în ultimele două zile ale 
săptămînii culturale a avut loc cel de-al XVI-lea colocviu al societății 
cultural-științifice „Stroești-Argeș", cu tema „Satul românesc pe coordo
natele revoluției agrare". Cadre didactice și universitare, cercetători, in
gineri, oameni de cultură au prezentat interesante referate și comunicări 
din domenii ca agricultură, medicină, zootehnie, construcții si biologie. 
Manifestarea s-a bucurat de un frumos succes în rindui localnicilor. (Ion 
Micuț, Curtea de Argeș). • „N-aveți un bilet în plus Atît în car
tierul Lăpuș, cit și în fața întreprinderii „7 Noiembrie" din municipiul 
Craiova, cetățenii nu își pot procura biletele necesare transportului în co
mun, deoarece în locurile amintite nu există nici o casă de bilete. Ar 
fi cazul ca I.T.L. Craiova să ia măsuri pentru înființarea acestora într-un 
timp cit mai scurt. (Diaconu F. Ion. comuna Robănesti. satul Golfin. Dolj). 
• Cine „repară" după meseriași ? în luna septembrie 1986 am dus la 
cooperativa „Unirea meșteșugărească" din Alexandria un televizor 
„Opera". De un an de zile am fost în nenumărate rinduri la unitatea res
pectivă să-1 ridic, dar de fiecare dată m-am întors acasă cu mîna goală. 
Consider că nu e normal să mă deplasez in mod repetat, oale de 36 km 
pînă la Alexandria și să mi se invoce tot felul de motive, unul mai șu
bred decît altul. Rog redacția să mă ajute să-mi recuperez aparatul, indi
ferent de starea în care se află. (Gheorghe Mămăligan, comuna Trivalea 
Moșteni, Teleorman)
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„Jur să spun adevărul și sa 
ascund nimic din to't ceea ce știu !"

Formula se repetă — o dată, de 
două ori, de trei ori... In fiecare caz 
în parte sînt prezenți martori, oa
meni a căror mărturie e chemată să 
contribuie la limpezirea intimplărilor 
Vieții de fiecare zi ajunse în fața 
instanței de judecată pentru stabi
lirea adevărului, pentru intrarea m 
ritmul normal al existenței.

Săli de judecătorie...
Atmosferă solemnă, impunînd prin 

ea însăși, obligînd la meditație 
adîncă în legătură cu actele umane, 
oricît de mărunte ar părea ele la 
prima vedere. Calmul, luciditatea, 
seriozitatea izvorîtă din înțelepciu
nea legii solicitate să se pronunțe, 
să rezolve, să așeze lucrurile pe fă
gașul lor firesc, pentru a restabili 
raporturile interumane tulburate 
pentru o clipă, pornind de la 
celula esențială a societății — fa
milia, continuînd cu microgrupuri so
ciale care intră în relații dintre cele 
mai diverse — pe stradă. în blocu
rile de locuințe. în întreprinderi, în 
cooperative agricole de producție, in 
sat etc.

întîmplări. întîmplări... Par mă
runte — repetăm — dar din șuvoiul 
lor. din curgerea lor se desprind, nu 
de puține ori. cazuri pe care opinia 
publică — prima instanță a vieții 
noastre obișnuite (opinia unui co
lectiv de muncă dintr-o întreprin
dere, dintr-o cooperativă agricolă, 
dintr-un bloc de locuințe sau cea 
care se formează automat pe stra
dă, pe un stadion. într-o instituție 
publică etc) — nu le poate rezolva 
pe loc. Nu le poate rezolva pentru 
că se opun atitudini retrograde, or
golii nepotolite, egoisme acerbe, 
„demnități" rănite și așa mai de
parte. Principiile și normele cele 
mai simple, caro reglementează, 
pentru om, relațiile dintre om 
și om sint temelia ne care se 
clădesc principii morale mai com
plexe. In general, aceste norme sînt 
unanim acceptate, eventualele per
turbări intervenite, inerente în viața 
cotidiană, sînt repede „stinse" de 

. opinia colectivă sau de bunul simț 
al celor implicați în scurtul lor vîr- 
tej, reîntronîndu-se armonia unor

relații interumane dedicate activită
ții practice comune. ~ 
noi avem 
lucid și la 
mic conflict 
neașteptat pe 
calm, cu bun simț, cu responsabili
tate și demnitate. Relațiile noastre 
socialiste de colaborare, de întraju
torare, de respect reciproc firesc în
tre oameni care muncesc, care urmă
resc. prin efort continuu, realizarea 
exemplară a intereselor colective — 
baza satisfacerii intereselor indivi
duale. in ultimă instanță — trebuie 
promovate constant. respectate cu 
grijă. întreținute, cît mai armonios. 
Totuși...

Sînt oameni care depășesc înțele-

bă, exagerări ale faptelor, acuze de
pășind realitatea faptelor. Toate ex
primate de... mame, și nu de tineri, 
care par să se fi împăcat, pentru că 
îi vedem ușor jenați de tot ce se în- 
timplă, iar la un -moment dat chiar 
amuzați de proporțiile pe care fap
tele par să le ia. Pentru că se cer 
despăgubiri de 10 000 lei ' ~ 
ce ?

întîmplare banală care, 
după opinia martorilor, s-a 
tre tineri chiar la poarta stadionului.

Se perindă prin fața instanței caz 
după caz. Avocații pledează cu foc, 
împricinații — se vede de la o poștă 
— le sorb vorba. Figurile concen
trate ale ..eroilor" principali expri
mă limpede prin mimică : „e nor

BACĂU : Apartamente mai multe 
pentru oamenii muncii

Colectivele de muncă din cadrul 
Trustului de antrepriză generală 
construcții montaj Bacău au obți
nut și în acest an succese de seamă 
în activitatea de producție. Lucrînd 
în schimburi prelungite, folosind 
din plin utilajele din dotare și pro- 
movind pe scară largă tehnologiile 
moderne de execuție, constructorii 
au prgdat „la cheie" oamenilor 
munciitdin orașele și centrele mun
citorești de pe văile Trotușului și 
Bistriței aproape 1 900 apartamente

și circa 2 000 mp spații comerciale 
la parterul blocurilor de locuințe. 
Alte peste 1 400 apartamente se 
află în stadiul final de execuție și 
vor fi date în folosință pînă la 
sfîrșitul anului. Tot în această pe
rioadă vor fi finalizate și predate 
beneficiarilor o seamă de obiective 
economico-sociale, între care hote
lul turistic de la Tîrgu Ocna, can
tina și spălătoria chimică de la 
Lucăcești, cantina de la Podu Tur
cului etc. (Gheorghe Baltă),

sa mai plătească alocația de întreți
nere a copilului și a soției, pretex- 
tind, prin avocat... Dar ce pretexte 
mai pot sta in picioare în fața unei 
asemenea situații ? Pînă unde se 
poate îmbățoșa neomenia unui 
astfel de ins care cere legii să-i 
facă lui ..dreptate" în pofida ori
cărei evidențe ? Pe el nu-1 intere
sează — susține — nu din vina lui 
s-a întîmplat ca soția să-și piardă 
lumina ochilor, iar copilul... „Copilul 
ea l-a vrut, ea l-a dorit...". „Argu
mente", susțineri minate de egoism, 
de neomenie — repetăm ! — de ură, 
de suflet de gheață. E liniște de 
piatră în întreaga sală de ședințe. Și 
se aude, în finalul pledoariilor șop
tit aproape, dar fierbinte cuvîntul

gerea acestei necesități stringente a 
relațiilor armonioase dintre individ 
și individ, dintre individ și societate. 
Am enumerat cîtcva dintre tarele 
de caracter care produc scurtcircuite 
în sinul acestor relații unanim ac
ceptate, după cum spuneam. Sînt 
cazuri minore, sint cazuri izolate, 
dar sînt. Ele dezvăluie, în fața in
stanței de judecată, atitudini umane 
reprobabile destul 
care, toate, pot... fi 
singure distorsiuni morale — indi
vidualismul dus la extrem, vestigiu 
al altei lumi, al altei educații.

Cazuri minore ?
Poate ! Dar urmările lor sînt, nu 

de puține ori. dureroase, afectînd 
oameni nevinovați, deturnîndu-i de 
la preocupări folositoare întregii so
cietăți, rănindu-i sufletește, întu- 
necindu-le. chiar și pentru o clipă, 
orizontul de lumină. Consecințele 
sint multiple, unele dintre ele, cu 
toate că prin efectul imediat al legii 
sînt rezolvate, pot să aibă urmări 
imprevizibile. Ca în acest caz, atît de 
simplu, care a stîrnit risul asisten
ței... Relatăm succint :

Un stadion în plin soare. Freamăt, 
veselie, in așteptarea începerii me
ciului. Un grup de tineri. Unul din
tre ei cîntă la chitară. Dintr-un alt 
grup i se cere să cinte altă melodie. 
Refuză. Și de aici conflictul. Alter
cație și... ceva mai mult. Iată-i in 
fața instanței : patru tineri „asistați" 
de mamele lor. înverșunare în vor

mal, e firesc, e în joc dreptatea 
. noastră, adevărul nostru, ambițiile, 
interesele noastre, onoarea noas
tră" ! — cum și exclamă, nestăpinit, 
cu glas tare, unul dintre ei, in plină 
instanță, acoperind vocea apărătoru
lui, atrăgindu-și binemeritata punere 
la punct din partea președintelui 
completului de judecată.

Dreptatea lor ? lată ce chip poate 
să îmbrace această așa-zisă dreptate 
în cazul lui X (nu-i dăm numele 
pentru că îl poartă și copiii lui, com
plet nevinovați) : ’

El a divorțat. Legea l-a obligat să 
achite o pensie lunară de 600 lei 
pentru flecare din cei doi copii ai 
săi rămași în grija mamei. între 
timp, lui X i-au crescut veniturile și 
legea stabilește, cum este și firesc, 
sporirea acestei alocații cu cîte 200 
lei. „Pîrîtul — pledează avocatul — 
vă roagă prin mine să respingeți 
sporirea. S-a recăsătorit, mai are un 
copil și din 3 600 Iei, retribuția lui 
actuală, nu poate rezerva 1 600 lei 
pentru cei doi minori. Dezvoltînd 
argumentele, prezint, 
stanță..."

Ne este greu 
impasibil al 
solicită el 
copii ?

Dureros e 
frizează neomenia. Tot 
părăsește soția (care, 
nemilos al hazardului, 
dut vederea) și copilul.

singurei martore a „piritei", o veci
nă, care a insoțit-o pină la tribunal, 
spulberînd ca o vijelie tot eșafodajul 
neomeniei : „Femeia este nevăzătoa
re, trebuie ajutată să trăiască !“ Da, 
societatea o ajută să trăiască, îi stă 
în sprijin cu tot ceea ce este nece
sar să-și crească demn copilul atît 
de dorit !

Ce haină mai poate îmbrăca in
dividualismul pe scena vieții noastre 
cotidiene ? O succesiune, care se re
zolvă obișnuit la orice notariat, 
ajunge în instanță — fiica își dă în 
judecată tatăl și frații pentru un 
aparat de radio și cîteva pături ; un 
ins își dă în judecată unchiul, care 
a înmormîntat-o pe mama sa — de 
15 ani nu o văzuse, nu se interesase 
de soarta ei — reclamînd banii pre- 
văzuți și puși de-o parte de bătrînă 
tocmai pentru această eventualitate.

Ascultăm pledoariile, urmărim ar
gumentele martorilor, ale împricina- 
ților. Din însăși derularea lor, ade
vărul se desprinde treptat, urcă spre 
lumină. Dezbaterea se desfășoară în 
fața instanței, dar fiecare partici
pant. din asistență, la acest spectacol 
al vieții discerne, automat, din no
ianul faptelor mărunte, atitudinile, 
faptele reprobabile, le amendează in 
forul lui interior potrivit normelor 
de bună conviețuire, de conduită 
socială civilizată. în fond — gîndirn 
noi — în aceste procese de duzină, 
cum ai fi îndrituit să le numești, un 
singur acuzat se detașează cu preg-

nanță : individualismul. indicind 
omul desprins de colectivitate, igno- 
rind rigorile ei morale, spiritul de 
solidaritate, de întrajutorare care-i 
este propriu acesteia, individul preo
cupat exclusiv de propria-i persoană. 
Un individualism agresiv, atentînd 
la armonia relațiilor interumane.

Analizam, cu tristețe, cazuri ca 
acelea amintite pînă acum, avîndu-1 
ca interlocutor pe președintele tri
bunalului județean Arad, tovarășul 
Nicolae Crăciun. Un om al legii, un 
om al adevărului. îl ascultam, reți- 
nînd din spusele interlocutorului 
nostru învățăminte sădite adînc în 
sufletul nostru, al tuturora, de viața 
cea de toate zilele : că adevărul nu 
este proprietatea cuiva anume ; că 
este de sine stătător, că oricine se 
poate raporta la el, îl poate solicita, 
dar nu-1 poate revendica numai pen
tru sine. El aparține tuturor, toți pot 
beneficia de el, nu numai unul 
singur. în aceasta constă neprețuita 
lui valoare, luminînd viața tuturor. 
Și ca să fie victorios trebuie să fie 
cunoscut, iar cunoașterea lui înseam
nă trudă, obiectivitate deplină. Pen
tru că adevărul nu se confundă în
totdeauna cu propria-ți părere sau 
dorință, cu propriul tău interes. De 
aici conflictul care aduce 
lismul în fața instanței.

— Dincolo de articole 
mărturisea convorbitorul 
sîntem obligați să i 
să __ " , .
lațiile dintre oameni, avind grijă 
ca ele să se scalde în lumina 
adevărului. Poate fi un alt adevăr 
decît adevărul rezultat din discer
nerea atentă a faptelor concrete, 
care alcătuiesc, în realitate, viața 
noastră de zi cu zi ? Nu. nu există ! 
ADEVĂRUL înscris în lege cu ma
juscule, ordonator al tuturor acțiuni
lor noastre, de la cele socotite mă
runte — dar nu sînt deloc mărunte ! 
— privind conviețuirea noastră coti
diană pînă la cele care, prin conse
cințele lor, pun în dezbatere rapor
turile individ-individ. individ-socie- 
tate, demontează piesă cu piesă in
dividualismul, făcîndu-1 incompatibil 
cu normele morale și legale ale 
societății noastre socialiste.

Meditația aceasta poate fi dusă mai 
departe, avînd ca bază experiența 
fiecăruia dintre noi. Vă îndemnăm 
să o faceți !

Orice s-ar putea 
spune despre fata pe 
care o vom numi în 
rîndurile de față Ele
onora, numai că ar fi 
naivă nu. Incepind cu 
profesia ei, care pre
supune o oarecare 
istețime — vînzătoare 
la o cofetărie — și 
terminind cu modul 
cum s-a orientat in 
ciudata experiență 
trăită — de a se po
meni soția unui... bi
gam ! — intențiile șt 
acțiunile ei, bine cin- 
tărite și decise. înde
părtează imaginea ds 

credulă. Și, to- 
situația de a fi 

Lo
ire-

o

fetiță 
tuși, 
fost victima unui 
godnic impostor 
buie să 
cauză.

Idila a 
locul de 
tr-o duminică după- 
amiază. ea aflindu-se 
ie serviciu, iar el avind 
calitatea de consuma
tor. Venise acolo pen
tru cîteva ore, 
preună cu alti 
razi glumeți, 
gioși, se vedea 
o poștă că sînt 
de București", adică, 
vezi doamne, nu din
tre cei sfioși de care 
orășelul nu ducea 
lipsă.

Urbea are 10 700 lo
cuitori și trei cofe
tării. dintre care tină- 
rul oacheș și cel mai 
dezghețat dintre cei 
aflați temporar in lo
calitate începuse a 
prefera cofetăria nu
mărul trei. Eleonora a 
păstrat distanța ; pină 
nu l-a făcut să-i spu
nă mai multe despre 
el. nu i-a susținut 
conversația. A aflat că 
e. intr-adevăr, bucu- 
reștean. se numește 
Gheorghișor Eugen, 
că ar fi strungar si in
tenționează să se reîn
cadreze la „Semănă
toarea". ca înainte de 
incorporare. Infor
mații în parte adevă
rate. mai puțin denu
mirea locului de mun
că. Poate s-a jenat 
să-i nfărturisească. 
dintr-odată, că obți
nuse calificarea intr-o 
școală de reeducare. 
La urma urmei și 
ceea e tot școală, cu 
condiția ca tinărul să 
înțeleagă, fie și cu în- 
tirziere. greșelile și să

fie hotărît să devină 
om. El n-avusese timp 
să ia această hotărîre, 
Ocupat cu judecarea 
celor 10 delicte (dintre 
care 9 furturi) in care 
fusese implicat pină la 
virsta majoratului. 
Dar se pare că reedu
carea il temperase, de 
vreme ce dobindise 
gustul întemeierii unui 
cămin, fiind deja în
surat și avind și un 
copil: Reușita matri
monială il îndemna, 
se vede treaba, să se 
mai însoare o dată, in 
paralel cu cealaltă că
sătorie. cu toate 
știa, cum știe 
că bigamia se 
seste.

Nunta s-a 
imediat după 
la vatră, cu petrecere 
In toată regula, orga
nizată la părinții fe
tei și pe cheltuiala 
lor. Pe cheltuiala alt-, 
cuiva nici nu s-ar fi 
putut, ginerica pre- 
zentindu-se la cunu-

' nie. ca si înainte si 
după eveniment, sin- 
gur-singurel, 
o rubedenie, 
că e certat 
rinții.

Presimțind 
fata l-a însoțit ...... 
Capitală, dar fără să 
renunțe la slujba din 
orășelul ei. La desti
nație. bănuielile i-au 
fost întărite. Numai 
ochi și urechi, a re
marcat că soțul pre
getă să indice 
lui mașinii de 
(majoritatea 
viștilor evită 
rile) o adresă 
cisă, dirijindu-l „stîn- 
ga-dreapta-inainte“ la 
fiecare intersecție, pînă 
ce au ajuns la o 
locuință în care și 
el 
Din 
mai 
L-a 
fără, 
se 
nouă mașină 
ducă la adresa înscri
să pe buletin. Dez
amăgit a-și fi găsit o 
soție cu fler, bigamul 
a dispărut definitiv pe 
ușă.

Și atunci, cum de se 
lăsase temporar păcă
lită ? Cum de accep
tase căsătoria cu un 
băiat care nu-și pre
zenta neamurile nici

se simțea străin, 
clipa aceasta n-a 
cedat un pas. 
dat pe ușă 

poftindu-l 
înapoieze cu 

Si

ia nunta lui? Este stu
pefiant pentru menta
litatea societății noas
tre felul în care a mo
tivat el izolarea de 
propriii părinți. Pre
tindea, arogindu-și un 
snobism depășit doar 
de bogatul său cazier, 
că aceștia n-ar fi de 
acord să ia in căsăto
rie... „o fată de la 
țară**.  Culmea e că a 
fost crezut ! Au accep
tat stupida și j.igni- 
toarea motivație și 
fata cea isteată, și pă
rinții ei, ide aseme
nea oameni cu cap. 
De unde oare acest 
complex neîntemeiat ?

Poporul acesta că
ruia ii aparțihem si 
căruia îi aparțin si cei 
în cauză există pen- l 
tru că timp de secole ’ 
plămada lui au for- ( 
mat-o oamenii țarinei. ! 
Cele mai multe figuri ' 
ale neamului au țișnlt. 
din lumea frumosului 
și * demnului sat 

cu care s-au 
și care

cu ei. A exts- 
scurtă. foarte 
perioadă în

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

mănesc, 
mindrit 
mindrit 
tat si o 
scurtă 
care expresia „băi, ti
rane !“ apărea in gura 
unora cu tentă 
ratiyă. dar tenta 
rezistat și orice __ .
normal și demn, indi- l 
ferent unde locuiește ■ 
sau lucrează, se min- 
drește cu mai apropia
tele sau mai îndepăr
tatele rădăcini țără
nești. dacă le are 
După cum sînt demni 
de toată stima și cei 
ce nu au această obîr- 
șie. Pentru că nu 
obîrșia ori domiciliul 
de pe buletin conferă . 
demnitatea, ci. biogra- ( 
fia morală a fiecăruia. ’ 
Simplul fapt că gine
rica 
atît 
pre 
săi 
dea 
tărească mult mai 
greu decît toate meri
tele sale aparente. Cu 
mai puțină inhibiție 
față de domiciliul de 
pe buletin, tînăra și 
familia ei ar fi desco
perit poate la timp si 
o părticică măcar din 
cazierul curtezanului. 
Care constituia adevă
ratul său „blazon".

etala o motivație 
de nedemnă des- 
optica părinților 
ar fi trebuit să 

de gindit, să cin- 
mult

\
\

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
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La întreprinderea „Electroputere" • Craiova ;

O realizare tehnică de prestigiu

Insămințorea orzului la ferma Ciupa a I.A.S. Leordeni, județul Argeș

PARTICIPARE flMPLft, BBPONSflBIlH UI STRINSUL
RECOLTEI $1 LA PBEGĂTIBEA CELEI VIITOARE

în unități agricole din județul Argeș

In unitățile agricole din județul Argeș, executarea lucrărilor din 
campania agricolă de toamnă a intrat sub semnul urgenței. La începu
tul acestei săptămini, comandamentul județean pentru agricultură a 
calculat forțele necesare și măsurile ce se impun a fi luate pentru 
ca toate lucrările să fie realizate pină la termenele stabilite. „A re
zultat că pentru obținerea unor ritmuri de lucru superioare — ne spune 
tovarășul Vasile Duță, directorul general al direcției agricole - pe lin
gă folosirea mai bună a mijloacelor mecanice din dotarea stațiunilor 
de mecanizare, este nevoie ca forța de arat și capacitatea de trans
port al produselor agricole să fie mult sporite. Pentru aceasta, comite
tul județean de partid a hotărit ca din toate unitățile industriale din 
județ tractoarele si remorcile disponibile să fie detașate pentru 8-10 
zile in agricultură. Circa 400 de tractoare și aproape tot atitea remorci 
au întărit de a doua zi forța de lucru a unităților agricole. Tot ca un 
sprijin important pentru grăbirea lucrărilor trebuie notați și cei 100 
de foști mecanizatori care în prezent activează în unități industriale, 
dar care, pe timpul campaniei, au redevenit tractoriști, muncind efectiv 
Io arat și pregătirea terenului. La toate acestea trebuie adăugată — 
ca un element de bază - mobilizarea la activitatea din cîmp a întregii
forțe de muncă de la sate, ceea ce a creat condiții pentru executarea 
în ritm accelerat a tuturor lucrărilor agricole".

Secvențele de muncă înregistrate pe parcursul a două zile ne-au 
de forțe, de modul responsabil și or- 
în unitățile agricole din județul Argeș 
adăpost cît mai repede recolta actuală 
recolta viitoare.

convins de ampla desfășurare 
ganizat în care se acționează 
pentru a se strînge și pune la 
și pentru a se pregăti temeinic

MII DE OAMENI IMPINZESC ClMPUL

Una din măsurile întreprinse de 
comitetul Tudetean de partid pen
tru evitarea cu desăvîrsire a pier
derilor de producție este ca recol
tarea porumbului si a cartofilor să 
se facă manual pe întreaga supra
față cultivată cu aceste plante. 
Pentru aceasta, pe lîngă cei aproa
pe 50 000 de cooperatori si alti lo
cuitori de la sate, la cules parti^ 
cipă zi de zi peste 27 000 de elevi 
aflati în practica agricolă si un im
portant număr de oameni ai mun
cii din unitățile cu profil neagri
col. Și intr-adevăr, parcurgînd în 
aceste zile ogoarele județului Ar
geș, ai imaginea unei extraordinare 
mobilizări de forte umane la cule
sul roadelor toamnei. Este acesta 
efectul unei susținute activități po
litice și educative desfășurate de 
organele si organizațiile de partid, 
de consiliile populare comunale și 
conducerile unităților agricole.

Cu tovarășul Gheorghe Dumitres
cu. președintele consiliului agro
industrial Căteasca. am discutat 
seara tirziu. cu puțin înainte de în
tocmirea bilanțului activității. „A 
fost o zi rodnică — ne spune aces
ta. La cele 
din consiliu 
porumbului 
tori si cam ....... 
comune, lucrători în unitățile in
dustriale. dar care in timpul liber 
participă la culesul porumbului. Cu 
forțele noastre si cele venite în 
aiutor. culesul avansează rapid. 
Pină joi seara aveam deja re
coltate 500 hectare din oele 950 
cultivate cu porumb în consiliu". 
Pentru a avea o imagine reală a 
forțelor angajate aici la strîngerea 
porumbului, trebuie să arătăm că 
pentru acest consiliu, situat în apro
pierea municipiului Pitești, din care 
cauză în unitățile agricole se în
registrează un însemnat deficit de 
forță dc muncă, comitetul județean 
de partid a hotărit concentrarea 
unor importante forțe suplimentare. 
Pe lucrătorii aparținînd de direcția 
comercială județeană i-am găsit la 
lucru, desfășurati pe un front larg, 
de aproape 100 hectare cu porumb, 
pe care l-au luat în primire. „Zil
nic avem la cules peste 600 de lu
crători din comerț — aflăm de la 
tovarășul Cornel Oprescu, directo
rul direcției comerciale. Pe supra
fețele pe care le-am luat in primi
re executăm toate operațiile, pină 
lăsăm terenul liber, pentru arat. La 
fel, circa 200 de lucrători de-ai 
noștri participă zilnic la culesul le
gumelor în grădinile din acest con
siliu".

O prezență activă pe frontul cam
paniei sint elevii aflați în practica 
agricolă, care se înscriu cu rezulta
te deosebite în eforturile depuse 
pentru strîngerea la timp a recol
tei. In consiliul Căteasca își faa 
practica agricolă 1 300 de elevi. Din
tre aceștia, peste 600 sint de la Li
ceul de matematică-fizică nr. 1 din 
Pitești. Gheorghe Lungoci, directo
rul liceului, nu-și ascunde un senti
ment de satisfacție. „Copiii noștri 
au dovedit că sînt buni nu numai la 
carte, ci și la muncă — ne precizea
ză acesta. La C.A.P. Căteasca, școa
la noastră strînge porumbul de pe 
aproape 180 de hectare. Sîntem 
avansați cu toate lucrările. Și, fapt

3 cooperative agricole 
am avut la recoltarea 
peste 650 de coopera- 
tot atîtia cetățeni din

îmbucurător, ca și la clase, și 
cîmp prezența este de sută la sută".

Patru 
agricole 
Stilpeni 
Muncii 
foarte 
Este o dovadă că în acest consiliu 
există o valoroasă tradiție în cul
tivarea cartofilor, care în acest an 
ocupă 430 hectare. Una din cele pa
tru cooperative este și Bălilești. 
Aici, la toate punctele de lucru gă
sim un furnicar de oameni. Cîți sînt 
azi la cules ? — îl întrebăm pe ingi
nerul Mihail Bălilescu, președintele 
cooperativei. „Greu de spus — răs
punde acesta. Vă dau o cifră pe care 
o avem în statistică — peste 1 000, 
dar sigur sînt mai mulți. La cules 
participă nu numai cei ce au acord 
global, ci și toți membrii de fami
lie. Pină la 1 octombrie cel tîrziu 
terminăm de strîns și livrat întrea
ga producție. Și vă rog să rețineți 
un amănunt, dar pentru noi foarte 
important. Deși condițiile climațice 
din acest an au fost nefavorabile, 
obținem totuși o producție bună, la 
nivelul planului". în această unita
te, ca de altfel și în celelalte din 
acest consiliu este de remarcat mo
dul minuțios de organizare a acti
vității. întreaga cantitate de cartofi 
culeasă 
calități, 
aceeași 
rămîne 
altfel, după cum au ținut să preci
zeze tovarășii Constantin Ungu- 
reanu și Virgil Nițescu, președinte
le și respectiv inginerul-șef al con
siliului agroindustrial, acesta este 
rezultatul amplei mobilizări de for
țe la recoltare, în întreg consiliul 
participînd la culesul cartofilor 
aproape 4 000 de oameni în fiecare 
zi.

în altă parte a județului, pe pla-

Lo C.A.P. Cateosca, elevii Liceului de matematică-fizică nr. 1 din Pitești 
participă activ Io strinsul recoltei

din cele șapte cooperative 
din consiliul agroindustrial 
sint distinse cu „Ordinul 
clasa 1“ pentru producțiile 
bune de cartofi realizate.

într-o zi este sortată pe 
depozitată sau livrată în 

zi. Nimic din recoltă nu 
peste noapte în cimp. De

Cu forțe numeroase se lucrează la recoltarea cartofilor la C.A.P. Țițești. 
județul Argeș

Fotografii : A. Papadiuc

...Laboratorul de înaltă tensiune 
de pe platforma întreprinderii 
„Electroputere" din Craiova. Un 
imens spațiu unde se produc... ful
gere artificiale. Instalații sonore și 
luminoase avertizează că a început 
„proba de impuls" (un extraordinar 
șoc electric de circa 4 milioane 
volți). cea mai severă probă, din 
cele aproape 20 la număr, la care 
este supus un transformator-bloc 
înainte de livrare.

în afara laboratorului este mai 
multă animație si emoție decît de 
obicei. Lucru firesc. Oamenii mun
cii din întreprindere așteaptă „cale 
liberă către beneficiar" — Centrala 
nuclearo-electrică de la Cernavodă 
— a transformatorului-bloc de 
440 MV A. 24/415 kV. cel mai mare 
și complex transformator de putere 
construit în țara noastră. Lîngă noi, 
aparent calm, imperturbabil. Eroul 
Muncii Socialiste Paul Dinu, un ve
teran al uzinei, șeful secției trans
formatoare mari, privește liniștit... 
neliniștea din jur și ține să preci
zeze : „Nu aș putea să spun că nu 
am emoții. Deși am asistat la 
aproape toate probele miilor de 
transformatoare pe care le-am fa
bricat, timp de trei decenii, pentru

toate termo și hidocentralele din 
tară, de astă-dâtă am avut de exe
cutat. cu migală de ceasornicar și 
pricepere de electronist, la nivel 
mondial, un transformator de di
mensiuni uriașe. In stare de func
ționare. transformatorul-bloc de 440 
MVA are o greutate de aproape 
400 tone, iar pentru expedierea lui 
s-a fabricat un vagon special pe 
20 de osii. Dimensiunile mari ale 
transformatorului sint direct pro
porționale cu performantele lui teh
nice. care, sint convins, vor fi con
firmate de proba de impuls; ...Da. 
asa este", continuă interlocutorul 
după o scurtă pauză. în care de la 
pupitrul de comandă se semnali
zează că totul este in ordine, pri
mul transformator de 440 MVA. din 
cele 10 cite se vor fabrica aici, poa
te fi expediat la Centrala nuclea
ro-electrică de la Cernavodă.

Printre constructorii de transfor
matoare de la Craiova care acum 
trăiesc satisfacția lucrului făcut cu 
temei ii zărim pe Constantin Tres- 
chin. Florea Stănculescu. Marin Ciu- 
tureanu, Ion lovită, Alexandru An- 
ghel. Toma Voinea. Constantin Pă- 
trună și Florea Pucă — oameni ce 
au pus efectiv mintea si brațul la

realizarea celui mai mare produs 
electrotehnic românesc. Inginerul 
Gheorghe Toma, șeful atelierului 
proiectare transformatoare, isi frea
că liniștit palmele, ca semn de mul
țumire. si rostește ca pentru sine : 
„Uite, o făcurăm și pe asta" și dă 
să plece iute spre alte treburi. „în
cotro ?“ îl iscodim. „Către obiectivul 
care de acum a trecut pe primul 
plan : lotul de transformatoare pen
tru export in Grecia. Vrem să do
vedim că, intr-adevăr, sîntem nu 
numai cei mai buni constructori de 
transformatoare, ci și cei mai 
prompți". „Adică ?“. „Noi am cîsti- 
gat, recent, in confruntarea cu o 
serie de firme vest-europene cu 
tradiție, o licitație pentru fabricația 
de transformatoare. In luna iunie 
am încheiat un contract pentru 
80 transformatoare de 50 MVA/ 
150 kV. Deși termenul este foarte 
strîns, ne-am angajat să proiectăm, 
să executăm și să livrăm o parte 
din aceste transformatoare chiar in 
acest an, răspunzind astfel solicită
rilor partenerilor noștri. Așa am zis. 
așa vom face".

Nicolae BĂBALAU 
corespondentul „Scînteii"

______________________>

Industrializarea lucrărilor
de construcții

(Urmare din pag. I)

toul Vedea, o zonă 
pentru ariditatea sa și . 
scăzut de fertilitate a solului, veș
tile primite vin să contrazică a- 
ceste caracteristici nefavorabile. 
Anul acesta se estimează aici o 
producție de porumb superioară 
anilor precedenți. „Este rezultatul 
unor ample acțiuni de creștere a 
potențialului productiv al pămîntu- 
lui — ne precizează Aurel Stoian, 
președintele consiliului agroindus
trial Vedea. Dar, deși datorită pro
ducției mai mari avem de muncit 
mai mult la recoltat, vom încheia 
culesul porumbului cu 10 zile mai 
devreme decît în anul trecut. Și 
asta fiindcă la cules avem concen
trate forțe numeroase". Dar consi
liul Vedea reprezintă pentru jude
țul Argeș și cel mai important ba
zin de cultură a prunului. Cu atît 
mai mult este de remarcat ritmul 
bun la recoltarea porumbului, cu 
cît, așa cum ne-am convins la Ri- 
chitele. Poiana Lacului și Vedea, un 
mare număr de oameni și elevi 
sînt concentrați și în livezi pentru 
a asigura strîngerea la timp și fără 
pierderi și a fructelon.

cuposcută 
potențialul

DE SEMĂNAT SEMENI 0 DATĂ,

Șl TREBUIE S-O FACI BINE!

Stadiul executării arăturilor pen
tru însămînțările de toamnă — 87 
la sută în seara zilei de joi — de
notă că în județul Argeș există 
condiții ca semănatul cerealelor 
păioase să se facă Ia timp, in limi
tele perioadei optime. De altfel, la 
aceeași dată, orzul era semănat pe 
77,2 la sută din prevederi, iar griul 
— pe 7 la sută. Dar nu asupra 
acestui aspect, desigur de importan
ță majoră asupra nivelului produc
ției, vrem să insistăm. Ceea ce se 
impune atenției pretutindeni unde 
te-ai afla în județ este grija deo
sebită ce se acordă însămînțării ce
realelor păioase numai în condiții 
de cea mai bună calitate. Și vom 
vedea de ce. La direcția agricolă ni 
s-a vorbit pe larg despre măsurile 
întreprinse pentru a se pune o te
melie trainică producției de cerea-

le păioase din anul următor. Amin
tim cîteva din ele. întreaga supra
față cu grîu și orz este amplasată 
în conformitate cu asolamentele 
stabilite în fiecare unitate. Au fost 
extinse pe un areal mai mare so
iurile ce s-au dovedit foarte pro
ductive în condițiile județului, 
cum sînt Fundulea 133, Fundulea 4 
și Albota-69. Sămînța este numai 
din categorii biologice superioare 
și toată corespunde din punct de 
vedere calitativ. La toate acestea 
trebuie adăugate lucrările agrope- 
doameliorative- — fertilizarea cu 
îngrășăminte organice, amendarea 
solurilor acide, scarificarea și sub- 
solajul — executate pe suprafețe 
mari. „Efectul tuturor acestor mă
suri nu poate fi evidențiat decît in 
condițiile executării insămînțărilor 
la un înalt nivel agrotehnic — pre
ciza Constantin Tamagă, director

cu producția vegetală la direcția a- 
gricolă. Este o cerință impusă mai 
ales de condițiile specifice ale aces
tui an, cind lipsa îndelungată a 
precipitațiilpr creează greutăți mari 
la aratul și pregătirea terenurilor 
grele, podzolice. care sint prepon
derente în județul nostru. De aceea, 
cuvîntul de ordine este să nu. pre
cupețim nici un efort pentru a 
pune sămînța numai în teren pre
gătit ca la carte".

Dintr-un nor de praf stîrnit de 
tractoarele cu discuri și de semă
nători, care se lasă ca o piclă peste 
cimp, apare inginerul Florin Proca, 
șeful fermei Ciupa a I.A.S. Leor
deni. Străbate parcela ce se seamă
nă cu grîu, în lung și in lat, pen
tru a se convinge că n-a rămas nici 
o porțiune cu bolovani. La nevoie 
dirijează discurile unde se impune 
mărunțirea si mai bună a soiului. 
Acum, terenul arată pregătit ca la 
carte. Cîte lucrări ați făcut pină să 
obțineți rezultatul scontat ? — îl 
întrebăm. „10 cu 10“ — răspunde. 
Adică ? „De 10 ori am trecut cu 
tăvălugul inelar și de tot atîtea ori 
cu discurile. Nu vă mirați. Din 28 
iunie nu a mai plouat și avem un 
sol greu, foarte compact. Nu putem 
pune sămînța la întimplare, dacă 
vrem să obținem producții supe
rioare". Cu aceeași răspundere se 
lucrează și la C.Ă.P. Rătești. Aici, 
la ferma Furduieștl, Valentin Chi- 
riac, șeful fermei, tocmai oprise se
mănatul. Motivul 7 „Priviți și dum
neavoastră — ne sugerează șeful 
fermei. Dacă semănăm porțiunea a- 
ceasta cu bulgări, sigur semințele 
rămîn la suprafață. De aceea, luăm 
terenul bucățică cu bucățică, pină 
îl pregătim ca lumea. Abia atunci 
dau liber la semănat. Fiindcă de 
semănat, semeni o singură dată și 
trebuie s-o faci fără nici un rabat 
la calitate". Da, se lucrează greu 
la semănat. Pămîntul fără apă, tare 
ca piatra, necesită un efort supli
mentar pentru a fi pregătit cît mai 
bine pentru a primi sămînța. Și 
este îmbucurător 
s-a înțeles 
țit nici un 
tul să se 
condiții.

că pretutindeni 
că nu trebuie precupe- 
efort pentru ca semăna- 
facă în cele mai bune

Aurel PAPADIUC 
Gheorghe CÎRSTEA

problematica schimbului de expe
riență acele probleme încă nere
zolvate și care. în cazul trustului, 
se numesc obiective prioritare cu 
stadii fizice necorespunzătoare, o- 
biective care solicită în etapa ur
mătoare mobilizarea întregii capa
cități de conducere, organizatorică 
și tehnică, de inițiativă si crea
ție. pentru aducerea lor în cel mai 
scurt timp „la zi". Ne referim, spre 
a nu vorbi la general, la lucrările 
de la Combinatul chimic Drobeta- 
Tumu Severin. platforma indus
trială Zlatna. Rafinăria Teleajen, 
platforma industrială Midia-Năvo- 
dari ș.a. — obiective de maximă 
importantă pentru economia națio
nală. pentru finalizarea programu
lui de investiții pe acest an.

100 de specialiști 
apreciază rezultatele 

cutezanței tehnice
Declanșat pe fondul problematicii 

prezentate mai sus. schimbul de 
experiență s-a desfășurat în două 
părți. Prima parte la baza de pro
ducție de prefabricate Popești- 
Leordeni, iar a doua la șantierul 
Antreprizei Pitești. Intrucit prima 
parte va face obiectul unui articol 
distinct, ne ocupăm astăzi de mo
dul în care a fost prezentată și va
lorificată experiența cu totul deo
sebită existentă in cadrul antre
prizei trustului din județul Argeș, 
(înainte de aceasta, este necesară 
o paranteză. Motive asupra Cărora 
vom reveni in final au făcut ca 
acest cadru ideal creat, prin reuni- 
rea a peste 100 de specialiști, în 
generat factori de primă decizie din 
sectorul constructii-montai al Mi
nisterului Construcțiilor Industria
le. să nu fie valorificat cu eficientă 
maximă, ba. mai mult, să se trans
forme pe alocuri în manifestarea 
unei atitudini de-a dreptul biro
cratice fată de receptionarea și 
promovarea noului).

Programul stabilit și anunțat ca 
atare pentru cunoașterea experien
ței Antreprizei din Pitești s-a bazat 
pe trei momente importante: a) vi
zitarea de către toți participanții a 
celor două ateliere și a anexelor 
acestora in grupuri de cîte 15—20, 
avind ca ghid un reprezentant din 
partea antreprizei, pentru a răs
punde pe loc la orice întrebare 
ocazională ; b) explicarea pe bază 
de planșe și grafice a conceptului 
ce stă Ia baza industrializării pro
ceselor tehnologice de montaj pro
movate in cadrul antreprizei de 
aici ; c) evaluarea experienței cu
noscute pe baza unor opinii ale 
participanților și a concluziilor fac
torilor de decizie din trust si mi
nister.

Elementele constitutive ale expe
rienței de aici au fost prezentate 
participanților de inginerul Mihai 
Cucu, șeful grupului de proiectare 
al Antreprizei din Pitești. Ne pro
punem să Ie redăm cît mai 
detaliat : „Știu că mă adresez unor 
specialiști — a spus acesta —, dar 
vă rog să-mi permiteți să vă pre
zint metodologic modul în care am 
gîndit noi industrializarea procese
lor tehnologice de constructii-mon- 
taj. Volumul mare de lucrări pe 
care-I avem de executat nc-a de
terminat să ne regindim intreaga 
activitate din baza proprie de pro
ducție intr-o formulă de «șantier- 
uzină».

Această organizare, după cum 
v-ati putut da scama, are în 
vedere două obiective fundamenta
le : a) DESFĂȘURAREA UNOR 
PROCESE TEHNOLOGIC INDUS
TRIALIZATE ÎN BAZA PROPRIE 
DE PRODUCȚIE ; b) ASIGURA
REA UNEI ACTIVITATI TEHNO
LOGICE DE MONTAJ INDUS
TRIALIZATE ȘI PE ȘANTIERELE 
UNDE AVEM DE EXECUTAT LU
CRĂRI. Un asemenea concept de 
organizare există în . cadrul antre
prizei noastre de aproape 10 ani. 
Aplicarea lui la proporțiile de 
astăzi — intr-un sistem industria
lizat pe principiul de «uzină pro
prie» — este determinată de volu
mul important de lucrări pe care îl 
executăm la distante mari, de sute 
de kilometri de sediul antreprizei. 
Pentru care, dacă nu te organizezi 
într-un mod nou. în primul rînd 
pe principiul industrializării, nu 
poți să asiguri ritmurile și calitatea 
solicitate de noile obiective de in
vestiții. Și fără a teoretiza prea 
mult, conceptul nostru de in
dustrializare a lucrărilor se reali
zează după cum vedeți (și ingine
rul prezintă cele două linii tehno
logice — nu exagerăm cu nimic

cind le numim așa — create in 
baza proprie) :

a) în fabrica de prefabricat con
ducte — poate cuvintul «fabrică» 
să vi se pară exagerat, dar după 
cum ați văzut din organizarea aces
teia. din principiile fluxului tehno
logic. noi asta ne-am propus să 
fie — se asigură un proces de'pro
ducție și industrializat, si de tip 
industrial : b) in fabrica de con
fecții metalice procesul tehnologic 
cunoaște aceleași principii și faze 
ca în orice întreprindere de tip 
industrial. Mai tirziu. am să ofer 
și date concrete in legătură cu efi
ciența acestei organizări. Rețineți 
deocamdată că datorită acestei or
ganizări gradul de prefabricate la 
confecții metalice se ridică la 97 
la sută, iar la conducte la 90 la 
sută din totalul volumului dc lu
crări.

Procesele tehnologice industriali
zate sint completate, cum ati văzut, 
de alte două «ateliere» deosebit de 
importante. Cel puțin așa ne place 
nouă să le numim, deși este vorba 
de puncte de lucru cu organizare 
simplă, dar cu eficiența unor ate
liere adevărate. Unul pentru asigu
rarea tratamentului termic si altul 
pentru asigurarea controlului de- 
fectoscopic. Ca și alte activități- 
anexe, dar la fel de importante, 
cum sint organizarea alimentării 
centralizate cu oxigen, acetilenă, 
gaz metan și altele.

N-aș vrea să insist mai mult 
asupra concepției noastre de indus
trializare a proceselor tehnologice. 
Dumneavoastră ati văzut totul «pe 
viu». Aș vrea să vă mai rețin 
atenția asupra unui lucru deosebit 
de important, și anume asupra ro
lului proiectanților proprii ai an
treprizei. Fără colaborarea cu pro
iectantul general, fără asumarea 
unor răspunderi maxime în execu
tarea măsurătorilor — și e vorba 
de mii. de zeci de mii de măsură
tori — aplicarea proceselor tehnolo
gice industrializate nu este posibilă.

Și acum cîteva date care relevă 
eficiența acestei organizări. Dacă 
pină în 1980 realizam o producti
vitate a muncii pe persoană de 
circa 250 000 lei, pe cele 8 luni din 
acest an am obținut o productivi
tate mai mult decît dublă : 560 000 
Ici pe persoană. Este una din cele 
mai ridicate productivități pe per
soană din cite cunoaștem noi. Și 
pentru că dv. sîriteți specialiști, am 
să mă refer și la unități' fizice. 
Productivitatea muncii la conducte 
a atins 1,2 tone pe persoană, iar la 
construcții metalice 0.8 tone. în 
ce privește calitatea lucrărilor — 
elementul fundamental asigurat de 
organizarea amintită — peste 98 la 
sută din piesele montate livrate 
șantierelor se asamblează fără re
tușuri și fără refaceri. Ceea ce 
spune, credem, totul despre efi
ciența acestei organizări".

Alte două antreprize, prin cuvîn
tul unor specialiști reputați. Romeo 
Findroman, directorul Antreprizei 
Brăila, și Iosza Francisc, șef atelier 
proiectare la Antrepriza Tirgu Mu
reș. și-au prezentat, de asemenea, 
experiența acumulată în executa
rea unor lucrări cu un profil rela
tiv mai redus, dar în executarea 
cărora s-a apelat, prin aceeași cu
tezanță tehnică, la avantajele in
dustrializării.

De ce a dispărut 
cel mai important punct 
din programul schimbului 

de experiență ?
Ați reținut din relatarea noastră 

că unul din punctele programului 
stabilit pentru cunoașterea și însu
șirea experienței prevedea evalua
rea acesteia pe baza opiniilor par- 
iicipanților și a concluziilor facto
rilor de decizie din trust si ministe
rul de resort. Ei bine, de neînțeles, 
după ce s-au făcut atîtea eforturi, 
după ce au fost aduși aici peste 
100 de specialiști, care aveau și ei 
opinii, care aveau și ei întrebări, 
organizatorii schimbului de expe
riență — reprezentanții trustului 
și ministerului — au eliminat din 
program punctul evaluarea expe
rienței. De ce ?

Să ascultăm două explicații din 
partea a doi factori organizatori :

Dumitru Niculescu, directorul ge
neral al Trustului de montaj utilaj 
chimic București : „Apreciez că 
6chimbul de experiență în an
samblul său reprezintă un impor
tant cîștig. Numărul mare de parti
cipant a îngreunat însă încadrarea 
în programul stabilit inițial. Inten
ția noastră a fost să desfășurăm 
această acțiune numai cu antrepri
zele trustului. pentru a putea 
adopta un „limbai comun" și.
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eventual, un program comun de 
măsuri. Dar ministerul a fost de 
părere ca la acest schimb de ex
periență să participe reprezen
tanți ai tuturor unităților sale de 
construcții, indiferent de profil. 
Ceea ce a schimbat datele proble
mei. Atît in legătură cu evaluarea 
schimbului de experiență, cit și cu 
Stabilirea unui program de mă
suri".

Gheorghe Sanda, președintele 
uniunii sindicatelor ne ramură : 
„Comitetul uniunii a insistat din 
prima zi după apariția articolului 
din „Scinteia" pentru inițierea 
acestui schimb de experiență. Si 
faptul că el a avut loc este un 
lucru deosebit de pozitiv. S-a de
clanșat. cel puțin așa considerăm 
noi. acțiunea de valorificare pe 
plan național a unei valoroase ex
periențe. N-am inteles motivele de 
ce s-a renunțat la finalizarea aces
tei reușite acțiuni printr-un. asa 
cum era firesc, dialog cu partici
panții. printr-un program de mă
suri menite să asigure efectiv 
generalizarea acestei experiențe in 
toate unitățile de constructii-mon- 
taj din cadrul ministerului. Eu vă 
asigur că uniunea sindicatelor pe 
ramură. în colaborare cu trustul și 
ministerul, va elabora un aseme
nea program și va propune aviza
rea Iui de către consiliul de condu
cere al Ministerului Construcțiilor 
Industriale, spre a deveni o com
ponentă a programului general de 
modernizare a producției pentru 
etapa a II-a“.

Ultimul cuvint 
îl are din nou 

valoarea experienței
Să ne întoarcem, așadar, la 

începutul acestui articol. Să fie, 
oare, mai greu de generalizat o ex
periență valoroasă decît crearea 
ei ? Așa se pare, cel puțin chiar șî 
după desfășurarea schimbului de 
experiență consacrat tocmai gene
ralizării valoroasei experiențe a 
Antreprizei din Pitești. Altfel nu 
ne putem explica o anume lipsă 
de interes — ca s-o numim astfel — 
din partea multor participanți la 
schimbul de experiență, pentru 
cunoașterea și aprofundarea aces
teia. Edificator în acest sens e fap
tul că nimeni n-a pus pe parcursul 
vizitei sau al explicațiilor date cu 
atîta generozitate de gazde (li s-a 
înmînat participanților si o foaie 
volantă special editată) nici o în
trebare. Și erau atîtea de pus ! De 
Pildă : cu cît a contribuit autodo- 
tarea la crearea bazei materiale a 
proceselor de industrializare ? S-ar 
fi aflat, astfel, că această contribu
ție este de peste 60 la sută. Sau : 
cum se explică integrarea atît de 
rapidă a tinerilor calificați la lo
cul de muncă sau prin liceul in
dustrial de profil ? Și s-ar fi aflat 
că aci se acordă o maximă aten
ție primirii tinerilor, ajutării lor 
de către muncitorii cu experiență 
înaintată. Ori : cum se explică 
faptul că peste 50 la sută din for
ța de muncă e feminină și se ob
țin rezultate excelente in meserii 
socotite „grele", ca sudura, con
fecțiile metalice ? Și iarăși răspun
sul ar fi fost edificator : de pregă
tirea forței de muncă se ocupă 
personal directorul antreprizei și, 
o dată cu el, toți specialiștii 
de aici.

In locul unei noi pledoarii în fa
voarea „secretelor" constructorilor 
din Argeș, apelăm — prin compa
rație — la două cifre argument 
suprem. Ati reținut, credem. că 
productivitatea muncii pe persoană 
se ridică la nivelul trustului la 
valoarea de 252 294 lei. O producti
vitate bună — se apreciază la ni
velul trustului. E posibil să fie așa. 
Dar nu te poți declara mulțumit, 
nu poți să stai relativ liniștit 
cind știi că undeva există o de
monstrație că se poate dubla aceas
tă productivitate, că se poate mai 
mult. Iar această demonstrație nu 
e una de ordin teoretic, ci una 
practică, care oferă de-a gata toa
te etapele prin care a trecut, toate 
obstacolele pe care le-a învins, si 
se prezintă pe masa beneficiarilor 
pură, finită, ca un cristal. Are 
cineva dreptul să n-o privească si 
să n-o folosească ca un bun na
tional si să nu-i asigure drumul ne 
care-1 merită spre generalizare ?

Noi credem că nu. Și de aceea 
— luînd act și de opinia reprezen
tantului uniunii sindicatelor ne 
ramură — sîntem convinși că 
această experiență își va croi drum 
pe toate șantierele de constructii- 
montaj și vom urmări in conti
nuare drumul ei.
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DIVERSITATE ȘI VALOARE
Nu s-a stins încă ecoul aplauze- 
r in care s-a încheiat etapa 
aală, republicană, a celei de-a 
sea ediții a Festivalului national 
Jintarea României" și, iată, la 
alău am fost invitați recent să 
irticipăm la o nouă și elocventă 
irmă de expresie a creativității 
opulare în plină expansiune : 
rima ediție a concursului inter- 
idețean intitulat „Avem cuvîntul“ 
- destinat formațiunilor de satiră 
le oamenilor muncii din întreprin- 
eri, unități agricole, instituții. Au 
ăspuns acestei invitații, cu o» 
romptitudine aproape neaștep- 
ită, șaptesprezece județe, unele 
imițind la o frumoasă în- 

recere două-trei și chiar mai 
rulte echipe (brigăzi, grupuri 
atirice, interpret!). în două zile, 
e scena Casei de cultură din 
îalău s-au perindat cîteva zeci de 
ormații, care ne-au incintat prin 
ubstanța densă și conținutul ac- 
ual al programelor, curajul de a 
■ritica, varietatea în continuă creș- 
ere a formulelor de spectacol, dar, 
nai presus de toate, promptitudi- 
rea cu care aceste echipe de o 
nare mobilitate sînt gata, oricînd, 
>ă contribuie, cu intervenții opera
tive, de mare efect, la îndreptarea 
unor fenomene negative, la educa
rea și formarea oamenilor. La in
vitația inspirată a Zalăului. au 
„avut cuvîntul" în cadrul acestei 
frumoase intreceri a formelor 
artistice de combativitate și spirit 
critic popular un număr impresio
nant de brigăzi și grupuri satirice : 
aproape patruzeci. Ce arată acest 
lucru ? Desigur, amploarea și forța 
acestei mari mișcări de artă sati
rică populară, gata oricînd să-și 
mobilizeze inepuizabilele și varia
tele resurse în slujba acțiunii de 
ecarisaj social pe care sînt chemate 
să o exercite. Departe de a se 
reduce la simple furnizoare de 
glume și ris gratuit, aceste forma
ții, compuse din mii de oameni 
talentați, spirituali, buni observa
tori sociali, iși accentuează mereu 
funcționalitatea civică. ilustrează 
natura ofensivă a risului, dind 
veseliei și comicului de care uzea
ză direcții precise, obiective și ■ 
scopuri în ultimă instanță educa
tive. Semnificativă este, în această 
privință, înmulțirea și accentuarea 
formelor de ridiculizare a anomali

ilor constatate într-un Ioc sau 
altul, ceea ce exprimă un tonus 
moral înalt, fermitate civică, ho- 
tărîre de a înlătura ceea ce frînea- 
ză mersul înainte, pătrunderea 
noului. Programul brigăzii , din 
Șimand — Arad, bunăoară, este o 
parafrază inteligentă a unor mo
mente caragialiene utilizate cu 
mult bun-gust pentru- satirizarea 
unor stări negative și mentalități 
anacronice din lumea satului de 
azi. Cei din Macea, în schimb, 
inovează în spirit folcloric, nefiind 
mai indulgenți cu dereglările și 
anomaliile semnalate. O ' critieă 
foarte spirituală, dar lipsită de

diverse căi sau luate cu împrumut 
din oricare alte genUri și specii — 
de la parodia populară la parafra
za inteligență a unor scrieri 
celebre, de la spectacolul revuistic 
pînă la „recitativul" teatral. Din 
cele aproape patruzeci de brigăzi 
prezente la Zalău, puține au fost 
acelea care n-au surprins prin uti
lizarea ingenioasă, in slujba con
ținutului, a unor foarte variate 
procedee scenice și artistice, iar 
deținătoarea premiului I — C.F.R. 
Constanța — mergînd, de exemplu, 
pînă la folosirea în limitele unui 
perfect bun-gust a unor elemente 
proprii spectacolului de cabaret.

zalău : „Avem cuvîntul" - o frumoasă 
manifestare susținută de brigăzile 

artistice

orice îngăduință, a celor leneși și 
lipsiți de răspundere în adminis
trarea treburilor obștești practică, 
datorită unui text excelent, coope
ratorii din Sig (județul Sălaj). Cu o 
mare acuitate satirică au „avutz 
cuvîntul" minerii din Baia de 
Arieș (clubul „Minerul") : ei i-au 
criticat cu ascuțime pe cei care 
„portăresc" (de la „portar") ideile 
noi, sugestiile, propunerile, inova
țiile, barîndu-le intrarea în între
prindere sub pretext că nu au... 
legitimații. în alt program — 
I.C.S.M.I.-Piatra Neamț — un per
sonaj bine găsit, „manechinul", ori
entează excelent atenția spectatori
lor spre mentalitățile satirizate; o- 
pacitatea, frica de nou, lipsa de răs
pundere, care sint supuse, astfel, 
rîsului ofensiv al spectatorilor. Mai 
mult ca în alte prilejuri, la Zalău 
s-a putut observa un fenomen deo
sebit de semnificativ : tendința de 
sporire a coeficientului ofensiv, al 
programelor de brigadă, de întări
re a funcției lor civice se conjugă 
strîns cu un foarte pronunțat efort 
novator, cu deschiderea foarte 
largă a porților acestui gen mobil 
către elemente venite pe cele mai

Aceasta arată că arta amatorilor, 
atunci cînd nu se prevalează de 
„obligația" (desigur, falsă) de a fi 
privită cu ochi indulgenți, cînd dă 
curs manifestării adevăratului spi
rit civic și valorii autentice, cînd 
dispune de o îndrumare competen
tă (cum este cazul la C.F.R. Con
stanța, Sîg — Sălaj, Macea — Arad, 
Jibou — Sălaj, C.F.R. — Ploiești, 
I.C.S.M.I. — Neamț, Panificația — 
Timiș, „Ramira" — Baia Mare și 
la multe altele), este cu adevărat 
o reconfortantă expresie a lipsei 
de prejudecăți a „amatorilor", a 
deschiderii largi către orice 
mijloace, oricît de insolite, capabile 
s-o facă penetrantă, să-i asigure 
acel ton ascuțit în stare să străpun
gă chiar și conștiințele mai ațipite. 
Iată in ce constă, credem, marele 
merit al organizatorilor și activiș
tilor culturali din Zalău : au știut 
să atragă la această primă ediție 
a concursului lor formații-etalon 
de o mare diversitate și au izbutit 
să dea o idee reprezentativă despre 
ceea ce este mai nou și mai va
loros in ampla mișcare a umoru
lui popular modern. Un umor 
manifestind tot mai vădite tendin

țe de „defolclorizare", făcînd loc 
cu curaj oricăror elemente de 
spectacol ce-i pot spori eficiența 
educativă. Chiar și formele tradi
ționale, ca „șezătoarea" la țară sau 
alte obiceiuri grefate pe scenarii 
moștenite, sub ochiul inteligent al 
unor instructori, metodiști, acti
viști culturali, se înnoiesc, fiind 
puse în serviciul actualității (me
morabil rămine, în această privin
ță. „Biciulitul nevestelor" din 
Odorhei — Sălaj, program de re
ferință, realizat de Stefan Goanță 
de la centrul județean de îndru
mare a creației populare și mișcă
rii artistice de amatori). Așadar, 
cum arătam, meritul organizatori
lor, pe lingă asigurarea condițiilor 
materiale ale festivalului-concurs 
„Avem cuvintul", constă in deter
minarea unei participări calitativ 
superioare la această primă edi
ție : garanție că și următoarele, cu 
elementele de adincire a profilării 
ce cu siguranță vor interveni, vor 
impune un tot mai accentuat cli
mat competitiv, propriu adevăratei 
vieți artistice, singura de la care 
se pot aștepta efectele educative 
cerute. Așa cum se petrece, înde
obște, la Zalău, oraș din care 
„spiritul provincial" a fost de mult 
izgonit, oraș unde pulsează o viață 
spirituală diversă, de bună calitate, 
cu concursul forțelor locale, dar și 
al unor prestigioase instituții cul- 
tural-artistice din țară. Un oraș pe 
scena artistică a căruia se admit 
tot mai puțin discrepanțele, impro
vizațiile. O scenă pe care, impu- 
nînd mereu criteriul valorii, urcă 
creatorii iviți in rindul maselor, 
dar și artiști renumiți. plini de în
credere in înalta receptivitate a 
publicului : un public gata să 
participe cu voioșie și optimism la 
un reprezentativ spectacol umoris
tic, dar și, cu reculegera caracte
ristică adevăratei înțelegeri, la un 
recital extraordinar susținut de 
violonistul Ștefan Ruha. Merită să 
invidiem publicul prezent la o 
astfel de viață artistică și capabil 
de o asemenea receptivitate la va
loare și autentic : un public pen
tru a cărui formare și elevare spi
rituală la Zalău se depune un 
efort apreciabil de către oameni 
entuziaști și competenți.

C. STANESCU

Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Alexandria Foto : S. Cristian

Opțiuni artistice revelatoare

MESAJUL CREAȚIEI
în acord cu dezvoltarea înnoi

toare a intregii țări, viața cultu
rală a județului Covasna mărturi
sește un elocvent efort de în
noire și potențare culturală, e- 
fort patronat de încrederea în 
valorile umaniste ale culturii noas
tre. Valoarea artistică este. în 
acest context, prilejul unor dialo
guri culturale ample. Favorizate 
de activitatea instituțiilor profe
sioniste, dar și de o foarte activă 
mișcare artistică de amatori, aces
te adevărate dialoguri pun în ace
lași timp in evidență pasiunea 
sporită a celor mai variate cate
gorii de public pentru fenomenul 
artistic. accesul tot mai larg al 
acestui public spre valorile artei 
și ale culturii. Cartea care pătrun
de statornic în biblioteci, expozi
țiile de artă vizitate de un public 
tot mai numeros, spectacolele sus
ținute de artiștii profesioniști, 
ampla competiție cu rol educativ 
atit de complex pe care o repre
zintă Festivalul național „Cîntarea 
României" — toate acestea conti
nuă să ilustreze același imperativ 
al trecerii înregistrate in toate do
meniile de activitate la o calitate 
nouă, superioară.

explorarea îndrăzneață a univer
sului contemporan, prin, abordarea 
unor limbaje capabile să exprime 
meditații și atitudini personale in 
fața realității. „Arpegii pentru 
pace" — ciclul de expoziții reu
nind variate modalități ale expre
siei artistice, de la pictură și 
sculptură la desen și gravură — 
au pus în valoare o asemenea ati
tudine. „Membrii filialei covăsnene 
a U.A.P., ne spunea în acest sens 
tovarășul Petre Străchinaru, vice
președinte al comitetului jude
țean de cultură și educație socia
listă, au reunit pe simezele aces
tor expoziții ipostaze simbolice 
ale - umanității trăind și muncind 
cu speranța unei lumi mai bune și 
mai drepte, eliberată de coșmarul

tarea României" a prilejuit afir
marea a foarte numeroase talente. 
Fi nu este, poate, lipsit de interes 
să amintim faptul că pe lingă con
solidarea formațiilor existente aici, 
în județul Covasna. iși desfă
șoară activitatea 936 de formații, 
cuprinzind 14 318 membri la așeză- 
mintele culturale. 376 forrpații cu
prinzind 4 792 membri în cadrul 
sindicatelor, 38 de formații cuprin
zind 820 membri în sistemul coo
peratist, iar în cadrul organizațiilor 
de tineret și pionieri 1 704 formații 
cuprinzind 33 700 membri. Deși 
s-au realizat pași însemnați in do
meniul educației patriotice revo
luționare, prin intermediul Festi
valului național „Cînta'rea Româ
niei", situația existentă nu reflectă

covasna: Noi cote ale vieții spirituale

„în etapa actuală, ne spunea 
tovarășa Sara Santa șeful secției 
propagandă a Comitetului jude
țean de partid Covasna. dragostea 
pentru trecutul de luptă al patriei, 
pentru libertate, independentă și 
suveranitate. înfățișarea marilor 
realizări ale socialismului și per
spectivelor procesului de continuă 
înnoire la care este apgajat cu 
abnegație revoluționară întregul 
popor, sădirea cultului muncii și 
așezarea la baza întregii activități 
a celor mai noi cuceriri ale știin
ței și cunoașterii umane, promo
varea principiilor normelor eticii 
și echității socialiste trebuie să 
constituie repere principale ale ac
tivității noastre. în acest an, al 
marelui bilanț și al noilor orizon
turi pe care ni le va releva Con
ferința Națională a partidului, toți 
lucrătorii din domeniul educației 
politice și culturii, creatorii și 
slujitorii artei ne considerăm obli
gați să răspundem prin fapte au
tentice de muncă, de cultură și 
educație la îndemnurile pe care 
le-a formulat recent, la Congresul 
educației politice și culturii socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a face totul pentru a fi la înăl
țimea răspunderilor pe care socie
tatea le pune in fața slujitorilor 
amplului proces de edificare a 
omului nou. ziditor de țară nouă 
și înfloritoare".

în acord cu aceste afirmații, nu-
meroase expoziții de artă deschise 
în ultimul timp în municipiul 
Sfîntu Gheorghe au dus la afir
marea unor adevărate valori ale 
umanismului modern în lucrări
care s-au remarcat deopotrivă prin

războiului. Omagiu adus Investi
ției umane de muncă, dăruire și 
inteligentă pentru triumful idealu
rilor păcii, tematica lucrărilor ex
puse a exprimat gravitatea cu care 
omul contemporan privește pro
blemele mari ale Vieții, maturita
tea de care dă dovadă în atitudine 
și în faptă, asumarea responsabi
lității pentru liniștea și frumuse
țea zilei de mîine."

în aceeași ordine de idei, expe
riența unor tabere de creație, cum 
este aceea de sculptură a profe
sioniștilor de la Covasna sau.aceea 
a artiștilor amatori de la Cer- 
nat, indică același climat de muncă 
serioasă, susținută. Activitatea 
desfășurată in cadrul teatrului din 
Sfîntu Gheorghe, cu cele două 
secții ale sale, la muzeul județean, 
la biblioteca județeană, la centrul 
de librării sau la centrul județean 
de Îndrumare a creației și la 
școala populară de artă indică 
aceeași solidaritate de viziune, de 
concepții, de idealuri. Climatul de 
emulație, de confruntare a valo
rilor este întreținut și de activita
tea unor formații care se bucură 
de un binemeritat prestigiu nu nu
mai pe plan local, ci și național. 
Corul ..Vox humana", corul țără
nesc din comuna Poian. orchestra 
de cameră a Casei de cultură a 
sindicatelor din Sf. Gheorghe sau 
ansamblul de cintece și dansuri 
„Izvorașul" de la I.M.A.S.A.. cele 
două secții ale teatrului de la 
Tirgu Secuiesc, fanfara de la 
Reci, brigada artistică de la Casa 
de cultură din Intorsura Buzăului, 
pentru a da doar cîteva exemple, 
au contribuit, si sintem convinși 
că o vor face în continuare, la 
afirmarea unor tot mai înalte cote 
valorice. De altfel, cadrul generos 
oferit de Festivalul național „Cîn-

totuși potențialul creator real. Și 
n-ar fi decit să amintim faptul că 
in actuala ediție un număr de 31 
unități economico-sociale nu au 
prezentat nici o formație artistică 
s-au cel puțin un interpret. Mai 
ales în domeniul cooperatist, la 
unitățile de construcții, așa după 
cum reiese dintr-o recentă analiză 
întreprinsă la nivel județean, si
tuația este nesatisfăcătoare. în 
tot județul există doar 9 brigăzi 
artistice cu membri statornici, 
brigăzi care pot fi considerate 
competitive. Este de neințeles în 
acest sens faptul că instituții cum 
sînt Casa municipală de cultură 
din Sfîntu Gheorghe. cele orășe
nești din Baraolt. Covasna. clubu
rile „Gheorghe-Doja" și I.R.E.T. din 
Tirgu Secuiesc nu au formații co
regrafice și muzicale, ca și faptul 
că organele municipale și orășe
nești a'e U.T.C. Baraolt. întorsura 
Buzăului și Covasna nu au nici o 
formație proprie.

„Făurirea unui om nou, animat 
de o inaltă conștiință civică, arăta 
tovarășa Georgeta Ațeman, secre
tar cu probleme de propagandă al 
Comitetului municipal Sfîntu 
Gheorghe.al P.C.R.. nu este doar 
unul din obiectivele fundamentale 
ale politicii partidului și statului, 
ci însăși condiția înaintării intre
gii noastre societăți spre noi ori
zonturi de progres și civilizație". 
Spicuind cîteva din manifestările 
organizate in ultimul timp în mu
nicipiul Sfîntu Gheorghe. ne, dăm 
seama că orientarea formativă este 
urmărită complex printr-o deose
bită varietate de acțiuni. De la 
expuneri la expoziții, cum au 
fost „Coordonate ale devenirii 
noastre socialiste" și „Omagiul 
anilor-lumină". la mese rotunde 
pe teme cum ar fi „Dimensiunea 
contemporană a patriotismului re

voluționar socialist" sau „Familia 
— izvorul tinereții, vitalității po
porului român", de la prezentarea 
de filme documentare și artistice 
la recitaluri de poezie patriotică, 
de la seri cultural-distractive la 
schimburi de experiență, o largă 
arie de manifestări a pus in va
loare un efort de integrare activă 
in viața economică, socială, cultu
rală a întregii țări.

Problema, de o deosebită Impor
tanță. a organizării timpului liber 
este fără îndoială unul din indi
catorii esențiali ai unui superior 
nivel de cultură și civilizație. îm
bogățirea permanentă a activități
lor destinate să ridice ștacheta 
calității în aceste domenii se află 
mereu in obiectivul consiliului ju
dețean de 'educație politică și cul
tură socialistă, al organizațiilor de 
masă și obștești. Iar pentru a 
exemplifica, ar trebui să amintim 
seria de acțiuni intitulate : „Acasă 
la navetiști", organizate in comu
nele Valea Crișului, Ghidfalău. 
Bodoc. Sinziehi, Ghelința. Turia, 
precum și organizarea de către 
unele intreprinderi, ca I.T. „Oltul", 
I.J.C.G.L.. întreprinderile de con
fecții și mecanică din Tg. Secu
iesc. de I.P.T. întorsura Buzăului 
a unor programe \ complexe, gru
pate sub genericul „Casa de cul
tură vă aparține". Acțiuni reușite 
au fost organizate în cadrul case
lor pionierilor și șoimilor patriei 
din Sfîntu Gheorghe. Tg. Secuiesc, 
întorsura Buzăului și Covasna. 
Nu putem să nu menționăm în 
acest cadru și acțiunile inițiate de 
clubul tineretului din Tg. Secu
iesc. a cărui activitate poate fi 
luată drept exemplu de multe 
așezăminte de cultură. De aseme
nea. in întrecerile din cadrul „Da- 
cladei" au participat anual peste 
80 000 oameni ai muncii și copii. 
Manifestările amintite fac parte 
dintr-o suită cu mult mai largă. 
Cu toate acestea — așa cum a 
reieșit din aceeași analiză recent 
efectuată de consiliul județean al 
educației politice și al culturii so
cialiste — avînd in vedere conți
nutul de largă diversitate al tim
pului liber, în ciuda numeroaselor 
referiri la miile de tineri ce locu
iesc în căminele muncitorești, si
tuația este departe de a fi satisfă
cătoare. în pofida numeroaselor 
măsuri stabilite și a planurilor de 
acțiuni întocmite, revirimentul se 
lasă așteptat in sensul perfecțio
nării muncii educative cu tinerii 
din aceste colectivități. în acest 
context, cele mai variate forme de 
cultură pot și trebuie să devină, 
pentru categorii din ce în ce mai 
largi de oameni ai muncii, o nece
sitate în această permanentă și 
atit de umană aspirație spr.e 
frumos.

Marina PREUTU 
C. TIMARU

ROMÂNIA-FILM prezintă:

,WOROMEJ11“
Producție a Casei de filme 1. Scenariul: Stere Gulea — după vo

lumul I al romanului cu același titlu de Marin Preda. Decorurile : Da
niel Răduță ; Muzica : Cornelia Tăutu; Imaginea : Vivi Drăgan Va- 
sile ; Regia : Stere Gulea. Cu : Victor Rebengiuc, Luminița Gheor
ghiu, Gina Patrichi, Dorel Vișan, Mitică Popescu, Petre Gheorghiu, 
Florin Zamfirescu, copilul Marius Badea..

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematogra
fică „București".

tomicia si fidelitatea, in 
numele sentimentului de 
iubire care o însuflețește 
și al legămintului făcut. 
Pasaje ilustrative se îm
bină. in musicalul „Iubire, 
iubirea mea", cu scene 
dramatice și cu multe cin
tece de cert rafinament și 
pregnantă expresivitate. 
Urmărim, de asemenea, in 
secvențe pline de culoare 
si dinamism, monfente de 
pantomimă și dansuri de 
largă si inventivă desfășu
rare spectaculară, ce re
fac ceremoniale ale mun
cii și ale evenimentelor 
cruciale ale existenței, ce 
sugerează originalitatea u- 
nor obiceiuri tradiționale, 
strălucirea unor sărbători 
populare. Am distinge in 
mod deosebit in această 
realizare a studiourilor din 
Phenian o surprinzătoare 
vină comică si fantezistă 
— Pan, Cija, servitorul lui 
Han Van. amintind, prin 
vitalitate și verva atitudi
nilor. a limbajului, a miș
cării. de personajele cla
sice de aceeași factură din 
literatura europeană a se
colelor XVI—XVII.

Preocuparea realizării u- 
nor spectacole cinemato
grafice ample, de accen
tuată plasticitate a- ima
ginii. rod al îmbinării dra
matismului cu lirismul și 
cu umorul, ca si interesul 
crescind pentru problema
tica umană a actualității 
nun in evidentă orien
tări interesante ale filmu
lui din țara prietenă, ur
mărit. tocmai de aceea, cu 
receptivitate de publicul 
nostru.

lată de agenții din Seul. Ei 
finanțează, de fapt, „feri
citul" voiai, ei stimulează 
intilnirea și i ' 
reciprocă. ei 
transforme pe 
părinte intr-o 
a lor. ei speră 
cieze avantajos cu 
cea singelui". urmărind 
in scopuri propagandistice 
să o atragă pe celebra a- 
crobată a circului din Phe
nian in Coreea de Sud. 
Demers în care vor eșua.

națiuni coreene, de unifica
re independentă și pașnică 
a patriei, fără nici un ames
tec din afară. Revine și aici 
motivul unui turneu artis
tic în străinătate, prilej cu 
care se pune la cale o re- 
intilnire. de fapt regăsirea 
reciprocă a doi din mem
brii unei familii despărți
te. care nu mai știau ni
mic unul de celălalt. în 
„Glasul inimii", unde ci
neaștii insistau asupra con
diției dezrădăcinării, eroi-

„Zilele filmului coreean", 
organizate cu prilejul ce
lei de-a 39-a aniversări a 
creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, 
au debutat cu filmul „Vis 
și fantezie". O peliculă de 
actualitate (scenariul : O 
Hen Rak, regia : Rim Ci- 
han Bom). 
dificultățile 
o tinără. 
modă, Min 
să introducă elemente de 
modernitate și originalitate 
în domeniul 
crează. Și dacă 
soră 
de 
lipsă 
ales 
ti că.
care . 
respectivă va fi de partea 
protagonistei. „Vis și fan
tezie" se dorește, așadar o 
imagine a conflictelor din
tre creativitate, moderni
tate. pe de o parte, și ati
tudini conservatoare, hră
nite din inerție și pasivi
tate. pe de alta, instituin- 
du-se 
pentru 
nou. spirit de inițiativă.

Tot un film de actuali
tate este și „Pînă 
vom fi despărțiți". 
aduce î 
„Glasul inimii", altă 
ductie coreeană, ce a putut, el realizează că printre ar- 
fi urmărită, nu de mult, 
pe ecranele televizoarelor) 
dramele unui popor scin
dat. insistînd de data aceas
ta asupra traumelor indi
viduale pe care Ie-a gene
rat; o perspectivă care su
gerează. totodată, cit de în
temeiate sînt demersurile 
R.P.D. Coreene pentru îm
plinirea aspirațiilor pe de- 
plin legitime ale întregii

care urmărește 
prin care trece 
creatoare de 
Ghen. dornică

în care lu- 
proprta 

(directoarea fabricii 
confecții) manifestă 
de înțelegere și mai 

de solicitudine prac- 
secretarul de partid 
răspunde de unitatea

intr-o . pledoarie 
receptivitate la

cind 
cane 

in atenție (fa și
„Lă pro-

identificarea 
vor să-l 
nefericitul 
marionetă 
să nego- 

„vo-

„ZILELE FILMULUI COREEAN"

na — stabilită de'mai multă 
vreme în Italia, care ieșea 
în calea unei stele de 
film, la Londra, conside- 
rind. eronat, că aceasta 
este una și aceeași cu pro
pria soră — era o femeie 
de bună-credință. De a- 
ceeasi calitate, animat de 
autentice sentimente pa
terne. este si tatăl din 
„Pînă cînd vom fi des- 
părtiți". ajuns un mizer 
șomer în căutare de lucru 
— la Seul. Invitat în Eu
ropa. în chip surprinzător, 
de un cunoscut stabilit la 
Paris, pe spezele acestuia.
tistii nord-coreeni de circ 
veniti in capitala Franței 
se află Si propria 
un copil 
printr-un 
ciri — Ia 
la nord
Numai că. în filmul scris 
de Li Hui Chan și regizat 
de Pak Chang Song, situa
ția reală, de un . drama
tism autentic, este specu-

fiică ; 
rămas singur — 
lanț de nenoro- 
o virstă fragedă, 

de paralela 38.

căci So Hui Ran este con
știentă de datoria pe care 
o are fată de cei care i-au 

viața, care, cule- 
după un 

dintre
i-au dat

salvat 
gînd-o. 
dament. 
flăcări, 
tatea să trăiască, 
dieze și să se afirme, să 
ducă o existență demnă. 
Astfel. în „Pînă cind vom 
fi despărtiti". dramatismul 
autentic al situației se îm
bină cu un portret de mare 
frumusețe morală.

Diferit de filmele ante
rioare. „Iubire, . iubirea 
mea" (scenariul : Cio Ren 
Cihur, regia : Cine In Hi) 
este ecranizarea unui basm, 
evocînd dragostea puter
nică. devenită legendară, 
a frumoasei Ciun Hian 
(„Parfum de primăvară" 
însemnind numele ei) pen
tru un tinăr nobil (care a- 
junge revizor al împăratu
lui și aprig justițiar). Fil
mul evocă încercările grele 
prin care trece eroina, 
probîndu-și puritatea, sta-

bombar- 
ruine si 
posibili- 
să stu-

Natalia STANCU

MUNCA Șl CULTURA
(Urmare din pag. I)
s-a ridicat pentru oameni — omul 
fiind telul suprem al politicii parti
dului nostru. Dar s-a ridicat prin 
oameni — omul fiind factorul deter
minant al progresului, al dezvoltării 
economico-sociale. Oamenii s-au 
schimbat de la o etapă ia alta. Ș-au 
schimbat muncind. S-au schimbat 
invățind. acumulind noi si noi cu
noștințe. lărgindu-și continuu orizon
tul politic, profesional și cultural. 
S-au schimbat printr-o activă inte
grare in procesul marilor transfor
mări revoluționare ce s-au produs in 
România în anii de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului.

A făuri, prin oameni, o societate 
pentru oameni — aceasta este si in 
prezent, in actuala etapă a dezvol
tării economico-sociale a țării, esen
ța politicii partidului. a gin- 
dirii novatoare si științifice a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acum însă obiec
tivele sînt mai mari, mai cuteză
toare. România va deveni, pînă in 
1990, țară mediu dezvoltată din 
punct de vedere economic și social ; 
pînă în anul 2000 se va integra în 
rindul țărilor dezvoltate ale lumii ; 
se va realiza, totodată, la nivelul în
tregii noastre societăți, o nouă cali
tate a muncii -și a vieții. Departe de 
a fi doar simple dorințe, aceste 
obiective exprimă posibilitățile reale 
ale poporului nostru. Temeiul trainic 
al viabilității lor il constituie baza 
tehnico-materială de care dispune 
azi România socialistă, puterea de 
muncă și capacitatea de creație ce-t 
sint proprii națiunii române. Ceea 
ce reprezintă însă, acum, posibilitate 
trebuie să devină, in cel mai scurt 
timp, realitate. Poporul întreg are, 
în această, privință, mari îndatoriri : 
munca sa trebuie să se integreze in 
ritmuri dintre cele mai inalte, iar 
roadele acestei munci să fie între 
cele mai de seamă realizări cunos
cute pe plan mondial ; mai mult 
decit atit, partidul a stabilit ca in 
unele domenii să se obțină realizări 
mai mari, performanțe superioare 
față de nivelurile mondiale.

Idealurile, năzuințele, proiectele 
pentru ziua de mîine se întemeiază 
pe înfăptuirile de pină acum. Viito
rul se inscrie firesc in continuarea 
acestor valori. Dar el nu va consti
tui o simplă valoare adăugată, ci un 
salt calitativ in continuarea unui șir 
de impresionante acumulări cantita
tive și calitative. De altfel, viitorul 
a și început, în sensul că fiecare 
nouă realizare din actuala etapă este 
comparată cu nivelurile la care ur
mează să se situeze România, pe 
toate planurile dezvoltării sale eco
nomico-sociale, în anul 1990 și în 
anul 2000. în aceste condiții dobîn- 
desc noi sensuri, noi valențe și un 
nou conținut raporturile dintre mun
că și competitivitate, muncă și crea
tivitate, muncă și cultură. Pentru că 
munca, principala avuție națională, 
se asociază tot mai mult cu factorul 
efort inteligent.1 ,

Este necesar, cum a subliniat cu 
claritate secretarul general al parti
dului, ca fondurile fixe existente să 
fie intensiv folosite în vederea creș
terii mai puternice a produsului so
cial și a venitului național. Con
stituie o îndatorire și o necesitate 
stringentă să fie obținute rezulta
te superioare în valorificarea ma
teriilor prime și a energiei, să 
fie ridicată calitatea produselor 
românești pînă la cei mai înalți pa
rametri atinși pe plan mondial. Sint

toate acestea obiective necesare, rea
liste ; ele reflectă nu numai cerin
țele specifice actualei etape istorice,, 
dar și posibilitățile economiei româ
nești. Sînt probleme ce pot și tre
buie să fie soluționate prin propriile 
puteri ale poporului nostru. Ale unui 
popor care își află în muncă și in 
cultură sursa unor mărețe înfăptuiri.

Dintotdeauna. lărgirea orizontu
lui cultural a așezat pe fron
tispiciul mintii omenești efigia înțe
lepciunii. a cutezanței, a spiritului 
creator. Toate aceste valori s-au re
flectat în procesul muncii : cultura 
a fost dintotdeauna un factor al ri
dicării calității muncii. Avind in ve
dere aceste realități ale istoriei, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„în întreaga activitate politico-edu- 
cativă și culturală trebuie să se tină 
permanent seama de tot ce s-a reali
zat de-a lungul mileniilor, așezind 
Ia baza ei iot ce constituie un bun 
al culturii și civilizației. Dar, in ace
lași timp, trebuie înlăturate cu hotă- 
rire și fermitate concepțiile vechi, 
retrograde, tot ce este vechi și peri
mat, trebuie promovate cu îndrăz
neală noul, concepțiile revoluționare 
despre lume și viată, o cultură nouă, 
înaintată, in care omul, masele 
populare, popoarele constituie facto
rul determinant al intregii activități".

Societatea noastră socialistă a asi
gurat nu numai deplina egalitate în
tre oameni, in cadrul unor relații 
economice, politice si sociale echita
bile. ci și accesul liber la cultură, la 
cunoaștere. Partidul, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea, și-a intensificat 
eforturile pentru a realiza o strinsă 
legătură între dezvoltarea activității 
culturale și perfectionarea forței de 
muncă. Lărgirea orizontului cultural 
al oamenilor muncii nu a contribuit, 
firește, in mod nemijlocit la crește
rea productivității muncii. Nici la 
îmbunătățirea calității produselor. Și 
nici la sporirea eficientei economice. 
Dar a manifestat o puternică in
fluență in toate aceste domenii.

Noua etapă, al cărei semn dis
tinctiv este calitatea, evidențiază, pe 
planul corelației dintre muncă și 
cultură, noi cerințe, noi exigențe. 
Competența profesională a omului 
muncii nu este, nu poate să 1'ie o 
valoare dobindită o dată pentru tot
deauna. „Focul" competentei se cere 
a fi întreținut continuu. Ca să nu se 
stingă. Azi. calificativul competent 
nu poate fi acordat in temeiul unoi- 
criterii de acum zece ani. Si nici 
chiar de acum cinci ani. Fiecare tre
buie să învețe fără încetare. Fiecare 
trebuie să-și lărgească mereu si me
reu orizontul de cunoștințe, cultura 
generală. Ceea ce s-a înfăptuit pînă 
acum nu asigură de la sine îndepli
nirea cutezătoarelor programe de vii
tor. Este nevoie — și va fi tot mai 
multă nevoie — de muncă de cea 
mai înaltă calitate, de afirmarea și 
mai puternică a spiritului creator, de 
o nouă atitudine față de răspunderile 
sociale. în prezent, cînd se afirmă 
cu putere noua revoluție tehnico- 
știintifică, noua revoluție agrară, re
voluția pentru dezvoltarea societă
ții. cind au loc mutații profunde, 
radicale în toate domeniile vieții ma
teriale. modificări de anvergură în 
profilul spiritual al omului, iar con
ceptul noii calități cucerește masele, 
pregătirea omului muncii, în oricare 
domeniu de activitate, nu mai poate 
fi organizată fără racordarea ei ia 
cerințele multilateralității ; fără a 
ridica neîncetat pregătirea într-o spe
cialitate Ia nivelul cunoașterii uma
ne, al culturii universale.

Azi, cunoștințele se „demodează" 
repede. Trec și ele prin procese de 
„uzură fizică" și „uzură morală". în 
condițiile „exploziei informaționale", 
fenomen specific acestui sfirșit de 
veac, după patru sau trei ani. in 
unele domenii și mai repede, cunoș
tințele se „înjumătățesc" pe plan in
dividual. o dată cu dublarea lor la 
nivelul societății. Se desprinde, ds 
aici, cerința ca muncitorul industrial, 
agricultorul, inginerul, profesorul, 
medicul să învețe continuu. Dar ce 
anume să învețe ? A fost acreditată 
ideea „specializării", adică a unei 
pregătiri intr-o sferă care să cuprin
dă nu „multe despre toate", ci „mult 
in domeniul de activitate al fiecă
ruia". Acest punct de .vedere, realist 
dintr-o anumită. perspectivă, porneș
te de la faptul imposibilității reali
zării unei pregătiri „enciclopedice" 
într-o vreme în care trăiesc peste 90 
la sută dintre oamenii de știință pe 
care i-a cunoscut omenirea de la în
ceputurile ei și pînă in prezent. Nu
mai că specialistului. în oricare do
meniu de activitate. îi va fi greu, 
dacă nu imposibil, să știe mult fără 
să aibă o perspectivă asupra celor 
multe. Și mai cu seamă fără să-și 
formeze un mod de gindire înaintat, 
o metodă avansată de studiu în spe
cialitate. o receptivitate sporită Ia 
nou. la prefacerile neîncetate din 
viață, din societate. Toate aceste va
lori omul le dobîndește pe terenul 
fertil al culturii. Pe acest tărim. al 
culturii înaintate, al culturii, revolu
ționare, chiar și cunoștințele de spe
cialitate, inclusiv cele din domeniile 
tehnice. își îmbogățesc conținutul, 
contribuie activ la dezvoltarea capa
cității creativității umane. Munca 
însăși devine astfel mai rodnică! mai 
productivă,' mai complexă.

Cultura — așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — se inscrie 
drept factor activ in formarea unui 
om cu inalte calități moral-politice, 
increzător în forțele poporului, in 
rolul său de făuritor al istoriei, 
participant activ, prin munca sa de 
inaltă calitate, la continua ridicare a 
patriei pe noi culmi de progres Și 
civilizație. în cadrul generos al cul
turii socialiste, omul dobîndește spi
ritul de abnegație, hotărirea de a în
vinge orice fel de greutăți ; dobindeș- 
te respectul față de avuția întregii 
națiuni, fată de proprietatea între
gului popor ; și dobîndește spiritul 
de răspundere pentru buna gospodă
rire a mijloacelor materiale încre
dințate de societate fiecărui colectiv 
spre administrare, pentru creșterea 
continuă a proprietății socialiste. Dar 
mai cu seamă, în acest cadru, se 
dezvoltă dragostea fată de muncă — 
factorul primordial al dezvoltării 
omenirii și. îndeosebi, al formării 
omului. Al formării omului nou, cu 
o înaltă conștiință revoluționară, cil 
un larg orizont spiritual, cu o pregă
tire profesională înaintată — toate 
acestea reflectîndu-se generos și per
manent în contribuția individuală si 
colectivă la înfăptuirea. în condiții 
de calitate și eficiență superioare, 
a obiectivelor dezvoltării actuale și 
de perspectivă a societății românești, 
în participarea angajantă. responsa
bilă la traducerea în viată a mobi
lizatoarelor programe adoptate de 
partid pentru progresul continuu al 
patriei, pentru un viitor tot mai lu
minos. pentru parcurgerea unor noi 
și hotăritoare etape de dezvoltare, 
condiție intrinsecă a demnității și 
independentei patriei noastre socia
liste.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, la întoarcerea din Re
publica Populară Bulgaria, doresc să folosesc din nou prilejul pentru a vă 
transmite dumneavoastră și tuturor cetățenilor români salutările mele cele 
mai calde. Vă adresez, cu această ocazie, cele mai bune urări de înfăptuire 
a hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea continuă a societății socialiste în Republica Socialistă 
România și de succese în lupta comună pentru menținerea păcii.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

TELEGRAME EXTERNE

Vizita in Maroc a primului ministru 
al guvernului român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Vă adresăm sincere mulțumiri pentru felicitările calde transmise de 
dumneavoastră cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste Vietnam.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre cele două 
partide și state, dintre popoarele țărilor noastre, Vietnam și România, să se 
consolideze și să se dezvolte continuu.

Urăm poporului român să obțină noi șl tot mal mari succese in opera de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

VO CHI CONG
Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

PHAM HUNG
Președinte al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

LE QUANG DAO
Președinte al Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

Minerii in
(Urmare din pag. I)
ambele părți ale galeriei 
de gardă. Zi și noapte am 
pompat apa care parcă nu 
se mai termina. După 
citeva luni am realizat, în 
sfîrșit, asecarea. Și am 
putut începe exploatarea 
cărbunelui.

— Ce a fost neobișnuit 
în toată povestea asta ?

— Mai multe lucruri. 
Neobișnuit a fost debitul 
apei. Neobișnuită a fost 
îndrăzneala minerilor noș
tri de a ataca o asemenea 
lucrare. Și trebuie vorbit 
in primul rînd despre in
teresul zilnic al acestor 
oameni față de mersul lu
crării. despre momentele 
in care, atunci cînd se ce
rea o intervenție mai 
energică, veneau în ajutor 
la orice oră și cu orice 
efort.

Subinginerul Teodor Ar
delean ne-a vorbit apoi cu 
un respect special despre 
cițiva dintre minerii care, 
în deoursul timpului, și-au 
clădit aici un foarte solid 
prestigiu profesional șl 
moral. Le-a declinat nu
mele încercînd să redea, 
prin rezonanta rostirii. în
treaga lor autoritate : loan 
Rusu II (deși nu are deci* *

graf — 19.30
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 88 75. sala Studio): Recital de vi
oară Dan Mihail. La pian Doina 
Micu — 17.30
• Opera Română (13 18 57): Povesti
rile lui Hoffmann — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48, bd. N. 
Bălcescu 2): o noapte la Veneția
— 18.30 .
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandrr" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Di
mineață pierdută — 18
& Teatrul Mic (14 70 81): Mitică 
nescu — 18.30
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
mantă tirzie — 19
• Teatru’ „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala studio): Acești îngeri triști —
— 17.30
® Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34): Visul unei nopți de iarnă
— 19
• Teatrul satlrlc-mtizlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema): Bărba
tul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Pe-un picior de plai
— 18
• Circul București (10 41 95) „A sosit 
Circul !“ — 15,30; 19

cinema
B Pădurea de fagi : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
O A doua variantă : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19
B Cuibul de viespi : PROGRESU:
(23 94 10) — 15; 17; 19
Q Secretul lui Bachus : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11 ; 13,15; 15,30: 17,45: 
20. FERENTARI (80 49 85) — 15; 17,15: 
19,30
• Cu mîinile curate ; Alo, aterizează 
străbunica : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 18,15
• Haiducii lui Șaptecai. Răzbunarea 
haiducilor : PACEA (71 30 85) — 9; 12: 
15,15:. 18,30
• Păcală : VIITORUL (10 67 40) — 15:
18.15
9 B. D. în alertă : FLOREASC*  
(33 29 71) — 9; 11: 13: 15,15; 17,30:
19.45
® Iartă-mă : SALA MICA A PALA
TULUI — 17.15; 19,30
® Luptătorul cu sabia : BUZESTT 
<50 43 58) — 15: 17: 19
O Waterloo ; COTROCENI (49 43 48)
- 15: 18
® Castane verzi : TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13.15; 15.30; 17.45: 
20
• Faraonul : MIORIȚA (14 27 14) - 
9: 12: 15.30: 19
fa Program special pentru copii ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11: 13: 
15: 17: 19
<9 Medalion Ingrid Bergman : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15: 14.30; 18.45: 
19
fa Medalion Alain Delon î PA"”'
(11 86 25) — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18:
20.15
fa Medalion Peter O’Toole : qr * ’ *
(11 03 72) — 9; 11.45; 14.30: 17.15; 20

teatre
e Teatrul National (14 71 71, sala 
Mare): Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru): Poves
te din Hollywood — 19,30: (sala Ate
lier): Fata din Andros — 15: Auto-

Di-

Po-

Ro-

Întrecere cu timpul și cu ei înșiși
28 de ani, a dobindit însu
șirile unui experimentat 
șef de brigadă). Apoi Fa- 
zacaș Paul II. Feher Ale
xandru, Vasile Crăciun. 
Sabo Gavril, Francisc 
Adlevac, Nagy Francisc II. 
Și, bineînțeles, frații Zah...

— Ioan Zah a fost aici 
un fel de promotor al unei 
întreceri... Lucra într-un 
abataj frontal unde se ob
ținea o productivitate de 4 
tone pe post Bună produc
tivitate ! El, totuși, s-a de
clarat nemulțumit și, prin- 
tr-o organizare mai judi
cioasă a obținut, în scurt 
timp, o productivitate de 
4,3 tone pe post. Ceea ce. 
la brigada lui de 30 de 
posturi, a însemnat un 
spor de 9 tone de cărbune 
in 24 de ore. Asta i-a am
biționat și pe alții. Și. în 
primul rînd, pe fratele lui. 
Gheorghe. mai vîrstnic și 
mai vechi la mină...

Dar să privim lucrurile 
din chiar unghiul de 
vedere al lui Gheorghe 
Zah :

— Acuma, pe frate-meu 
loan, îl cam bat la depă
șirea planului. îl bat 
n-am oe-i face, asta e 1 Au 
fost și momente cind m-a 
ciștigat el pe mine. Dar 
nu-1 las. La mine în bri

gadă, să știți, la ora gus
tării, nu se mănincă 
pește...

— Cum adică ?
Gheorghe Zah ride cu 

poftă :
— Asta-1 o vorbă a noas

tră. Adică nu-i timp de 
pierdut, nu-i timp de stat 
ca să alegi oscioarele din 
pește.

— Și fratele dumitale, 
loan, nu-i la fel ?

— Ba da, e la fel...
— înseamnă că între 

dumneavoastră e un fel de 
rivalitate...

— Este. Mereu vorbim 
despre asta. Că dacă lo
cuim la 50 de metri unul 
de altul, ne vedem des... 
Că numai acasă ne putem 
vedea, abatajele noastre îs 
departe unul de altul. Și 
atuncea unde să vorbim 
dacă nu acasă 7 Mal stăm 
și la un păhăruț, cîteodată, 
seara...

— Și ce vorbiți 7
— Tot de mină vorbim, 

de muncă. Care cum îi. 
care ce a mai făcut...

— Și nu vă certați 7
— Păi, de ce 7 A, că eu 

îl cam bat la plan 7 Păi 
asta-i de ceartă 7 Asta-i 
de ambiție. Că și cu case
le noastre ii la fel. Mi-am 
făcut eu casă nouă a stri

tv
13.00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămină (parțial 

color)

Aparate utile, la îndemîna fiecăruia

Cinci tipuri dc radioreceptoare 
portabile — SONG, IRIS, TOP. 
SOLO 500, GLORIA se găsesc la, 
ora actuală in raioanele speciali
zate ale magazinelor comerțului 
de stat și in unitățile de profil. 
Un concediu plăcut, o excursie, o 
drumeție sint mai reconfortante in 
compania unuia dintre aceste apa
rate ușoare, elegante, intr-un co
lorit atrăgător. Primele două sint 
prevăzute cu două lungimi de 
undă, TOP numai cu una. SOLO 
500 cu patru și GLORIA cu cinri 
lungimi de undă. în afară de TOP, 
care funcționează numai pe bate
rii, celelalte pot fi conectate și la 
rețeaua electrică. Cu carcasă din 
plastic sau plastic metalizat, aces
te aparate au cîteva caracteristici 
importante : sensibilitate, selecti

VIAȚA EC0N0MIC0-S0C1ALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI 
....... —---------------------------------------------------------- F--------------------------------------------

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIT

BUZIAȘ : Lucrări 
edilitar-gospodărești

La 10 milioane lei se ridică va
loarea lucrărilor de bună gospodă
rire și înfrumusețare executate 
prin muncă patriotică de locuito
rii orașului-stațiune Buziaș în 
acest an. Cea mai importantă rea
lizare o constituie depistarea, cu
rățirea și nivelarea unor terenuri 
din intravilan. însumind 4 hectare, 
care au fost redate circuitului 
agricol. Un plus de frumusețe și 
urbanism au adăugat acestei așe
zări — vizitată de mii de oameni 
din toate zonele țării, ca și de 
oaspeți de peste hotare, veniți aici 
pentru tratarea unor afecțiuni car
diovasculare — refacerea a peste 
10 000 mp fațade de imobile, con
struirea de drumuri în lungime de 
3 km. repararea si întreținerea a 
3 000 mp străzi si trotuare, plan
tarea a 6 000 pomi, arbori și arbuști, 
întreținerea a zeci de hectare de 
parcuri și spații verzi. De reținut 
este faptul vă volumul lucrări
lor edilitar-gospodărești. executate 
pînă acum cu participarea cetățe
nilor, este superior angajamentului 
asumat la începutul anului în ca
drul întrecerii patriotice. (Cezar 
Ioana).

BRAȘOV : Noi piețe 
agroalimentare

în zona bulevardului Victoriei 
din municipiul Brașov s-a deschis 
de cîteva zile noua piață agroali- 
mentară centrală, cu o suprafață 
de 9 000 mp. Ea cuprinde tonete și 
puncte de desfacere a legumelor și

cat-o și el pe aia veche și 
și-a făcut alta... în rest, 
cum să vă spun eu, ne mai 
gospodărim și împreună.

Un miner mai tinăr, 
Gheorghe Tătar :

— Lucrez acuma in bri
gada lui loan Zah. După 
concediu m-am mutat aco
lo, că a fost nevoie... Lu
crasem la Gheorghe Zah 
în brigadă... ,

—- Și în care brigadă e 
mai bine 7

— Tot la fel e. Mineri 
buni și unul și altul, mun
că serioasă și colo și colo. 
Eu. totuși, o să mă întorc 
la Gheorghe. Deși e nițe- 
luș mai aspru. Dar m-am 
obișnuit. Dacă am lucrat 
cu el doisprezece ani 7

— Și... în alte brigăzi 7
— Se muncește bine și 

în celelalte brigăzi.
Gheorghe Tătar, „o voce 

din public", ne-a dat poate 
cea mai reprezentativă 
imagine despre atmosfera 
de muncă și de viață din 
această mică unitate mi
nieră. O mină mică, din- 
tr-un depărtat colț al po
dișului transilvan, racor
dată însă, cu' toate forțele 
și simțirile ei, la spiritul 
de muncă al acestui timp.

14.45 Săptămîna politică
15.00 Închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,15 Teleenciclopedia (color)
19,40 Flori din... floarea din grădină 

(color). Spectacol cu public
20.45 Film artistic. Refrenul dragostei
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vitate. audiție clară. Creații ale a- 
cestui timp, deci atribut al epocii 
moderne, ele sint. permanent con
tactul nostru cu lumea, cu infor
marea „la zi", cu muzica Planete:.

Dincolo de aceste aparate porta
bile — de buzunar, de umăr, de 
poșetă — magazinele comerțului 
de stat specializate în desfacerea 
produselor electronioe au pus la 
dispoziția proprietarilor de auto
turisme radiocasetofonul STELA 
(radioreceptor monotonie cu game 
de unde lungi și> medii) și caseto- 
fon stereofonic, precum și caseto- 
fonul CORINA.

Depinde, firește, de gusturile si 
preferințele fiecăruia ca să fie po
sesorul unuia din aparatele amin
tite.

Marta CUIBUȘ 

fructelor, chioșcuri de desfacere a 
mărfurilor unor întreprinderi co
merciale de stat și coopera
tiste. în incinta pieței este ame
najată o modernă platformă 
semiacoperită. cu 275 mese, desti
nată desfacerii mărfurilor de că
tre producători. Această piață se 
alătură piețelor „Tractorul" și 
„Steagul Roșu", modernizate în ul
timul timp, ca si noii piețe reali
zate în cartierul Scheii Brașovului, 
în viitorul apropiat, alte piețe 
agroalimentare se vor construi în 
cartierele moderne „Valea Cetății" 
și „Noua". (Nicolae Mocanul.

SIBIU : Extinderea rețelei 
de transport în comun

Recent, în municipiul Sibiu, re
țeaua transportului in comun a 
sporit cu 14,5 km, prin extinderea 
liniei de troleibuz ce leagă cartie
rele de locuințe Valea Aurie, Hi
podrom si Vasile Aaron cu platfor
ma industrială Est, Ca urmare a 
acestei extinderi, lungimea rețelei 
de transport în comun cu trolei
buzul în municipiul de pe Cibin 
totalizează 40 km. fiind deservită 
de 54 troleibuze. (Xon Onuc Ne
meș).

SUCEAVA : O gamă 
tot mai largă 

de servicii pentru populație
In județul Suceava se extinde 

continuu gama prestărilor de ser
vicii pentru populație prin în
ființarea de noi secții : de repa

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul 

Direcția
In drum spre școală

înoeperea noului an de invățămînt 
înseamnă un număr mai mare de 
copii în vecinătatea arterelor rutiere 
și o frecventă sporită de traversări 
ale micilor pietoni în zona școlilor. în 
numeroase situații, mai ales In ma
rile centre urbane, copiii traver
sează, în drum 6pre școală si înapoi 
acasă, artere rutiere aglomerate, fapt 
care trebuie să stea în mod deosebit 
în atenția părinților și a cadrelor 
didactice. Pentru a-i feri pe copii de 
accidente, aceștia sint datori să-i 
îndrume pe traseul cel mai sigur, de 
preferat în grupuri conduse de o 
persoană adultă, mai ales dacă este 
vorba despre copii din clasele I—IV, 
care nu au încă suficiente deprinderi 
pentru a parcurge in siguranță dru
mul spre scoală. Automobiliștilor le 
atragem atenția asupra implicațiilor 
negative ale neadaptării vitezei in 
împrejurări ce impun precauție 
sporită.

Maniera de conducere 
a autovehiculelor

Valorile de trafic sporite din ulti
mele zile, datorate atît deplasărilor 
automobilistice mai frecvente (apro
vizionări de iarnă, concedii etc.), cit 
și transporturilor necesare economiei 
naționale, impun tuturor participan- 
tilor la trafic adoptarea unei con
duite rutiere preventive, adecvate 
acestor împrejurări. Confruntați cu 
situații noi, specifice circulației 
de toamnă, cînd ziua se scurtea
ză tot mai simțitor, concomi
tent cu reducerea temperaturilor, 
automobiliștilor li se cere multă 
prudență, mai ales în dozarea vi
tezei în limita asigurării securității 
depline a deplasărilor. Marea majo
ritate a automobiliștilor au înțeles 
acest deziderat, comportîndu-se pru
dent și civilizat la volan, dar mai 
sint și excepții. Pe cit de nedorite, 
pe atît de nocive. Nesăbuința cu care 
o tînără automobilistă. cu nu
mai o lună vechime în condu
cerea auto, a apăsat pedala de acce
lerație pe o stradă din Capitală, for- 
țind cu tot dinadinsul să depășească 
un autovehicul, s-a soldat cu proiec
tarea mașinii pe trotuar, unde a vă
tămat grav două persoane. Ignorînd 
normele legale, cele mai elementare 
măsuri de prevedere, șoferul autotu
rismului 9—B—6073, în trecere prin 
Mărășești, gonea cu peste 100 km/h.

Intensitatea traficului de vehicule 
și pietoni, spațiul de manevră, sta
rea drumului, configurația acestuia, 
gradul de vizibilitate și, nu mai pu-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH. • în turneul internațional 

de șah „Memorialul Victor Ciocîltea", 
ce se desfășoară în sala Clubului de 
șah I.T.B. (str. Lipscani 21), după 
șase runde in clasament conduce 
maestrul iugoslav Drașko Filipovici 
cu 4 puncte (1). urmat de Armaș 
4 puncte. Pușcașu 3.5 puncte (1) etc. 
în runda a șasea, Filipovici a cîști- 
gat la Gavrilă, Reicher a pierdut la 
Armaș, iar Bărbulescu a remizat cu 
Pavlov • Duminică 27 septembrie, 
in sala Clubului de șah I.T.B. marea 
maestră sovietică Elena Fatalibekova 
va susține un simultan, cu începere 
de la ora 9.00.

POLO PE APĂ. La bazinul Dina
mo din Capitală, azi si mîine se vor 
desfășura întrecerile din primul tur 
al „Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă. la care participă for
mațiile Polytechnik Londra. C. N. 
Barcelona si Dinamo București. Iată 
programul meciurilor : azi. Polytech
nik Londra — C. N. Barcelona (ora 
11) și Dinamo — Polytechnik Londra 
(ora 17) ; miine. Dinamo — C. N. 
Barcelona (ora 11).

HOCHEI PE GHEAȚA. în prima zi 
a turneului final al „Cupei campio
nilor europeni" la hochei pe gheată, 
ce se desfășoară în orașul elvețian 

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 septembrie, ora 21 — 29 
septembrie, ora 21. In țară: Vremep, 
normal de caldă la început, va intra 
Intr-un proces de răcire. Cerul va fi 
temporar noros. Local, în prima parte 
a Intervalului, In vestul, centrul și 
nordul țării, apoi în est și sud-est vor

cădea ploi ce vor avea șl caracter de 
aversă. In rest, ploi Izolate. Vintul va 
sufla slab plnă la ‘moderat, cu unele 
intensificări în partea a doua a Inter
valului la munte și în regiunile es
tice ale tării, din sector nordic. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse în
tre 5 șl 15 grade, mal coborîte în ulti
mele nopți în nordul și centrul țării, 
iar cele maxime, în general, între 14 
și 24 grade, mai ridicate în sudul ță
rii. în prima zi. în ultimele nopți, în 
nordul țării, zonele depreslonare și 
subcarpatice, local, se va produce bru
mă.

rații televizoare, frigidere, mașini 
de spălat, autoturisme, de ateliere 
de croitorie, cizmărie etc. în acest 
an au fost create aproximativ 80 
asemenea secții. între care cu o 
bună activitate se înscriu cele din 
comunele Todirești, Dărmănești, 
Ostna, Arbore. Vicovu de Sus etc. 
Demn de remarcat este faptul că 
valoarea prestărilor de servicii 
pentru populație în cele 8 luni 
care au trecut din 1987 se ridică la 
peste un miliard lei, în aceasta 
fiind incluse și cele din domeniile 
transporturilor. telecomunicațiilor 
și gospodăriei comunale. Realizări
le sint cu peste 6 la sută .mai 
mari decît cele din perioada cores
punzătoare a anului trecut și cu 1.8 
la sută față de plan. (Sava Beji- 
nariu).

SATU MARE : Amenajări 
de baze sportive

Prin grija consiliilor populare, 
cu sprijinul cetățenilor, în județul 
Satu Mare s-au amenajat și dat în 
folosință noi baze sportive. între 
altele, menționăm bazinul de înot 
din zona de agrement „Someș" a 
municipiului Satu Mare, patru te
renuri de tenis de cîmp ale aso
ciației sportive „Sănătatea". 30 de 
terenuri de fotbal împrejmuite și 
cu anexe sociale in diferite locali
tăți si altele. Concursul, initiat de 
organizațiile de tineret. „Cea mai 
frumoasă bază sportivă" a avut 
un rol mobilizator. Totodată, s-au 
reamenajat alte 50 de baze spor
tive. creîndu-se condiții pentru 
atragerea unui număr sporit de ti
neri și vîrstnici la practicarea 
sportului. (Octav Grumeza).

General al Miliției — 
circulație

țin important, îpdemînarea celui de 
la volan sint elemente de care tre
buie să se țină seama in stabilirea 
manierei de conducere a autovehicu
lelor. Traseele mai dificile, cum sint 
pantele cu succesiuni frecvente de 
curbe, se cer a fi parcurse cu auto
vehiculele în trepte inferioare de vi
teză, pentru a fi stăpînite permanent, 
inclusiv pe porțiunile alunecoase ce 
pot apărea in această perioadă — mai 
ales seara și dimineața — sub efectul 
umezelii și al temperaturilor scăzute.

Readucem în atenția automobiliști
lor oportunitatea purtării centurilor 
de siguranță, cît și a montării lor și 
pe bancheta din spate. în cazul unor 
coliziuni ori al opririlor mai bruște, 
centurile protejează pe ocupanții 
autoturismelor.

Starea tehnică 
a autovehiculelor

O pregătire temeinică a autovehi
culelor înainte de a porni la drum, 
verificarea minuțioasă a stării pneu
rilor, a bunei funcționări a sistemu
lui de frinare și a mecanismului de 
direcție al mașinilor sint mai nece
sare ca oricînd acum, la vremea 
toamnei. De starea tehnică a autove
hiculului depind în mare măsură ți
nuta de drum a acestuia și securita
tea deplasării. Explozia unui pneu 
uzat peste măsură Ia un microbuz 
pe șoseaua Teiuș — Alba Iulia. s-a 
soldat cu rănirea a două persoane. 
O defecțiune ivită pe parcurs la 
sistemul de frinare al autovehiculu
lui 31-NT-2327, neverificat îndeajuns 
la plecarea în cursă, a avut drept 
urmare răsturnarea mașinii la cobo- 
rirea unei pante și rănirea gravă a 
unei persoane. Două exemple care 
ilustrează necesitatea verificării a- 
tente a mașinilor la ieșirea din ga
raje, efectuarea la timp și de cali
tate a reviziilor tehnice, gradul de 
implicare a factorilor de răspunde
re din unitățile deținătoare de parc 
auto în activitatea de organizare și 
control. Nu trebuie permisă plecarea 
în cursă a autovehiculelor ce pre
zintă defecțiuni de natură a genera 
evenimente rutiere, trebuind urmă
rită îndeaproape și starea sistemului 
de cuplare a remorcilor. Și condu
cătorii auto amatori au datoria să 
circule numai cu autovehiculele în 
perfectă stare tehnică. Datorită de
fecțiunii la mecanismul de direcție, 
autoturismul proprietate personală 
al lui Ilie Ștefănuț a scăpat de sub 
control, în timp ce rula prin Drajna, 
județul Prahova, și a părăsit șo
seaua, lovind o persoană aflată în 
afara drumului.

Lugano, echipa T.S.K.A. Moscova a 
terminat la egalitate : 4—4 (2—1, 
2—0. 0—3) cu formația suedeză B.K. 
Faerjestads. într-un alt joc. V.S.J. 
Kosice (Cehoslovacia) a întrecut cu 
scorul de 5—4 (2—1, 1—0, 2—3) echi
pa H.C. Lugano.

HANDBAL. în cadrul turneului 
international feminin de handbal de 
la Vilnius: U.R.S.S. — Polonia 27—20 
(16—9), Bulgaria — Austria 27—20 
(13—12).

BOX. în turneul international de 
box de la Berlin, in limitele cate
goriei grea, pugilistui sovietic Alek
sandr Miroșnicenko l-a învins prin 
k.o. în repriza a doua pe cubanezul 
Lino Patrol. La categoria semimijlo- 
cie. Siegfried Mehnert (R.D.G.) a 
ciștigat. de asemenea, prin k.o. în 
fata japonezului Nagashima. La ca
tegoria semigrea. Rene Ryl (R.D.G.) 
l-a întrecut la puncte pe iugoslavul 
Djokid.

CICLISM. Cu prilejul concursului 
ciclist desfășurat pe velodromul 
olimpic din Moscova, sportivul so
vietic Iuri Emelianov a stabilit un 
nou record mondial de juniori in 
proba de 1 000 m cu start de pe loc: 
r05”709/l 000.

RABAT 25 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei oficiale pe care o în
treprinde în Maroc. tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, s-a aflat vineri la 
șantierul portului de la Nador, o- 
biectiv realizat în cooperare cu tara 
noastră.

în discuțiile purtate pe șantier, ofi
cialitățile marocane au apreciat rea
lizarea acestei lucrări drept un 
exemplu de cooperare reciproc avan
tajoasă. Evidențiind buna colaborare

Dezbaterile din cadrul sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Gh. Cercelescu transmite : Adu
narea Generală a O.N.U. continuă 
să dezbată. în plen, modalitățile de 
soluționare a principalelor probleme 
ce confruntă lumea contemporană.

Ministrul de externe al Tunisiei, 
Hcdi Mabrouk a adresat un apel la 
încetarea conflictului dintre Iran și 
Irak la stabilirea unei păci juste 
fără învinși și învingători. în ce pri
vește Orientul Mijlociu, ministrul 
tunisian a cerut Israelului să recu
noască dreptul poporului palestinian 
la autodeterminare și Ia indepen
dență.

Ministru! de externe al statului 
Sri Lanka, Sahqul Hameed, a cerut 
adoptarea de urgență a unor măsuri 
care să stimuleze creșterea econo
mică în lume și să dea un nou elan 
producției și comerțului mondial. El 
a apreciat că Înlăturarea uriașei po
veri a datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare, care le-a blocat 
creșterea economică, trebuie să fi
gureze printre sarcinile prioritare 
ale Națiunilor Unite. Vorbitorul a 
insistat, totodată, asupra necesității 
de a se duce negocieri multilaterale 
în vederea interzicerii complete a 
experiențelor nucleare șl deschiderii 
căii spre eliminarea totală a arme
lor nucleare.

înțelegerea de principiu referitoare 
Ia eliminarea globală a rachetelor 
cu rază medie de acțiune și operativ- 
tactice la care au ajuns recent Sta
tele Unite și Uniunea Sovietică are 
o importantă istorică — a declarat 
ministrul de externe al Belgiei, Leo 
Tindemans. Vorbitorul a spus, de ase
menea, că Belgia este favorabilă re
ducerii cu 50 la sută a capacităților 
strategice ale celor două mari puteri 
militare și dorește încheierea rapidă a

Pentru instaurarea păcii în America Centrală
MANAGUA 25 (Agerpres). — în 

Nicaragua au început să fie formate 
comisii regionale de reconciliere na
țională (C.R.R.) în vederea facilită
rii depunerii armelor de către ele
mentele contrarevoluționare care să 
beneficieze și de amnistie din partea 
guvernului, cdnform prevederilor a- 
cordurilor de pace în America Cen
trală, semnate la 7 august la reu
niunea centroamericană din Guate
mala, transmite agenția Prensa 
Latina.

SAN SALVADOR 25 (Agerpres). 
— Frontul Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și 
Frontul Democratic Revoluționar 
(F.D.R.), care reunesc forțele demo
cratice insurgente din Salvador, au 
anunțat oficial participarea la dialo
gul cu guvernul președintelui Jose 
Napoleon Duărte la 4 octombrie, la 
San Salvador. în vederea soluționării

Protest al Republicii Panama împotriva ingerințelor 
în treburile sale interne

CIUDAD DE PANAMA 25 (Ager
pres). — La o conferință de presă 
organizată in capitala țării, minis
trul panamez al relațiilor externe. 
Jorge Abadia, a calificat drept „pro
vocare deschisă și brutală" ampla
sarea de către S.U.A. a unor trupe 
proprii în jurul sediilor diplomatice 
nord-americane din Ciudad de Pa
nama — transmite agenția I.P.S. EI 
a arătat că demonstrația de forță a 
Statelor Unite sugerează „atmosfera 
sumbră a unei intervenții directe în

Propuneri în vederea lichidării 
focarului de tensiune din sudul Africii
BRUXELLES 25 (Agerpres). — 

Comunitatea internațională este che
mată să depună eforturile necesare 
pentru lichidarea focarului de ten
siune din sudul Africii, creat de re
gimul din R.S.A. — a declarat, la 
Bruxelles, președintele R. P. Angola, 
J< se Eduardo dos Santos.

Șeful statului angolez s-a întîlnit 
la Bruxelles. în afara programului 
vizitei sale oficiale in Belgia, cu 
Chester Crocker, asistent al secre
tarului de stat al S.U.A. pentru pro
blemele africane. Jose Eduardo dos

In scopul reglementării situației 
conflictuale libiano-ciadiene

LUSAKA 25 (Agerpres). — Parti- 
cipanții la lucrările reuniunii la nivel 
înalt a Comitetului special al Orga
nizației Unității Africane pentru re
glementarea situației conflictuale 
dintre Ciad și Marea Jamahirie 
Arabă Libiana Populară Socialistă, 
care s-a încheiat la Lusaka, și-au 
exprimat îngrijorarea față de inter
naționalizarea conflictului — trans
mite agenția T.A.S.S. Comunicatul 
reuniunii — la care au participat re
prezentanți ai Algeriei, Gabonului, 
Zambiei, Camerunului, Mozambicu- 
lui, Nigeriei, Senegalului, Ciadului și 
Marii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste — lansează un apel 
celor două țări de a respecta înce
tarea focului și de a se abține de la 
orice fel de acțiuni care ar putea 
înrăutăți situația.

Divergențe în raporturile comerciale 
dintre Canada și S.U.A.

WASHINGTON 25 (Agerprbs). — 
După trei zile de tratative infruc
tuoase cu S.U.A. in problema echili
brării relațiilor comerciale reciproce. 
Canada a hotărît să întrerupă nego
cierile, a declarat șeful delegației 
canadiene, Simon Reisman, citat de 
agenția A.D.N. Clayton Yeutter. re
prezentant special pentru negocieri 
comerciale al președintelui S.U.A., 
a confirmat eșecul negocierilor, re- 

dintre specialiștii români și maro
cani. cît și posibilitățile care există 
pentru lărgimea și mai puternică a 
conlucrării in acest ddmeniu, bene
ficiarii investiției și-au exprimat, 
totodată, satisfacția pentru calitatea 
și nivelul tehnic ridicat al lucrărilor 
executate de partea română în por
tul Nador.

Au fost abordate modalitățile con
crete pentru realizarea unor noi o- 
biective economice în această zonă a 
Marocului.

unui acord asupra interzicerii totale 
a armelor chimice. în legătură cu 
Actul final al C.S.C.E., ministrul 
belgian a declarat că tara sa se 
pronunță pentru transpunerea in 
viată a acestui document echilibrat, 
care încearcă să depășească diviziu
nile îndeosebi prin extinderea co
laborării economice și adoptarea de 
noi măsuri de încredere si securita
te pe continent.

Președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias Sanchez, a cerut să se 
pună capăt amestecului străin in A- 
merica Centrală si, îndeosebi, aju
torului militar, deoarece încetarea 
ostilităților reprezintă pasul fără de 
care nu se poate ajunge in celelalte 
etape ale procesului de normaliza
re a situației din zonă. Vorbitorul 
a arătat că trebuie respectat dreptul 
statelor respective la autodetermina
re. întrucit problemele Americii Cen
trale sint datorate persistentei dic
taturilor și injustiției sociale.

Ministrul de externe al Franței, 
Jean Bernard Raimond, a relevat 
satisfacția țării sale față de deblo- 
cajul produs recent în raporturile 
dintre Est și Vest adăugind că. to
tuși, negocierile sovieto-americane 
n-au dus încă la rezultate în pri
vința reducerii arsenalelor strategice 
ale celor două țări.

Adunarea Generală — a declarat 
ministrul de externe al Marii Bri
tanii, Geoffrey Howe — s-a reunit 
într-un moment-de mari speranțe, 
dar și de mari primejdii. în context, 
vorbitorul și-a exprimat opinia că 
înțelegerea de principiu sovieto-a- 
mericană privind eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune va fi 
urmată de alte măsuri de dezarmare, 
îndeosebi' de reducere a armamente
lor strategice.

crizei interne, transmit agențiile 
Prensa Latina si EFE.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Organizația obștească „Martori pen
tru pace" din Statele Unite a dat pu
blicității un raport cu privire la cri
mele săvîrșite de grupările antisan- 
diniste „contras" în Nicaragua împo
triva populației civile.

Descriind suferințele a 350 de ci
vili nicaraguani care au căzut în ul
timele 6 luni în mîinile grupărilor 
„contras", infiltrate în Nicaragua sub 
pretextul că luptă împotriva guver
nului sandinist, raportul subliniază 
că „în orice parte a țării operează, 
antisandiniștii atacă cooperativele 
agricole, vehicule civile, lideri ai co
munităților locale și muncitori de la 
serviciile sociale".

Elementele „contras" atacă nu nu
mai soldatii sandiniști, dar și civili, 
femei si copii, acțiunile lor pu
țind fi calificate ca „terorism pur" 
— se afirmă în raport.

treburile interne panameze". Jorge 
Abadia a precizat că transferarea 
unor trupe nord-americane din zona 
Canalului Panama în capitala tării 
a avut loc fără aprobarea autorități
lor panameze.

Reunit pentru a dezbate această 
situație, Consiliul de Miniștri al Re
publicii Panama a hotărît-să adreseze 
un protest energic guvernului S.U.A. 
— informează agenția Prensa Lati
na, citind un comunicat oficial pa
namez.

Santos a precizat. — după cum 
transmite agenția T.A.S.S. — că a 
propus reprezentantului american dis
cutarea unui plan cuprinzător de re
glementare a situației din sudul 
Africii. Acest plan prevede, între 
altele, punerea în practică a rezolu
ției Consiliului de Securitate privind 
accesul la independență al Nami
biei, încetarea atacurilor întreprinse 
de forțele regimului de la Pretoria 
împotriva Angolei și retragerea tru
pelor R.S.A. de pe teritoriul angolez.

Ș-a stabilit ca. pînă la 30 octom
brie, cele două .țări să prezinte Co
mitetului special documente privind 
poziția lor si să infopneze ne pre
ședintele comitetului si ne președin
tele O.U.A. despre toate acțiunile 
care ar putea periclita încetarea fo
cului.

în scopul' reglementării acestei 
probleme, participanții au hotărît să 
fie. convocată, între 30 noiembrie și 
30 decembrie, la Libreville (Gabon), 
o reuniune a Comitetului experților 
juridici, iar la 7 ianuarie 1988, în 
același oraș, o întîlnire la nivel mi
nisterial a țărilor participante la 
comitetul special. Se are în vedere 
și organizarea, în prima jumătate a 
lunii ianuarie 1988, a unei reuniuni 
la nivel înalt, la Dakar.

levînd că „în unele domenii pozițiile 
sint foarte divergente".

Canada face eforturi de mai mulți 
ani pentru eliminarea tarifelor și- 
altor bariere care stau în calea ex
porturilor sale în Statele Unite ale 
Americii. Cele două țări sint fiecare 
cel mai mare partener comercial al 
celuilalt, valoarea totală a schimbu
lui de mărfuri în ambele sensuri 
fiind în anul 1986 de aproximativ 
130 miliarde dolari.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Pozilia României, considerentele si aprecierile 
președintelui Nicolae Ceausescu privind principalele 

probleme ale vieții internaționale
prezentate la cea de-a 42-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. de ministrul afacerilor externe, loan Totu

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — In ședința plenară de vineri a
Adunării Generale a O.N.U., in cadrul dezbaterilor generale, a luat cuvintui 
ministrul afacerilor externe al României, loan Totu.

îmi revine deosebita onoare de a 
prezenta, de la tribuna acestui 
înalt forum, considerentele și pro
punerile președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
principalele probleme ale vieții in
ternaționale și la căile de soluțio
nare a acestora în conformitate cu 
interesele și aspirațiile de pace, inde
pendență și progres ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor lumii, 
a spus vorbitorul.

Analiza evoluției vieții internațio
nale evidențiază un tablou care este 
departe de a fi liniștitor. Situația în 
lume continuă să fie deosebit de 
gravă și complexă. Cursa inarmări- 
lor a luat proporții îngrijorătoare. 
Au loc, în continuare, experiențe nu
cleare destinate perfecționării arme
lor de distrugere în masă, cu impli
cații dăunătoare asupra mediului în
conjurător, a înseși vieții pe Pă- 
mînt. Totodată, conflictele, crizele și 
stările de tensiune din diferite re
giuni ale planetei nu numai că nu 
s-au diminuat, dar chiar s-au agra
vat, generînd noi amenințări pentru 
liniștea și securitatea omenirii. Con
tinuă politica de forță, de amenin
țare cu forța și de amestec brutal in 
treburile interne ale altor state — 
manifestări incompatibile cu princi
piile și normele dreptului, moralei și 
eticii internaționale.

La rîndul ei, criza economiei mon
diale s-a agravat, a devenit mai 
profundă și afectează toate țările. 
Efectele ei se resimt din plin, în pri
mul rind asupra situației — și așa 
dramatice — a țărilor in curs de dez
voltare.

Potrivit aprecierii României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, în pre
zent unica alternativă care se im
pune este schimbarea cursului peri
culos al evenimentelor, bararea căii 
care duce spre o catastrofă nucleară. 
Un nou război mondial este de ne
conceput, pentru că ar duce, practic, 
la distrugerea vieții pe planeta 
noastră. De aceea, trebuie să se re
nunțe cu desăvirșire la concepția 
greșită, perimată, pe care o susțin 

’ unele state nucleare, după care ar
mele nucleare ar întări securitatea și 
ar contribui la menținerea păcii.

România consideră' că problema 
fundamentală a epocii contemporane 
o constituie oprirea cursei înarmări
lor și trecerea hotărîtă la dezarmare, 
în primul ,rînd la dezarmarea nu
cleară, apărarea dreptului suprem al 
popoarelor, al oamenilor la pace, la 
viață, la existență liberă și demnă.

Prin întreaga sa activitate inter
națională, România își consacră toate 
eforturile în direcția unui permanent 
dialog, lărgirii și diversificării con
tactelor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduirea lor socială. 
La baza acestor raporturi sint si
tuate cu fermitate principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

Ținind seama de amploarea fără 
precedent pe care o cunoaște în pre
zent cursa înarmărilor, și în primul 
rind a înarmărilor nucleare, de ne
cesitatea unor măsuri hotărîte in 
domeniul dezarmării, apreciem nece
sar ca actuala sesiune să acorde 
prioritate acestor probleme, a spus, 
in continuare, vorbitorul.

Pentru realizarea acestui obiectiv 
considerăm necesar ca toate statele 
să-și intensifice eforturile și acțiu
nile.

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu propun ca Adu
narea Qenerală să adreseze un apel 
către U.R.S.S. și S.U.A. — ținind 
seama că pozițiile lor sint foarte 
apropiate — pentru încheierea, in cel 
mai scurt timp, încă in cursul aces
tui an, a( unui acord privind elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice din Euro
pa și din întreaga lume.

în același timp. Adunarea Gene
rală să adreseze un apel către țările 
care au pe teritoriul lor arme nu
cleare pentru a .renunța la ele și 
pentru a nu mai ridica nici un fel 
de obstacol in calea realizării unui 
acord.

Totodată, toate țările din Europa 
și de pe oelelalte continente să fie 
chemate să acționeze cu toată hotă- 
rirea pentru realizarea unui aseme
nea acord incă în cursul acestui an.

Salutind înțelegerea de principiu 
sovieto-americană realizată recent în 
această privință, ne exprimăm spe
ranța că acordul va fi semnat cu 
prilejul intilnirii la nivel inalt care 
va avea loc in toamna acestui an.

Ținind seama de faptul că expe
riențele nucleare contribuie la inten
sificarea cursei înarmărilor și. in 
același timp, au efecte dăunătoare 
asupra mediului înconjurător. Adu
narea Generală a O.N.U. să adreseze 
un apel, in primul rind către S.U.A. 

'și U.R.S.S.. precum și celorlalte state 
posesoare de arme nucleare, pentru 
oprirea experiențelor nucleare și a 
oricăror activități menite să ducă la 
dezvoltarea si perfecționarea armelor 
nucleare.

De asemenea, să se facă apel la 
toate statele lumii pentru a se an
gaja să folosească energia nucleară 
exclusiv in scopuri pașnice, spre bi
nele întregii omeniri.

Acordind atenția principală pro
blemelor dezarmării nucleare. Româ
nia consideră, totodată, că se impu
ne trecerea hotărită la măsuri 
concrete de reducere a armamentelor 
convenționale, a efectivelor și chel

tuielilor militare, care au depășit în 
acest an. pe plan mondial, o mie de 
miliarde de dolari.

Prezentînd. în ultimii ani. un 
ansamblu de propuneri în acest do
meniu. România a trecut ea însăși 
la o reducere unilaterală de 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare pe baza unui 
referendum national, la care a parti
cipat. practic. întregul popor. Pe 
această cale, poporul .român și-a 
afirmat voința și hotărîrea sa de a 
acționa neabătut pentru dezarmare 
și pace. în opinia noastră, adoptarea 
de către state a unor măsuri unila
terale de dezarmare reprezintă o 
cale, concretă de trecere de la vorbe 
la. fapte, de a se realiza progrese 
reale spre înfăptuirea dezarmării ge
nerale.

în același spirit, de abordare nouă 
a problemelor dezarmării, de folosire 
a tuturor posibilităților existente în 
acest domeniu. România consideră 
necesar să se ajungă, in cel mai 
scurt timp, la începerea negocierilor 
intre țările N.A.T.O. și ale Tratatu
lui de la Varșovia.• cu participarea 
și a altor țări de pe continentul 
european, privind dezarmarea con
vențională.

Avind în vedere rolul sporit pe 
care trebuie să-l aibă Organizația 
Națiunilor Unite. România propune 
ca Adunarea Generală să acționeze 
pentru elaborarea și definitivarea 
unui program complex de dezarmare 
nucleară și generală, care să fie pre
zentat spre adoptare la cea de-a III-a 
sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii. preconizată să aibă loc în anul 
1988. Programul trebuie să cuprindă 
măsuri pentru eliminarea totală, pe 
etape, a armelor nucleare și redu
cerea substanțială a armamentelor 
convenționale, efectivelor și cheltuie
lilor militare, precum și interzicerea 
producerii de arme chimice și dis
trugerea stocurilor existente. în con
cepția noastră. Programul complex 
trebuie să prevadă necesitatea solu
ționării în mod independent a dife
ritelor probleme și aspecte ale 
dezarmării nucleare si convenționale, 
fără ca acestea să se condiționeze 
unele de altele.

în aceeași ordine de idei, România 
consideră că elaborarea și adoptarea 
de către O.N.U. a unui document in
ternațional asupra principiilor meni
te să călăuzească negocierile dintre 
state în domeniul înghețării și re
ducerii cheltuielilor militare ar avea 
darul să impulsioneze eforturile co
munității mondiale în problematica 
dezarmării.

O importanță deosebită ar avea 
oprirea oricăror măsuri de militari
zare a spațiului cosmic, care să fie 
folosit exclusiv în scopuri pașnice, 
în interesul întregii umanități.

Pornind de la faptul că numărul 
mare de lansări de sateliți are con
secințe negative asupra mediului în
conjurător și â vieții pe Pămint, 
propunem ca Adunarea Generală a 
O.N.U. să adreseze un apel către 
țările care lansează sateliți pentru 
limitarea trimiterii acestora în spa
țiul cosmic. Totodată, Adunarea 
Generală să cheme statele lumii să 
înceapă,. cit mai curînd posibil, tra
tative pentru reglementarea folosirii 
Cosmosului numai in scopuri paș
nice și stabilirea unui sistem rațio
nal de utilizare a acestuia ca bun'al 
întregii omeniri.

Interesele păcii și securității inter
naționale fac tot mai necesare crea
rea de zone libere de arme nucleare 
și chimice, dezvoltarea bunei veci
nătăți, a înțelegerii reciproce*  și a 
colaborării. în acest spirit. România 
acționează in mod consecvent pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, a păcii și 
cooperării, fără arme nucleare și 
chimice, fără’ trupe și baze militare, 
străine. în acest sens, o semnificație 
deosebită capătă recentele propuneri 
ale României și Greciei de a se or
ganiza o intilnire la nivel inalt in
tre șefii de stat și guvern din țările 
balcanice, la București.

ȘEDINȚA. La Varșovia a avut 
loc ședința Seimului R.P. Polone. 

. După cum anunță agenția P.A.P., 
I a .fost adoptată o hotărire in pro

blema prevederilor de bază ale 
planului central pe 1988. Printr-un 

I alt document. Seimul a propus gu
vernului elaborarea unui program 
de dezvoltare a culturii naționale 

. pină in anul 2000. La lucrări a luat 
parte Wojciech Jaruzelski, prim- 

I secretar al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 

IR.P. Polone.
CONVORBIRI. — Vineri, la Bu

dapesta, au avut loc convorbiri în- 
Itre Jănos Kădăr, secretar general 

al P.M.S.U., și Kenneth Kaunda, 
președintele Republicii Zambia, 

I președintele Partidului Unit al In
dependenței Naționale, care între
prinde o vizită oficială în Ungaria. 
După cum menționează agenția 

IM.T.I., au fost examinate aspecte 
ale vieții internaționale, o atenție 
deosebită acordîndu-se probleme- 

I lor africane.

România susține, totodată, reali
zarea de zone fără arme nucleare și 
chimice in nordul și centrul Euro
pei, precum și pe alte continente. 
Apreciem că este necesar ca O.N.U. 
să încurajeze inițiativele îndreptate 
spre crearea unor astfel de zone, 
inclusiv a unor orașe și localități 
denuclearizate pe diferite continen
te, pentru întărirea încrederii și 
securității pe plan regional și mon
dial.

In condițiile interdependențelor 
tot mai strinse care caracterizează 
lumea de astăzi și evoluția eveni
mentelor internaționale, România 
propune ca Organizația Națiunilor 
Unite să adreseze un apel general 
către toate statele aflate in conflict, 
pentru încetarea operațiunilor mili
tare și chemarea către toate statele 
lumii de a trece la soluționarea tu
turor problemelor litigioase și a di
ferendelor dintre ele pe cale pașni
că, prin tratative, a arătat ministrul 
român. Să se ceară, totodată, ca pe 
durata desfășurării tratativelor, din 
momentul începerii acestora, să în
ceteze orice formă de operațiuni mi
litare. Pentru asigurarea îndeplini
rii obligațiilor asumate cu privire la 
încetarea activității militare pe tim
pul desfășurării tratativelor, precum 
și pentru soluționarea probleme
lor pe calea negocierilor să fie 
împuternicit Consiliul de Securitate 
sau un organism special al O.N.U.

în ceea ce privește situația din 

Orientul Mijlociu, poziția si acțiu
nile României, ale președintelui tării 
sint îndreptate in mod consecvent 
spre asigurarea unei păci globale, 
juste si durabile, care să se bazeze 
pe retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate, recunoașterea 
dreptului inalienabil al ponorului pa
lestinian la autodeterminare si la 
crearea unui stat palestinian, garan
tarea independentei si suveranității 
tuturor statelor din zonă. Conside
răm că. în momentul de fată, o cale 
realistă pentru asigurarea păcii in 
Orientul Mijlociu o constituie orga
nizarea unei conferințe internațio
nale în problemele Orientului Mij
lociu, sub egida O.N.U., cu participa
rea tuturor părților interesate, inclu
siv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a Israelului si a membri
lor permanenti ai Consiliului de 
Securitate. Apreciem că nu ar trebui 
pierdută o asemenea sansă istorică, 
pentru ca încercata regiune a Orien
tului Mijlociu să-si găsească. în sfir- 
sit. liniștea si pacea.

în ce privește conflictul dintre 
Iran si Irak. România a salutat re
zoluția Consiliului de Securitate, care 
se pronunță pentru încetarea în cel 
mai scurt timp a războiului si solu
ționarea politică, prin tratative, a tu
turor problemelor dintre cele două 
țări. Sprijinim, de asemenea, acțiu
nile secretarului general al O.N.U. in 
această problemă. Ne pronunțăm . cu 
toată fermitatea pentru renunțarea 
la orice acțiuni care ar putea duce 
la o extindere a conflictului. Se im
pun retragerea tuturor navelor mili
tare străine din Golf, intensificarea 
eforturilor pentru încetarea războiu
lui iraniano-irakian. asigurarea na
vigației libere in această regiune, ca 
de altfel pe toate oceanele si mările 
lumii.

România sprijină, totodată, orice 
acțiuni si inițiative care să favori
zeze soluții pașnice în problemele 
conflictuale din America Centrală, 
ca si din alte regiuni ale lumii. în 
acest cadru, considerăm necesar ca 
Adunarea Generală să elaboreze 
mandatul oe baza căruia să se fina
lizeze inițiativa prezentată la sesiu
nile anterioare de România privind 
crearea unei comisii de bune oficii, 
mediere sau conciliere a O.N.U., 
pentru reglementarea pașnică a di
ferendelor. Apreciem, de asemenea, 
că este necesar să se treacă la ela
borarea unui document internațional 
privind dezvoltarea și întărirea bu
nei vecinătăți în relațiile dintre sta
te. ca si a unor măsuri care să con
ducă la întărirea rolului O.N.U. si a 
capacității sale de acțiune pentru 
menținerea păcii și securității inter
naționale. ' /

Consecventă politicii sale. România 
susține activ lupta de eliberare na
țională a popoarelor, acordă sprijin 
activ S.W.A.P.O. în lupta sa pentru 
independenta Namibiei. Condamnăm 
cu toată fermitatea politica rasistă, 
de apartheid, din Africa de Sud. ac
tele ostile ale acestei țări împotriva 
statelor' independente si suverane 
vecine. Ne pronunțăm în favoarea 
unor acțiuni concrete si eficiente 
împotriva regimului minoritar rasist 
de la Pretoria.

Reafirmăm solidaritatea si spriji
nul activ fată de poziția și inițiati
vele R.P.D. Coreene, de eforturile 
și acțiunile sale politico-diplomatice 
vizînd unificarea pașnică, democra
tică si independentă a Coreei.

In continuare, ministrul afacerilor 
externe al țării noastre a arătat : 
în actualele condiții ale economiei 
mondiale, marcată de menținerea 
unor fenomene de criză, atît pe plan 
economic, cit și monetar-financiar. 
situația economică a țărilor în curs 
de dezvoltare s-a înrăutățit consi
derabil, decalajele economice și teh- 
nico-științifice dintre aceste țări și 
cele dezvoltate continuă să se adîn- 
cească. în ultima perioadă s-au in
tensificat măsurile protecționiste, 
discriminatorii în calea comerțului 
internațional, în special a exportu
rilor de produse manufacturate ale 
țărilor în curs de dezvoltare, con
comitent cu diminuarea prețurilor la 
materiile prime ale acestora. Cea 
mai gravă problemă cu care sint 
însă confruntate țările în curs de 
dezvoltare este povara datoriei ex
terne, care a atins uriașa sumă de 
1 000 miliarde de dolari.

Pornind de la această si
tuație, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră necesar 
ca Adunarea Generală să adopte un 
apel adresat tuturor țărilor dezvol
tate creditoare, băncilor și instituți
ilor financiare internaționale pentru 
ca acestea să instituie un moratoriu, 
pe o perioadă de cel puțin 5 ani, 
pentru toate creditele acordate ță
rilor în curs de dezvoltare de către 
guvernele țărilor dezvoltate econo
mic, bănci, inclusiv F.M.I.-B.I.R.D. 
Totodată, să se ceară’ ca limita 
maximă a dobînzilor la creditele 
existente să fie de cel mult 5 la 
sută ; să se stabilească principiul 
ca. pentru creditele acordate în vi- 
itor,,'dobinzile să nu depășească 4—5

★

NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager
pres). — Cu prilejul participării la 
lucrările celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.. minis
trul afacerilor externe al României, 
Ioan Totu, a avut întrevederi cu 
președintele actualei sesiuni. Peter 
Florin, cu vicecancelarul si minis
trul de externe al R.F. Germania. 
Hans-Dietrich Genscher, cu vicepre
ședintele și ministrul de externe al 
Egiptului. Esmat Abdel Meguid. cu 
viceprim-ministrul si ministrul de 
externe al Turciei. Vahit Halefoglu.

De asemenea, ministrul afacerilor 

la sută ; băncile, la rîndul lor. să 
plătească pentru depunerile făcute 
dobînzi de pînă la 5 la sută ; cre
ditele comerciale să fie plătite con
form normelor și înțelegerilor con
venite între țări.

în același timp, Adunarea Genera
lă a O.N.U. să adreseze un apel 
tuturor statelor de a renunța la 
măsuri protecționiste și discrimina
torii, la orice bariere artificiale, la 
restricții și contingentări în cadrul 
schimburilor comerciale și de a 
aplica ferm prevederile G.A.T.T. 
privind acordarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate.

Situația economiei mondiale recla
mă reluarea dialogului între țările 
în curs de dezvoltare și țările in
dustrializate, a spus vorbitorul. în 
acest sens. România a propus orga
nizarea unei conferințe internaționa
le in cadrul O.N.U., cu participarea 
cu drepturi egale atît a țărilor dez
voltate, cit și a celor în curs de 
dezvoltare. Conferința ar avea me
nirea să găsească soluții reciproc 
acceptabile in problemele economice, 
inclusiv în cea a datoriei externe, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
realizarea noii ordini economice in
ternaționale. Pentru creșterea rolu
lui și a contribuției Organizației Na
țiunilor Unite în soluționarea globa
lă, politico-economică a problemei 
datoriei externe ar fi necesară crea
rea în cadrul O.N.U. a unui orga
nism special în problema datoriei 
externe, care să dezbată și să pre
zinte propuneri de măsuri concrete 
și eficiente în acest domeniu.

Desfășurarea lucrărilor recentei 
Conferințe internaționale privind 
relația dintre dezarmare și dezvol
tare a pus în mod pregnant în evi
dență faptul că, în timp ce la scară 
mondială există numeroase proble
me economice și sociale grave neso
luționate, cursa înarmărilor absoarbe 
an de an fonduri uriașe, devenind 
o povară fot mai greu de suportat 
pentru toate popoarele. în mesajul 
adresat conferinței de președintele 
României sint prezentate propuneri 
vizînd înghețarea bugetelor militare 
la nivelul anului 1987 și reducerea 
lor in prima etapă cu cel puțin 5 
la sută, urmind ca economiile reali
zate să fie folosite atît pentru ne
voile social-economice proprii, cît și 
pentru creșterea contribuțiilor Ia 
programele de asistență tehnică ale 
O.N.U.

La confluenta dintre secolul nos
tru și mileniul al treilea, știința și 
tehnica au devenit factori hotărîtori 
ai progresului. Dar și in acest do
meniu s-au creat mari decalaje in
tre țările dezvoltate economic și cele 
în curs de dezvoltare. Iată de oe 
apare necesitatea stringentă a con
venirii în cadrul O.N.U. a căilor și 
mijloacelor de acțiune pentru ca 
toate țările, și în primul rind cele 
in curs de dezvoltare, să poată be
neficia de marile cuceriri ale geniu
lui uman. De aici și necesitatea con
vocării unei a doua Conferințe a 
O.N.U. pentru știință și tehnologie 
in folosul dezvoltării.

Situația complexă și deosebit de 
gravă a vieții internaționale — pe 
plan politic, militar, economic și so
cial — impune democratizarea rela
țiilor internaționale, respectarea 
dreptului suveran al tuturor statelor, 
indiferent de mărime, de forță eco
nomică sau militară, de apartenență 
la un sistem social-politic sau altul, 
de a participa pe baza principiilor 
de deplină egalitate și respect reci
proc la soluționarea tuturor proble
melor care preocupă în prezent 
omenirea. în această lumină, ne 
pronunțăm pentru creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite și al 
celorlalte organizații internaționale 
pentru ca activitățile acestora să se 
concentreze pe soluționarea proble
melor cardinale ale lumii contempo
rane. z

Viața, realitățile impun respecta
rea strictă a principiilor și normelor 
dreptului internațional in raporturile 
dintre state, stabilirea unui sistem 
cuprinzător de pace si securitate in 
interesul tuturor popoarelor. Susți
nem necesitatea perfecționării și 
simplificării aparatului Secretariatu
lui O.N.U. ,Ne exprimăm, în același 
timp, convingerea că dificultățile fi
nanciare temporare ale organizației 
nu trebuie să conducă la reducerea 
activităților politice și economice 
esențiale, la modificări in structu
rile democratice ale O.N.U.

Concepția României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, privind prin
cipalele probleme ale vieții interna
ționale actuale dă expresie vocației 
constructive de pace și largă conlu
crare internațională a poporului 
român. In același timp, ea reprezin
tă o vibrantă chemare la unirea tu
turor statelor, a popoarelor, a tutu
ror forțelor realiste, pentru ca. prin 
eforturi comune, să se Înlăture defi
nitiv pericolul de război, să se ex
cludă forța din viața internațională, 
să se instaureze o nouă lume, a Pă
cii, înțelegerii și colaborării, a spus 
în încheiere vorbitorul.

★

externe al României a avut o intil
nire cu primul-ministru al guvernu
lui de coaliție al Kampuchiel De
mocrate. Son Sann.

El a purtat, totodată, convorbiri 
cu omologii săi din Belgia. Iorda
nia. R.P. Congo. R.P. Chineză. R.D. 
Germană. Italia. Franța, Spania, 
Argentina. Brazilia. Tunisia. Ma- 
layezia. Albania. Cipru, cu primul 
adjunct al ministrului de externe al 
R.P.D. Coreene și cu comisarul pen
tru relații economice externe al 
C.E.E.

VIENA

Lucrările reuniunii 
general-europene

VIENA 25 (Agerpres). — D. Ținu 
transmite : în capitala Austriei au 
continuat lucrările reuniunii general- 
europene privind redactarea docu
mentului final. Pentru a facilita 
apropierea punctelor de vedere, 
grupul țărilor neutre și nealiniate 
și-a asumat misiunea de a prezenta, 
la jumătatea lunii octombrie, un pro
iect de text care să țină seama de 
pozițiile tuturor statelor participan
te. în acest scop, apar mai mult ca 
oricind necesare renunțarea Ia ten
dințele de a se deturna atenția reu
niunii de la problemele majore, 
fundamentale ale securității și coo
perării in Europa, manifestarea voin
ței politice de a se ajunge Ia înțe
legeri care să corespundă intereselor 
reale ale statelor și popoarelor con
tinentului, obiectivelor generale ale 
păcii, înțelegerii și colaborării.

„Să se treacă la măsuri 
de înlăturare a pericolului 

nuclear!“
PHENIAN 25 (Agerpres). — în ca

drul Conferinței internaționale pentru 
denuclearizare, pace și solidaritate în 
Asia și zona Pacificului, care se des
fășoară la Phenian, secretarul gene
rai al Organizației de solidaritate a 
popoarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.), 
Chitta Biswăs, a subliniat necesita
tea întăririi acțiunilor in direcția 
denuclearizării, stabilității și păcii in 
regiune. în context, vorbitorul a ară
tat că pentru asigurarea păcii si 
securității în regiune este vital ne
cesar să fie eliminat pericolul unui 
război in Peninsula Coreeană, pentru 
ca aceasta să devină o zonă liberă de 
arme nucleare, a păcii. A fost expri
mat angajamentul O.S.P.A.A. de a 
acționa pentru oprirea cursei înar
mărilor, eliminarea armelor nuclea
re, retragerea trupelor de pe terito
riile altor state, desființarea bazelor 
militare străine și prevenirea înfi
ințării de noi blocuri militare, in 
interesul cooperării și securității in 
această parte a lumii.

Declarație împotriva 
cursei înarmărilor

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
La New York a fost dată publicității 
o declarație a organizației obștești 
americane „Medicii pentru responsa
bilitate socială", in care se sublinia
ză că „numai participarea activă a 
tuturor locuitorilor planetei noastre 
poate elibera omenirea de primejdia 
anihilării nucleare". în document se 
arată că. in condițiile existentei unor 
uriașe arsenale de distrugere. în 
fața omenirii stă sarcina prioritară 
a intensificării eforturilor pentru 
oprirea cursei înarmărilor și treoe- 
rea la dezarmare, pentru reducerea 
și eliminarea pericolului nuclear pe 
calea unor măsuri eficiente în sfera 
dezarmării.

în interesul reducerii 
tensiunii în Peninsula 

Coreea
PHENIAN 25 (Agerpres). — R.P.D. 

Coreeană a lansat un nou apel Coreei 
de Sud de a aocepta propunerea de 
organizare a unei reuniuni bilate
rale care să pregătească întrunirea 
miniștrilor de externe din nordul și 
sudui țării, cu participarea secre
tarului de stat al S.U.A.. se arată 
într-o declarație a Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P.D.C.. trans
misă de’ agenția A.C.T.C. în docu
ment se arată că autoritățile sud- 
coreene nu pot să înlocuiască ofi
cialitățile americane in adoptarea 
unei hotărîri cu privire la statio
narea trupelor americane în Pe
ninsula Coreeană. Declarația critică, 
totodată, hotărîrea autorităților sud- 
coreene de a restrânge contactele cu 
reprezentanții R.P.D.C.

NOI INCIDENTE IN LIBAN
BEIRUT 25 (Agerpres). — în sudul 

Libanului au avut loc noi incidente. 
Luptătorii libanezi din rezistență au 
organizat o ambuscadă împotriva 
unor patrule ale forțelor israeliene 
de ocupație și milițiilor așa-zisei 
„Armate a Libanului de Sud" — 
creată și finanțată de Israel. Agenții
le KUNA și M.E.N. informează că 
mai multi soldați au fost răniți. De- 
clanșînd represalii, forțele israeliene 
au supus tirurilor de artilerie mai 
multe sate libaneze din zonă, rănind 
oameni și cauzind pagube materiale.

Pe de altă parte, se arată că avi
oanele de luptă israeliene au con
tinuat să violeze spațiul aerian al 
Libanului, survolind, in cadrul unor 
zboruri de recunoaștere, regiunea 
Saida și taberele de refugiați pales
tinieni din acest sector.

Agențiile de presa
- pe scurt

ZIUA NAȚIONALA a republicii arabe yemen

Domnului colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen

Cu ocazia Zilei naționale a Republici! Arabe Yemen, vă transmit sincere 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, 
prosperitate și pace pentru poporul yemenit prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Arabe Yemen sărbăto
rește astăzi împlinirea 
a 25 de ani de la pro
clamarea republicii. 
Moment important în 
istoria națională, actul 
politic din toamna a- 
nului 1962 a nus capăt 
regimului monarhic 
feudal, care menținea 
poporul într-o stare 
de profundă înapoiere 
economică si socială, 
deschizînd calea unor 
importante prefaceri 
înnoitoare.

O atenție deosebită 
a fost si este acordată 
valorificării zăcămin
telor de titei si gaze, 
construirii de capaci
tăți ale industriei pre
lucrătoare. dezvoltării 
agriculturii, sector in 
care lucrează 85 la 
sută din populația de 
aproximativ 8 milioa
ne a R. A. Yemen. Ca 
majoritatea statelor 
din Peninsula Arabică.

tara dispune de mari 
rezerve de titei. circa 
500 milioane barili. 
Țițeiul extras este 
prelucrat. în prezent, 
în prima rafinărie 
dată în folosință în 
aprilie 1986 la Marib, 
cu o capacitate zilnică 
de ■10 000 barili. Pro
dusele obținute acope
ră in proporție de 40 
la sută necesitățile in
terne. în prezent se 
preconizează dublarea 
volumului de rafinare 
si construirea unei a 
doua rafinării, care va 
putea prelucra 40 000 
barili oe zi.

Pentru dezvoltarea 
agriculturii vor fi 
create baraje si siste
me de irigații, care. în 
anumite zone, not fa
voriza realizarea a trei 
recolte ne an. Prin di
ferite metode de îm
bunătățiri funciare se 
urmărește utilizarea, 
într-o măsură mai

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică româno-turce

ANKARA 25 (Agerpres). — în ca
pitala Turciei au avut loc lucrările 
celei de-a XIII-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică româno-turce. A fost 
examinat stadiul relațiilor economice 
bilaterale și s-au convenit noi mă
suri pentru amplificarea și diversi
ficarea schimburilor comerciale si a 
cooperării economice si tehnico-ști- 
ințifice dintre oele două țări in do
menii de interes comun.

A fost semnat protocolul sesiunii, 
care asigură Un cadru favorabil 
dezvoltării in continuare a raportu
rilor economice româno-turce.

încheierea convorbirilor la nivel înalt
între R. P. Bulgaria si R. D. Germana

SOFIA 25 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul 
comun privind încheierea vizitei în 
Bulgaria a delegației de partid și de 
stat din R. D. Germană. După cum 
transmite agenția B.T.A.. Erich Ho
necker. secretar general al G.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, și Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, și-au expri
mat sprijinul deplin față de recenta 
înțelegere de principiu sovieto-ame
ricană privind rachetele cu rază me
die de acțiune și operativ-tactice.

Subliniind importanța procesu
lui general-european, Bulgaria si 
R. D. Germană se pronunță pentru 
adoptarea, cit mai curind posibil, la 
reuniunea de la Viena. a unui docu
ment de conținut și echilibrat, care 
să ofere o posibilitate reală pentru

Întrevedere sovieto-americand
NEW YORK 25 (Agerpres). — La 

New York a avut loc o întrevedere 
intre ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și se
cretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz. în cadrul convorbirilor, men
ționează agenția T.A.S.S.. s-a proce
dat la un schimb de vederi în legă
tură cu agravarea situației din re
giunea Golfului și în problema con
flictului iraniano-irakian. Părțile 
și-au afirmat sprijinul față de rezo
luția 598 a Consiliului de Securitate

Evoluții în conflictul din zona Golfului
TEHERAN 25 (Agerpres). — O 

navă panameză de supraveghere a 
traficului, care naviga în regiunea 
Golfului. în apropierea apelor terito
riale kuweitiene, s-a lovit de o mină, 
scufundîndu-se înainte de a putea 
lansa semnalul de ajutor, relatează 
agențiile IRNA și China Nouă. Inci
dentul s-a produs în cursul nopții 
de Juni spre marți. Trei membri ai 
echipajului au fost salvați, iar alți 
patru sint dați dispăruți.

întrucit această știre a fost difu
zată la peste 50 de ore de la produ
cerea accidentului, investigațiile asu
pra incidentului devin imposibile, a

IIOTARlRE. — Ministrul grec al 
afacerilor externe, Karolos Papou- 
lias. l-a informat pe omologul,său 
iugoslav. Raif Dizdarevici. in legă
tură cu hotărîrea Greciei de a 
participa Ia o reuniune a miniștri
lor de externe din țările balcanice, 
menită să analizeze cooperarea din 
Balcani și căile de întărire a încre
derii și stabilității în regiune, trans
mite agenția Taniug.

CONGRES. La Stockholm s-au 
încheiat lucrările celui de-al XXX- 
lea Congres al Partidului Muncito
resc Social-Democrat din Suedia 
(P.M.S.D.S.) Dezbaterile s-au axat 
în principal pe problemele interne 
ale Suediei. în documentele de po
litică externă adoptate se reafirmă 
că Partidul Muncitoresc Social-De
mocrat — ca formațiune politică 
de guvemămînt — se pronunță cu 
consecvență pentru promovarea 
tradiționalei politici de neutralitate 
a Suediei. 

mare, a celor 5—6 mi
lioane hectare supra
față arabilă.

In spiritul politicii 
sale .consecvente de 
prietenie si solidarita
te cu popoarele arabe, 
cu toate popoarele 
care păsesc ne calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu in
teres si simnatie rea
lizările obținute de 
ponorul yemenit in 
direcția consolidării 
independentei si fău
ririi unei vieți noi. 
între Republica So
cialistă România și 
Republica Arabă Ye
men s-au statornicit 
relații de colaborare, 
întemeiate oe stimă si 
respect reciproc, care 
cunosc un curs ascen
dent. în folosul celor 
două tari si ponoare, 
al cauzei păcii si înțe
legerii internaționale.

Delegația română a fost condusă 
de loan Avram, ministrul energiei 
electrice, președintele părții române 
in comisie, iar delegația turcă de 
Abdulah Tenekeci. ministru de stat, 
președintele părții turce.

în timpul sesiunii, ministrul român 
a fost primit de Kaya Erdem, prim 
viceprim-ministru al guvernului turc, 
și a avut convorbiri cu Kazim Ok- 
say. ministru de stat. Safa Giray, 
ministrul reconstrucției și lucrărilor 
publioe. Sudi Turei, ministrul ener
giei și resurselor naturale, cu alte 
oficialități turce.

îndeplinirea sub toate aspectele a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki și să ducă la întărirea încre
derii și la dezvoltarea relațiilor din
tre țările participante. Todor Jivkov 
și Erich Honecker evidențiază im
portanța creării de zone libere de 
arme nucleare și chimice pentru în
tărirea securității anumitor regi
uni ale continentului european. Cele 
două state, arată comunicatul, se 
declară- în favoarea reglementării 
juste și durabile a problemelor liti
gioase și a conflictelor existente, cu 
precădere din Orientul Mijlociu, din 
Africa australă și din America Cen
trală. prin mijloace pașnice, pe ca
lea tratativelor. Ele se pronunță, de 
asemenea, pentru restructurarea re
lațiilor, economice interstatale pe o 
bază justă și democratică și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

al O.N.U., vizînd reglementarea stă
rii conflictuale dintre Iran și Irak, 
precum și față de eforturile secre
tarului general al O.N.U. pentru rea
lizarea acestei rezoluții.

Au fost abordate, totodată, pro
bleme legate de viitoarea intilnire 
care va avea loc la 22 și 23 octom
brie, la Moscova, intre cei doi mi
niștri de externe. Părțile au conve
nit asupra agendei preliminare a in
tilnirii.

declarat un purtător de cuvînt al 
Cartierului general iranian pentru 
informații militare.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a avut o 
intilnire cu membrii permanenți ai 
Consiliului de Securitate (S.U.A., 
U.R.S.S.. Franța, Marea Britanie și 
China), cu care a examinat stadiul 
aplicării rezoluției 598 a consiliului 
cu privire la conflictul dintre Iran 
și Irak — a anunțat un purtător de 
cuvint al O.N.U.

REUNIUNE. La Maputo a avut ■ 
loc reuniunea Comisiei mixte mo- 
zambicano-sud-africane, constitui
tă in august anul acesta. în cursul | 
reuniunii au fost analizate pro
bleme referitoare la aplicarea 
„Tratatului de la Nkomati", în
cheiat între cele două țări in 1984 
și care prevede asigurarea secu- < 
rității bilaterale, informează agen
ția T.A.S.S. citind surse oficiale. '

PROTEST. Grecia a adresat I 
N.A.T.O. un protest ferm in legă- | 
tură cu violarea spațiului aerian 
elen in cursul unor manevre mili- I 
tare din Marea Egee, la care for- I 
țele armate grecești nu au partici
pat — informează agenția Taniug. 
în nota de protest se subliniază că I 
o astfel de acțiune este de natură 
să pună în pericol traficul aerian 
internațional.

CONTROL MILITAR. După cum I 
anunță agențiile T.A.S.S. și China 
Nouă, tortele armate ale statului 
Fiji, conduse de colonelul Sitiveni I
Rabuka. au preluat controlul asu
pra guvernului, tării. Arhipelagul 
Fiji, situat in sud-vestul Oceanului I 
Pacific, la est de Australia, are o 
suprafață de 18 272 km pătrati și o 
populație de 714 000 locuitori.
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