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zONALE A PARTIDULUI
realizarea exemplară

la TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
J •>

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe tovarășul A. K. Anto
nov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. care a efectuat 
c vizită in tara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
din partea tovarășului Mihail Gor- 
brciov. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, și a tovarășului 
N. I. Rijkov, președintele Consiliului 
de .Miniștri,

Tovarășul 
mulțumit și 
tovlrășului 
var&șului N. I. Rijkov un cald salut 
și cele mai bune urări.

al U.R.S.S.
Nicolae Ceaușescu a 

a transmis, la rindul său, 
Mihail Gorbaciov și to-

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme legate de dezvol
tarea. in continuare, a relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre țările și 
popoarelor noastre, in spiritul înțele
gerilor convenite la cel măi inalt 
nivel. în acest sens, au fost discu
tate îndeosebi aspecte privind ex
tinderea colaborării economice și 
tehnico-ștlințifice, amplificarea co
operării și specializării în producție, 
creșterea si diversificarea schimbu
rilor comerciale, pe baze reciproc 
avantajoase, dintre România si 
Uniunea Sovietică. S-au stabilit noi 
măsuri și acțiuni care să asigure în
făptuirea în cele mai bune condiții 
a Programului de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării econo
mice și 
publica

tehnico-științifice dintre Re- 
Socialistă România și U.R.S.S.

«

pe perioada pină in anul 2000, sem
nat la cel mai inalt nivel.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate, de asemenșa, probleme re
feritoare la colaborarea dintre cele 
două țări in cadru! C.A.E.R.

S-a subliniat că dezvoltarea și ftni 
puternică a conlucrării româno-so- 
vietice pe plan economic, tehnico- 
științific și in alte domenii de acti
vitate este in folosul și spre binele 
țărilor și popoarelor noastre, al cau
zei generale a socialismului, progre
sului și păcii.

Ita primire a 
Ștefan Andrei, 
guvernului.

Au participat 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.. și E. M. Tiajelnikov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

luat parte tovarășul 
viceprim-ministru al
O. K. Ribakov, ad-

Trimisul special al președintelui R.A. Egipt

Intram în ultimul trimestru al 
«cestui an, an dominat de sarcini 
economioe complexe, deosebit de 
mobilizatoare pentru înfăptuirea pro- 
gramulhi de dezvoltare economico- 
«ocială a tării. în fața muncitorilor 
și specialiștilor din toate unitățile 
eronomioe se deschide o perioadă de 
intens efort creator pentru îndepli
nirea exemplară a planului la toti 
indicatorii cantitativi și calitativi, 
astfel incit la Conferința Națională a 
partidului, care va avea loc in cursul 
lumi decembrie, colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderi șl 
IR?}’1?."6- de șantierele de investiții, din agricultură să poată raport? 
cu mindrie că și-au făcut pe depl' datoria.

De bună seamă. în perioada 
« trecut din acest an. intr-o ser 
domenii și ( sectoare ale eco- 
naționale s-au obținut o s< 
rezultate pozitive de preș 
realizarea planului. Cu toab 
«șa cum preciza t o • 
Nicolae Ceaușcsc.u. in un- 
rentrale și întreprinderi, 
județe, rezultatele inrer 
ridică la nivelul preve 
Jui, se manifestă une' 
ee consemnează anu- 
urmă. Iată de oe 
f-piritul indicați ilo 
formulate de ser 
partidului, este 
trăgindu-se tor 
tivitatea de' 
cele mai po- 
tinneze cu

" jn a cos'
W 

?r
la

/ al
j.rin-

amu! trimestru al anului

a recuperarea oricăror restante 
ndeplinirea integrală, neabătută 

planului.

Producția fizicâ-indeplini- 
tâ integral, la toate sorti
mentele ! raot] firesc, tn cen
trul preocupărilor trebuie să se si
tueze irtdeplinirea in întregime a 
producției fizice planificate, reali -

zarea fiecărui sortiment stabilit, în 
conformitate cu prevederile din 
contractele economice perfectate, a- 
cordindu-se cea mai mare aten
ție asigurării bazei materiale a 
producției prin punerea la dispoziția 
economiei naționale a tuturor canti
tăților prevăzute de cărbune, țiței, 
energie electrică, precum șl a produ
selor de mare însemnătate nomina
lizate in planul national unic sau 
stabilite in programele prioritare. Cu

deosebire este necesar să se țină 
seama de faptul că se apropie pe
rioada de iarnă, deci fiecare între
prindere trebuie să-și ia măsurile care 
ee impun, astfel incit producția să 
nu fie stinienită. ci să se desfășoare 
in oele mai bune condiții.

Este cunoscut că. în ședința din 
29 septembrie a.c.. Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., e- 
xaminiud modul în care s-a acționat 
pentru realizarea programului de 
reparații și punere in funcțiune a 
capacităților energetice și in mod 
deosebit a importantelor termocen
trale de la Rovinari și Turceni, a 
apreciat că activitatea în domeniul 
energiei electrice este total nesatis
făcătoare. în acest sens, s-a precizat 
că la oele.două termocentrale aminti
te. precum și in alte unități din 
sectorul energetic se mențin o serie 
de lipsuri grave atit in legătură cu 
înfăptuirea programelor de punere 
in funcțiune și reparații și cu ne- 
realizarea sarcinilor de plan, cit și 
în privința depozitării, evidentei și 
gospodăririi materialelor și utilaje
lor necesare operațiilor de reparare 
și Întreținere. ț

Avind în vedere această situație, 
secretarul general al partidului a 
cerut adoptarea imediată a unor mă
suri hotărîte pentru înlăturarea ne
întârziată a stărilor de lucruri exis
tente, pentru Introducerea -unui inalt 
spirit de răspundere, de ordine si 
disciplină în acest 
portant sector de 
ineît planurile și 
acest domeniu să
bune condiții, corespunzător cerințe-

Președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. 
miercuri, pe Mohamed 
mis special al președintelui Republi
cii Arabe Egipt.

Oaspetele a inminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj și, i-a 
transmis un cordial salut, urări de 
sănătate : si fericire personală, de 
progres și bunăstare pentru poporul 
român din partea președintelui Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis președinte
lui Republicii .Arabe Egipt un cald 
salut și oele mai bune urări de pro
gres, pace și bunăstare pentru po
porul egiptean prieten.

Republicii 
tovarășul 

a primit. 
Abdellah. tri-

în timpul întrevederii au fost re
levate relațiile de prietenie și cola
borare multilaterală dintre cele două 
țări și popoare, subliniindu-se rolul 
determinant al dialogului la cel mai 
înalt nivel in dezvoltarea si întărirea 
continuă a acestor raporturi.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, poziția 
României privind reglementarea prin 
mijloace pașnice a situației din 
Orientul Mijlociu. realizarea unei 
păci globale, durabile si juste in re- 
■giune. In acest sens, președintele 
României a reliefat importanta or
ganizării. intr-un timp cit mai scurt, 
a unei conferințe în problemele 
Orientului Mijlociu cu participarea 
tuturor țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei — ca reprezentant unic și le-

gitim al poporului palest/ 
Israelului. precum si a 
permanent! ai Consiliu't 
ritate.

Trimisul special al p 
Mohamed Hosni Mubarak 
tiat inalt 
bucură in 
președintei 
direcția sc 
me care c< 
in direcția 
nice și jus

Ea intre 
șui Ion S 
Comitetul 
al C.C. a.1

A fost c 
ambasado 
la Bucure

Perfecționarea stru
producției materi

deosebit de im- 
activitatc, astfel 
programele din 

fie îndeplinite in

(Continuare in pag. a V-a)

jSĂMllȚĂRI — condiții prielnice
pentru

• Situația la zl a lu 
crăriioî impune o mai 
bună organizare a 
muncii pentru realiza
rea unui ritm intens la 
pregătita terenului și 
semănat

• Cadlțiile create 
în urmașilor din ulti
mele zi:« trebuie bine 
’ site i

-luării
e cea rai bună caii 

tate

n vederea e- 
unor lucrări

Ploile căiiie in ultimele zile 
In cea maiițare parte a țării 
JU creat 'ondiții mai bune 
pentru pregtirea terenului și 
însămînțare cerealelor de 
toamnă. Po-ivit datelor furni- 

de Inși tu tul de meteoro- 
J dț hidologie, deși repar- 
Ce/^.euniorm pe teritoriul 

te- și mocarate din punct de 
■e al cantităților de apă 

'Toi.’e au asigurat 
pe adincimea 

,_ împreună cu 
praturii, creș- 

solului asigu- 
S1 și răsărirea 

iază pregătirea 
ativ. Tn aceste 

jlsar să fie lua- 
d.derea folosirii 

icitate a mij- 
!, astfel ineît 

"la semănat să

Yiizate de Mi- 
*ii rezultă că 

zilei de 29 
ost însămin- 

L-tare cu di- 
‘ ‘ toamnă, din 

cu griu, re- 
vispectiv 30 la 
âf prevăzută, 
eri Ia cultura 
TJIdețele Su- 
c»>toșani, Bis- 
Jfemureș în- 
’ai avansate, 
mtînd 70—79 
ieri.
tie, obținerea 

le griu la 
onată. în 

■ încadra- 
limitele 

■ ce, in 
‘n toa- 
j mă- 
inten- 

pregăti- 
it. După 

.e. solul 
a. Există, 

ritmul însă- 
atensificat la 

■tindu-se 
ie calitate.

?NA A III-A : 
'tari județele Ti- 

. Meh^’ SUCBaVa ?i

awhrarea ritmului de lueru

partid

Acolo 
frunte

în anii edificării socialismului în 
România, cu deosebire in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Româp. pe
rioada cea mai rodnică din în
treaga istorie . a poporului nos
tru, intrată pentru totdeauna in. 
conștiința națiunii drept „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", s-a con
firmat pe deplin justețea strategiei 
modernizării producției sociale, în 
concordanță cu ce
rințele legilor eco- _ ,,.{1_
nomice obiective, ' 
cu influențele pro
funde ale noii revo
luții 
țifice. 
decisiv 
torului _ .
statului nostru de a 
fi inițiat procesul ..........
modfTrirtăfil *6cbtâo- 
miei incă de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R. și Conferința Națională a 
partidului din 1967, in corelație 
directă cu transformarea științei in- 
tr-o puternică forță de producție, cu 
perfecționarea Organizării, planifică
rii și conducerii economiei naționale.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, moderniza
rea reprezintă un proces de fond ce 
se înfăptuiește pe baza asimilării or
ganice a cuceririlor științifico-tehni- 
ce, cuprinzînd întreaga societate, în- 
cepînd cu producția materială piuă 
la modernizarea vieții sociale, a în
fățișării Capitalei, a orașelor și sa
telor patriei. în sfera modernizării 
sînt cuprinse, deci, procese funda
mentale, cum ar fi perfecționarea de 
fond a tehnicii și tehnologiilor de 
fabricație, îmbunătățirea esențială a 
ciclului aprovizionare-producție-des- 
facere, optimizarea in dinamică a 
structurilor economice și de produc
ție, ridicarea nivelului tehnic, cali
tativ al produselor, concomitent cu 
reducerea costurilor de producție, 
perfecționarea activității de planifi
care și conducere economică la di
feritele niveluri organizatorice. în 
profil de ramură și teritorial, per
fecționarea raportului dintre om și 
tehnică, accentuindu-se laturile ca
litative ale acestora și urmărindu-se 
cu consecventă ridicarea pe un plan 
superior a nivelului de pregătire 
științifică, tehnică, economică și po
litică al fiecărui om al muncii, ast
fel îneît sarcinile de producție, atit 
pentru necesitățile interne, cit si pen
tru export, ce revin industriei, agri
culturii. tuturor ramurilor producției

mate,riale, să fie Îndeplinite integral, 
ritmic și cu eficientă maximă.

Perfecționarea organizării și mo
dernizarea producției, ca laturi esen
țiale ale strategiei dezvoltării inten
sive. calitative și eficiente, se reali
zează etapizat, implicînd stabilirea 
si respectarea unor criterii precise 
de evaluare, in contextul optimizării 
creșterii economice pe termen lung. 
Fiind elemente de ordin calitativ.

care disi 
cialistă.

în ebr 
gențe al 
sociale, 
mice ini 
și proic 
lelor" di 
se află 
economi 
re „ver

Mi"

FIECARE Zl DE
I

In toi de campanie agri
colă. Zile și nopți de toam
nă, aproape egale ca dura
tă. Zile și nopți de toamnă 
aproape egale ca muncă. •

La ultima analiză a „co
mandamentului" agricol, or
ganizată de către Comitetul 
județean de partid Vîlcea, 
Consiliul unic agroindus
trial de stat și oooperatist 
Drăgășani s-a situat pe lo- 
cut I pe județ in privința 
stadiului și a ritmului lu
crărilor.

— Și totuși putem 
munci și mai bine, trebuie 
să facem și mai mult, este 
convingerea energicului 
organizator de partid Ilie 
Neacșu, pe care il aflăm 
la arat, Împreună cu meca
nizatorii. Munca politico- 
organizatorică desfășurată 
de organizațiile de partid 
din C.U.A.S.C. Drăgășani 
are drept obiectiv mobili
zare^ întregii suflări a sa
tului la realizarea — chiar 
și in condițiile grele ale 
secetei prelungite din acest 
an — a tuturor lucrărilor 
la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare. Pentru 
noi, asta Înseamnă mai cu 
seamă angajarea în două 
direcții : toate lucrările — 
la timp, toate lucrările — 
de calitate.

Și, Intr-adevăr, se mun
cește cu' hărnicie, bine 
organizat și la cultura 
mare, unde sint atitea 
de făcut, șl In zootehnie, 
și la grădinărit, și în vii.

tehnico-știin- 
Este meritul 
al conducă- 

partidului și

POLITII 
E A UĂ 
:ICIENTI

criteriile de modernizare exprimă 
baza obiectivă a procesului de repar
tizare a resurselor de muncă socia
lă, de adîncire și perfecționare a di
viziunii sociale a 
economiei naționale, 
reflectă posibilitatea 
termen lung a celui 
raport intre nevoi și 
punctul de vedere ai 
tisfacere a trebuințelor, cit și din 
cdl al eficienței cu care sînt folosite 
diversele categorii de resurse de

muncii in cadrul 
Totodată, ele 
realizării pe 

mai favorabil 
resurse atît din 
gradului de sa

de mai 
tice pr 
priori ti 
stabilit 
Practic 
ducțîe 
rii pi 
fapt 
mer.tpj

Prol
(Conți

(repere suc f f V £.

CAMPANIE—0 AMPLĂ MOBILIZARE 
DE FORȚE

și în livezi, și la finețe. 
Fiecare organizație de 
partid și-a alcătuit planul 
ei „de bătaie". Fiecare om 
are un anume rost in
tr-un anume loc. Acolo 
unde e nevoie, forțele se 
adună ' mănunchi, 
unde e mai greu, în 
se află comuniștii.

Organizațiile de r___
din C.U.A.S.C. au tras în
vățăminte din experiența 
fiecărei campanii agricole. 
De fapt, tocmai populariza
rea experienței înaintate
— adică a felului în care, 
lucrînd mai bine, se pot 
dobindi producții mai mari
— alcătuiește cea mai de 
seamă preocupare a tutu
ror pîrghiilor muncii de 
partid. Iăiă, de pildă, anul 
trecut cooperatorii din Voi- 
cești au fost pe, locul I la 
cultura griului. Printr-o 
serie de acțiuni organiza
torice — din care n-au 
lipsit nici analizele la fața 
locului și nici demonstra
țiile practice — ceilalți au 
putu; Învăța din felul lor 
de a munci. Au învățat și 
au aplicat. îndeosebi in ce 
privește pregătirea bună a 
terenului, alegerea celor 
mai potrivite soiuri de 
griu. în^ămînțatul la timp, 
cu grijă pentru asigurarea 
densității optime, speciali
zarea echipelor de irigat, 
lucrul aces.ora în ture 
de zi și de noapte, or
ganizarea udărilor in func
ție de terenj de cui-

tură, de cerințele fiecă
rei perioade. Au dat re
zultate aceste strădanii de 
a face să rodească expe
riența bună ? Răspunsul 
cel mai convingător ' sint 
faptele. în 1987 întregul 
C.U.A.S.C. Drăgășani a 
realizat producții medii 
care depășesc planul cu 
1 770 kg la griu și cu 
1 681 kg Ia orz. în fruntea 
producțiilor mari la hectar 
sint anul acesta cooperato
rii din Prundeni, cu 8 531 
kg la griu și 8 617 kg la 
orz. Prin aceste recolte, 
cum nu s-au mai pomenit 
pe meleagurile vîlcene. cu 
pămînturi destul de sărace 
și care in acest an au fost 
ocolite de ploi, C.A.P. 
Prundeni candidează la do- 
bindirea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Harnica președintă a co
operativei. ing. Maria Spîr- 
leanu. pe care o aflăm pe o 
tarla din preajma Oltului, 
ne deslușește citeva din re
sorturile acestor realizări :

— Dacă am reușit să fa
cem o cotitură in producție, 
acest lucru se datorește fap
tului că. mai întâi, am făcut 
o cotitură in pregătirea oa
menilor. în modul lor de a 
gindi și acționa in spirit 
revoluționar. De altfel, cele 
mai de seamă inițiative —

Gh. ATANAS1U 
Ion STANCIU

(Continuare in pag. a H-a)

M-am gindit de 
mai multe ori, în ul
timele zile, la subter
fugiul folosit de Ion 
Cornețchi, primarul 
orașului Vatra Dornei, 
ca să nu-mi apară in 
chip de intervievat și, 
in general, în calitate 
de om care. răspunde 
la întrebările gazeta
rului. La procedeul ca 
atare, mărturisesc, 
insolit, aproape in
genios (voi vorbi mai 
mcolo despre el) 
m-am gindit ; dar nu 
mai puțin la cauzele 
pentru care tânărul 
meu consătean (pri
marul actual din Va
tra Dornei vine cam 
pe la al patrulea 
schimb, în ceea ce a 
însemnat lucrarea de 
înnoire a acestei urbe 
din Bucovina, după 
predecesori reduta
bili) folosea ricoșeul, 
mă punea cumva in
direct in fața sursei. 
Una ar fi tocmai 
consătenia noastră : 
ambii, fiecare în felul 
lui, implicați în tim
pul cel nou al orașu
lui Vatra Dornei. Alta: 
modestie și orgoliu 
laolaltă, plus con
știința imposibilității 
de a detașa exact ini
țiativa proprie de cea 
a înaintașilor imediați. 
O a treia : acel stadiu 
de plămadă vie, acea 

a muncii 
aici caracteri- 
activitate in- 
așteptată a fi 
și, odată că- 
impulsul, este

fluiditate 
care și 
zează o 
delung 
pornită 
pățind 
concentrată major a- 
supra sie însăși mai 
degrabă decit asupra 
interesului de a se 
vorbi despre ea, fie și 
de către un scriitor 
socotit „de-al locu
lui". Cert este că tâ
nărul și iutele pri
mar al orașului meu 
de baștină, după ce 
m-a evitat conse' 
vent în ipostaz? 
reporter inarm? 
delegație 
mi-a oferit ? 
document* 
te. într , 
ora -
Ia

in

ajutor Ia tinerea cro
nicii edilitare a fost 
invitat în cabinetul 
primarului și solicitat 
să noteze, pentru mo
nografia orașului, ce 
se mai întimplase in 
cele patru puncte car
dinale ale frumoasei 
stațiuni montane. Ce, 
direct, mă ocolise, 
acum se revărsa din 
abundență. Am ascul
tat, în „date și cifre", 
ceea ce vedeam și vă
zusem. Vatra Dorriei, 
în ultimele două de-

ÎNSEMNĂRI
cenii, a Început să 
devină orașul despre 
care noi, adolescenții 
de demult, auzisem că 
va deveni. Hoteluri, 
îndiguiri, poduri de 
beton, sistematizare, 
urbanizare. Se lucrea- 

"ză în piatră, în mar
mură, în mozaic Ve
netian ; se trasează 
alei, se forjează feli
nare retro, sa dă, cu 
succes, zic eu, ca lo
calnic, o largă bătălie 
împotriva 
ploii, in general 
tra umidității 
care o fi făcînd 
la ce face, dar 
strucțiilor nu 
priește. Edilii 
au reușit ceea ce, în- 
tr-un depărtat oraș al 
Orientului tropical, 
constatasem cu regret 
că nu ---------
tise.
mîne
crem.
re 
nea 
din experi 
directe, 
ploile 
vecin" 
să ' 
ăr

efectelor 
con- 
mari 
bine 
con- 

le 
locali

se prea iZbu- 
Albul, aici, ră 

alb, 
Cită

are o 
treabă '

crer
v

a 
jcă 

.ațele 
-*e por- 

jn depil
ată de eau- 

«u, eel igno-

rat, îmi scăldam ad
mirația pentru meto
dă în apele invidiei 
pe subțiraticul și har
nicul 
Dar, 
rare, 
pentru ochiul meu de 
gazetar care a văzut 
multe, mă gîndeam la 
mentalitatea că, poate, 
dincolo de articolul 
de gazetă, ce rămîne 
e istoria scrisă la fata 
locului. Mărturisesc 
că acest tip de „nelo
ială" concurență m-a 
emoționat. Datorăm 
mult necunoscuților 
monografi locali. Cite 
din cele ce merită a 
fi ținute minte nu 
s-ar fi pierdut și pen
tru noi, scriitorii, fără 
mărunta lor migală. 
Vatra Dornei 
ce știe despre ce a 
fost datorită 
dintre ei : defunctul 
învățător Grigori Dra
gan. La scrisa 
mîine despre 
contribui și 
omului invitat 
mească ceea __
mi se refuzase.

Ce se construieșta 
la Vatra ~ 
evident, 
fflos. Că 
oameni 
primar la 
de la uzina ______
gică locală, de la me
dicul stomatolog eel 
mai nou, 
proaspăt

cronicar local, 
peste impreju- 
repet insolită

știe
unuia

de 
ea va 

slova 
să pri
ce mie

Dornei e, 
bine și fru- 
toți acești 

tineri, de la 
meseriașul 

metalur-

pină la 
încadrata 

' "fană de la fabri- 
mzeturi. mun- 

construiesc 
si, e, de 

’ent. A- 
cu o>or.

o 
.iți 

care 
totuși, 

o între- 
conștienți.

. un vîrtej
,t, Vatra Dor- 

a însușirea tur- 
aelor, de la care 

și trage, se pare, 
numele. S-a sfrede
lit îidinc in pămint, cu 
o umanitate inconfun- 
dabilă, care, in para
metrii sugestivi ai
timpului nostru, îi
dau un plus da temei
nicie.
Plato» FARDAU
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analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste,

Pentru deplina respectare a legalității

în urma unei scrisori adresate 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
-olecliv de activiști ai Curții Supe- 

vire de control financiar și ai 
si’iului de Miniștri au cercetat 
e încălcări ale reglementărilor 
-oare săvîrșite de cadre de 

ere ale Stațiunii de cerce- 
prOducție pomicolă Buzău.
cjim rezultă din raportul 
tare, directorul stațiunii, 

I Constantin Solzea, și alte 
in conducerea unității au 
nelegal unele investiții, nu 

-t măsurile necesare pentru 
tșterea producției și rentabiliza- 
a fermei de ovine, au manifestat 

.psă de răspundere în ținerea evi
denței și înregistrarea corectă a 
producției, obținind pe această cale 
și unele avantaje personale. La 
această situație a contribuit si lipsa 
de îndrumare și control din partea 
Trustului de pomicultură Mărăci- 
eni. Direcției generale economice 
■entru horticultura, Ministerului 
agriculturii, precum și a Băncii 
“Tini Agricultură și Industrie 

Alimentă-,ă.
Astfel, cohtrar prevederilor le

gale, cu aprobarea directorului uni
tății. s-au executat unele construcții 
si s-au procurat mobilier și alte bu
nuri prin deturnări de fonduri de 
producție sau prin trecerea unor 
cheltuieli pe seama altor obiectiva 
Jn sumă totală de peste 651 000 lei. 
Precizăm că investițiile s-au exe
cutat fără a fi prevăzute In plan 
și fără documentațiile tehnico-eco- 
nomice cuvenite.

Pe ce s-au cheltuit acești bani 7 
La sediul fermei de ovine s-a rea
lizat o clădire tip cabană, parter 
și- etaj (6 camere, alei betonate, un 
pod. bazin cu apă. copertină etc.). 
După cum se vede, in scopuri ce 
n-au nimic comun cu îmbunătățirea 
raselor de oi sau creșterea pro
ducției de carne, lină, lapte, chiar 
dimpotrivă. Ocupîndu-se de crearea 
unui confort tip stațiune balneară 
— cabană, „piscină" și altele — s-a 
neglijat ceea ce era mai important, 
respectiv preocuparea pentru înde
plinirea sarcinilor privind dezvol
tarea sectorului ovin. Așa se și ex
plică faptul că efectivele de ovine 
și producția de miei, lapte și lină 
sint in scădere de la an la an, tn 
principal ca urmare a natalității 
scăzute., dt și a mortalității Înre
gistrare. care a fost da 3—5 ori 
mai mare decit oea admisă. în ra
portul de cercetare se precizează că 
ferma ’ de ovine a înregistrat în 
fiacarn an pierderi de 1,9—2,3 mi
lioane lei.

La aceeași fermă e-au constatat 
o sesuna de abateri în legătură cu 
întocmirea documentelor legale pri
vind înregistrarea producției de 
Iaptsj ei Jj-țnză. din care cauză nu

există certitudine asupra cantități
lor de produse obținute efectiv șl 
inregistrate.

Tot prin încălcarea prevederilor 
legale, la sediul unității s-a con
struit o sală de oonsiliu (pentru care 
6-a cheltuit din fondurile de pro
ducție suma de 116 400 lei), cu par
chet și mochetă, cu lambriuri. în 
documentele de plată s-au înscris 
alte bonuri decit cele reprezentind 
costul materialelor pentru 
călii.

O seria de încălcări ale 
fiilor legale și abuzuri au 
virșite de șefii de ferme 
ponsabilii economici prin folosirea 
unor suprafețe de teren in scopuri 
personale ; vinzarea de purcei la 
diverse persoane la prețuri nele
gale ; introducerea în turmele de 
oi ale unității și a unor efective 
aflate în proprietatea șefului șl 
economistului fermei de ovine șl a 
altor persoane ; crearea unor plu
suri In efectivele de ovine (in timn 
ce natalitatea era scăzută, iar mor
talitatea mare ? I) etc.

în timpul cercetării scrisorii s-au 
Inventariat efectivele de ovine, s-au 
înregistrat în evidența contabilă 
6 796 pomi în valoare de peste 
899 009 lei cu care în mod eronat 
a fost diminuat patrimoniul uni
tății ; s-a evidențiat cantitatea, de 
70 tone lemne aflată în stoc, pre
cum șl o suprafață de 13 ha cul
tivată cu porumb și borceag.

Ca urmare a constatărilor făcute, 
s-a hotărît sancționarea directoru
lui stațiunii 
cum și pe 
sancționarea 
si a unui 
persoane — 
sabili. eoonomici de ferme, eco
nomiști și tehnicieni ; sesizarea 
Colegiului de jurisdicție al Curții 
Superioare de Control Financiar. 
In vederea stabiliri răspunderii ma
teriale a persoanelor vinovate de 
pagubele aduse unității.

Ministerul Agriculturii va lua 
măsuri pentru prevenirea pierderi
lor de animale la Stațiunea Buzău, 
va stabili situația reală a întregu
lui fond pomicol din toate stațiu
nile de cercetare și producție po
micolă ; de asemenea. împreună cu 
Ministerul Finanțelor și Banca 
pentru Agricultură si Industrie Ali
mentară. va verifica. în toate sta
țiunile de cercetare »i producție 
pomicolă, dacă s-au executat obiec
tive de Investiții neproductive, fără 
respectarea prevederilor legale. S-a 
hotărit. ca atit concluziile cercetării, 
cit și măsurile adoptate să fie pre
lucrate în cadrul birourilor execu
tive ale Ministerului Agriculturii, 
Direcției generale economice pentru 
horticultura, Trustului pomiculturii 
Mărăcineni și tn toate stațiunile 
de cercetare și producție pomicolă.

dotarea

dispozl- 
fost sa
și res-

cu vot de blam, pre- 
linie administrativă, 
fostului inginer-șef 
num ăi’ die 20 de 

șefi de ferme, respon-

Sprijin concret îmbunătățirii activității

într-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu se relatau 
unele neajunsuri la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Arad, 
datorate in mare măsură unor de
ficiențe In organizarea procesului 
de producție și in activitatea unor

cadre de conducere — Îndeosebi 
nerealizarea unor indicatori de 
plan, raportări fictive la unele sec
ții din subordine, depășirea consu
mului specific de material lemnos, 
calitatea necorespunzătoare a unor 
produse etc.

La cercetarea sesizărilor cuprin
se în scrisoare au participat, ală
turi de activiști ai C.C. al P.C.R. și 
Consiliului de Miniștri, specialiști 
de la ministerul și centrala de 
resort.

Așa cum se precizează în rapor
tul de cercetare, in anul 1986 com
binatul nu și-a realizat indicatorii 
de plan, iar cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă au fost depășite 
cu 82,2 lei pe total și cu 79 lei la 
cele materiale, ca urmare a nerea- 
lizării producției fizice. Aceasta s-a 
întîmplat deoarece au existat ne
ajunsuri în organizarea și condu
cerea procesului de producție și 
din cauza neasigurăriî unor mate
riale.

S-a 
scaune 
brie a __ |__ ___ , ... ________
verificări efectuate de organele te
ritoriale de control specializate ale 
statului, s-au depistat raportări ne
reale provenind din perioade ante
rioare.

în raportul de cercetare se mai 
precizează că în 1986 consumul de 
cherestea de fag a fost depășit, din 
cauza procentului ridicat de rebu
turi în procesul de curbare, gospo
dăririi necorespunzătoare a mate
rialului lemnos, dezordinii în recep
ția materiei prime, ctt și unor de
ficiențe .metodologice in normarea 
și raportarea consumurilor speci
fice. Au rezultat și unele lipsuri 
în onorarea producției pentru ex
port.

Pentru toate acestea, directorul 
unității. Vîlcu Teodor, si directorul

adeverit că Ia fabrica de 
din Pincota, in luna decem- 
anului trecut, in urma unei

Din noua arhitectura a municipiului Boia

adjunct comercial, loan Hălmăgean. 
au fost sancționați disciplinar și pe 
linie de partid, iar directorul teh
nic a fost schimbat din funcție. Au 
mai fost schimbați din funcția 9 
șefi de secție și de ateliere.

Totodată, impreună cu comitetul 
județean de partid și conducerea 
ministerului de resort— M.I.L.M.C. 
— s-au luat măsuri de intensifi
care a acțiunilor de sprijinire a 
combinatului. îndeosebi in ce pri
vește aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, organizarea controlului și 
desfășurării proceselor de produc
ție, cu prioritate a producției de 
export ; concentrarea forțelor pen
tru punerea in funcțiune a inves
tiției de modernizare a fabricii de 
scaune Pincota ; urgentarea apro
bării documentațiilor tehnice in ve
derea începerii lucrărilor de inves
tiții prevăzute în programul de. mo
dernizare a producției combinatu
lui ; organizarea de către M.I.L.M.C. 
a unui colectiv de specialiști care 
să acordă sprijin concret, la fața 
locului, in scopul încadrării în con
sumurile planificate de materiale 
lemnoase. Toate măsurile au ter
mene și responsabilități precise.

Problemele rezultate din cerce- ‘ 
tare au fost dezbătute într-o șe
dință comună a comitetului de 
partid și C.O.M. din combinat la 
care au participat reprezentanți ai 
Comitetului județean • Arad al 
P.C.R.

Raportul șl concluziile rezultate 
au fost trimise la comitetul jude
țean de partid și ministerul de re
sort In vederea urmăririi aplicării 
măsurilor stabilite.

BIHOR : Ansambluri 
noi de locuințe

Organizarea superioară a activi
tății pe șantiere, atenția deosebită 
acordată mecanizării lucrărilor si 
creșterii productivității muncii sint 
principalii factori care au condus la 
depășirea sarcinilor de plan in sec
torul construcției de locuințe din 
județul Bihor. Este semnificativ 
faptul că. in perioada care a tre
cut din acest an, au fost, predate 
beneficiarilor aproape 2 000 aparta
mente. din care 300 peste preve
deri. în municipiul Oradea au în
ceput să prindă contur două noi 
ansambluri de locuințe in cartiere
le Dimitrie Cantemir și Seleușului, 
unde primele 280 apartamente si.it 
gata pentru a-și primi locatarii. 
E.ste de remarcat că peste 500 apar
tamente sint preluate de către be
neficiari. pentru efectuarea fini
sajelor interioare. Faptul că la a- 
ceastă dată un mare număr de a- 
partamente se află in stadii avan
sate de execuție creează condiții ca 
Trustul de antrepriză generală pen
tru construcții-montaj Bihor să-și 
îndeplinească in avans sarcinile de 
plan anuale. (Ioan Laza).

JĂNDĂREI : Servicii 
pentru populație

La realizările edilitar-gospodă
rești pe care orașul Țăndărei le în
registrează contribuie și secțiile de 
prestări servicii create de către 
consiliul popular. Formațiilor de 
constructori și cărăuși li s-au a- 
dăugat ateliere de împletituri ră
chită, de artă deoorativă. croitorie 
și tricotaje. Pentru asigurarea ma
teriei prime necesare atelierului de 
Împletituri, consiliul popular și-a 
creat plantații de răchită pe tere
nurile improprii pentru agricultu
ră, pe malul rîului Ialomița. (Mi
hai Vișoiu).

Din activitatea consiliilor populare

Acțiuni necesare pentru perfecționarea

procesului de producție

Activiști al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activi
tății Eoonomioe și Sociale, Consi
liului de Miniștri, Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R. și spe
cialiști ai ministerului și centralei 
de resort au verificat, așa cum « in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o scrisoare privind unele deficiente 
la secția Metalurgie III, apartinînd 
întreprinderii metalurgice de meta
le neferoase. Baia Mare.

Așa cum se precizează tn rapor
tul de cercetare, se confirmă fap
tul că cele două instalații de aglo
merare a concentratelor de la sec
ția respectivă, de pe platforma Fer- 
neziu. prezintă uzuri avansate, ca 
urmare ă timpului îndelungat, de 
funcționare, precum șl a fenome
nelor de coroziune și eroziune, a 
conținutului de oxizi de sulf si 
praf aflat In gazele rezultate din 
arderea minereurilor. Din procesele 
verbale de recepție a reieșit că la 
oprirea generală care a avut loc în 
luna septembrie a anului trecut, 
personalul Antreprizei de construc- 
tii-montaj pentru industria chimică 
a executat toate reparațiile prevă
zute în graficul stabilit de benefi
ciar. nefilnd plătite lucrări neefec
tuate. De asemenea, în luna fe
bruarie 1987 a fost oprită timp de 
4 zile masa de aglomerare nr. 2 
pentru reparare sau înlocuirea ci- 
cjoanelor și a unor trasee de con-

duete, datorită coroziunii acestora, 
favorizată de condițiile grele de 
funcționare din sezonul rece, pre
cum si de infiltrațiile de ană in 
cuva mesei de aglomerare.

Corespunde adevărului că In. pe
rioada octombrie 1986 — februarie 
1987, din cauza opririlor- acciden
tale ale unor instalații, nu s-a rea
lizat o cantitate de aglomerat.

tn vederea reducerii volumului 
de intervenții, a numărului opriri
lor accidentale și a gradului de 
poluare a mediului Înconjurător, 
B-a hotărît ca Întreprinderea me
talurgică de metale neferoase. îm
preună cu Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică, proiectări și 
producție pentru industria anorga
nică și metale neferoase să -stu
dieze și să stabilească soluții pen
tru reducerea coroziunii instalații
lor. S-a stabilit, de asemenea, să 
nu se mai execute noi dezvoltări 
de capacități fără a se prevedea 
măsuri eficiente pentru reducerea 
poluării de către noxele rezultate 
din procesele de fabricație.

în încheierea raportului de cerce
tare. se precizează că rezultatele 
verificării au fost prezentate Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R. și Ministerului Industriei 
Chimice pentru a urmări înfăp
tuirea măsurilor stabilite.

Neculal ROȘCA

i

pentru livrarea produselor lav fondul de stat

Spiritul de buni g ospodari

la baza sporirii veniturilor
această co- 
munților Ti-

Trei așezări compun 
mună situată in pieptul . . 
bleș : Teici șor, Fiad si Telciu. Pă- 
mintul arabil — puțin, 
slabă calitate : cele 1 540 de gospo
dării nu dispun decit de 1 045 hec
tare. Dar atit cit. este, arest sol roș
cat de pădure dă recolte bune. Ocu
pația principală a localnicilor este 
insă creșterea animalelor, sector de 
bază in agricultura de munte. Nu 
degeaba se si spune pe aici că fără 
vacă-n bătătură gospodarul nu-și 
merită titlul.

La. consiliul popular comunal, l-arm 
întîlnit pe unul din fruntașii satului 
Telcișor, loan Pupeză. „Cele 7 bo- 

. vine mari și 100 oi, porcii, păsările 
Îmi răsplătesc efoxțurile^care nu 
sint puține — ne șpuiie*gospBtfârul.

Constituirea fondului centralizat 
al statului de produse agroalimen- 
tare, ca și a celui de autoaprovizio- 
naîe in profil teritorial constituie 
una din preocupările de bază ale 
Consiliului popular județean Bistri- 
ța-Năsăud.

Pentru a se asigura acestei activi
tăți un caracter permanent au fost 
elaborate și se aplică o serie în
treagă de măsuri concrete, practice, 
astfel ca, între unitățile contractante 
și producători să existe o bună con
lucrare. Cel puțin o dată pe lună 
aceste aspect^ sint analizate la nivel 
județean cu toți factorii competenți. 
cu primarii comunelor, așa incit in
tr-o serie întreagă de așezări atit 
din zona . cooperativizată. cit și cea, 
de deal și munte s-au conturat ex- ---- — ... ....... _
periențe denine de urmat. Este căzui." Arh că să. frumoasă, acareturi, inzes- 
comunelor Galații Bistriței, Livezile, 
Sinmihaiu de Cimpie, Orteaca și al
tele. Dintre toate, am optat totuși 
pentru comuna Telciu. Și iată de ce: 
aici, pămintul mai sărac oferea alte 
dăți „expiioații" pentru recoltele 
mici, pentru curțile lipsite de ani
male. în prezent însă, Înnobilat 
prin munca locuitorilor comunei, el 
constituie un argument solid al 
bunăstării Întregii așezări : consiliul 
popular, Întregul său activ, depu
tății, 'organizațiile de masă izbutesc 
să imbine necesitățile prezentului cu 
cele ale perspectivei, să-i mobilizeze 
pe cetățeni intr-o continuă activitate 
pentru sporirea producției agroali- 
mentare, pentru contractarea și 
predarea unor cantități tot mai mari 
de produse la fondul de stat.

și acela da

a
Stridențe în peisajul străzii

r

Există, știm cu toții, o preo
cupare continuă a cetățenilor pen
tru aspectul străzii, pentru înfăți
șarea cît mai civilizată, mai fru
moasă a propriei localități. Este, de 
altfel, un punct central in între
cerea dintre consiliile populare. Sint 
numeroase orașe și comune care 
au primit meritate distincții pen
tru curățenia, pentru înfățișarea 
și buna lor gospodărire, localități 
ai căror cetățeni și edili ee re
marcă deopotrivă prin preocupă
rile pentru creșterea continuă a 
spiritului civic.

Este firesc, de aceea, ca tată de 
manifestările contrare unei astfel 
de oonduite, față de oei care încal
că regulile străzii — de la cele de 
curățenie Pină la 
cele de compor- 
tare — opinia ce- 
tățeneaFcă să Irvl’ftlW IA v» I
se manifeste cu 
.-ea mai mare vi- 
„■oare. Din Oă- 
cate insă, pe lingă faptul că nu 
putini cetățeni îsl mai permit 
să ' ignore aceste reguli — ca 
„trecătorul grăbit" care aruncă 
bileitul folosit sau restul de ți
gară pe trotuarul proaspăt mătu
rat — continuă să persiste plaga 
acelor Indivizi care practică, în pli
nă stradă, negoțul clandestin.

Un „negoț" care încalcă totul : 
Încalcă normele comerciale căci are 
aproape întotdeauna caracter spe
culativ; încalcă normele de igienă; 
Încalcă normele de conduită civili
zată, fiind o permanentă Bursă da 
poluare. în astfel de cazuri nedu
merește, re lingă absenta opiniei 
cetățenești, și faptul că nici facto
rii care au atribuții specifice si 
răspund de înfățișarea străzii, de 
respectarea normelor de conduită 
socială nu Intervin prompt, treated 
impasibili, parcă fără să „obs*, "ve" 
aceste aspecte.

Iată un exemplu, din multe alte
le. In plin centrul lașului. în apro
pierea Palatului Culturii, ești asal
tat de un roi de vînzătoare de se
mințe de dovleac ți floarea-soare- 
lui care țin eu tot dinadinsul să te 
convingă, lntr-un limbaj (el Însuși 
strident și vulgar, poluant), de ca
litatea mărfii lor; pe care o „mă
soară" și distribuie eu o mină de 
mult certată eu curățenia. „Specta-

colul", de-a dreptul degradant., se 
repetă zi de zi. pe inserate, in fata 
grădinii de vară din apropiere, in 
incinta căreia năvălesc (acesta este 
cuvintul, mai cu seamă că folosesc 
gardurile drept porți) după înce
perea filmului, Impiedicind practic 
vizionarea, lui prin continuarea a- 
oeluiași comportament agresiv. Iar 
municipalitatea preferă să măture 
la nesfirșit gunoiul rămas de pe 
Urma „semințăreselor". in loc să 
„măture" pur și simplu intolera
bila prezentă a aoestora. Căci, ți- 
nind cont de rezonanta sa istorică, 
de monumentalitatea și frumusețea 
lăcașului cultural amintit, constituie 
de-a dreptul și o sfidare la adresa 
celor ce se străduiesc să mențină

creează impresia că fapte antiso
ciale, precum specula și clș- 
tigul ilicit, parazitismul șl sfida
rea normelor legale și etice pot 
ieși fără jenă la drumul mare. De 
ce mișună in fața supermagazinu- 
lui ,.Bucur-Obor“ din Capitală lio
ta diferiților vinzători ambulanți 
de așa-zisă „ciungă", de țigări, in
clusiv din Import sau diferite alte 
produse valorificata după un 
„mercurial" propriu speculativ 7 
Mai nou. văzînd că se pot desfă
șura fără nici-o opreliște, anu- 
miți indivizi recurg și la alt 
procedeu : cumpără mărfuri mai 
solicitate din.magazin pe care le 
revind zgomotos, la prețuri pipe
rate, in același

f|

■
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aoest loc in stare de curățenie șl 
prospețime edilitară.

Ca și la. Iași, în binecunoscuta 
stațiune Govora, „negustoresele", 
la intrarea în parc, ațin calea oa
menilor muncii venițl la odihnă șl 
tratament, un'de își vînd nestinghe
rite omniprezenta lor marfă. Nu
mai că aici, poate mai mult ca in 
alte locuri, dat fiind profilul cura
tiv al stațiunii, „ninsoarea" de coji 
constituie și o adevărată sursă de 
răspindire a microbilor, ca să nu 
mai vorbim de aspectul aleilor, al 
străzii ce trebuie să fie permanent 
măturate. Și totuși, nimeni din 
conduoerea consiliului popular, din 
serviciile sanitare, nu se impacien
tează; după cum nu-l înoportu- 
nează nici vânzătoarele de porumb 
fiert, „preparat" în orice condiții, 
numai igienice, nu. Sau cele care 
îmbie copiii cu acadele slinoase, 
strident colorate, „producții" cas
nice, adevărat pericol pentru sănă
tate.

Pe lingă murdărirea străzii, pe 
Itjngă nocivitatea de ordin edilitar 
saijt sanitar, trebuie subliniate și 
elte aspecte ale prezentei acestor 
ambulanți : de unde cantitățile 
(cară p<* ansamblu se ridică la vo- 
Iurouri in tr-adevăr impresionante», 
de semit, țe floarea-soareilui
șustrase-uri Uzărilor normale 7 Sb

loc devenit, parcă, 
..fieful" lor. To
tul fără nici cea 
mai mică teamă 
că ar 
măcar 
— de 
marfa 

speculează ? (mai ales 
proveniență străină), de ce 
muncesc 7 — adică fapte de dome
niul penal.

Este vorba, așadar, de Infrac
țiuni săvirșite nu in vreun ungher 
dosnic, ci intr-unui din rele mai 
circulate locuri din Capitală. in 
plină zi. E adevărat din cind în 
cind — cum se zice. ..din an în 
paște" — mai apare vreun repre
zentant al ordinii publice și atunci, 
ambulanții dispar... ca să reapară 
după cinci minute ! Dar o acțiune 
energică, fermă, sistematică, per
severentă și eficientă, care să pună 
capăt acestor practici — asta nu 1 
E oare o sarcină prea grea, depă
șește puterile edililor ?

...Despre aoeste fapte s-a mal 
scris, și nu o dată ! Credem că a 
sosit timpul ca asemenea manifes
tări de poluare a străzii să fie. în 
sfirșit, eradicate cu hotărîre. Pre
zența nocivă a. acestor negustori 
clandestini, inclusiv a celor re co
mercializează la preț de speculă ți
gări, bijuterii (nu o dată false) șau 
doar bilete de cinema, pe scurt a a- 
oestor indivizi fără căpătti ce tră
iesc din înșelăciune, fără muncă, 
trebuie să fie definitiv eradicată 
din perimetrul străzii in oricare lo
calitate.

putea fi 
întrebați 

unde au 
pe care o 

cea de 
nu

Ion MARIN
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Hoteluri moderne la Buziaș, județul Timiș

trate cu tot ceea oe trebuie. Cum 
am reușit 7 Socoteala e simplă : din 
veniturile provenite ca urmare a 
predării la fondul de stat a unor im
portante cantități de produse agro- 
alimentare. Numai în acest an, pină 
acum am predat pe bază de contract 
16 miei, 3 000 litri lapte, un tăuraș 
de peste 400 kg, 80 kg lină ș.a. Dar 
cum anul nu s-a sfirșit iar socotelile 
se îfîcheie Ia sfîrșitul toamnei, voi 
mai livra cel puțin 2 viței, dacă nu 
chiar 3, un porc și alte produse. Și 
că știți că la fel ca mine sint mulți 
gospodari tn satul nostru".

De la primarul comunei, Ioana Ba- 
ciu, aflăm că pină la 15 septembrie 
gospodarii din Telciu au încasat, 
doar pe cantitățile de carne și lapte 
predate la fondul de stat, mai bine 
de 5,3 milioane lei. cu peste 10 la 
cută mai mult față de perioada si
milară din anul trecut. Dar la veni
turi mat trebuie inclus incă aproape 
un milion lei, reprezentind contrava
loarea altor numeroase produse pre
date prin cooperativa de producție, 
achiziții și desfacerea mărfurilor din 
localitate. De reținut faptul că la li
vrările de bovine, porcine, miei si 
lapte de oaie realizările comunei 
sint substanțial superioare perioadei 
similare din 1986.

— Explicația acestui ealt trebuie 
Începută cu activitatea de acum... 
doi ani, continuă interlocutoarea. 
Atunci ne-am propus să nu mai 
avem gospodării in care să nu se 
crească animale. Am. discutat. în 
adunările cetățenești, pe circum
scripții electorale această problemă, 
la „Tribunele democrației", iar cind 
a fost cazul, cu fiecare cetățean în 
parte. Fapt este că nu mai puțin de 
300 familii s-au integrat in rfndul 
gospodarilor crescători de animale. 
Așa se și explică de re efectivele de 
animale sint in creștere la toate spe
ciile. Avind animale, avem șl pro
ducții de valorificat la fondul de 
stat.

n.r firesc lucru, creșterea efecti
velor . le animale reclamă sporirea 
Sățu fmaje. _ Or; pămintul
nu se 
fertilizarea. întreprind».. i
jiști. cu aportul direct al cons,,... 
popular, a fertilizat 3 680 ha piș; 
alpine din cele 4 000 ha șxister 
Tot pentru sporirea producțiilor 
masă verde, lucrările de tirlire s 

' desfășurat, pe baza unui nrogți 
strict, a cărui înfăptuire a tost ate 
supravegheată de cadrele de speci. 
li late ale consiliului poptlar. ~ 
prin grija consiliului 
fost reparate saivanele și tmenajate 
adăposturile necesare 
Lucrări, la care au luat 
locuitori ai comunei._~

întregul teritoriu al- comfnei a fost 
împărțit iri 7 sectoare, fieiare sector 
fiind dat in răspunderea ladrelor de 
conducere ale consiliului popular și 
a deputaților care se intiresează și 
urmăresc periodic starea de sănă- ... 
tate și dezvoltare a aiinalelor. în7 
același timp a fost făciti, cu bun . * 
rezultate, popularizare; fruntașii/’ 
prin mijloacele și fonele n»unî ... 
politice de masă, fără a-i ocoli <p- 
critici pe cei care-și rtau oblig L 1 
țiile ce și le asumaseră. _*

Acțiunea de contractae nu are. riasig 
racter de campanie, ci e desfășoatvizjo 
.permanent. Ceea ce șiiexplică fap- j 
tul că pentru 1988 exist; deja înche- 
iate contracte pentru lrrarea a 231 
porcine, 78 bovine, resectiv peste 
5 000 hl lapte. A fost «mulat și in 
treținut totodată sprritl Întreceri 
tocmai de aceea e dift'l să sr 
care dintre gospodari s va-- ,r>șt 
in frunte Ia capitolul țrărilo. 
tru că in prezent fiu reZ'. 
foarte bune Vasile Zajiu, Luca 
derici, Savu Bondane.fîiron Nis 
Rodovica Pupeză. Tâfta Tom, 
Ioan Gilici, loan linei si Im 
mulți alții.

Străbătind la pas ulfele așezării' 
telcene și comparlndue cu cele 1 
acum douăzeci de ari înfățișare 
de azi este 
Au dispărut casele mic acoperite c 
draniță. în locul lor ai apărut altei, 
cu unul șl chiar două nvelurț în pri 
vința interioarelor, ,cestea n 
feră aproape cu nimi fată de 
de la oraș. Este un sal care den 
strează insă că noile irefaceri 
apărut din senin, ci a’ 
ca unor gospodari t 
turtle pe care acest 
mai ales prin valori 
lor si produselor a 
fondul de stat.

«Sărute. Singura cale — 
îiitranriii, i f '• ~~

Tot 
poțular, au

animalelor, 
parte mii de

Înfățișare 
de nerecunoscu

Gheor< 
corespon

darlT ♦, 
deosek«

Recolta
(Urmare din pag. I)
care îmbină știința cu prac
tica si curajul cu răspun
derea — au izvorit în ca
drul organizațiilor de partid, 
în adunările generale, in 
învătămintul do ipartid, cu 
prilejul dezbaterii unor 
teme strîns legate de mun
ca și viața noastră. Ca 
secretară cu propaganda in 
comitetul de partid, aș vrea 
să arăt că în organizațiile 
de bază nr. 4 și 5. comu
niștii Oprita Stanciu, Jana 
Vlădoiu. Nicolae Milano- 
vici, Maria Proteasa și 
multi alții au venit cu nu
meroase propuneri pe care 
le-am înfăptuit cu rezultate 
din cele mai bune.

La culesul porumbului o 
găsim muncind de zor. îm
preună cu echipa pe care 
o conduce, pe cooperătoa- 
rea Margareta Munteanit. 
secretara organizației de 
bază nr. 5. Echipa ei se 
află — prin recoltele mari 
dobîndite — pe .primul loc 
nu numai în cadrul coope
rativei. ci pe întregul, 
C.U.A.S.C. Intrăm în vorbă:

■ - Cît recoltați la hectar 
ațum, cind se numără bo-, 
bocii ?... ■

ț
--------------------- ■

pe măsură
Ne-răspunde, fără să se 

oprească o clipă din lucru: 
— Aici, in cultura aceasta 

irigată, recoltăm peste 
20 000 kg știuleti la hectar. 
Dar să știți că la noi bo
bocii nu se numără numai 
toamna, ci în fiecare ano
timp și în fiecare zi. întot
deauna avem de făcut cita 
un lucru care nu suferă 
aminare. Iată, la porumbul 
pe care îl culegem acum, 
s-a întimplat ca in vară 
unii 6ă se codească la pră
șit. De pildă. Maria goană 
amina mereu sapa a doua, 
zicind ba că are de făcut 
una, ba că are alta. Păi, re 
pot fi mai de seamă pentru 
noi decit recolta, decit pii- 
nea ? Așa că împreună cu 
echipa i-am prășit -noi po
rumbul de buruieni. Apoi, 
în prima adunare de partid 
ne-am îngrijit să-i ..pră
sim" buruienile cugetului : 
nepăsarea, tărăgănarea, lu
crul de mîntuială. Ca si 
acum, la recoltat și la însă- 
mîntat, nici o lucrare din 
timpul anului nu suferă 
păsuire. De aceea zic eu că 
tot timpul recolta ee află 
la cîntarul lucrului 
așa cum trebuie și 
trebuie.

Pe înginerul-șef

făcut 
cind

al

hărniciei,
C.U.A.S.C.. Jean Gre- 
benea, il jntilnim, lntr-un 
tirziu. la însămînțat pe tar
lalele C.A.P. Voicești. 
Controlează calitatea pa
tului germinativ, măsoară 
adincimea și calitatea se
mănatului, reglează mași
nile împreună cu tracto
riștii. De citeva zile vine 
întruna, aici, la Voicești,

— De ce aid 7
— Pentru că aici e mai 

multă nevoie de mine... E 
o întreagă poveste...

— Am vrea să o cunoaș
tem și noi.

— Păi, cum să vă spun... 
Voioeștii au fost fruntași 
anul trecut... De... munci
seră bine. Dar se vede 
treaba că locul acela, de 
bus, i-a amețit. Au început 
să se cam lase pe tinjală. 
Credeau că, fiind în frun
te, totul o să vină de la 
sine. Pe terenul delăsării, 
au început să încolțească 
dezordinea, indisdplina, 
lucrul de mîntuială. Anul 
acesta, din fruntași au a- 
juns printre oei din urmă 
din C.U.A.S.C. Situația a 
fost analizată tn comitetul 
de partid și in biroul exe
cutiv, stabilindu-se un 
program de acțiuni politi- 
co-organizatorice pentru

ordinii și pricepe
Îndreptarea lucrurilor. 
S-au luat șl măsuri disci
plinare : de curind ingine- 
rul-șef al C.A.P., Uie 
Paroșeanu, a. fost schimbat 
din funcție : șeful de fer
mă Dumitru Croitoru a 
fost discutat in comitetul 
de partid și sancționat ad
ministrativ. Nimănui nu-l 
putem tolera dezordinea 
și indisciplina. Dar vina 
este și a noastră, a celor 
din activul de partid, a 
mea personal, care ani 
avut din nou prilejul să 
învăț că nu trebuie scăpa
tă din mină nici o latură a 
muncii... Iată, de aceea mă 
aflu aici, in toiul semăna
tului... Ca să îndrept lu
crurile.

Oamenii muncesc, oa
menii învață, oamenii de
pășesc greutățile. Și tot ei, 
oamenii, au privirea me
reu îndreptată spre viitor, 
în adunări de partid, 
comuniștii Ion Ivan, Ma
rin Barbu. Foarea Că- 
luianu, Gheorghe Dude au 
propus ca la Ștefănești să 
fie reluată buna tradiție a 
grădinăritului. Anul a- 
cesta nu numai la Ștefăs 
nești, ci și în alte locuri, 
au fost .întemeiate grădini, 
care cuprind peste 500 de

hectare și d 
recoltează act 
bune. Tot ir 
partid, la Or 
niștii Mihai 
dalena Pist 
Dobre și alții 
măsuri pent 
unor produ 
lapte. în i 
și-au 
1987 
pină 
4 400 
furajată, f 
tivă a 
Drăgășar 
introdu 
oară, < 
tal, e 
ta tul 
ductie 
mare, 
prinsul 
fi cultiv,..

Fiecare
— o ampi. 
forțe. Fieca.
— un bilanț, 
dată, la cir c 
lor se află nu. 
col ta. nu ii P1 
le, ci, mai seau. 
tivitatea d^rtid S» , 
tățile oamer ■ L. 
de răsputJ. de ordine, 
priceperea, irnicia. • ...-u
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pentri accelerarea ritmului de lucru
Pentru ca semănatul grîuli să se execute gătit sămînța era introdusă în _șol de meca- 

la timp și de bună calitate, 1 județul Timiș 
se acționează energic în îderea folosirii

nizatorii Nicolae Manase și Petru Mariac, 
tractoriști cu multă experiență, ale căror 

tuturor utilajelor repartizați Ia efectuarea mașini de semănat, reglate pentru distanța 
de 6 cm între rînduri, înaintau cu viteza I, 
mică. i

Cu răspundere se muncește și la C.A.P,
Sinpetru Mare. Și aici, cadrele de conducere, 
specialiștii și mecanizatorii caută soluții pen

tru a rezolva opera
tiv problemele de 
care depind atît în
cadrarea in terme
nele optime de exe
cutare a lucrărilor, 
cit și , respectarea 
tehnologiilor. Preșe
dintele unității, ing. 
Emilia Roșoga, ne 
spune că pentru mă
rirea ritmului la e- 
xecutarea arăturilor 
au fost repartizate 
la această lucrare și 
cele 4 tractoare ale 
cooperativei, folosi
te anterior la trans
porturi. operație 
care acum se face 
numai cu atelajele. 
De asemenea, pen
tru asigurarea e- 
fectivului de trac
toriști necesar or- 

în schimburi pre- 
schimburî s-a solicitat

acestei lucrări. „Semănatu griului — ne 
spune ing. Marcel Urechesct directorul di
recției agricole județene — ultură care în 
județul nostru va ocupa pest<160 000 hectare 
— se desfășoară din 
sporind de la o zi la 
alta. Specialiștii și 
comisiile constituite 
urmăresc ca, peste 
tot. să fie aplicate 
măsurile stabilite del 
comandamentul ju
dețean pentru agri
cultură referitoare 
la respectarea teh
nologiilor. Sîntem 
conștienți că numai 
procedind astfel pu
tem asigura recolte 
sporite de grîu la 
hectar, pe măsura 
potențialului natu
ral, tehnico-material 
și uman de care dis
pune județul Timiș". 
Din discuția cu di
rectorul general re
ținem o 
care va 
preocupe

plin, teza de lucru

TIMȘ

Viteza zilnică

precizare 
trebui să -------- 1—'------------

mai mult I
organele agricole județene. Se firmă că 
viteza la semănat sporește de o zi la 
alta. Foarte bine. Problema este d se va 
atinge nivelul planificat, dacă țrafețele 
lnsămințate au ajuns deja la juțate din 
cele prevăzute ? Aceasta dovedeștcă încă 
se lucrează cu încetinitorul și că eța mari 
rezerve pentru accelerarea secatului, 

în toate unitățile prin- care am >Cut se 
remarcă preocuparea pentru intefjcarea 
semănatului și efectuarea unor lări de 
bună calitate. La cooperativa agric Ben- 
cecu de Sus. inginerul-șef al unitățDumi- 
tru Munteanu. și șeful secției de mqizare, 
Tolomei Budea. supravegheau călită lu
crărilor. „Am învățat un lucru : țtru a 
obține producții ridicate la hectar ntebuie 
să facem nici un rabat la calitate — r.pune 
inginerul-șef. Iată de ce. pe aceassolă, 
executăm 3—4 și chiar mai multe trți cu 
discul, la adincimea de 10—15 cm, iaintru 
a fărîmița bulgării folosim și tăugul 
neted. Semănatul, după cum vedeți, î.cem 
imw'ist"- Intr-adevăr, in terenul biipre-

ganizării lucrului 
lungite șl In două 
comandamentului județean pentru agricultu
ră repartizarea unor muncitori din industrie, 
foști .mecanizatori, Și intr-adevăr, in unitate 
au venit 5 muncitori de la secția din Variaș 
a întreprinderii „Electromotor1", foști tracto
riști, care, fiind din comună, s-au integrat 
repede colectivului de mecanizatori. „Cel 
mai mare cîștig — ne spune președintele 
unității — îl avem pe planul calității, întrea
ga activitate fiind permanent coordonată și 
controlată de comisia pentru semănat, care 
stabilește pe loc măsuri pentru înlăturarea 
eventualelor abateri de Ia tehnologia cul
turii. Plus că se respectă și ritmul de lucru. 
Procedind astfel, am incheiat la timp semă
natul orzului, iar acum am concerftrat 
utilajele de care dispunem la grîu".

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii

BRAȘOV

Amănunte carenu trebuie ignorate
în județul Brașov, la se

mănatul griului se lucrea
ză încă pe un front. larg.. 
Am urmărit cum se acțio- 
.nează-.în cîteva .unități a.r 
gr iede din consiliul agro- 
industrial Feldioara, ,,Am' 
realizat în aceste zile, o vi
teză bună, ceea ce ne-jj 
permis să însămințăm pina 
la 23 septembrie peste 40 
la sută din suprafața pre
văzută. și să asigurăm 
front â lucru de 500 hec
tare — t ținut să ne spună . 
ingineri Dumitru Niunitt. 
directori S.M.A. Feldioa
ra. Exțicația constă 
faptul C in acest 
executatdin timp 
pe o uprafață 
hectare, p ciuda ____
lor grel_«executăm lucrări 
de bunăglitate".

Aceastiapreeiere avea 
să ne-o nfirme lucrările 
executateia C.A.P. Hăl- 
chiu, unit« unde s-au in- 
sâmîntat ',nă luni seara 
circa 2a0 ictare din cele 
750 prevăd Pe una din 
solele de leare se strîn- 
s-serâ cartj. insăminta. 
fără greș.mecanizatorul 
Ștefan Mile,

în 
an am 
arături 

de 2 300 
c-ondiții-

respectind

cu stric, datele din pro
gramul lucru. In paftea 
opusă cotarului comu
nei. pej teren argilos. 
aparțipifermei din Satu 
Nou, ălnecanizatori lu
crau cu ©ași atenție la 
pregătiieerenului. „Pen
tru a asa o bună pre
gătire a iiui dificil de 
aici — j relatat Hans 
Weidenfe*. șeful secției 
S.M.A., elităm întreaga 
gamă de rări folosind 
patru tăvii. Dacă e ne
voie. trecxde mai multe 
ori cu disiși tăvălugul".

Cu răSRere se acțio
nează și paparele C.A.P. 
Feldioara. ratate care 
trebuie să ămințeze m 
aoeastă tină 677 hec
tare cu griQatorită bu
nei organiză muncii și 
dăruirii cu e au acțio
nat meean.orii, 
marți s-eara fost 
mînțată mai e de jumă
tate din aoei suprafață. 
Iar exemplull mai 
îi oferă, 
caniza torul 
care a arat 
gur, cu un 
o tarla

pină 
însă-

. ___ bun
prii alții, me- 

i Corn șa.
Siscuit sin- 
tor A-l 800 
Ifcclare

dealul Tăului, într-un timp 
necord.

In contrast, eu aceasta, 
pe una din tarlalele unde 
se lucra Ia semănat obser
văm insă cătunul dintre 
tractoare înainta cu o vite
ză. mai mare.decît cea per
misă. Faptul ne-a fost con
firmat și de directorul 
S.M.A. Feldioara. Ceea ce 
ne-a surprins și mai muit 
este că aceasta s-a petre
cut sub privirile cadrelor 
din conducerea C.A.P. și a 
șefului de fermă, care 
„scăpat" din vedere 
cum s-a exprimat unul 
acest lucru deosebit 
dăunător prin faptul 
sint afectate densitatea 
uniformitatea. In conclu
zie. este nevoie ca îrt toate 
unitățile consiliului agro
industrial Feldioara să se 
acționeze cu aceeași răs
pundere ca și in alte con
silii din județ, pentru în
cheierea semănatului, acor- 
dindu-se atenție și calității 
lucrărilor..

SUCEAVA

<1U
de 
că 
și

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Aecvate

entru

»•

O KJNA INI’IATIVA

pigatirea 
tenului

In județul Mehedin din lipsa precipitațiilor, terenul 
se lucrează anevoios. 'entru pregătirea unui bun pat 
germinativ, de exempt sint necesare 4—5 și în unele 
locuri chiar 6 discuiri^ aceste condiții, se caută și se 
găsesc soluții menite Sporească randamentul muncii. 
Astfel, cu sprijinul a tu unități industriale — între
prinderea mecanică de‘naturi și pompe, Întreprinderea 
de construcții navale șireluirări la cald, Întreprinderea 
de vagoane și Uzina dpiest de schimb și agregate 
energetice Gura Văii —\ fost confecționați 100 tăvălugi 
agresivi. Fiecare tăvălufste alcătuit din trei secții, pe 
care s-au sudat pină lcl6 tirfuri piramidale și are o 
rază de lucru de 6,6 mi. Avantajul folosirii acestui 
itilaj este evident : asig\ o tună mărunțire a terenului 
hiar pe solurile foarte spre*, se elimină totodată trei 
iscuiri, ceea ce sporeștțonstderabil viteza de lucru și 
tduce consumul de carlanți. In felul acesta, celor 314

in ondițiile
nnoel f j-irmuuv smonători — cite se osesc la nivelul județului — 
tiGGSl lOamna îs-a asigurat front pernent de lucru și sint folosite la

itreaga capacitate. (Vir Tătaru).

A

*
*
*

Pentru realizarea producției de oțel, 
siderurgistii au nevoie de 

CÎT MAI MULT FER VFCHI!
SINT PREGĂTITE SECȚIILE SPECIALIZATE PENTRU ONORAREA ACESTEI CERINȚE?

O cerință de cea mai mare importanță economică, asupra căreia 
stăruie in mod deosebit conducerea partidului, o reprezintă colectarea și 
refolosirea fierului vechi. Pentru industria noastră siderurgică este vital 
ca, în locul minereului și cărbunelui importat, să folosim într-o măsură 
cit mai mare uriașa mină de fier ce există atît în întreprinderi indus
triale, cît și pretutindeni in țară unde se desfășoară o activitate produc
tivă sau se consumă metal. In acest sens, la începutul anului, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a adoptat un cuprinzător program de 
măsuri pentru folosirea pe scară largă a fierului vechi in oțelării, pentru 
evitarea oricăror pierderi în procesul de colectare, selectare, pregătire 
și valorificare a acestuia.

într-o suită de articole publicate în ziarul „Scînteia" ne-am oprit pe 
larg asupra unor aspecte legate de modul în care este sortat și pregătit 
fierul vechi în întreprinderile industriale in vederea livrării către uni
tățile specializate ale Centralei de recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile. Ne-am referit, de asemenea, la unele probleme privind 
modernizarea instalațiilor de brichetat șpan, asimilarea în fabricație a 
unei noi generații perfecționate de instalații de prelucrare a acestei 
resurse.

în continuarea ciclului de articole pe tema introducerii pe scară largă 
in circuitul productiv a fierului vechi, ne oprim astăzi la o altă latură 
a acestei activități, la fel de importantă, și anume modul în care func
ționează secțiile de prelucrare a deșeurilor metalice, intreținere și repara
ții din Apaliida. Caransebeș și Podu Iloaiei, unități subordonate direct 
combinatelor metalurgice din Cîmpia Turzii, Reșița și Galați.

Cit este de mare 
ajutorul oierii 
in acțiunea de 
întrajutorare ?Vili

în județul Suceava, după 
terminarea însămințării or
zului de toamnă, se acțio
nează cu forțe sporite la 
semănatul griului. Pină in 
seara zilei de 29 septem
brie. săminta fusese incor
porată in sol pe 79 la suia 
din suprafața prevăzută. 
Ritmul atins permite ca in 
unitățile agricole socialis
te insămințarea oerealelor 
păioase să se finalizeze in 
următoarele două-trei zile. 
De altfel, cooperativele a- 
gricole Udești, Pirteștii de 
Jos si 
minat 
cîteva
care 
Costina. 
Bă'căuți, Gălănești, au in
cheiat semănatul griului in 
ziua de 29 septembrie. 
Mijloacele mecanice astfel 
eliberate sint redistribuite 
rapid în unitățile agricole 
care mai au incă suprafe
țe mai mari de însămințat.

Pentru asigurarea condi
țiilor necesare obținerii u- 
nor recolte bogate, pesta 
tot trebuie să se acorde 
mare atenție efectuării u- 
nor lucrări de cea mai 
bună calitate, in conformi
tate cu prevederile tehno
logiilor agricole. în 
urma raidului efectuat 
în ziua de 28 septembrie in 
citeva unități din consiliul 
agroindustrial Rădăuți, im- 
preună cu IIie Lahman. di
rector cu producția vege
tală la direcția agricolă ju
dețeană, putem sâ afirmăm 
că aproape peste tot spe
cialiștii, ceilalți membri al 
comisiilor de insămintări isi 
fac datoria, urmărind cu 
atenție efectuarea unor lu
crări de cea mai bună cali
tate. La C.A.P. Rădăuți, 
pe o solă de 60 hectare, lu
cra mecanizatorul Ilarion 
Hințaru, apreciat ca cel 
mai bun dintre toți meca
nizatorii. semăna griul pe 
ultimele hectare. într-un 
teren pregătit grădinărește. 
Verificările făcute au evi
dențiat 
întocmai 
ordinul 
aici 
vansate. _______ .... _
gricole din localitățile E- 

mil Bodnăraș, Grănicești, 
Horodnic mai aveau 
fețe destul de mari 
sămînțat. De aceea, 
continuat raidul în 
unități. La C.A.P. 
Bodnăraș. in ziua 
septembrie nu se semăi 
Se lucra cu 10 agregate 
pregătirea terenului.

Poieni-Solca au ter- 
această lucrare de 

zile, iar altele, intre 
cele din Todiresti.

Zamostea, Șiret,

că se respectau 
indicațiile din 

de lucru. Dacă 
lucrările erau e- 

cooperativele e-

su pra
de îli- 
ne-f^n 
ace' 

Er 
de

ce ? Terenul nu a fost eli
berat rapid și deci nu a. 
putut fi pregătit. Și griul 
mai trebuia semănat pe 
132 hectare. Este adevărat 
că la pregătirea terenului 
s-a lucrat in schimb pre
lungit, pină la ora 22,00. 
Astfel, au fost pregătite 
pentru semănat 70 ha. Rit
mul insă trebuie mult 
accelerat pentru a nu se 
depăși perioada optimă. La 
C.A.P. Grănicești mai erau 
de semănat 210 ha cu griu. 
Aici însă terenul se pregă
tea foarte greu, deoarece 
pămintul este extrem de 
uscat. De aceea se munceș
te în două schimburi. 
La ferma nr. 1. mecaniza
torii G.avril Moloce și 
Gheorghe Țibu semănau 
grîu. Faptul că au început 
lucrul dis-de-dimineață și 
au lucrat fără întrerupere 
pmă la lăsarea întunericu
lui le-a permis să insămin- 
teze fiecare cîte 15 ha.

La cooperativa agricolă 
Horodnic săminta de grîu 
mai era de incorporat sub 
brazdă pe 160 hectare. Am 
remarcat 
ciaiiștilor 
rea unor 
calitate, 
probleme . ___
vește pregătirea terenului 
— ne spunea ing. Parte- 
mie Rusu, președintele u- 
nitâții. Ne trebuie însă mai 
multe semănători". Con
ducerea consiliului unic a- 
groindustrial Rădăuți a 
luat măsuri ca în ziua de 
30 septembrie mijloacele 
mecanice devenite dispo
nibile la cooperativele a- 
gricole Dornești, Rădăuți, 
Marginea și Satu Mare să 
fie redistribuite operativ 
la Grănicești, Horodnic, 
Emil Bodnăraș și Holovăț 
pentru ca semănatul griu
lui să se încheie și în a- 
ceste unități în epoca op
timă. Asemenea acțiuni de 
întrajutorare Se întreprind 
in toate consiliile agroin
dustriale. Totuși, ritmul in- 
sâmintărilor trebuie si mai 
mult intensificat în coope
rativele agricole Drăgo- 
iești. Mitoc, Pătrăuți, Ipo- 
tești, Cașvana, Grămești, 
Șcheia, Vulturești, Salcea, 

Bosanci, 
Drăgușeni 

sînt cu 
pe județ.

și aici grija spe- 
pentru executa- 

lucrări de bună 
„La noi nu sint 
in ceea ce pri-

Vicovu de Jos, 
Vicovu de Sus, 
unde realizările

^țmult sub media 
^ava BEJINARIU 
°x>s’" “spondentul „Scinteii"
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Munții de fier vechi și... 
„munți de indiferență". 
prima oră e dimineții intrăm 
în Secția de prelucrare a deșeurilor 
metalice. întreținere și reparații 
Podu Iloaiei, județul Iași, Ne în
dreptăm firesc privirea spre munții 
de fier vechi. Ne atrage atenția un 
amănunt. Această importantă mate
rie primă pentru oțelării este în cea 
mai mare parte ruginită, semn al 
îndelungatei șederi sub cerul liber. 
La o privire mai atentă constatăm 
că nu este vorba numai de fier 
vechi, aici găsindu-se de-a valma 
utilaje casate, dar nedezmembrate, 
cum ar fi locomotive și recipienti, 
împreună cu țevi, cabluri, bare și 
sirrnă de cupru și aluminiu, table, 
piese din oteluri speciale, pinioane, 
semifabricate din fontă ș.a. O situa
ție de-a dreptul anacronică, pe care 
nu credeam să o mai putem mtîlni 
în vreo unitate economică acum, 
după ce au trecut opt ani de la de
cretul care prevede măsuri ferme 
pentru judicioasa gospodărire a ma
terialelor refolosibile.

Imaginea de stagnare, de mișcare 
domoală, lentă a stocurilor de fier 
vechi este dată și de șirul lung de 
vagoane care stau imobilizate, aștep- 
tîndu-și rîndul la încărcare ți des
cărcare. Dar să revenim Ia problema 
de fond. Cu toate că în această sec
ție există fier vechi, și încă în mari 
cantități, unitatea de foarte mult 
timp . nii-și realizează planul., Mp- 
tivul ?

Ne confruntăm Tu mari dificul
tăți din' căuza furnizorilor de fier 
vechi — ne spune inginerul Vasile 
Mihăilescu, șeful secției. Primim 
fier vechi de la Întreprinderile ju
dețene de valorificare a materiale
lor refolosibile din toată zona Mol
dovei și chiar de la Combinatul 
petrochimic Midia Năvodari. Ne
cazul este că uneori una scrie 
pe avizele de expediție șl altce
va este in vagoane. Găsim de foar
te multe ori fierul vechi ames
tecat cu metale neferoase, cu pă- 
mint, lemne și gunoaie. In plus, m 
foarte multe cazuri ni se trimit sub- 
ansamble și piese nedezmembrate, pe 
care, din lipsă de sudori-șarjatori, 
le depozităm spre „păstrare" intr-un 
colț al secției. Mari dificultăți întîm- 
pinăm și din cauza neritmicității în 
asigurarea vagoanelor de către gara 
din localitate, care este la doi pași de 
noi. Aici lucrurile sint puțin mai 
complicate. Vagoanele întîrzie ne- 
permis de mult atît la ieșirea, cit și 
la intrarea în secție. Am solicitat 
celor in drept construirea unei an- 
testații care ne-ar permite rezolvarea 
acestei probleme. Am comandat in 
acest sens un studiu pentru asigura
rea deservirii secției in condiții de 
independență a manevrării vagoane
lor la fronturile de încărcare și des
cărcare și accesul permanent la 
podul bascul ' de 100 de tone. Dar 
pină- acum problema incă nu s-a 
rezolvat.

— Unde livrați fier vechi pregătit, 
tovarășe inginer 7

— Cu toate că aparținem de Com
binatul siderurgic Galați, nu livrăm 
fier vechi acestei unități. Principalii 
noștri beneficiari sînt : Combinatul 
'metalurgic Cîmpia Turzii. Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Combinatul 
siderurgic Călărași, Combinatul me
talurgic Tulcea, Combinatul siderur
gic Reșița. Combinatul de oțeluri 
speciale Tirgoviște, precum și Com
binatul de utilaj greu Iași.

După cum se poate observa, printre 
beneficiarii unității din Podu Iloaiei 
se numără mai toate marile unități 
metalurgice din țară. mai puțin 
Galați, adică exact unitatea care 
coordonează activitatea secției.

Situația intilnitâ Ia Podu Iloaiei 
am regăsit-o, parcă trasă la indigou, 
și la secțiile din Caransebeș și Apa- 
hida. Pe scurt, și în aceste secții 
există mari cantități de fier vechi 
amestecat și subansamble nedezmem
brate. Să concretizăm. La Caran
sebeș, de exemplu, planul la pregă
tirea și livrarea fierului vechi către 
oțelăriiie din Reșița și Oțelu Roșu 
nu a fost îndeplinit decît în propor
ție de 93 la sută, cu toate că stocul 
de fier vechi existent in unitate este 
de aproape 13 000 tone. La Apahida,

lucrurile sînt și mai complicate. Aici, 
zilnic sosesc vagoane cu fier vechi 
de la peste 50 de furnizori din 15 
județe ale țării. Planul de livrare a 
fierului vechi in primul semestru al 
acestui an a fost realizat în această 
unitate numai în proporție de 51 
Ia sută. După cum afirmau cadre de 
conducere ale secției cu care am dis
cutat, restanțele se datorează ne
ajunsurilor manifestate in aprovizio
narea cu fier vechi, dar și unor lip
suri proprii in organizarea muncii, 
in folosirea utilajelor din dotare.

Dar să intrăm puțin pe firul cau
zelor, Să vedem de ce, in pofida re
glementărilor legale, se mai trimit 
și se mai primesc Ia aceste secții 
vagoane cu fier vechi nesortat, ames
tecat cu alte metale de către unită- 
țild din activitatea cărora rezultă 
materiale refolosibile și care. așa 
cum se știe, au sarcini precise în 
această privință. In primul rînd 
ne-a frapat faptul că aceste sec
ții ale unor unități siderur
gice, care sînt absolut interesate ca 
metalul să ajungă la oțelării numai 
pregătit și sortat, acceptă cu atita 
ușurință încălcarea legii, acceptind 
să primească fier vechi nesortat, li
vrat de către diferite unități.

O asemenea abdicare de la fermi
tatea la care obligă legea să fi fost 
determinată de cerința imperioasă a 
aprovizionării oricum și cu orice 
cantități de fier vechi 7 Nicidecum ! 
In ritmul actual de pregătire și ex
pediție a fierului vechi,' chiar dacă 
.de mîine. să zigem, s-ar opri orice 
nouă intrare de fier vechi in aceste 
secții, munții de metal nu ar putea 
fi. lichidați decît după săptămîni și 
luni bune de muncă intensă. Ceea 
ce face și mai inexplicabil faptul pă, 
deși există mări cantități de fier 
vechi in stoc, secțiile nu realizează 
sarcinile planificate.

Cum „ruginesc" măsu
rile de modernizare. Da- a?a 
stau lucrurile. Programe de mă
suri tehnice și organizatorice me
nite să ducă la modernizarea flu
xurilor de fabricație, la creșterea 
productivității muncii, la îmbună
tățirea nivelului calitativ al fieru
lui vechi există, bine incopciate, în 
dosare așezate cu grijă în dulapuri. 
Din păcate, unele file au început să 
îngălbenească, fără «n măsurile cu
prinse în ele să prindă viață. La 
Podu Ileaiei citim într-un asemenea 
program : ..Vom acorda atenție spo
rită folosirii la intreaga capacitate a 
utilajelor de bază". în care scop erau 
înșiruite o serie de măsuri detaliate. 
Cum a fost dusă la îndeplinire a- 
ceastă acțiune '! Răsfoind fișele uti
lajelor — prese și foarfece — ob
servăm că toate au avut m perioada 
care a trecut din acest an’ sute de 
ore de nefuncționarc. Mai mult, am 
intîlnit un aspect cu totul ieșit din 
comun : o investiție de pesje 7 mi
lioane de lei care nu produce nimic. 
Da. s-a înălțat o clădire dotată cu 
trei mașini de brichetat .șpan. dar 
care iată că, la cinci ani de la pune
rea in funcțiune, nu a produs nici 
măcar o brichetă de șpan. Ce se mai 
poate spune în această situație ? Să 
dăm dreptate deci muncitorilor 
din secție care spun că aceste insta
lații produc numai... pagube, au de
venit adevărate monumente ale 
uitării. Chiar să fi uitat conducerea 
.întreprinderii „Progresul" din Brăi
la, producătorul utilajelor, că a în
casat mai multe milioane de lei 
pentru niște utilaje care nu au func
ționat niciodată ? !

La secția din Caransebeș, inginera 
Florica Gurgu ne-a spus din capul 
Jocului că dotarea cu utilaje — două 
foarfeci de 800 tf și o presă de 
1 250 tf — este insuficientă. Insufi
ciente sînt aici și utilajele de deser
vire — numai trei poduri rulante și 
șapte macarale pe șenile.

De fapt, secția de Ia Caransebeș 
»’-e in dotare încă două prese de 400 
tf fiecare, utilaje care, contrar legii, 
au fost scoase din funcțiune înainte 
de termen și parțial demontate. Deci, 
pe de o parte, lipsesc utilaje și pe 
de altă parte, cele existente nu sint 
folosite. De exemplu, foarfecele de

800 tf și presa de 1 250 tf au grad 
scăzut de utilizare.
. Să vedem cum stau din acest 
punct de vedere lucrurile la secția 
din Apahida ? Mai intii o precizare. 
Din punct de vedere al capacității 
și dotării, secțiile din Apahida și 
Podu Iloaiei sint similare. Numai.re
zultatele diferă. Dacă la Podu Iloa
iei există citeva mii de tone restan
țe, la Apahida restanțele se ridică 
la nivelul a zeci de mii de tone d« 
fier vechi. O cauză principală, co
mună celor două secții, este stațio
narea îndelungată a utilajelor da
torită lipsei unor motoare, pompe și 
piese de schimb.

Repetăm, secțiile de pregătire a 
fierului vechi amintite nu sînt ala 
nimănui. Ele fac parte integrantă 
din cite un combinat metalurgic. 
Dacă situația se prezintă astfel, este 
limpede că aceste secții care asigură 
combinatelor siderurgice materie 
primă pentru buna desfășurare a 
procesului productiv sînt considera
te și tratate ca niște „cenușărese". 
De ce ? Cel puțin în cazul secției de 
la Podu Iloaiei explicația este sim
plă. Deși se află în subordine» 
C.S. Galați, secția nu prelucrează 
nici un gram de metal pentru 
combinatul din Galați. Este lim
pede că in acest caz relațiile cu 
combinatul siderurgic gălățean sint 
pur formale, administrative, lipsite 
de suport economic. Intr-o anumită 
măsură explicația este valabilă și in 
cazul celorlalte două secții. O si
tuație pe care noi nu ne-o putem 
explica, dar pe care este necesar să 
o clarifice Ministerul Industriei Me
talurgice. care coordonează activita
tea acestor combinate metalurgice. 
Și un alt exemplu. Titulâtura acestor 
secții este : Secții dc pregătire a 
deșeurilor metalice, întreținere și 
reparații. întreținere și reparații la 
ce ? Recitind titulatura, s-ar părea 
că ne aflăm In fața unui parade 
In realitate. lucrurile stau alt' 
doar pe hirtie figurind activitatea 
întreținere și reparații, intrucit 
țiile nu au personal îndeajuns 
pentru activitatea de bază și cu a, 
mai puțin pentru asemenea lucrai 
Chiar și asigurarea pieselor 
schimb pentru utilajele din ace 
secții constituie o problemă deosc 
de delicată. Cum este rezolvată ?

— Fiecare se descurcă cum poa 
— ne spune inginerul Vasile Mi 
hăilescu de la Podu Iloaiei. Șan? 
mea este că am lucrat la Gaia1, 
mă. mai cunosc oamenii. Altfel
foarte greu., >

fc ■■S<‘ ma> descurcă”, pen. 
1 ‘ in£’nerului Mi.1 Apdhitia, situația explo- i'^lmerii utilajelor este ' 

«rȘVă. Șl aeeasla pentru 
^“' beneficiar și ,-ăspu, 
P,de activitatea secției 
hmbinatul metalurgic C; 
■iată ritt6ază CiI tota,ă • Jata de ee considerăm 

funcționării conespur 
irametri a acestor sec 
5a'?“j.area activității, rtei de muncă și aprt, 
tiilTriZ n® ?.ebimb Pentru 

de® dc!re^tlP9 * fieru!ui 
ue care in prezent nu 

aIin‘™ni', ‘PPbuie să Se 
cătrî Mr- ■ neintl^iat rw urg.re, Mlnisterul Industrie-

Pledoarie pentru o
de fond. DrePt es

PrP7-ent. perspective im "o nu prea •
■nem aceasta 
“ul că. ia

nu există

se întrezăre;
* a v em fn 
nivelul unor
° s tratenilrPnVe4te Prgâniz 

Ad T3 luxurilor r 
Apoi, se cuvine sut 

narea majoritate a 
datori'tă lipsei 

mb neacordării as 
••dificate, staționeaz 
t timp. Personalul 
,eaza in aceste sec. 
fe necorespunzătoare 
ce ridicare a nivelului 

le profesională feint 1 
1 nu inexistente.
Htimn1^ 6Ste f°arte e’aP- U 
^/‘i’-^^deșeuriîo? “meta, 

>dueănrtîn--AiCi "-‘’“ie “A”;

I intelevS e- nu au mfefef
ndu-S f„r6a’5i facă dat°Pia. a- 

= i. 1 'Uțreaga atenție ca ori- 
alte secții de producție, se îir 

-trie“wefel •Către Minisferu. 
telurgl«e a unor solu- 

ganizatorice de fond. Utilă nl 
aie a li. de asemenea, consti- 
» m cadrul ministerului » , coordonator m1"'a^t^do- 
•u „i„ ’>pc lnga aproviziona- 
t-eocupe de mo™mizareaUto?gI? 

îLc^nologică a

ae pi 
lorm;

Cee 
U s*

Gheorghe IO.NIȚA
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EROI, REALITĂȚI, IMAGINI 

ÎN CARTEA DE REPORTAJ

Ansamblul peisajului literar ac
tual, divers colorat de varieta
tea genurilor specifice unei 

culturi mature și de participarea 
unor autori cu personalitate distinc
tă, se arată, de la o vreme, deosebit 
de receptiv la specia relativ tinără 
a reportajului literar. Tot mai multe 
edituri ii rezervă în planurile anua
le spațiu din ce in ce mai mare, nu
mărul volumelor sporește, ca și al 
autorilor promovați, unele (Emi- 
nescu, Junimea, Sport-Turism) 
au creat și mențin colecții cu acest 
profil, altele publică ocazional. însă 
cu o frecventă remarcabilă, cărți de 
reportaj.

Predominante sînt lucrările origi
nale, fără a se omite reeditarea unor 
autori clasici ai genului, de la Ale
xandru Vlahuță la Geo Bogza, sau 
„recuperarea" unor pagini rămase în 
presa timpului (cea mai recentă și 
relevantă. în același timp, ne. apare 
volumul tipărit la Editura Eminescu 
din publicistica lui I. Valjan, Cu 
glasul timpului). Dintre autorii con
temporani. multi au o bogată expe
riență publicistică in presa centrală 
sau locală, la radio ori televiziune, 
vizibilă in paginile cărților, atit în 
ceea ce privește modul de a investi
ga realitatea înconjurătoare, cît și 
mijloacele de realizare literară. Des
chiderea editurilor 
ciști care susțin, 
multor publicații 
simțită într-o mai 
pețime a faptului . .
diversificare remarcabilă a informa
ției și, nu în ultimul rind, intr-o 
varietate artistică deloc neglijabilă. 
Alături de autorii afirmați în urmă 
cu două-trei decenii : Petru Vintilă, 
Paul Anghel. Pop Simion, loan Gri- 
gorescu, Traian Coșovei, Ilie Purca- 
ru. . Vasile Re- 
breanu, s.a.. noii 
sosiți, deși nu 
s-au conturat în
tr-o nouă pleia
dă. continuă, de 
fapt, o tradiție 
și. prin volume
le cele mai inspi
rate. îmbogățesc 
reportajul nostru.
Revendicîndu-se. 

așadar, de la o 
tradiție, reporta
jul actual are in
dividualitatea sa distinctă pentru că 
autorii surprind în imagini o altă 
lume, „văd" și transcriu alte reali
tăți. Aproape că nu este localitate 
a țării, fapț mai deosebit, eveniment 

'portant, oameni cu realizări sem- 
icative despre care să nu se fi 
s un reportaj. Pe iudețe, ținu- 

obiective economice s-au alcă- 
,t adevărate monografii reporteri- 

?ști, suite detaliate de fragmente, 
are. alăturate, dau adesea senzația 
■> plinătate, de saturație chiar. Re- 
■rtajul a devenit un registru public 
• imagini destinate să conserve in 
(ernitate efortul constructiv al ge- 
erațiilor contemporane, faptele te

merare, izbinzile, dificultățile învin- 
..năzuințele spre mai mult și mai 

Reporterul este cronicarul mo-
' clipei, iar reportajul — cum 

Geo Bogza — „o scoală a

» ■»’*

"îiiția întregii noastrei- 

.-unoscut, în Ump, Uni^i 
ecializare mehiă,rut. ocazional, să £**>«£ 

^le^ mairmuHl evohd 
\lte genuri, m|i ales «pte 

sau roman. Se poate traju 
concluzia că reportajul 
o virstă de tranziție dețu 
'.sură ce autorii se

ÎU condiția reportajul 
natura aparte a 
înzestrarea lui pnmo£ 
Jsitatea .-ut resim’de

către acei publi- 
în fapt, rubricile 

actuale se face 
accentuată pros- 
de viață, intr-o

transgresat însă către permanentă șî 
durabil.

Natura 
experien ța 
mutații în 
S-a vorbit 
ției. de o adevărată frenezie a sim
țurilor în fața evenimentului sau de 
observația rece, „obiectivă", cvasido- 
cumentară. care face din reportaj 
„fișă de observație". Realitatea re
portajului contemporan dovedește că 
asemenea caracteristici marchează 
de fapt limitele extreme ale unui 
arc tipologic și expresiv-stilistic în 
care se cuprind tot atâtea modalități 
individuale. Toți reporterii fac apel 
la datele evidente ale realului, 
deși fiecare vede doar o parte din 
acest real, chiar și atunci cînd ape
lează la cifre statistice, după cum 
toți, în proporții diferite, își subiec- 
tivează scriitura printr-o mai mare 
sau mai mică notă de lirism risipită 
în pagini. Prin aceasta reportajul 
pare mai personal, exprimă un autor 
în ce are el esențial la întîlnirea cu 
oamenii și frumusețile țării, cu fap
tele lor eroice, cu un trecut glorios 
de care se leagă un prezent emina
mente constructiv. Reportajului îi 
este firească vibrația poetică sub 
cele mai variate manifestări.

Un recent volum al poetului Ale
xandru Andrițoiu, Curcubeu peste 
Carpați (Editura Sport-Turism). do
vedește o dată mai mult că repor
tajul poate fi o „carte de inimă și 
amintiri", de „portrete de oameni 
dragi și apropiați", de „pași spre 
ideea de țară". Dintr-o activitate ga
zetărească de aproape patru decenii, 
poetul a reținut acele pagini de cal
dă evocare a unor oameni, momen
te și locuri relevante, bine cunoscu
te autorului, cartea fiind, deopotrivă.

creatoare a reporterului, 
sa concretă pot produce 
însăși structura speciei, 
adesea de patosul nota-

din zone apropiate, apar reportajele 
lui Liviu Pendefunda, Drumuri prin 
Moldova (Editura Sport-Turism), In 
primul rind avem de a face cu un 
poet dublat de experiența unui medic, 
profil întîlnit poate doar la V. Voi- 
culescu, de care il separă însă totul. 
Autorul se confesează, scrie o carte 
de memorialistică, un jurnal intim 
de unde nu lipsesc memoria afecti
vă, „coborîrea în sine" se „interfe
rează cu planul cunoașterii real?". 
Notațiile unui medic de țară, de la 
aspectele profesionale la cele de mai 
larg interes cetățenesc și social, pînă 
la recompunerea unui climat spiri- 

' tual desprins din portretele făcute 
unor scriitori sau artiști se dovedesc 
a aparține unui observator cu fine 
intuiții ale psihologiilor omenești, 
coborîtoare dintr-o pilduitoare tra
diție artistică a lui Ibrăileanu din 
„Adela" sau Anton Holban din 
„Ioana". Autorul stăpînește mișcarea 
lucrurilor, se lasă inclus în aceasta 
și evoluează o dată cu ea spre o 
proză în care se implică subiectiv, 
fiindu-și deopotrivă personaj și na
rator. Sub aparența unei limpeziuni 
clasice și a unei rostiri frumoase, 
memorialistica dezvoltă planuri pa
ralele sau subterane într-o structu- 

I ră modernă evident și benefic in
fluențată de evoluțiile prozei 
temporane.

con-

Imagine dintr-o expoziție de
dicată Festivalului național 

„Cintarea României"

Mesaj de pace și prietenie intre popoare

Eforturile de împrospătare a 
ciei, de sincronizare cu

spe- 
miș- 

cările înnoitoare ale artei li
terare, evidente in lucrările amin
tite, dar și în multe altele, pun în 
discuție însăși condiția reportajului. 
Uneori modernizarea se aplică unor 
fapte vechi cuprinse in ceea ce s-ar 
putea numi reportajul istoric. Mir
cea Pospai in *

VIEȚII, ILA UNIV?
■■

■RS
A9TFI DNTPMPr

ecesitarea
«iezul faptelor ca 

al unui timp 7 Unea, 
m Sahia sau- reluiun 
implicat cu toată 
timentele timpul' 

participative la ni- 
■țmente ale istoipe 
anumită măsură-au 

„a scrisul lor. Caru- 
.. _mer al faptului in sin-au 
oua o patetică trăire o srță 

nă de har in a-t capta > 
iile cu valoare de perman 

i Înscrie in durata. . 
eportajului ar trebui căutat^ț 

In captivant și eenzaționa 1. 
paritatea lui de a conferi i*P 
de viață dimensiunea dui
uman. Povestirile din „ 
ței" sau „Dumbrava minuna e 
lui Sadoveanu_SperanțaHeiayi 
X :lm?nti™ din copil^ 
lui Creangă, iși au origine-™ 
spațiu trăit, din care forțto 
rilor a făcut un tănm âe ♦ 
Faptul de viață se afla h 
oricăreia din acesta care,

literatură documentară, comentariu șl 
glose pe marginea lumii și a exis
tenței ținuturilor natale din Apu
seni și Bihor, consemnare a unor 
momente biografice sau memorialis
tică culturală, adesea 
anecdotei, cu evocarea 
personalități creatoare, 
mai extinsă se oprește 
„oameni și locuri".
nașterea și devenirea unei realități 
imediate, evocă, portretizează ființe 
vii. exemplare in tot ce fac.

Poetul scrie din interior, totul este 
filtrat printr-o conștiință miraculată 
în fața atitor schimbări — de unde 
și tonul jovial, colocvial, dar 
conștient și de necesitatea rigorii, a 
încărcăturii documentare cu grijă 
așezate în pagină. Filonul autobio
grafic se relevă printr-un discret 
parfum de subiectivitate, emanind 
de la un poet cu puternice trăiri li
rice. Autorul poate fi un observa
tor obiectiv, corect al realității — 
domeniu în care se exprimă în ima
gini de circulație curentă — notind 
ca un caligraf din vechime, retras 
într-o chilie, unde rînduiește o copie 
de pe un manuscris 
Manuscrisul poetului 
mea ce-1 Înconjoară, 
clocotitoare de fapte 
împliniri și speranțe, 
un trecut eroic, nu o 
o lume în continuă schimbare, cu un 
puls viguros de organism sănătos. 
Caligraful notează toată această 
mișcare cu precizie, nu-și refuză ni
mic, nici chiar datele extrase din 
dări de seamă economice, citatele 
semnificative, evenimentele ; locale 
memorabile. Tentația preciziei și 
obiectivării „caligrafului de epocă" 
se asociază năzuinței de a ieși din 
tipare, de a se exprima pe sine, 
impunindu-se prin observație perti
nentă și comentariu laborios. Poetul 
face din gazetărie o bună literatură, 
tot așa cum amintirile sale din viața 
de scriitor îmbogățesc cu mărturiile 
unui participant portretele 
personalități ale vieții noastre 
rare.

Dacă scrisul poetului fixează 
nița între buna gazetărie și buna li
teratură. la „hotarul pîlpiitor și inert 
dintre flacără și fum", un alt autor, 
Nicolae Docsănescu, în Drum spre 
inima tării (Editura Albatros) își 
circumscrie obiectul în zona repor
tajului cărturăresc. Faptul imediat 
este un pretext, de unde se pornește 
spre „biografia" evenimentelor. Eul 
autorului este rar invocat, și atunci 
în ipostaza de martor, Jăsind loc 
unei transcrieri multicolore, barocă 
pe alocuri in bogăția ei expozitivă, 
interesantă prin diversitatea medii
lor explorate. Informația culturală 
și istorică, însemnări de călătorie, 
confesiuni ale unor participant, 
descrierea, interviul, notația directă 
dau impresia unui stil elaborat, ușor 
fastidios în unele pagini de evocare 
istorică, dar întotdeauna proaspăt, 
atras de noutăți. Autorul își scrie 
reportajele, nu se lasă scris de ele. 

Diferite ca realizare, deși pornesc

în marginea 
unor mari 
Partea cea 

asupra unor 
consemnează

cu grijă mare, 
este insă lu- 
cu bogăția ei 
și oameni, de 

încărcată cu 
dată dramatic.

unor 
lite-

gra.

Locuri și legende in 
Nordul Olteniei 
(Editura Sport- 
Turism) îsi exem
plifică 
de racordare 
fluxurile 
ve ale 
tului prin 
stanțiale 
ții grafice, 
pornește de 
un document, 
inserează o suc
cintă notă lămu
ritoare. dună care, 

unei autoare din 
Pia Alimăneșteanu, 

i oltenești", se alcă-

demersul 
la 

narati- 
momen- 

sub- 
inova- 

Se 
la 
se

în descendenta 
părțile locului, 
cea din „Plaiuri 
tuiește o serie de schițe și povestiri 
eroice, care traversează o istorie 
milenară. Prin voința de a fi exactă, 
litera documentului se dilată, în păr
țile narative. în povestioare roman
țioase sau în relatări gazetărești 
pretențioase. Un exces documen
tar duce, deloc nefiresc în această 
alcătuire, la un minus de cunoaștere 
în plan sentimental, planul defini
toriu al artei literare.

Complicatul eșafodaj narativ este 
înlocuit, alteori, de relatarea linia
ră, simplificată 
unor scrieri cu 
autobiografic. Salutări din Dolj de 
Ion Mitru (Editura Scrisul româ
nesc) ’își propune să redea „cu veri
dicitate viața satului nostru", situat 
undeva in sudul cimpiei oltene. Pa
ginile scrise la persoana iritîi do-, 
resc să consemneze fără înfrumuse
țări viața autorului, evoluția ei din 
copilărie pînă la maturitate, într-o 
succesiune de episoade pe cit de 
anodine, pe atit de plat și cenușiu 
scrise. Autorul a pus zeul adevăru
lui înainte și în numele lui și-a scris 
autobiografia. Firesc, fiecare om are 
o biografie proprie, dar nu prea 
mulți se încumetă să facă din aceas
ta operă literară. Dacă autorul nu a 
ajuns la acea percepere a operei 
aforistic enunțate de G. Călinescu : 
„Oricîte fapte ar conține o operă, 
nedescompuse în stări, ele rămin 
simple anecdote, adevărate, dar fără 
semnificație artistică", este de neîn
țeles că n-a găsit sprijin Ia editor, 
prin natura sa persoană nu numai 
cu educație, dar și cu intuiția fap
tului artistic. Astfel, aici este valabil 
unul din puținele gînduri ce se pot 
cita din aceste amintiri : Ce con
ține această carte ? — „Nu știu 
neică, că acu' o citii și eu“.

Din lucrările succint trecute în re
vistă aici, ca și din altele de aceeași 
natură, se poate observa că afirmarea 
cărții de reportaj iși află temeiul so
lid în valoarea intrinsecă, în posibi
litățile de a întreține un dialog su
perior artistic cu cititorii și cu lite
ratura românească contemporană. 
Reportajul își are spațiul său firesc 
și nu se suprapune altor domenii, 
jiu crește din substanță străină. 
Bogăția editorială a ultimului timp 
dovedește însă nu numai vitalitatea 
speciei, stimulată și de o ofertă de 
manuscrise remarcabilă, dar acope
ră sub o „medie" superioară de 
realizare artistică și unele lucrări 
ce se dovedesc a nu trece dincolo 
de orizontul mediocrității. Și, cum 
am mai observat, nu tot ce se pu
blică cotidian în presă poate primi 
girul editorial, domeniu ce se su
pune altor exigențe și invocă alte 
criterii. Tocmai 
criterii comune 
ne îndreptățește 
cum o facem în 
prozei și dramaturgiei — să aplice 
aceeași dreaptă măsură axiologică, 
singura în stare să facă să funcțio
neze nestingherite, adevărul artei și 
adevărul vieții.

și fără relief a 
evident caracter

existența acestor 
creației autentice 

să cerem — așa 
marginea poeziei.

Emil VAS1LESCU

c i n e r
• Moromețli: SCALA (£ 
12- 18; 19. FAVORIT (4- 
12: 16; 19. EXCELSIOR) ~ 
9;’12.3tf: 16; 19

A doua
• "nalducH lui *șiptecaî«re« 
haiducilor: FERENTARI)

• Pădurea de fagiWTI
(17 55 46) - 9; 11. I’7,15,

• Ostnda: COTROCENI 
;5:AuottaPM iubirii ful 
i’cuitui" di 17yiespîLAR 

•’cil'mtinile’’curate. ’Ulos: 
Smoala 5 din TlmtURT 

NOI (15 61 io) - 9 ; iii : ■ 18
• Program special pentru 
neret : DOINA (16 33 38)
• Faraonul: GRIVITA (UF,
12; 16; 19 g

variantăîSTI
‘15: 17; if ____

• Apașii: DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
13; 17; 19
• Castane verzi : PROGRESUL
(23 94 10) — 13: 17; 19
• Păcală: VICTORIA (16 28 79) — 9( 
12; 15; 18
• Waterloo: PACEA (71 30 85) — 9,30; 
12.30: 15,30: 18.30
• Mari regizori, mart actori: PA
TRIA (11 86 23)— 9; 11.15: 13.30; 15.45; 
18; 20.15
• Medalion Jack Lemmon : STUDIO
(59 53 15) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19
• lartă-mă: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11.13; 13,30: 15,45; 18; 20

teatre
• Teatrul National (14 7171. sala 
Mare); loneștii — 18: (sala Amfitea
tru): Campionul — 18; (sala Atelier): 
Papa dolar — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio): Recita! de plan 
Cătălina Cojocaru — 17,30; (Ateneul

Român): Concert simfonic. Dirltor: 
Horia Andreescu. Solist: Ion Voicu 
— 19
• opera Română (13 18 57): Flautul 
fermecat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. Bd. N, 
Bălcescu, 2): Văduva veselă — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Cin- 
tec despre mine însumi — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): o femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mio (14 09 03): Ro
manță tirzie — 10
• Teatrul „C. I. Nottarra" (39 31 03, 
sala Studio): Iva-Diva — 18.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic.
14 72 34): „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78); Mi se pare 
că mă-nsor (amînat din 17-IX) — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55);
Mary Poppins — 9; David Copper-
field — 18
• Circul București (10 41 95) 1 „A so
sit circul!" — 19
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77. sala 
Victoria): Mănușa — 15

u.

A intrat in tradiția lumii contem
porane de a celebra în fiecare 
an. la 1 octombrie. Ziua internațio
nală a muzicii, prilej de reafir
mare a nobilei meniri a acestei arte 
de a purta mesajul înălțător al pă
cii și prieteniei intre popoare, al cu
noașterii și prețuirii tezaurului de 
frumos, bine și adevăr, creat de 
omenire.

însuflețită de aceste principii mili
tante, de aoeste înalte idealuri uma
niste, cultura muzicală in România 
socialistă constituie o expresie spe
cifică a vieții noastre spirituale, 
aflată astăzi într-o ascensiune fată 
precedent, ce caracterizează în 
ansamblu cea mai fertilă epocă 
din istoria națională, EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU. In contex
tul vastei emulații a creativității po
porului postru, asigurată de Festiva
lul național „Cintarea României", 
milioane de oameni ai muncii parti
cipă activ, intr-o pluralitate de for
me, la afirmarea valorilor culturii 
muzicale, conferind acesteia un pu
ternic caracter de masă, o profundă 
relație cu realitățile vieții socialis
te. cu cerințele etice si estetice ale 
celor care edifică pe pămîntul patriei 
o înaltă civilizație materială și spi
rituală.

Cea de-a Vl-a ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României" 
a confirmat că in activitatea de 
concerte și spectacole au fost puse 
în lumină, cu pasiune și măiestrie, 
semnificative valori ale patrimoniu
lui muzical național și universal, în 
concordantă cu exigențele crescînde 
ale publicului. Aceasta reflectă spi
ritul de inițiativă al factorilor de 
îndrumare și al instituțiilor de con
cert și spectacol, al ansamblurilor și 
soliștilor — profesioniști și amatori 
—, opțiunea lor pentru un reperto
riu de larg orizont, axat pe creații
le reprezentative, perene. Totodată, 
au fost promovate, atit in cursul sta
giunilor curente, cit și in cadrul u- 
nor evenimente marcante ale vieții 
artistice din județele tării, lucrări in 
prime audiții, punîndu-se accentul 
pe creații originale, inspirate din 
epopeea națională, din eroismul con-

structiv al oamenilor muncii, din 
dragostea pentru partid și pentru 
patria socialistă, din sentimente de 
gratitudine ale națiunii noastre față 
de strălucitul fiu al său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului și președintele 
Republicii.

Compozitorii noștri, răspunzind o- 
rientărilor date oamenilor de cultu
ră de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au aprofundat problematica realități
lor contemporane ca sursă directă și 
proeminentă de inspirație, prin-

ZIUA INTERNAȚIONALĂ

A MUZICII

tr-un contact nemijlocit cu activita
tea desfășurată pe șantiere, în in
dustrie și agricultură. în școli, case 
de cultură și cămine culturale, au 
dezbătut cu oamenii muncii, in ca
drul unor acțiuni care au avut loc 
recent in bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, în județele Alba, Cluj, Con
stanța etc., cerințele actuale în do
meniul educației estetice și patrio
tice. intensificind dialogul cu ar
tiștii amatori, de-a lungul tuturor 
etapelor Festivalului national „Cîn- 
tarea României".

De asemenea, muzioologia noas
tră a depus eforturi sporite pentru 
reliefarea continuității istorice si 
spirituale a poporului român in va
tra milenară a patriei. în lumina 
documentelor de cultură muzicală, 
precum și pentru răspindirea largă 
a valorilor muzicii in rindul mase
lor, militînd pentru educația esteti
că și patriotică a tineretului. A fost 
continuată valorificarea moștenirii 
muzicale in cadrul Colecției națio
nale do folclor, au fost tipărite. în
registrate pe disc, difuzate la Radio 
și Televiziune, interpretate în con
certe și spectacole, studiate și popii - 
lârizate pagini semnificative ale bo-

gatului Și originalului nostru patri- 
moniu lin acest domeniu.

Arta interpretativă a înregistrat, 
de aseȚienea, realizări de seamă 
concreteate în creșterea calitativă a 
manife|tărilor de toate genurile, in 
ridicaria măiestriei ansamblurilor și 
soliștilr, în afirmarea de noi talen
te din rindul tineretului. Acestea se 
reflect in numeroase premii obținu
te in cadrul Festivalului național 
,.Cintrea României*4, precum și la 
festivluri si concursuri de prestigiu de pfite hotare.

înuțămîntul muzical, parte inte
grant a vieții muzicale românești, 
și-a dovedit eficacitatea în efortul 
de regătire și de formare a tineri
lor nuzicieni. de lărgire a intere
sul u publicului față de valorile și 
prolemele artei muzicale.

Ir prezent, toți slujitorii artei su- 
netor — compozitori, interpret!, 
ediaton, oameni de știință muzi- 
caL . ^erm angajați, consa- 
crfxu‘și, lntreașa putere de muncă ricani la un nivel superior a vieții 
mncale românești, pentru a răs- 
pt.de inaltelor chemări ale secre- 
t;îul, î^neral al partidului, to- 
vAșul Nicolae Ceaușescu, cuprinse 
îimagistrala cuvîntare ținută Ia cel 
dal Ill-tea Congres al educației 
pitice și culturii socialiste.
n intîmplnarea Conferinței Națio- 

țe a partidului, eveniment de im- 
frtanță primordială in viata parti
dul si poporului nostru, muzicienii 
i sooresc^ eforturile pentru conti- 
la îmbogățire a patrimoniului spi- 
tual național cu noi realizări, la 
ialțimea cerințelor culturii noastre 
bcialiste, a imperativelor artei uma- 
.tste, militante. în această generoasă 
ierspectiva. Ziua internațională a 
nuzicii reprezintă un nou prilej de 
afirmare a valențelor educative, pa- 
riotice și umaniste ale artei sono- 

Te. parte integrantă a culturii noas
tre socialiste.

Prof. univ. Nicolae CALINO1U
Președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor
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Perfecționarea structurii producției materiale
(Urmare din pag. I)
dezvoltării economico-sociale pe în
tregul cincinal pornește de la asi
gurarea materiilor prime și a mate
rialelor, a energiei și combustibilu
lui necesare desfășurării corespun
zătoare a activității productive.

Pentru aceasta este nevoie să fie 
create și dezvoltate acele mijloace 
de muncă, tehnici și tehnologii de 
exploatare și prelucrare care permit 
obținerea resurselor necesare in con
diții de eficiență și valorificarea lor 
la un inalt nivel de competitivitate. 
Fiecare din aceste „verticale" de 
producție reprezintă, totodată, și o 
piață proprie de testare a tehnicilor 
și tehnologiilor de prospectare, ex
tracție și prelucrare, ceea ce ne per
mite să ne integrăm în diviziunea 
internațională a muncii cu acele pro
duse care au un grad ridicat de com
petitivitate sub aspectul' parametri
lor tehnico-științifici și economici.

In strinsă legătură cu „verticalele" 
de producție Oare pornesc din secto
rul primar propriu, se află amplifi
carea și perfecționarea „Orizontale
lor" structurii economici naționale, 
constituite din elementele comune 
ale acestor verticale de producție..In 
acest fel. de exemplu, industria con
structoare de mașini este atit un 
produs nemijlocit, al verticalelor de 
producție, cit și un rezultat al ne
cesităților reieșite din sincronizarea 
elementelor comune. O asemenea 
abordare are marele avantaj că di
mensionează volumul și structura ra
murilor economiei naționale in ra
port cu necesitățile, dar și cu posi
bilitățile pe care le creează propria 
dezvoltare, evitîndu-se supradimen
sionarea unor sectoare sau subapre
cierea altora. De aceea, partidul nos
tru acționează cu consecvență pentru 
dezvoltarea intensivă, calitativă, 
pentru realizarea celui mai inalt 
grad de valorificare superioară a re
surselor naturale si de muncă vie 
atrase în procesul de prelucrare.

întrucit modernizarea producției 
sociale presupune atragerea de re
surse de diverse categorii, este evi
dent că existența acestor resurse sau 
a capacității ds a le procura devine 
un criteriu obiectiv după care parti
dul nostru concepe și înfăptuiește 
procesul esențial al optimizării dez
voltării economico-sociale. Luarea in 
considerare a acestui criteriu deter
mină una din condițiile de bază ale 
echilibrului structurii de ramură a 
economiei naționale, si anume acope
rirea necesităților dezvoltării econo
mico-sociale cu resurse natural-ma« 
teriaie și umane, la nivelul consu
mului socialmente necesar pe care 
îl impune fiecare etapă. în condi
țiile existentei contradicției dintre 
nevoi și resurse și «fie creșterii in
terdependențelor in cadrul econo
miei naționale, modernizarea pro
ducției sociale se realizează avîn- 
du-se in vedere minimizarea chel
tuielilor totale pentru obținerea unei 
valori de întrebuințare și asigurarea 
unui inalt grad de tehnicitate și ca
litate produselor fabricate.

Fiind expresia exigențelor legilor 
obiective ale dezvoltării economico- 
sociale in raport de condițiile social- 
economice și ecologice, modernizarea 
producției sociale pe termen lung se 
bazează și pe compatibilitatea recipro
că dinamică a mediului natural cu 
mediul creat (le om. Aceasta trebuie 
să reflecte evitarea poluării mediu
lui înconjurător, asigurarea echili
brului ecosistemelor pe care îl im
pun legile naturii. In asemenea con
diții apare evident că încălcarea a- 
cestei relații de compatibilitate re
ciprocă a celor două medii pe termen 
lung face inoperantă folosirea celor
lalte criterii de. modernizare a pro
ducției sociale, fapt pentru care păs
trarea calității mediului înconjură
tor reprezintă una din condițiile 
esențiale atit pentru perfecționarea 
producției pe baza celor mai înain
tate realizări științifico-tehnice. cît 
și pentru ridicarea calității vieții oa
menilor. _ ,

Urmărind cu consecventă înfăp
tuirea modernizării producției socia
le cu eficiență ridicată, partidul nos
tru. personal secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, atrage 
atenția asupra importanței pe care o. 
reprezintă recuperarea, reconditio- 
narea și refolosirea materiilor și ma
terialelor ce rezultă din producție șî 
din consum. In unele sectoare tre
buie să se asigure pe această cale 
peste 50 la sută din necesarul de 
materii prime, ceea ce determină in
tensificarea acestei acțiuni, concor 
tent cu întărirea educației econo' 
ce a tuturor membrilor socie' 
pentru înțelegerea și realizarea 
mă a ei. Mai mult decit atit, e< 
mia noastră națională își sp 
capacitatea de. dezvoltare a

ii

e 
îi

tehnico-materiale într-o viziune in
tegratoare care să răspundă exigen
țelor crescinde ale creșterii eficien
ței prin recirculaiea economică a re
surselor. folosind tehnici și tehnolo
gii moderne, constituindu-se chiar 
un sector distinct in cadrul diviziunii 
sociale a. muncii, ca parte integran
tă a reproducției socialiste lărgite 
intensive. Iată de ce, organismele 
autoconducerii muncitorești, toți oa
menii muncii din unitățile economi
ce acordă și trebuie să acorde o a- 
tenție mereu sporită recuperării, re- 
condiționării și refolosirii materiilor, 
materialelor, energiei și combustibi
lului.

în aceste condiții, modernizarea 
producției sociale implică acțiunea 
perseverentă a fiecărui om al mun
cii pentru sporirea influenței fac
torilor pozitivi ai creșterii economice 
ți înlăturarea urgentă a lipsurilor și 
deficientelor, inceoind de la apro
vizionarea tehnico-materială Dină la 
validarea calității producției fizice, 
la vinzarea si încasarea contravalorii 
produselor fabricate.

Modernizarea structurii și <ali,tătii 
producției sociale, care ține seama 
de cerința dezvoltării multilaterale, 
complexe a economiei naționa
le. în interdependență cu ten
dințele economiei mondiale, presu
pune conceperea, proiectarea și 
adoptarea tipului dominant de pro
gres tehnlco-știintific, care să per
mită modernizarea producției la co
tele cele mai înalte de competitivi
tate și să favorizeze extinderea limi
tei maxime de timp pentru obținerea 
eficienței economico-sociale. Aceas
ta implică incorporarea sistematică a 
cuceririlor științifice in producție, 
ținindu-se seama atit de uzura fizică, 
cit și de uzura morală ce se înregis
trează in tehnică și știință pe plan 
național și mondial. Tocmai de 
aceea, partidul nostru, secretarul său 
general ne îndeamnă permanent să 
întărim legătura organică dintre 
știință. învătămint si producție, pen
tru a ne însuși și aplica realizările 
de virf din diferite domenii ale ști
inței și tehnicii, pentru a realiza noi 
descoperiri științifice, pentru a lărgi 
sfera cunoașterii umane in gene
ral. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. astăzi, mai mult 
ca oricînd, „trebuie să facem totul 
pentru însușirea în cele mai bune 
condiții a celor mai noi cuceriri și 
să acționăm pentru a contribui ia 
dezvoltarea și descoperirea de noi și 
noi taine ale vieții și naturii din 
toate domeniile de activitate".

în strinsă corelație cu asemenea 
exigente, modernizarea producției 
sociale solicită existenta si funcțio
narea unei infrastructuri tehnico- 
productive care să asigure circulația 
normală, în condiții de eficiență a 
rezultatelor producției si reproduc
ției de bunuri materiale și servicii. 
Functionind atit ne verticala proce
selor. cît si pe orizontala lor. infra
structura tehnico-productivă permite 
functionarea corespunzătoare a cir
cuitului aprovizionare-productie-des- 
facere. asigurind deplasarea în timp 
și spațiu a factorilor de producție, 
combinarea lor optimă. In contextul 
noii revoluții tehnico-științifice șl 
al noii revoluții agrare, este evi
dent că stabilirea și respectarea vo
lumului. calității si structurii trans
porturilor. telecomunicațiilor și ce
lorlalte componente ale infrastruc
turii. ca si alegerea celor mai avan
tajoase modalități de desfășurare a 
lor. au o dublă determinare, pe de 
o parte in producția materială și în 
distantele de deplasare, iar pe de 
altă parte in progresul tehnico- 
ștlințific care condiționează tehnicile 
și tehnologiile ce urmează a fi folo
site.

Tinînd seama de aceste aspecte, 
un criteriu important de moderni
zare a structurii de ramură a pro
ducției sociale il constituie exis
tența unei capacități nplime proprii 
de absorbție și de testare a compor
tării produselor în cadrul pieței in
terne. Aceasta înseamnă alocarea re
surselor în concordantă cu exigentele 
consumului științific productiv si 
neproductiv si fundamentarea proce
sului fie perfecționare si moderni
zare a producției pe termen lung. 
Analiza comportării pe termen lung 
a produselor in cadrul economiei 
naționale implică si posibilitatea 
specializării producției pentru export 
acolo unde sintem competitivi atit 
.prin costurile calității, cit si prin 
preturile cu care valorificăm munca 
socială a poporului.

Acest criteriu se află în corelație 
directă cu existența unei capacități 
proprii de pregătire si perfecționare 
a forței de muncă pe.ntru toate sec
toarele de activitate, 
învătămintului național 
specialiști cu o solidă 
pnofesional-știintifică și 
nivel politic
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: si cultural reprezintă'

garanția înfăptuirii exemplare a pi 
gramelor de modernizare. Or. e 
cunoscut faptul că după Congref 
al IX-lea al Partidului Comuti 
Român invățâmintul românesi 
cunoscut profunde transformări 
litative pe coordonata fundament 
a intergrării lui cu cercetarea șț 
tifică și producția. „Nu trebuie i* 
nici un moment — arăta tovart 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul r 
chiderii noului an. de învătămîrr 
că înfăptuirea programelor de >• 
voltare generală a patriei noi®' 
făurirea cu succes a socialismul* 
comunismului, ca de altfel înț?a 
dezvoltare a omenirii, nu se poP- 
liza decit pe baza celor mai n<“* 
eeriri ale științei si tehnici*® 
toate domeniile, pe baza uneul- 
turi generale. înaintate !"

Modernizarea producției soci șe 
află in legătură nemijlocită cul
carea fermă a noului mecanis,c0.- 
nomico-financiar. a aiitoeoner** 
muncitorești si autogestiunii ,n*J- 
mice in toate sectoarele de ci
tate. Pentru ca avantajele ofe de 
modernizarea producției să fAlo- 
rificate’ conștient, la un în^ivel 
de raționalitate social-econoă._ in 
favoarea tuturor membrilor plății, 
este necesar un mecanism indu
cerii unitare planificate, ntific 
fundamentat, prin luarea Consi
derare a exigentelor legiltțcono- 
mice obiective, a condițiilodccice 
concrete din fiecare etapă iifică- 
rii socialismului. Partidul stru a 
conceput și militează pe.1 Apli
carea în cele mal bune ditii a 
noului mecanism economicfăptui- 
rea exemplară a programe.de 
mare economico-financiai*n 
plină unitate cu programme 
demizare. deoarece acesteint 
nite să'asigure echilibr Si
cienta în desfășurarea roductiei 
sociale, in realizarea funi-sc°O a 
socialismului : ridicarea elului de 
trai și îmbunătățirea catii vieții 
tuturor membrilor societ

Fiind elementul de bacare con
diționează echilibrul întării rapi
de a economiei români sporirea 
eficientei economice cdtuie cri
teriul fundamental de <Jare a di
namismului cu modemiea econo
miei. Evident, trebuie it perma
nent în vedere ca ceea este efi
cient și avantajos pentproducător 
să fie si pentru consurtr. ca eco
nomia de muncă socialare se ob4 
tine la cel ce produce fi® rezul
tatul efortului propriu promovare 
a celor mai noi cucerale științei 
și tehnicii, de organiz si moder
nizare pe baze știintif a produc
ției și a muncii. In ât fel. func
tionarea mecanismu economic 
asigură ca sporirea efntei econo
mice să devină o tristă dominan
tă și tot- mai puternic® toate sec
toarele producției modizate. elimi- 
nindu-se situațiile decmpensare a 
efectelor cu semne crare (plus și 
minus) intre unităti.întrecrinderi 
sau factori de produc-

Modernizarea prostiei sociale 
presupune o schimb profundă a 
concepției, a felului a gindi și a 
acționa, întărirea spl*l**i de ordi
ne și disciplină Ia te categoriile 
de personal muncitcS* in fiecare 
unitate economico-sAlă. „Spiritul 
revoluționar, mecaniul economic, 
modernizarea pe caiam hotărit să 
o introducem in to domeniile — 
arăta tovarășul Niccf Ceausescu — 
presupun un spirit u. revoluționar 
de muncă, de discină, de respec
tare neabătută a leor tării, a teh
nologiilor. înlături anarhia si 
indisciplina, care dnează desfășu
rării normale a actiății". In calita
tea lor de produced, proprietari, 
conducători și beficiari. oamenii 
muncii pot și trebt să participe cu 
consecventă la actiatea de moder
nizare a producție Prin întărirea 
creativității stiintee. tehnice si ' 
economice. începirde Ia cele mai 
simple perfecționăia locul de mun
că oină la cele i complexe des
coperiri și noutăt|ilr-un domeniu 
sau altul. Perfecnind necontenit 
mijloacele de prostie șl organizind 
întregul proces jproductie in con
cordantă cu cerile legilor econo
mice. oamenii mtii asigură înfăp
tuirea exemplari programelor de 
modernizare, de tvoltare intensivă, 
în scopul trecei României la un 
nou stadiu, cele tară socialistă 
mediu dezvoltat

In anul Cerinței Naționale a 
Partidului Cori 1st Român si al 
celei de-a 40-jniversări a Repu
blicii. sporește isemnătatea econo
mică. socială sfelitică a programe
lor de modernre a producției so
ciale, demonsti8u-se, prin forța 
incontestabilă 1 faptelor concrete, 
caracterul proffl științific, realist 
si original al altei strategii elabo
rate și infaptu cu aportul de 
«1*'eonducătorîr Da'rtidulju 
țării, tovarăsujicolae Cbauș’est

a obligațiunilor C.E.C.
ieșite cișțigătoare la tragerea la sorți 

lunară din 30 septembrie 1987
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100
100
100 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000
7 339

cu aportul decisiv 
si al 

sfru. I

392
663
458
35
85
39
54
99
91
12

70
83

180
111
165
214
145
190

86
99

3 000
2 000
2 000
1 000

800
800
800
800
800
800

H A li 7 345 000
CIșttgurile -cegi re\n obligațiunilor 

de 200 de I< 7n valorea cîștigurilor 
este cuprins S' valoâea nominală a 
obligațiunile Ieșite etigătoare.

Plata cișt*ri,or seefectuează prin 
sucursalele'Iia,ele șlasentiile C.E.C.

La oblldunile C-C. din seriile 
000001—0999 care au ^merele curente 
cuprinse 81—225.1a confruntarea 
cu lista tfla'ă nrim: zero de la se
rie nu se1 io consierare.

v nea
Institui de meteologie și hidrolo

gie co>m*că timpulprobabil pentru 
interval 1 octombr ora 20—4 oc- 
tombr! °ra 20. în fâ: Vremea va fl 
rece, ■ cerul variat mai mult noros 
tn prtele zile in eil și sudul târli. 
Vor <dea ploi pe ,icuri. In primele, 
zile, estul șl sudfțăril, apoi ploile 
vor <venl izolate, zona de munte 
precitațiile vor fi sulf formă de la- 
povi s> ninsoare, ltul va sufla slab 
pinăa moderat. T^eraturile minime 
vor! cuprinse lnț minus 2 si plus 
ș gide In vestul, otrul șl nordul tă
rii intre 4 și 10 rfe In celelalte re- 
giui. iar cele maxB se vor situa în- 
treio șt 20 de ge. Dimineața^ pe 
alruri, se va proct brumă in Măra- 
mreș. Transilvanul nordul Moldo
ve în București: mea va fi rece, cu 
ceul variabil, maiult .noros in prf- 
mle zile, cind v loua slab. Vîntul 
v sufla slab pînp moderat. Tem- 
prafurile minimeir pscila între 6 si 
pgrade. Iar cele nine intre 12 șl 16 
fade.

estul șl sudttăril, apoi ploile 
zona de munte

pt.de
programe.de
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•.>00110111 ici n <i ț ionsa» i m d 11 n e 
itit in sectorul eteric citsi -lelalte sectoare ,noA)ii _ 
?r. petrolier și ai _ 6j se 
lovadă de o răspirg sporită 

se combată cu cma! roa!e 
tic orie© fttitud șj

■> iresponsabili față de 
•are este gospqfă avuția 

ială și fată de fi jn care 
ilizează planurile siogramele 
roductie stabilite.
portul — prioritja nu
li unu a econoei I 03 
ă acum, și în conta^ m 
er prioritar reviiMuilizării 
Jor la export, lichiq grab- 

oric&ror rămîneri urmă 
lai există în aoostrnenîu. 
t se poate de limpezitiunile 
xplică atenția cu totdeose- 
le care trebuie sa «bucure 
J1 în ansamblul activii} eco- 
a fiecărei întreprind. • nu- 

oortind cit mai mult ș:t. mar 
. economia este in ăsurâ 
reeze resursele valut» ne- 
importurilor, precum "pen- 
itarea datoriei extern»Con- 
a cum a demonstrat puica, 
i exemplară, ritmică con
i’ încheiate cu partcnei ex
ite nemijlocit legată dsra- 

organizare’ a munci In 
nns, nimic nu trebuie -nis, 
l cu organizarea de foiatiî 
specializate, cu asistentaeh- 
inaltă competentă în ate 

rile și continuind cu la?a- 
urmărirea cu prioritat în 

s a fabricării pieselor, r>e- 
subansamblurilor care iră 
menta produselor de exțrt. 
a știe. în vederea stimul-ii 
de răspundere al colectb- 

meni ai muncii față de sț- 
e le revin in aoest domeiu 
optat un decret al Consili
at. intrat in rigoare de a 
a.c.. care prevede penta 

ea integrală a producții 
Port șî a exportului aco- 
t ciștiguri suplimentare sb 

adaos lunar la retributi 
rroductiei prevăzute în plst 
ntractul de acord globa 
una respectivă : 

indeplinirea

se

Recepîie cu Sărbătoarea națională

10 1, 
exportulu. 

devize, convertibile și 5 la 
ideplinirea exportului pe 
ring țări socialiste.
din perioada care a trecut 
tust a.c.. de cind se aplică 

decretului Consiliului de 
lonstrat că. în intreprin- 
are activitatea a fost te- 
mizată. rezultatele au fost 
mai bune.
obiectivele de in- 
în funcțiune la ter- 

•ficat I In ultima
să intre 

'oduct'un~ nu- 
.ective inveătiuf 'l*1 
e și sevrele econo- 

um a staț. conducere» 
■n arest d^niu cea ma 

•arcină e ’ ‘ 
ate mijltele 
pe -șanteie 

i capacităcu 
n funcțiunin ___

fectuate peintierele d' 
înde există stanțe de 

ă cu claritatecă pentri 
a nejiunsuril se imou 
njugate, persevente. etici

intensifi’ 
a ritmu 
pe cari 
termen» 

acest an

ente din partea tuturor factorilor 
care contribuie la construirea noilor 
capacități : constructori și montori. 
beneficiari, proiectanti si furnizori 
de utilaje. Cu alte cuvinte, este ne
cesar să se asigure o organizare 
exemplară a producției și a muncii 
pe fiecare șantier prin stabilirea si 
respectarea intru totul a unui program 
riguros de lucru.

înaltă productivitate 
înaltă eficiență I După cum

. știe, din indicația si sub coordonarea 
conducerii partidului, in toate unită
țile economiei se desfășoară o amplă 
acțiune de perfecționare a organiză
rii și de modernizare a producției — 
acțiune care, asa cum s-a dovedit in 
practică, reprezintă suportul esențial 
al îndeplinirii sarcinilor cantitative 
și calitative ale planului pe acest an. 
în acest sens, analizele si controalele 
efectuate de organele de specialitate, 
precum și investigațiile reporterilor 
„Scinteii “ au pus in evidentă faptul 
că într-o serie de unități în care 
s-a acționat, perseverent pentru apli
carea in bune condiții a măsurilor 
prevăzute în programele de moder
nizare au fost obținute rezultate 
importante ne planul sporirii pro
ducției și a productivității muncii, 
al reducerii consumurilor materiale 
și a cheltuielilor de fabricație in ge
neral. al ridicării calității produselor. 
Cu toate acestea, intr-un șir de în
treprinderi sint încă mari rămineri 
în urmă in re privește aplicarea unor 
măsuri scadente, precum și în legă
tură cu trecerea la materializarea 
unor măsuri prevăzute pentru pe
rioada următoare.

Este deci necesar ca acum, in ul
timul trimestru al acestui an. să se 
introducă, in aceste întreprinderi, un 
puternic spirit de ordine si disciplină, 
de răspundere pentru îmbunătățirea 
radicală a activității economice, pen
tru înfăptuirea a tot ceea ce s-a sta
bilit in vederea încadrării in ritmul 
planificat de creștere a productivității 
muncii. în normele de consumuri 
materiale aprobate, in normele de 
ordin tehnic și calitativ. în parame
trii de eficientă economică prevăzuți.

Producția anului viitor — 
temeinic pregătită I concomi
tent eu eforturile care se depun în 
fiecare întreprindere pentru ca re
zultatele în producția aoestui an să 
fie cit mai rodnice, important este 
ca in ultimul trimestru al anului să 
se definitiveze și să se soluționeze 
toate problemele care privesc pregă
tirea temeinică a activității econo
mice din anul viitor. In mod deose
bit se impune ca. In cel mai scurt 
timp, să se asigure toate condițiile 
pentru încheierea tuturor contractelor 
de aprovizionare cu materii prime si 
materiale, a contractelor de coope
rare interuzinală și a oelor de des
facere a produselor, mai ales a ce
lor care privesc exportul.

In esență, important este ca fie- 
rare zi, fiecare ceas care au rămas 
pină la sfirșitul anului să fie folosite 
din plin, cu randamente maxime in 
întreaga activitate economică. Nu 
există acum cerință mai importantă 
'n fata organelor si organizațiilor de 
lartid decit aceea de a crea în fie- 
are secție, atelier, la fiecare loc de 
luncă, climatul necesar pentru o 
ăruire exemplară în activitatea de 
i cu zi. pentru bună organizare si 
ișciplină riguroasă — factori ho- 
Irltori pentru realizarea în cele 
nai bune condiții a planului pe 
acest an.

Cu prilejul celei de-a 38-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, ambasadorul acestei 
țări la București-, Wang Jingind. a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au luat parte tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Ion 
Stoian, membru supleant al Ccmite- 
tului Politic Executiv, secretar a! C.C. 
al P.C.R., Marin Ivașcu, vicepreșadin- 
te al Marii Adunări Naționale, miniș
tri, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și altor instituții centale, 
organizații de masă și obștești ai

*
• Miercuri după-amiază a avut loc 

în Capitală o manifestare cultUțală 
prilejuită de cea de-a 38-a aniver
sare a proclamării Republicii Po>u- 
lare Chineze, organizată de Insttu- 
tul român pentru relațiile cultunle 
cu străinătatea și Asociația de pre- 
tenie româno-chineză.

Au participat Ion Stoian. men- 
bru supleant al Comitetului Polțic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.I., 
Ion Popescu-Puțuri. președinție 
Asociației de prietenie româno-cli- 
neză, adjuncte de șef de secție a

Asociației de prietenie româno-chi- 
neză, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

Cu același prilej, consulul general 
al consulatului R. P. Chineze la 
Constanța. Kang Jimin, a oferit o 
recepție la care au participat repre
zentanți ai . organelor locale de 
partid și de stat, conducători ai 
unor întreprinderi și instituții.

★

C.C. al P.C.R., membri ai conduce
rii unor ministere și altor instituții 
centrale, ai I R.R.C.S.. activiști de 
partid și de stat, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Wang .Tinging, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, membri- ai 
ambasadei.

La sala de expoziții a I.R.R.C.S. a 
fost deschisă', in aceeași zi. o expo
ziție de fotografii și artizanat din 
R.P. Chineză.

Cronica zflei
La București a fost semnat Proto

colul privind modul simplificat da 
trecere a frontierei de stat intre 
România și U.R.S.S. de către per
soane. mijloace de transport. încăr
cături și alte bunuri, în legătură cu 
lucrările de subtraversare a fluviu
lui Dunărea a conductei de tranzit 
pentru livrarea de gaze naturale in 
Turcia, Grecia și alte țări.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, iar din partea sovietică 
de E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București. A. 
fost de față V. P. Loghinov. adjunct 
al ‘ministrului 
U.R.S.S.

afacerilor externe al

prezidențial, tovarășulPrin Decret . . .
Ton Bucur a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste, in locul tovarășului 
Ion M. Nicolae, care a fost rechemat.

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Ion Pățan a fost numit in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Socialistă Ceho
slovacă. în locul tovarășului Cornel 
Pinzaru. care a fost rechemat.

(Agerpres)

In perioada 27—29 septembrie a.c., 
o delegație a Ministerului Sănătății 
al R.D. Germane, condusă de Lud
wig Mecklinger. ministrul sănătății 
al R.D.G., a efectuat o vizită de 
prietenie in țara noastră. în cadrul 
convorbirilor cu Victor Ciobanu. mi
nistrul sănătății, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor de colaborare 
dintre cele două ministere, perspec
tivele de dezvoltare și amplificare a 
acestora și s-a efectuat un rodnic 
schimb de experiență în domeniul 
științelor medicale și al sănătății.

Oaspetele a vizitat unități sanitare 
reprezentative din București.

(Agerpres)

BUZĂU : Produse
In condițiile dezvoltării intensive 

a producției, creșterii și diversifi
cării cerințelor pieței externe, ri
dicarea gradului de competitivitate 
a produselor si aplioarea. rapidă a 
celor mai noi cuceriri 
și tehnicii constituie o 
majoră a specialiștilor, 
colectivelor de oameni 
din industria buzoiană.

ale științei 
preocupare 
a tuturor 
ai muncii 

Concret, in

ACTUALITATEA SPORTIVĂ.
•ele noasre cupele europene de fotbal

STEUA S-A CALIFICAT!

pata- calificare a «rampioniloivoit să
1 turul următor al CC.E. —a_ evita 
iport serios mai ales
1 de la București (t—v cWacju cu șuturj de fa distantă. Sco- 

a devenit, de aseara. cyu] se deschide in minutul 20 cind.
. Steaua a dovedit și la Bu-yenj(; jn atac. fundașul central Hires 
in meciul retur cu campioa-ptt.ează imparabil : 1—0 pentru
iriei, că este o echipă careW.T.K. Nu mult mai tirziu. la o ac- 
ace o întilnire dublă pentru tune a lui Hagi, același Hires avea 

Sigur, formația buda-6 evite egalarea. intervenind in 
__ _ „. ltimul moment. O mare ocazie are pregăttt (si avea să joace) $f Jn minutul 33 cind.
. chiar dacă nu cu preten- n extrem de puternic al lui Hagi. 

f îrii, cel puțin cu ambiția dnf;ea lovește bara. După o perioa- 
așe care să o onoreze. E

‘ trecare „poftă de gol" do
ze timp (4—3 in campionat 

ed — o altă cunoștință din 
campionilor noștri...).
ie la Începutul meciului 
teaua își creează situații 
useră doar cinci minute 
une Hagi-Pițurcă-Lăcătus.

dapestan Gaspar este ne-

cu greutate spre 
____ . mingiei in plasă, 
s jocupuPâ aproximativ un sfert de oră. 

A cjgazdele încearcă vigilenta lui St.in- 
boo!ii zoi eiihiri rl o rl î ct tn bei

de 
de 
Si.

intervină 
intrarea

1 de joc echilibrat (mai erau doar 
niă minute oină la pauză), M.T.K. 
ajorează scorul la 2—0, prin șutul 
i Szeibert.
Susținuți frenetic de grupul de 
porteri ce i-au Însoțit la Buda- 
5ta, fotbaliștii noștri au o mai 
nă prestație In repriza secundă, 
țdent, echipa 
in atac, dar 
trtă, Liliac ii

ciu) rezolvă cu mai multă prompti
tudine situațiile critice. Uneori, la 
jocul dur al atacanților de la M.T.K. 
arbitrul intervine cu avertismente 
și chiar cartonașul galben... Situație 
bună de gol pentru Steaua In mi
nutul 75 ; de data, aceasta Lăcătuș 
— scăpat de strictul marcaj indivi
dual advers — reia mingea, in plină 
viteză, spre poarta lui Gaspar, care 
insă — ca prin minune ! — inter
vine prin plonjon și evită golul.

Scorul nu s-a modificat pină Ia 
sfirșitul partidei, victoria revenind 
formației budapestane cu 2—0. Con
semnăm însă că in turul următor al 
prestigioasei competiții europene in- 
tercluburi s-a calificat echipa noas
tră campioană, Steaua București, în 
urma succesului său net (4—0) in 
partida de la București.

budapestană insis- 
apărarea Stelei (in 
ia locul lui Stinga-

Petre CRISTEA
Budapesta, 30 septembrie

\
Craiova — elimtă la golaveraj Azi, la Chorzow

a poporului chinez prieten
Tovarășului ZHAO ZIYANG

Secretar general interimar al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze 

Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului PENG ZHEN
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chineze
Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a proclamării Re

publicii Populare Chineze, in numele Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Re
publicii Socialiste România, precum și al poporului ro
mân, vă adresăm dumn«javoast.ră, Partidului Comunist 
Chinez, Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, 
Guvernului Republicii Populare Chineze și poporului 
chinez cele mai călduroase felicitări.

Actul istoric de la 1 octombrie 1949 a <x>nsacrat izbin- 
da luptei eroice, pline de sacrificiu, desfășurate de marele 
popor chinez, sub conducerea partidului comunist, împo
triva asupririi imperialiste și a reacțiunii interne, pen
tru înlăturarea exploatării capitaliste, deschizind calea 
făuririi unei vieți noi, a construirii socialismului. Trium
ful puterii populare in China a exercitat, totodată, o 
uriașă influență asupra vieții internaționale, marcind o 
contribuție substanțială la schimbarea raportului de for
țe în favoarea socialismului, independenței, progresului 
și păcii.

Devenit stăpîn pe destinele sale, poporul chinez, mo- 
bilizindu-și uriașele energii și capacități creatoare, a în
făptuit vaste și profunde transformări revoluționare. Po
porul român se bucură din toată inima 
marcabile repurtate de poporul chinez

Cu ocazia celei de-a 38-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ-

Jupă fluierul de începere 
i G. D. Chaves — Universi- 
ilova. fotbaliștii portughez.
Ia o ofensivă insistentă și 

s o indecizie a apărăto- 
mi ’’U deschis scorul după 

.ci k mie. Autorul golu- 
kov. Pină la pauză scorul 
neschimbat, ofensivei celor 
ives tînăra formație craio- 
rindu-i 
itacind

nu numai fată, ci 
de ci te va ori pe-

locul devine uneori«luare.
ie aspru — cu accidentări, 
galbene... Gazdele majo- 

■ul. in min. 62. clnd apăra-

noastră este din nou derutată și 
g nu poate opri mingea expe- 
ă de Vermelinho : 2—0. La acest 
. fotbaliștii noștri găsesc de cite- 
ori soluții de a pune în pericol 
-ta adversă. Mai mult, in urma 

frumoase execuții, la un cor- 
Badea ii găsește pe Ghiță in 

: porții lui Padrao ; jucătorul 
tu se descurcă bine printre fun- 
< adverși și înscrie. Era minutul 
«scorul 2—1. Chaves ciștigă deci 
Cr-l și, datorită golurilor înscrise 
W'-jlasare, se califică pentru tu- 

‘ -Scund al „Cupei U.E.F.A.".

Nicolae BABA1AU
30 septembrie

Dinamo i
î peste o jumătate de orc 
a Dinamo — F.C. Malines 

bucureșteni au stăpîni 
destulă autoritate, creîn- 
eroase situații prielnice di 
Dar ocaziile de gol. cari 
ivit pe parcursul intregu 
i-au nici o valoare in pri 
ilui. A fost de ajuns c 
i primească un gol, ne 
le ușor, pentru ca întregi 
de joc să se dereglez 
itit incit echipa să devin 
loscut, iar șansele ei c 
;ă- se spulbere cu desăvîi 
el moment 38, greșelile I 
apărătorilor bucureșter 
e portarului, au transfo 
4 cu totul banală într 
!ol pentru oaspeți, pe ce- 
și transformat-o. (Fu.
pe poartă exped;-’ 

Desigur, cascada

diamăgit
puie este criticabilă, totuși, ceea 
ce provocat insatisfacția publicului 
Ș ist labilitatea sufletească a 
intțjj echipe. Cu două săptă- 
nuninainte, ii văzusem pe aceiași 
juciri luptind bărbătește, chiar in 
conții de inferioritate numerică ; 
insăeri ei s-au arătat complet 
Jabilpsihic pentru o confruntare de 
nivejnternațional, in care trebuie 
să fifoarte tare ca să joci mai de- 
partdrine. după ce primești neaș- 
teptaun gol. și să răstorni rezulta
tul npvorabil.

Gol-ile partidei de ieri au fost 
înscrii de Hofkens (min. 38), cu 
largul concurs al întregii apărări 
bucuretene. și de De Boer (min. 72), 
o mine pe care Moraru putea s-o 
resplnl în teren, in loc s-o împingă 
In proria-i poartă.

Sportul studențesc 
(1-0 la București) 

luptă pentru calificare
Sportului studențesc i-a fost dat. să 

deschidă 
echipelor 
cupelor 
București 
vreme (marți), acum la Chorzow, cu 
o zi mai t.îrziu (joi).

Echipa noastră a sosit la Katowice 
ieri la prînz. După-amiază, la ora 
jocului (17,30 ora locală ; 18,30 ora 
României), antrenorii Mircea Rădu- 
lescu și Vlad Marica au condus un 
antrenament de acomodare.

G.K.S. Katowice. și publicul de 
aici, așteaptă cu optimism revanșa. 
Există speranța împinsă pină la 
convingere că echipa gazdă se poate 
califica. în acest, sens, antrenorul 
Zmuda contează pe reintrarea re- 
lor trei mari absenți de Ia Bucu
rești : stoperul Wijas, coordonatorul 
Nawrocki și vîrful de atac Furtok. 
Dar va lipsi mijlocașul Gruzesik — 
eliminat de pe teren la București.

Arbitrul întilnirii este danezul 
Iui nd Sorensen — cel care, vă amin
tiți. ne-a „fluierat" la acel 0—1 cu 
echipa Irlandei de Nord.

Studenții fotbaliști din Regie sînt 
hotăriți 6ă lupte cu dîrzenie și dă
ruire ineptiizabilă pentru a-și fructi
fica șansa ce le-o dă faptul că me
ciul începe de la 1—0 pentru, ei. Și 
pun mari 
a juca în

și să închidă evoluțiile 
noastre in primul tur al 
europene de fotbal : la 
a jucat cu o zi mai de-

nădejdi pe știința lor de 
deplasare !

Valeriu MIRONESCU Katowice,
Gheorqhe MITROI

30 septembrie

CRONICA
Prin Decret prezidențial :
— tovarășul Constantin Radu a 

>st numit in funcția de viceprim- 
tinistru al guvernului ;
— tovarășul Petre Fluture a fost 

nmit in funcția de ministru al ener
gii electrice și eliberat din funcția 
di adjunct al ministrului industriei 
dtutilaj greu.

și îhnologii noi
ace; an, prin valorificarea supe- 
riosă a gindirii tehnice . proprii, 
în conomia județului Buzău au 
fosțasimilate 60 de produce noi. 
întncare mașini, utilaje și instala
ții ( performante superioare. De 
asennea. au fost introduse 30 de 
noi shnologil si s-au realizat 7 
sistee de mecanizare. (Stelian 
Chip-).

ADIINISTRATIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LARAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 30 SEPTEMBRIE

Extigerea I : 11 3 31. 6 8 42
Extigerea a II-a : 43 1 15 29 17 24 
Fomtotal de cîșttguri : 528 161 lei, 

din cie 13 569 lei report la cate
goria

Se împlinesc astăzi 38 de ani de 
la proclamarea Republicii Populare 
Chineze, eveniment de însemnătate 
istorică in viața poporului chinez, 
ca și pe plan mondial. în victoria 
revoluției populare și proclamarea 
republicii și-a găsit incununare 
lupta îndelungată, plină de sacri
ficii. a maselor populare, mobili
zate și conduse de Partidul Comu
nist Chinez. pentru înlăturarea 
exploatării capitaliste și moșierești, 
a asupririi străine, pentru elibe
rare națională și socială. în ve
derea asigurării progresului tării, 
a făuririi, unei vieți noi pe pămin- 
tul Chinei. Prin amploarea trans
formărilor revoluționare pe care 
le-a declanșat în țară, prin influ
ența pe care a exercitat-o in lume 
în favoarea forțelor libertății, in
dependenței naționale, progresului 
și păcii, proclamarea R. P. Chi
neze este pe bună dreptate apre
ciată ca cel mai important eveni
ment revoluționar după 'victoria 
Marii Revoluții’ Socialiste din. Oc
tombrie, din Rusia.

Instaurarea puterii populare a 
descătușat energia creatoare a po
porului. care. însuflețit de măre
țele idealuri ale socialismului, a 
Obținut mari realizări in toate do
meniile vieții sociale, perioada ce. 
a început la 1 octombrie 1919 
neavind egal în istoria multimile
nară a Chinei, prin amploarea 
înnoirilor ce s-au înfăptuit. Prin
cipalele realizări iși găsesc expre
sie în lichidarea înapoierii de 
veacuri, in crearea condițiilor pen
tru valorificarea uriașului potențial 
material și uman al țării, in scopul 
dezvoltării forțelor de producție, a 
științei șl culturii, pentru ridi
carea nivelului de civilizație al în
tregii societăți.

carea noii orinduiri socialiste In patria sa și îi urează să 
obțină victorii tot mai mari in transformarea țării in
tr-un stat socialist puternic, cu o industrie șî o agricul
tură în plină dezvoltare, cu o cultură și știință înflori
toare, cu un. nivel de trai tot mai ridicat. Urmărim cu 
satisfacție creșterea rolului și a contribuției Chinei pe are
na internațională, in promovarea cauzei libertății și inde
pendenței popoarelor, în lupta pentru pace, dezarmare, 
înțelegere și colaborare între națiuni.

Exprimind deosebita satisfacție față de evoluția as
cendentă a raporturilor de prietenie, colaborare și soli
daritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre țările și popoarele noastre, ne 
reafirmăm convingerea că, prin eforturi comune, aceste 
raporturi devenite tradiționale vor .cunoaște o dezvoltare 
continuă, in spiritul și pe baza înțelegerilor convenite la , 
nivel înalt, spre binele țărilor și popoarelor noastre, în ' 
interesul cauzei generale a socialismului, păcii și cola
borării în lume.

Cu prilejul marii sărbători a poporului prieten chinez, 
vă adresăm incă o dată cele mai bune urări 
și succes deplin in vasta operă de înflorire 
Republicii Populare Chineze.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste

de succesele re- 
prieten in edifi-

de sănătate 
continuă a

Romania

TELEGRAME
nia, Ioan Totu, a adresat o telegra
mă de felicitare ministrului afaceri
lor externe al R.P.
Xueqian. Cu aoelași

Chineze. Wu 
prilej, instituții

viată a poli- 
elaborată

obștești dinSi organizații de masă și 
tara noastră au transmis telegrame 
de felicitare instituțiilor și organi
zațiilor similare din Republica 
Populară. Ch ineză.

Prin traducerea in 
ticii de industrializare, 
de P.C. Chinez, au fost construite 
noi și puternice centre industriale, 
a apărut un mare număr de mine, 
centrale electrice și uzine — o 
dezvoltare deosebită cunoscina 
construcțiile de mașini, siderurgia, 
electronica, petrochimia, cărora li 
se adaugă industria aeronauticii — 
ceea ce a asigurat. creșterea de 
peste 60 ori a producției indus
triale. De asemenea, a cunoscut o 
puternică dezvoltare producția 
agricolă, s-a extins și perfecționat 
învățămintul de toate gradele. Da
torită realizărilor sale in domeniul 
științei și tehnologiei’. China se 
numără printre țările participante 
la explorarea spațiului cosmic.

Totodată. a crescut rolul 
R. P. Chineze pe plan mondial, 
unde acționează ca factor de mare 
însemnătate in promovarea cauzei 
libertății si progresului popoarelor, 
în lupta pentru pace și dezarmare, 
pentru dezvoltarea colaborării între 
națiunii

In prez«nt, eforturile ponorului 
chinez sînt concentrate asupra 
realizării prevederilor celui de-al 
șaptelea plan cincinal, a hotăririlor 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale P.C. Chinez 
privind restructurarea economică, 
modernizarea industriei și agricul
turii, dezvoltarea puternică a știin
ței, ca principali factori de accele
rare a dezvoltării, 
continuare în ritm 
naționale.

Poporul român.
față de poporul chinez sentimente 
de profundă prietenie și stimă, se 
bucură sincer de marile realizări

de creștere în 
inalt a avuției

care nutrește

ale acestuia în construirea socia
lismului și urmărește cu viu inte
res stăruitoarele lui eforturj in 
vederea transpunerii în viată a 
obiectivelor stabilite de P.C. Chi
nez pentru transformarea Chinei, 
pină la sfirșitul secolului, într-o 
țară socialistă modernă 
ni că.

O deosebită satisfacție 
poporul român pentru 
tradiționalele relații de 
solidaritate și colaborare multila
terală româno-chineză cunosc o 
dezvoltare continuă.- in toate do
meniile de interes comun. Rolul 
hotăritor in evoluția legăturilor 
dintre partidele, țările și popoare
le noastre l-au avut și il au intîl- 
nirile și convorbirile frecvente, de 
la București și Beijing, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
conducătorii de partid si de stat 
ai R. F. Chineze, care au deschis 
de fiecare dată- noi - -perspective 
colaborării noastre. Și este pe 
deplin împărtășită aprecierea că, 
acțîonind împreună, se va asigura 
dezvoltarea in continuare, pe toate 
planurile, a raporturilor priete
nești și cooperării româno-chineze, 
în interesul celor două țări și po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii in întreaga lume.

Cu prilejul relei de-a 33-a ani
versări a proclamării R. P. Chi
neze. poporul român adresează 
poporului chinez cele mai calde 
felicitări ri urarea fierbinte ca, 

‘sub conducerea Partidului Comu
nist Chinez, să obțină noi și mari 
realizări în vasta operă de dezvol
tare multilaterală a patriei sale, 
in făurirea unei vieți tot mai bune 
și fericite, in lupta pentru pace și 
progres.

&i piiter-
încearcă 

faptul că 
prietenie,

ktmuri și perspective pe magistrala modernizării
îrfntăm de citeva ore în imen- 

sitah oceanului aerian ce învă
luie extraordinarele arabescuri 
geogifice ale lumii chineze. Adu
se st raza unei observații simul
tane,Cnuturile acestea, inconjura- 
te dtbriul unor semețe înălțimi, 
iși revă ipostaze de o uimitoare 
divertate : spre miazănoapte — 
vaste ntinderi îmbrăcate in man
tia aii a zăpezii, iar la polul opus 
— hașurile verzi ale luxuriantei 
vegetai tropicale ; la răsărit — 
cimpii cutreierate de canale și 
ape mestrit decantate și condu
se spr marile orașe ce se înșiră 
ca unțigantic colier de-a lungul 
coastei oceanului și. in cealaltă 
extremate. la apus, unde soarele, 
răsare j citeva ore mai tirziu — 
spinării aburinde ale pășunilor, 
văilor șpădurilor ce mai păstrea
ză incăiărturii din vremi de din
colo de torie.

De laiei dinții pași pe care-i 
faci ins, de îndată ce ai părăsit 
avionulxiu se poate să nu simți 
că ceea i devine esențial în aces
te caleidicopice necuprinsuri este 
prim-plaid spațiului in care te 
afli la unnoment dat și unde sim
pla string-e de mină, tradiționala 
formulă » salut, stăruința de a 
crea oaspilor o permanentă stare 
de bună «poziție învăluie micro- 
universul deții diurne intr-o re
vărsare dtcăldură și afecțiune.

In Eeijit, Sanghai sau Guan- 
dong, oamiî de cele mai diferite 
profesii nțiu evocat cu mindrie 
fapte ce afctă o stare de spirit și 
de acțiune.de implicare și emu
lație, expnată prin participare 
activă la îiăptuirea politicii pro
movate de artidul comunist pen
tru accelerata progresului țării, 
pe baza un amplu program de 
modernizare! implementare a ce
lor mai noijuceriri ale științei și 
tehnicii în fete domeniile vieții 
economico-săale.

Cum se rțectă acest vast pro
gram cu adfei și trainice rever
berații în aivitatea cotidiană ? 
Ni se propur să facem o vizită la 
Fabrica de confecții nr. 3 din 
Beijing. Arrmios integrată intr-o 
zonă aflată îrplîn proces de înnoi
re urbanistici nu departe de cen
trul capitaleifabrica nu se impu
ne totuși aieiței în mod deosebit 
prin infățiș&a exterioară. . Pe 
lingă un bloc jrn, înconjurat încă 
de schele, intim intr-o mică in
cintă, iar de ții direct în sala de 
expoziție, und. din varietatea și 
linia suplă, ekantă a produselor 
înfățișate, iți d imediat sepma de 
grija de care;e bucură marca 
fabricii. înainte unui scurt itine
rar prin secțiileje producție, gaz
dele ne prezinți un concis istoric

al unității create în al treilea an 
de la proclamarea republicii. Din
tre cei ce lucrează, mulți au par
ticipat la semnarea actului de naș
tere a întreprinderii. Sînt oameni 
cu destine muncitorești exempla
re, oameni pe care colectivul s-a 
bizuit întotdeauna, după cum și ei 
au găsit., în forța colectivului, un 
suport trainic pentru împlinirea 
unor înalte deziderate profesiona
le și morale. Ascultindu-i poves
tind pum au învățat meseria, cum 
au trecut de la mașini simple la 
altele moderne, cum se învață 
acum arta confecțiilor, în care o 
seamă de operații sint efectuate 
de computere, nu poți să nu te gin- 
dești că. în drumul străbătut de ei, 
pot fi identificate punctele esen
țiale de reper ale evoluției ce a 
marcat decisiv viața ■ fiecăruia și, 
totodată, viața întregului colectiv.

velurile, concretizate în promova
rea a peste 80 de cadre tinere și 
de vîrstă mijlocie, alese direct de 
muncitori, fapt ce a 
vitalitate creatoare 
Iar dovada cea mai 
constituie rezultatele 
Producția, ne spune 
directorul adjunct al 
rii, a crescut anual cu 20 la sută. 
De la citeva sortimente de haine 
de iarnă care se produceau îna
inte, chiar și atunci cind se ce
reau... haine de vară, s-a trecut la 
o producție diversificată în funcție 
de cerințele pieței. Produsele au 
început să fie tot mai solicitate, 
astăzi 70 la sută din ele fiind ex
portate in 20 de țări. Aceasta a 
determinat sporirea substanțială a 
rentabilității. Din fondurile ast
fel dobindite au fost înnoi
te mijloacele fixe, s-a construit

dat o nouă 
colectivului, 
elocventă o 
înregistrate. 

Li Zhongda, 
întreprinde-

ÎNSEMNĂRI de călătorie

Faptele evocate subliniază o con
cluzie cvasiunanimă : începind
din 1983, cind — in contextul .trans
formator al reformelor de moder
nizare generală a economiei — în
treaga activitate a întreprinderii a 
fost organizată pe criterii de efi
ciență, producția a înregistrat un 
salt cantitativ și calitativ, 
atunci, în viața acestui harnic co
lectiv muncitoresc, procesul de 
modernizare a dobindit valențe 
multiple și profunde asupra mun
cii și retribuirii ei, a participării 
la actul de conducere, asupra siste
mului de promovare a cadrelor. în 
toate compartimentele s-a trecut 
la organizarea activității pe criterii 
economice, experimentindu-se un 
sistem de retribuire legat direct 
de cantititea și calitatea muncii 
fiecăruia, care avea să ducă la sti
mularea inițiativei, a inteligenței 
tehnice, Intr-un cuvint — a com
petiției valorilor. Ca întotdeauna, 
muncitori s-au dovedit și de data 
aceasta — după cum precizează 
Niu Wan Ge, secretarul organiza
ției de psrtid — receptivi la ideile 
noi. Fireic. cei dinții care le-au 
îmbrățișai au fost comuniștii, pro
motori ai unei gindiri economice 
îndrăzneț», acționind astfel ca toți 
muncitorii să înțeleagă și, mai 
ales, să-ș exercite cu exigență 
răspunderle ce le revin în calita
tea lor de adevărați stăpîni ai fa
bricii, să-ii afirme opiniile, să asi
gure realfcarea în cele mai bune 
condiții a producției planificate, 
în felul acesta, paralel cu perfec
ționarea necanismului economic, 
modernizarea a impus mutații in 
modul de organizare Ia toate • i-

I)e

blocul turn în care vor funcționa 
mai multe secții de producție, 
citeva magazine și o expoziție 
permanentă, au sporit dotările so
ciale — construcțiile de locuințe, 
de grădinițe și cantine — care 
contribuie la ridicarea calității vie
ții oamenilor.

Sensurile in care se desfășoară 
„marșul cel lung“ al modernizării 
sînt multiple și ele pot fi identifi
cate astăzi pretutindeni pe întinsul 
tării. In orașul Wuxi, ale cărui pi
torești împrejurimi par a-și fi pro
pus să recompună aici, la mii de 
kilometri de Beijing, atmosfera și 
imaginea calmă a peisajelor Pala
tului de vară, străbatem împreună 
cu inginerul-șef Yu Cong Liang 
citeva secții ale Fabricii de apa
ratură de radiotelecomunicații, o 
unitate industrială modernă, al că
rei colectiv nutrește ambiția de a 
realiza produse competitive pe toa
te piețele externe. Interlocutorul 
ne mărturisește dorința colectivu
lui de a conlucra cu firme simi
lare din România, în ideea de a 
găsi împreună modalități practice 
de promovare mai rapidă a pro
gresului tehnic. Relațiile tradițio
nale dintre cele două țări și po
poare. dialogul statornicit între to
varășul Nicolae Ceaușescu și con
ducătorii de partid și de stat chi
nezi — ne spune gazda noastră — 
deschid largi perspective unei co
laborări economice și tehnico-ști- 
ințifice tot mai fructuoase. In ul
timii 5 ani. volumul producției fa
bricii din Wuxi a crescut de 3 ori, 
iar al beneficiilor de 5 ori. Case- 
tofoanele de diverse tipuri reali
zate aici încorporează piese meca-

nice ce pot sta alături de cele ce 
poartă marca unor firme de re
nume. Totuși, muncitorii și specia
liștii caută in continuare soluții 
pentru asimilarea de noi tehnolo
gii și produse cu performanțe și 
mai înalte. „Știm că ntr este ușor, 
dar cum --eroii se nasc în luptă-, 
este limpede că numai prin ridica
rea ștachetei obțin rezultate tot 
mai bune" — ne spune inginerul- 
șef.

Acceleratorul modernizării func
ționează din plin nu numai în pro
ducție. cf și in invățămint și in 
cercetare. Ne-am convins de a- 
ceasta la Șanghai, marea metropo
lă ce realizează a zecea parte din 
producția globală și a șaptea parte 
din venitul național al țării, în 
ambianța specifică muncii de la
borator. Ia Institutul de ceramică 
al Academiei. Treci cu emoție pra
gul unei instituții prestigioase, 
care, intr-un sfert de secol de cind 
ființează, s-a afirmat prin reali
zări remarcabile, recunoscute ca 
priorități de primă însemnătate în 
lumea științifică. Aici se efectuea
ză cercetări complexe privind uti
lizarea ceramicii in cele mai diver
se domenii, inclusiv în cel al mo
toarelor ceramice — temă deosebit 
de importantă ce urmează să fie 
finalizată, după cum ne spune pro
fesorul asociat Wang Yong-Ling, 
director adjunct al institutului. în 
mai puțin de un deceniu. In ulti
mii ani, în activitatea institutului 
au dobindit un loc tot mai impor
tant cercetările aplicative, lărgin- 
du-se colaborarea cu întreprinde
rile industriale. In acest domeniu 
— ne spune interlocutorul — cer
cetătorii institutului urmăresc cu viu 
interes experiența cercetării știin
țifice românești, conduse de tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, a cărei valoroasă 
operă este bine cunoscută in rîn- 
dul oamenilor de știință chinezi, 
încă de pe acum se poate spune 
că apropierea de producție confe
ră activității ce se desfășoară in 
institut o eficiență sporită, un rol 
lot mai mare în accelerarea proce
sului de modernizare în toate sec
toarele vitale ale economiei națio
nale. Un impuls stimulativ în acest 
sens îl constituie creșterea numă
rului de teme de cercetare pe bază 
de contracte, care determină scur
tarea duratei acestora și grăbirea 
aplicării lor în producție.

...Drumuri ale modernizării pa 
magistrala, cu largi perspective. 
Drumuri în universul activității 
unui popor harnic, care, însuflețit 
de aspirația de a-și valorifica ple
nar capacitatea de creație. Iși 
făurește o viață tot mai bună.

Dumitra TIRCOB

ac%25c8%259biune.de


Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-chinez

BEIJING 30 (Agerpres). — Un 
călduros mesaj de prietenie, urări de 
multă sănătate si mari succese in 
activitatea de construire a socia
lismului. pentru prosperitatea și 
fericirea poporului chinez au fost 
transmise din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășului Zhao Ziyang, secre
tar generai interimar al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze.

La rîndui său. tovarășul Zhao 
Ziyang a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai , bune 
urări de sănătate, fericire si viată 
lungă, de noi succese in activitatea 
pe care o desfășoară în fruntea 
partidului si statului, iar poporului 
frate român urări de noi si impor
tante realizări in opera de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, prosperitate si fericire.

Tovarășul Zhao Ziyang a fost rugat 
să transmită, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. un salut tovără
șesc și cele mai bune urări tovarăși
lor Deng Xiaoping, președintele Co
misiei Centrale Consultative a P.C. 
Chinez, și Li Xiannian, președintele. 
R.P. Chineze.

BEIJING

Recepție cu prilejul celei de-a 38-a aniversări 
a proclamării R. P. Chineze 
Cuvîntarea tovarășului Zhao Ziyang

BEIJING 30 (Agerpres) — Cu 
ocazia celei de-a 38-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chi
neze, Zhao Ziyang, secretar general 
interimar al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de 'Stat al 
R.P. Chineze, a oferit, miercuri, la 
Beijing, o recepție — informează 
agenția China Nouă.

Luind ctivintul, premierul R.P. Chi
neze a reliefat importanța apropiatului 
Congres al XIII-lea al P. C. Chinez, 
care va face o cuprinzătoare trecere 
în revistă a practicii și teoriei edi
ficării socialismului în China in ul
timii nouă ani. Zhao Ziyang a re
liefat apoi că economia națională a 
Chinei a cunoscut o evoluție încura
jatoare, la aceasta contribuind 
eforturile depuse pentru creșterea 
producției, realizarea de economii, 
sporirea veniturilor și reducerea 
^cheltuielilor.

Vorbitorul a reafirmat că politica

Noi luări de poziție in sprijinul instaurării păcii 
în America Centrală

MANAGUA 30 (Agerpres). — 
Guvernul nicaraguan și-a declarat 
sprijinul față de Comisia internațio
nală de verificare și control, căreia 
i-a aoordat toate facilitățile nece
sare pentru îndeplinirea prerogati
velor sale, așa cum au fost convenite 
in acordurile de pace in America 
Centrală, adoptate la reuniunea een- 
troamericană la nivel .înalt din Gua
temala. Intr-o declarație oficială di
fuzată la Managua se exprimă vo
ința fermă a guvernului sandinist 
de a garanta un amplu acces comi
siei pentru activitatea sa de verifi
care la fața locului.

Comisia, creată la 22 august, este 
alcătuită din secretarii generali ai 
O.N.U. și O.S.A. sau reprezentanții 
acestora, din miniștrii de externe ai 
țărilor centroamericane și cei ai 
statelor membre ale „Grupului de la 
Contadora" și „Grupului de Sprijin".

CIUDAD DE PANAMA 30 (Ager
pres). — Președintele Frontului De
mocratic Revoluționar (F.D.R.) din 
Salvador. Guillermo Ungo. a afir
mat că interesul fundamental al or
ganizației sale si al forțelor insur

—----- (DIN ACTUALITATEA POLITICĂ') •-------==

Secretarul general interimar al 
C.C. al P.C. Chinez a mulțumii și, la 
rindul său. a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut tovărășesc si cele mai bune 
urări din partea acestora.

Schimbul de mesaje a avut loc la 
30 septembrie, cu prilejul primirii 
de către tovarășul Zhao Ziyang a to
varășului Iosif Uglar. membru al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
care, la invitația Comitetului Națio
nal al Conferinței Consultative Po
litice Populare (C.C.P.P.). întreprin
de. împreună cu o delegație, o vizită 
de prietenie în R. P. Chineză, prile
juită de festivitățile consacrate celei 
de-a 38-a aniversări a proclamării 
R. P. Chineze.

■â
Delegația Consiliului Național al 

F.D.U.S. s-a întîlnit cu tovarășa 
Deng Ylngchao, președintele Comi
tetului Național al Conferinței Con
sultative Politice Populare — C.C.P.P., 
a fost primită de tovarășul Xi 
Zhongxun, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, si a pur
tat convorbiri cu o delegație a Co
mitetului Național al C.C.P.P.

externă independentă, de pace con
stituie o politică de stat fundamen
tală, pe termen lung, a Chinei. După 
ce a relevat că țara sa se opune 
cursei înarmărilor și a salutat înțe
legerea de principiu intervenită in
tre Statele Unite și Uniunea Sovie
tică privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor ope- 
rativ-tactice, Zhao Ziyang a arătat 
că R.P. Chineză se opune politicii de 
forță și consideră că toate țările din 
lume trebuie să se respecte reciproc, 
să aibă relații bazate pe egalitate, să 
trăiască în prietenie și să coopereze 
în interesul reciproc. Ne opunem 
folosirii forței și amenințării cu for
ța și ne pronunțăm pentru regle
mentarea pașnică, justă și rezonabi
lă a disputelor internaționale — a 
arătat vorbitorul — subliniind, în în
cheiere. că R.P. Chineză va depune 
toate eforturile pentru menținerea 
păcii și promovarea dezvoltării.

gente reunite în Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) este instaurarea păcii și 
dreptății sociale în tară. în declara
ții făcute la Ciudad de Panama, el a 
precizat că aceasta constituie alter
nativa pentru ca dialogul prilejuit 
de reuniunea de la 4 octombrie cu 
reprezentanți ăi guvernului Salvado
rian să nu se transforme intr-un joc 
al aparentelor. într-o manevră din 
partea autorităților de Ia 'San. Sal
vador.

SAN JOSE 30 (Ager'pres). — In
tr-un interviu acordat televiziunii 
naționale, președintele Republicii 
Costa Rica, Oscar Arias, s-a pro
nunțat pentru întreprinderea tuturor 
eforturilor necesare realizării și con
solidării păcii în America Centrală, 
„singura cale care asigură dezvolta
rea social-economică a regiunii" — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a condamnat manevrele unor cercuri 
din interior sau exterior care se 
opun procesului de pace din Ame
rica Centrală, subliniind că propor
ția celor ce doresc pacea în regiune 
este covîrșitoare.

înfăptuirea dezarmării, realizarea noii ordini 
economice internaționale 

-cerințe stringente ale contemporaneității
Dezbaterile din cadrul Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Gh. Cercelescu transmite : în ca
drul dezbaterilor din plenul Adună
rii Generale ei O.N.U., statele mem
bre continuă să-și expună pozițiile 
de principiu asupra problemelor 
aflate pe agenda actualei sesiuni, să 
facă propuneri privind soluționarea 
lor.

în cuvîntul său. Son Sann. prim- 
ministru al Guvernului de coaliție a! 
Kampuchieî Democrate, a dat citire 
unui mesaj al prințului Norodom 
Sianuk. președintele Kampuchiei 
Democrate, in care acesta afirmă că 
guvernul său este dispus să inițieze 
în orice moment negocieri cu Viet
namul pentru a se nune capăt răz
boiului din Kampuchia. Țara — re
levă mesajul — trebuie să devină „o 
Kampuchie independentă, unită, paș
nică, neutră si nealiniată, fără baze 
străine, sub garanția si prin prezenta 
O.N.U. pe teritoriul său".

în discursul său. secretarul fede
ral pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, Raif Dizdarevici, a stăruit 
asupta unor probleme conflictuale 
din lume, a unor focare de tensiune 
ce riscă să se amplifice și să depă
șească limitele regionale. Astfel, el 
a chemat Ia intensificarea eforturi
lor comunității internaționale si ale 
membrilor Consiliului de Securitate 
al O.N.U. pentru a pune cit mâi ur-' 
gent capăt vărsărilor de singe și 
distrugerilor in conflictul dintre Iran 
și Irak. Neaplicarea rezoluției 598 a 
consiliului și prezența unor flote 
străine in apele Golfului amenință 
stabilitatea în regiune și în întreaga 
lume.

Ministrul iugoslav a apreciat dia
logul pozitiv dintre U.R.S.S. si 
S.U.A. și a lansat apelul de a se 
profita de actualul climat creat. 
Mișcarea de nealiniere, a spus el, 
poate contribui la făurirea unei lurhi 
a păcii .și la soluționarea, prin ne
gocieri, a problemelor internaționale.

Ministrul afacerilor externe al 
R.P. Ungare, Peter Varkonyl. a sub
liniat că. în prezent, mai mult ca 
oriclnd. se impun eforturi colective 
pentru edificarea unui sistem de 
securitate egală pentru toti. prin 
crearea unei largi baze de colaborare 
în raporturile interstatale, pentru 
eliminarea confruntării si neîncre
derii. Securitatea poate fi realizată 
numai prin mijloace politice și prin 
acțiuni comune ale statelor în direc
ția păcii.

Ministrul ungar si-a exprimat spe
ranța că apropiata semnare a trata
tului sovieto-american privind lichi
darea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a celor operativ-tactice va 
deschide calea spre noi măsuri în 
vederea dezarmării.

Climatul economic internațional 
devine tot mai ostil țărilor în curs 
de dezvoltare, a declarat ministrul 
de externe al Nigeriei. Bolaji Aki- 
myemi. care s-a referit apoi la 
principalii factori ce au determinat 
acumularea de către statele respec
tive a unei uriașe datorii externe : 
ratele inalte ale dobinzilor bancare, 
barierele protecționiste, scăderea

„Apartheidul nu poate fi reformat, ci trebuie 
eliminat"

LUSAKA 30 (Agerpres). — Con
gresul Național African nu poate 
concepe un dialog cu regimul de la 
Pretoria atît timp cit nu sînt luate 
în . considerație principiile care să 
conducă la transferarea puterii de 
către liderii minorității albe repre
zentanților tuturor grupurilor ra
siale — a declarat, în capitala Zam- 
biei; Oliver Tambo, președintele 
A.N.C. Din acest motiv — a spus el 
— Congresul Național African a 
respins propunerea guvernanților de 
la Pretoria de a avea convorbiri pri
vind problemele tării. 

preturilor la materiile prime. în 
opinia sa, pentru soluționarea pro
blemei datoriilor externe se impune 
un nou mod de abordare, care să 
aibă in vedere conversiunea datorii
lor publioe in donații, prelungirea 
termenelor de plată și rambursarea 
creditelor în devize locale.

Ministrul de externe al Arabici 
Saudite, Saud Al-Faisal. a arătat că 
pacea in Orientul Mijlociu va fi res
tabilită numai dacă va fi recunoscut 
dreptul inalienabil al poporului pa
lestinian la autodeterminare. El a a- 
rătat că Organizația pentru Elibera
rea Palestinei trebuie să participe la 
toate negocierile și dialogurile vizind 
soluționarea problemelor din zonă. 
Vorbitorul și-a exprimat, totodată, 
profunda preocupare față de conti
nuarea și agravarea conflictului din 
Golf și a reafirmat sprijinul pe care 
guvernul său ii acordă rezoluției 598 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind încetarea imediată a con
flictului dintre Iran și Irak.

Atrăgînd atenția asupra situație] 
economice critice în care se află 
statele africane, ministrul de exter
ne al Republicii Guineea, Jean Trao
re, a arătat, că ea este rezultatul ac
țiunii conjugate a unor factori in
terni și externi, între care a men
ționat amplele și imprevizibilele 
fluctuații in raportul de valoare din
tre monede, creșterea dobinzilor ban
care, și escaladarea măsurilor protec
ționiste. Toate acestea, a spus el, 
împiedică dezvoltarea țărilor afri
cane și slăbesc capacitatea lor de 
a-și achita datoria externă. ' •

Ministrul de externe al Nepalului, 
Shailendra Kumar Upadhayaya, s-a 
referit la pericolele cursei înarmă
rilor atît pentru pacea și securitatea 
internațională. cit și pentru stabilita
tea și bunăstarea popoarelor. Nepa
lul — a spus el — dorește ca cea 
de-a treia sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U, consa
crată dezarmării să examineze noili 
concepte și inițiative vizind înfăp 
tuirea acestui deziderat, incluși' 
crearea de zone ale păcii menite s 
restabilească încrederea și să pun 
capăt conflictelor in diferite regiur 
ale lumii.

Ministrul de stat pentru afaceri) 
externe al Indiei, Natwar Singh. 1 
exprimat satisfacția țării sale far 
de acordul de principiu realizat r- 
cent de U.R.S.S. și S.U.A. în prob!- 
ma rachetelor nucleare cu rază nt- 
die de acțiune și operativ-tactie. 
Acesta, a spus el. deschide casa 
realizării unor Înțelegeri mai impr- 
tante. îndeosebi in domeniul ane
lor strategice.

Referindu-se la recenta Conferită 
internațională privind relația dime 
dezarmare și dezvoltare, minirul 
indian a subliniat necesitatea tras- 
punerii în viață, cit mai curîndio- 
sibil. a concluziilor ei, expriăn- 
du-și, în același timp, speranțică 
„cei ce n-au luat parte la lucirile 
conferinței se vor alătura acifor 
eforturi".

PRETORIA 30 (Agerpres) — Doi 
parlamentari vesț-germani, Grhard 
Baum și Burkhard Hirsch. cșe au 
întreprins o vizită de informe în 
Africa de Sud. au avut convonri cu 
reprezentanți ai autorităților uver- 
namentale, cu membri ai oțziției, 
precum și cu grupări neparlaenta- 
re. După aceste întrevederi, eftu de
clarat că apartheidul nu poat fi re
format. ci trebuie complet «minat. 
Cei doi oameni politici au enunțat 
„masivele violări ale droturilor 
omului" în R.S.A. și s-au pmunțat 
în favoarea sporirii presiunor in
ternaționale fată de regiml rasist 
de la Pretoria.

I ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 30 (Agerpres). — Un 

bilanț dat publicității de Departa
mentul poliției Hbaneze relevă că in 
cei piste 12 ani de la declanșarea 
războiilui civil din Liban, mai mult 
de 300000 de persoane au fost ucise, 
rănitq răpite sau date, dispărute.

• între acestea, informează agenția 
J China Nouă. 129 463 și-au pierdut 

viața ca urmare a violentei armate, 
j 150 6© au fost grav rănite. 17 415 sînt 

încă late dispărute, iar 13 968 au fost 
răpite. Din ultima categorie, se cre- 

| de tă peste 10 000 nu mai sint în 
I viață

RAD 30 (Agerpres). — Regele 
Husein al Iordaniei și-a încheiat 
conțorbirile desfășurate la Jeddah cu 
regile Fahd al Arabiei Saudite con- 
sacate- relațiilor bilaterale și unor 
prtbleme internaționale de interes 
conun. După cum informează agen- 
țiit I.N.A. și M.E.N.. cei doi șefi de 
sta au trecut in revistă ultimele 
eviluții din lumea arabă și au eva- 
luit rezultatele eforturilor regionale 
și internaționale vizind înfăptuirea 
reoluției Consiliului de Securitate 
nț 598 care cere incetarca războiu- 
lu dintre Irak și Iran.

Totodată, în cadrul convorbirilor 
irdaniano-saudite au fost abordate 
pobleme legate de desfășurarea 
Buniunii arabe la nivel inalt. pre- 
onizată să aibă loc la 8 noiembrie 
h Amman.
ABU DHABI 30 (Agerpres). — La 

âbu Dhabi au avut loc convorbiri 
ntre președintele Emiratelor Arabe 
Unite, șeicul Zayed Bin Sultan Al 
Nahayyan. și regele Hussein al Ior
daniei. aflat în vizită în capitala 
emiratelor. în cadrul turneului pe 

( care il întreprinde in zona Golfu
lui.

BELGRAD 30 (Agerpres). — La 
Belgrad au avut loc convorbiri între 
președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia. Lazar Moisov. si președin
tele Comitetului Executiv ai Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat. După cum transmite 
agenția Taniug. a fost subliniată ne
cesitatea organizării unei conferințe 
internaționale pentru Orientul Mijlo
ciu. sub egida O.N.U., Ia care să 
participe membri permanent! ai 
Consiliului de Securitate si toti fac
torii interesați, inclusiv O.E.P.. ca 
singurul reprezentant legitim al po
porului palestinian.

Cauza progresului 
impune soluționarea 
globală a problemei 

datoriei externe
BOGOTA 30 (Agerpres). — Pre

ședintele Senatului columbian. Pedro 
Martin Leyes, a propus ca O.N.U. 
să instituie un an international al 
datoriei externe — informează agen
ția Prensa Latina. Inaugurind lucră
rile • unei reuniuni a Parlamentului 
La tino-American în orașul Carta
gena, el a arătat că o asemenea ini
țiativă este menită să permită tu
turor — creditori și debitori — dez
baterea în profunzime și găsirea de 
formule care să ducă la rezolvarea 
problemei datoriei externe. u<na din
tre cele mai grave ce afectează țările 
Americii Latine, statele în curs de 
dezvoltare. în general. Vorbitorul a 
cerut parlamentarilor' din diverse țări 
să reflecteze asupra acestei idei și a 
prepus ca ea să fie prezentată la 
actuala sesiune a Adunării1 Generale 
a O.N.U.

BOGOTA 30 (Agenpres) — America 
Latină contractează 95 la sută dintre 
lucrările sale publice cu firme vest- 
europene, nord-americane și japone
ze. agravindu-și astfel datoria sa ex
ternă. ruinîndu-și. totodată, propriile 
sale Întreprinderi constructoare — a 
declarat procurorul general al Co
lumbiei. Rodolfo Gonzalez.

în ultimii 5 ani, 40 la sută dintre 
contractele regiunii au fost adjudeca
te de companii vest-europene. firme 
țiin S.U.A. și din Japonia, celor 
latino-americane revenindu-le doar 
5 la sută — a precizat Gonzalez.

ZIUA NAȚ[QNALi A REPUlCII CIPRU

Domnului SPYROS KYlANOU
Președintele Republicii O»

NICO' 
y?

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, prilejul Zilei na 
Republicii Cipru, felicitări cordiale și urări sirf de sănătate și .er 
pentru dumneavoastră personal, de progres și «speritate pentru ix>p 
prieten al Ciprului. _

Sint convins că relațiile dintre România ș*P~J vor dezimita 
continuare, in folosul celor două popoare, a'^cii și înțelegem ii 

i naționale.
NIC-AE ceaușescu

Președintele 
Repuci» Socialiste Români

i l „Insula Afroditei" — 
I ; - cum a fost numită în

i antichitate Cipru — 
I | iși sărbătorește ziua 

națională. Proclamarea
' independenței de stat, 

în urmă cu 27 de ani, 
victorie ce a încunu- 

I nat îndelungata luptă
1 a poporului cipriot

pentru înlăturarea do- 
I minațlei străine și

dezvoltare de sine 
i stătătoare, a perm’s a-

I cestei țări să pășească
pe o cale nouă, mar
cată de realizări de 
seamă în toate sferele 
de activitate. Au fost 
obținute, astfel, pro
grese notabile în dez
voltarea industriei, a- 
griculturii, in valorifi
carea superioară a re
surselor .naționale.

Această activitate 
constructivă a fost, 
din păcate, afectată de 
evenimente tragice, 
generate de conflictele

dintre ciprioții gi 
și ciprioții turei, <C 
att influențat negv 
prooesul de dezvole 
economico-socială, le 
consolidare a indefl- 
denței și surerantii 
naționale. După lîni. 
de negocieri, carte't 
au conturat încă re
zultate palpabile, re 
depun în contiftre 
eforturi pentru îrtu- 
rarea obstacoleloidin 
calea spre o suție 
de ansamblu, dubită 
și echitabilă a pble- 
mei cipriote.

Intre Român Șl 
Cipru se dezvol re
lații de co la bor e pe 
multiple planiit! im
pulsionate putelic de 
întilnirile si con
vorbirile cir la
București si ficosia 
dintre nreslintele 
Nioolae Ceaușscu și 
președintele Spyros 
Kyprianou. teoluția

pozitivă a raportur 
prietenești româno 
pelote este salutata 
satisfacție de op 
publică din am 
țări.

Țara noastră se ' 
nunță. după cum 
știe, pentru reglen 
tarea problemei c 
ote de către ci.pi 
înșiși, la masa ti 
tivelor, astfel inc: 
se creeze rond 
unei conviețuiri 
nice între cele 
comunități, care s 
ranteze drepturile 
legitime, indepe 
ța, integritatea si 
tatea Ciprului. R 
nia nutrește ooni 
rea că o asemene 
luție ar corespun 
deplin interesele 
porului acestei 
intereselor păr 
securității in B: 
zona Meditera 
întreaga Europă.

ZIUA NAȚIONALĂ A NIGERIEI
♦

Domnului General-maior
IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA

Șeful Guvernului Militar Federal, 
Comandant suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii federale Nigeria

Cu prilejul aniversării Zilei proclamării independenței, sârbă), 
țională a Republicii Federale Nigeria, îmi este deosebit de plă; 
adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
voastră personal, de progres continuu și prosperitate poporului 
prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie șî colabora 
statornicite intre România și Nigeria se vor dezvolta tot mai ir- 
in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii 
internaționale. ’

MCOU CEAlk
Ițedintele

^epubliciipcialiste R'

manioc. *cao. n spe
cial in zeia ndisuri- 
lor disnue in trepte. 
?one însmnat sînt 
cultivate» ort. mei. 
sorg, baranieriarborî 

• de caucirc. de piper.
în ultjnelc dă de

cenii. poiDoriil seriei 
a (recit intend ]a 
valorificarea arilor 
bogății minee — 
cărbune, fierlumb. 
zinc, cositor, embit. 
cărora li seîaugâ petrolul, ce mai 
importantă htie a

Poporul nigerian 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 27 de ani 
de la proclamarea in
dependentei tării sale, 
eveniment care a des
chis largi perspective 
pentru lichidarea «re
lei moșteniri a domi
nației coloniale, pen
tru dezvoltarea eco
nomică si progres so
cial.

.Situată în Africa de 
vest, pe coasta Golfu
lui Guineei, Nigeria 
(suprafața : 923 769
kmp ; populație : a- 
proape 100 milioane) 
dispune de condiții fa
vorabile pentru făuri
rea unei economii 
prospere. obiectiv 
fundamental în anii 
de după cucerirea in
dependentei. Astfel, in 
perioada care a trecut 
de atunci, agricultura 
— importantă ramură a 
economiei nigeriene — 
a înregistrat progrese 
notabile. S-au extins 
suprafețele cultivate 
cu arahide. cocotieri.

subsolului, stazele 
naturale. Pe a a- 
cestora s-au perne- 
liile unei indii di 
versificate — nro 
duse petroliei chi
mice. ingtnint! 
naturale. te S 
imbrăcămintearatt 
de radio si teoarg 
nave. S-au truit 
totodată, întinderi 
metalurgice, bina- 
te de prxare a 
lemnului, fi de 
produse alinte.

Animat de men-

de caldă 
solidaritate 

spoarele Afi 
orul român u. 
fi cu interes efe 
(opuse de popo 
«erian pentru p 
economic și soci 
tre România si 
ria s-au statom 
dezvoltat reiat 
prietenie și col 
re. pe multipt 
■nuri. Progranu 

' dezvoltare eco> 
și socială ale 
două țări creea’ 
posibilități și pe 
tive pentru int> 
carea conlucrări 
ciproc avantajos 
toate domenii 
contribuție hot: 
în direcția ex 
și adîncirii conlu 
româno-nigeriene 
dus dialogul la i 
inalt, acordurile ș 
[«alegerile conve 
corespunzînd pe 
plin intereselor 
două țări și pop 
cauzei păcii și cc 
rării internațional

R f g ■■ Reluarea activității parlamentare 
-sub semnul controverselor politice

Agențiile de presa 
w - ne scurt

Reluîndu-și cursul după o vacanță 
parlamentară agitată, sezonul politic 
este marcat de intense dispute și 
divergențe între partidele vest-ger- 
mane reprezentate in Bundestag. E 
fără precedent duelul verbal angajat 
de Uniunea creștân-socială (U.C.S.), 
în fapt de președintele acesteia, 
F.J. Strauss, cu liderii Uniunii creș- 
tin-democrate (U.C.D.), asupra me
todei consultărilor reciproce și 
îndeosebi asupra orientării de per
spectivă a partidului majoritar 
în coaliția guvernamentală de la 
Bonn. Deosebiri de vederi se 
mețin și in rindul U.C.D. asupra 
unor aspecte ale programului gu
vernamental. Partidul liberal, deve
nit de cîțiva ani partener de coali
ție a U.C.D./U.C.S., a adoptat o po
ziție mai flexibilă și pragmatică, 
mai ales in problemele securității și 
dezarmării, folosind din plin tribuna 
pe care o oferă ministerul de exter
ne titularului său, Hans-Dietrich 
Genscher. După plusul de voturi 
obținut, la începutul anului, în ale
gerile generale, liberalii au revenit 
în toate dietele regionale, cu excep
ția Bavariei, cu o influență sporită 
pînă la 10 la sută din sufragii, des- 
povărîndu-se de teama că nu vor 
mai depăși bariera de 5 la sută din 
voturi, obligatorie pentru a participa 
la distribuirea mandatelor de depu- 
tați pe plan local sau federal.

In tabăra opoziției. Partidul so
cial-democrat pare să fi depășit faza 
de adaptare, după trecerea în opozi
ție și alegerea unui nou președinte 
în persoana lui Hans-Jochen Vogel, 
care ii succede fostului lider, 
Willy Brandt. Mai complicată a de
venit situația partidului ecologist — 
„Verzii", unde discuțiile privind 
identitatea grupării, omogenitatea ei, 
chestiunea alianțelor cu alte grupări 
nu au dat pină acum rezultate po
zitive.

Acest aspect, pe care scena politică 
vest-germană il oferă observatorilor 
politici la prima vedere, reflectă, de 
fapt, impactul unor modificări în 
structura societății și implicit în op
țiunile electoratului. Ca urmare, pe 

fuAdalul unei conjuncturi economice, 
care ar trebui dacă nu să sporească, 
cel puțin să mențină audiența 
U.C.D./U.C.S., cele două grupări au 
fost confruntate cu pierderi substan
țiale de voturi : la început în alege
rile parlamentare, din luna ianuarie, 
apoi in citeva scrutine regionale, 
U.C.D. a înregistrat în acest an cele 
mai slabe rezultate din perioada 
postbelică și strategii săi s-au mobi
lizat pentru a împiedica o deteriora
re și mai gravă, in dorința de a pre- 
întîmpina o scădere a voturilor 
sub 40 la sută din sufragii. U.C.S., a 
cărei sferă de acțiune se limitează 
la landul Bavaria, a realizat, pînă în 
anii trecuți, rezultate superioare ce
lor realizate de creștin-democrați — 
obținind în urmă cu zece ani 62 la 
sută din sufragiile exprimate pe plan 
regional. Dar și U.C.S. este „în pier
dere de viteză". Acum, cea mai 
bună performanță a partidului lui 
Strauss este de 55,8 la sută, evident 
tot in Bavaria.

In parte, acestea reflectă o creș
tere a . nemulțumirilor înregistrate 
in rîndui unor categorii cu venituri 
reduse, ale căror condiții de trai au 
cunoscut o înrăutățire pronunțată în 
ultimul timp. Potrivit datelor prezen
tate în Bundestag de deputății social- 
democrați, partea oamenilor muncii 
din venitul național reprezenta 137 
miliarde mărci, iar cea a patronatu
lui și proprietarilor de mari averi — 
154 miliarde mărci. După reținerea 
impozitelor, primei categorii i-au re
venit 52,7 miliarde, celei de-a doua 
— 142,4 miliarde mărci ! Armata ce
lor cu venituri insuficiente pentru 
existența lor, deveniți tributari unui 
ajutor social, s-a dublat din 1970 
pînă în 1986, insumînd aproape trei 
milioane de cetățeni. Persistă în a- 
celași timp fenomenul șomajului de 
masă, care afectează 2,2 milioane oa
meni.

In trei, principale sectoare econo
mice amenințate de criză — siderur
gia, minele de cărbune și șantierele 
navale — se preconizează o reducere 
masivă a celor aproape jumătate de 
milion locuri de muncă. Nici fer

mierii vest-germani nu sînt lipsiți, 
la rindul lor. de serioase probleme, 
generate în parte și de unele regle
mentări ale Pieței comune, conside
rate a fi dezavantajoase pentru cele 
1 240 000 de persoane ocupate în agri
cultura R.F.G.

Evident că în această situație toa
te sectoarele amintite solicită spri
jin din partea guvernului. Agenda 
cabinetului de la Bonn acordă însă 
prioritate absolută reformei fiscale. 
Concepută în trei etape, cu începere 
de anul trecut, reforma ar urma să 
opereze, pînă în 1990, degrevări fis
cale in sumă de 45 miliarde mărci, 
cu scopul declarat de a stimula ac
tivitatea de investiții a firmelor par
ticulare, ce vor deveni de fapt și 
principalii beneficiari. Măsura a tre
zit nemulțumiri chiar în rindul unor 
lideri locali ai U.C.D., pentru că fi
nanțarea ei implică anularea sau re
ducerea unor alocații din bugetul fe
deral. Deși în perioada preelectora
lă U.C.D. a promis reducerea dato
riei publice, se estimează că aceasta 
urmează să crească de la 26.3 mi
liarde, in anul financiar curent, la 
30,9 miliarde mărci in 1Î90. Con
fruntat cu o avalanșă de critici, mi
nistrul de finanțe, Gerhard Stolten
berg, a anunțat o revizuire a proiec
tului de buget prezentat recent în 
Bundestag.

Este o primă tentativă de a calma 
nemulțumirile unei părți substanțiale 
a electoratului exprimate in recen
tele alegeri din landurile Bremen și 
Schleswig-Holstein prin pierderi 
substanțiale de voturi pentru U.C.D.

Cele două regiuni situate în nor
dul țării sînt confruntate cu serioase 
dificultăți economice. defavorizate 
fiind și de decalajele ce s-au ac
centuat în ultimii ani în dezvoltarea 
industrială a R.F.G.. Sudtl prospe- 
rînd în dauna Nordului.

Dispute s-au ivit și se mențin șl 
în problemele securității ș dezarmă
rii. în general ale politicii externe. 
Revizuirea poziției guvernului fe
deral in problema celor 72 rachete 
Pershing 1-A, salutată de opinia pu
blică vest-germană, nu a fost susți

nută public de U.C.S. și survenit, 
potrivit aprecierii unor aservatori, 
mult prea tardiv pentru .nu fi „pe
nalizată" de alegători, n schimb. 
Partidul liberal a precdzat de la 
început evitarea oricăro obstrucții 
care ar putea fi considate piedici 
în calea negocierilor șdeto-ameri- 
cane privind eliminare! rachetelor 
cu rază medie de acțite și opera
tiv-tactice. Angajarea Seralilor în 
această direcție este ireciată de 
presa vest-germană dot unul din 
factorii care le-au spos substanțial 
audiența în rîndui aleitorilor încă 
din ianuarie 1987 la sutinul pen
tru Bundestag.

Partidele opoziției -social-demo
crat și ecologist — sițin în conti
nuare necesitatea spdrii aportului
R. F.G. la eforturile c dezarmare, 
dezavuînd preocupări ministrului 
apărării, Manfred Wrier, de a in
tensifica eforturile isortului său, 
concretizate în noi arduri pentru 
dezvoltare și produce în comun cu
S. U.A. a unei rachet navale (costul 
aproximativ — un miard de mărci) 
sau cu Franța a alt< arme. Un co
mitet regional al elogiștilor din 
Renania-Palatinat dansat un apel 
pentru organizarea nei demonstra
ții de protest la bai ipentru stațio
narea rachetelor decroazieră de la 
Hunsriick, unde, î ciuda înțe
legerii sovieto-anricane. lucră
rile de amenajare i desfășoară ne
întrerupt pentru sțțonarea acestor 
arme.

Cercuri largi ale bpiniei publice 
vest-germane, incujate de poziția 
guvernelor belgiană olandez de a 
nu mai da curs ddziei privind in
stalarea rachetelorde croazieră, se 
pronunță acum, llreluarea activi
tății parlamentarepentru punerea 
In valoare a șansâr oferite de în
țelegerea de prinpiu sovieto-ame- 
ricană, în sensul nor măsuri con
crete în direcția ducerii încordării 
și promovării diagului, încrederii 
și colaborării pe continentul euro
pean și în întreaf lume.

Petr STĂNCESCU

SCHIMB DE PĂRERI. în perioada 
29—30 septembrie 1987 a avut loc la 
Berlin o întâlnire a reprezentanților 
organizațiilor antifasciste, membre 
ale Federației Internaționale a 
Rezâstenților (F.I.R.), din țările so
cialiste. In cadrul întîlnirii s-a 
făcut un schimb de păreri privind 
principalele acțiuni ale organiza
țiilor respective întreprinse în 
sprijinul luptei pentru pace si 
dezarmare, jn primul rînd a dezar
mării nucleare, precum și asupra 
măsurilor preconizate pentru inten
sificarea activității fiecărei orga
nizații în parte. Din tara noastră 
a participat o delegație condusă 
de grai. lt. (r) Neagu Andrei, pre
ședintele Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor de război 
împotriva fascismului.

înarmări- 
cu satis- 

pozitive 
1 și au re- 
colaborării 

social-

ÎNTÎLNIRE. La Budapesta a 
avut loc o întîlnire între Jănos 
Kâdăr. secretar general al P.M.S.U., 
și cancelarul federal al Austriei, 
Franz Vranitzki. aflat intr-o vi
zită oficială in R.P. Ungară. în 
cadrul convorbirii s-a subliniat că 
o cerință stringentă a contempo
raneității o constituie asigurarea 
păcii și încetarea dursei 
lor. Părțile au apreciat 
facție ultimele evoluții 
de pe plan internațional 
liefat că , extinderea i 
dintre state cu orinduiri 
economice diferite, inclusiv dintre 
Ungaria si Austria, contribuie Ia 
creșterea încrederii intre popoare, 
la consolidarea securității interna
ționale.

I ÎNTREVEDERE. La Varșovia a 
avut Ioc o convorbire intre

1 Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
. al C.C. al P.M.U.P.. și Hans- 

Jochen Vogel, președintele P.S.D.
I din R.F.G., care întreprinde o vi

zită în R.P. Polonă. După cum 
L relatează agenția P.A.P.. convor

birea a prilejuit un schimb de

opinii în principalele probleme ale 
actualității internaționale, cu accent 
pe situația din Europa și Pe rela
țiile dintre Polonia și R.F.G.

CONVORBIRI. La Berlin au avut 
loc convorbiri între președintele 
Consiliului de Stat al R.D.. Germa
ne, Erich Honecker, si președintele 
Finlandei. Mauno Kodvisto. Cu 
acest prilej, au fost discutate as
pecte ale situației internaționale 
și stadiul relațiilor bilaterale.

'CUMENT. Ministrul de e> 
1 Iranului, Aii Akbar Vel: 
resat o scrisoare președir. 
«ercițiu al Consiliului de S 
e, în care se apreciază că 
a de către forțele mili 
ricane a navei iraniene .

in apele Golfului periclii 
gravează situația din intn 
Line — transmite age 
N.A. Acțiunea Statelor Unit 
irată — reprezintă o violai 
cipiilor și spiritului Cartei 
iilor Unite.
ONTRACARARE, în prov 
iguela din Angola, formr 
anizației populare de 
D.P.) au reușit să cont 
icțiune banditească a ur 
elemente antistatale 

riotice au anihilat definit, 
litari ai grupului de crimi 
capturat al ti doi în timp ce 

■<jau să atace satul KayenSESIUNE. La 30 septembrie, la 
Kabul a avut loc sesiunea Consi
liului Revoluționar al R.D. Afga
nistan. Secretarul general al C.C. 
al P.D.P.A., Najeeb, a fost ales în _i , .. . . . , afuncția de președinte al Consiliu- 3bul dictatorial Chur. Du i- 
lui Rex'oluționar și de președinte ioh Ț?®, 00 Pentru conți:
al prezidiului acestui consiliu —54 s* detenției in
transmite agenția afgană Bakhtar,” diferitelor categorii ale p 
citată de T.A.S.S. 1Jî?„„SLD€ntru. lntens>flca*«a•itsiunilor — transmite agf 

SATELIT. în Uniunea Sovietică
a fost lansat satelitul artificial al „
Pămîntului „Cosmos-1887", Ia bor-‘ROCES- In capitala Span 
dul căruia sint instalate aparate tePțtt procesul împotriva i 
științifice destinate continuării cer-coman(3o al < 
cetărilor biologice si fizice. U.. " ------
volum important de cercetări si 
experimente se va realiza in ca
drul programului de colaborări 
internațională in vederea explo
rării si folosirii spațiului cosmi 
în scopuri pașnice, la care parti 
cipă oamenf de știință din RJ 
Cehoslovacă, R.D. Germană, Frar 
ța. R.P. Polonă. Republica Soci: 
listă România. S.U.A., R.P. Ut 
gară, precum și de ia Agent 
Spațială (vest-)Europeană. Sat 
litul este dotat cu un sistem rac 
pentru determinarea precisă a eil 
mentelor orbitei și cu un sistă 
radiotelemetric pentru transr- 
terea pe Pămînt a informați# 
privind materialele biologice *• 
servate și funcționarea aparator 
instalate la bordul satelitului.

CONDAMNARE. Comitetul 
u reunificarea pașnic? a 

R.P.D. Coreene a mn

țjn rației teroriste separatiste 1 
,TA“, acuzați de apartenenț 
1 grup armat și de participa 
tntate teroriste. Acuzații ap 
iui grup denumit „Corn 
Idrid", considerat de poliția 
>lă a fi autorul a 26 de asas 
nise in ultimii doi ani, in c 
>pt atentate. în capitala spai 
le s-au soldat și cu 87 de r

W AVION AMERICAN d« 
loaștere „SR-71" a pă 
nc în zona apelor de coast 
.D. Coreene, la est de Ko 
l-o misiune de spionaj, ai 
nția A.C.T.C.. mentionînd 
î a 14-a acțiune de acest 
Irsit.ă de la începutul lunii 
brie.
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