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Cărbune mai mult, de calitate superioară!
Asigurarea bazei de materii prime și resurse
energetice reprezintă, după , cum se știe, una
din condițiile esențiale pentru îndeplinirea rit
mică, integrală a planului în toate ramurile eco
nomiei naționale. Tocmai de aceea, în contextul
măsurilor stabilite pentru realizarea planului pe
acest an, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat la recenta ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. cerința înfăptuirii pro
gramului special privind realizarea producției de
cărbune și îndeosebi de cărbune cocsificabil.
Această cerință vizează, desigur, activitatea
oamenilor muncii din toate bazinele miniere și
în primul rînd din unitățile extractive de cărbu

ne cocsificabil. lată de ce se impune cq pretu
tindeni, in toate unitățile miniere, sub directa
îndrumare a organelor și organizațiilor de
partid, să se ia neîntîrziat măsurile necesare
pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru fo
losirea integrală, eficientă a timpului de lucru
și a utilajelor din dotare, astfel incit să se asi
gure creșterea ritmurilor de extracție și, pe această bază, recuperarea restanțelor acolo unde
există, îndeplinirea ritmică a prevederilor de plan
și chiar depășirea acestora. Activitatea desfășu
rată in perioada care a trecut din acest an a
demonstrat că în acele unități unde munca este
bine organizată, unde s-au asigurat din timp

Mobilizare exemplară
pentru sporirea ritmurilor de lucru
VALEA JIULUI =

Din Valea Jiului se extrag mari
cantități de cărbune destinate pro
ducerii cocsului atit de necesar me
talurgiei. Pentru minerii Văii Jiului,
sporirea producției de cărbune re
prezintă așadar o sarcină de mare
răspundere, cu un profund caracter
patriotic. Și există in mod real po
sibilitatea de a se extrage cantități
mai mari de cărbune din acest bazin
minier. în ultimii ani, în unitățile
Combinatului minier din Petroșani
s-au alocat importante fonduri de
investiții pentru dotarea întreprinde
rilor cu mașini și instalații miniere
de mare randament, pentru continua
perfecționare și modernizare a flu
xurilor de transport și a utilajelor
existente.
Acționind în lumina sarcinilor și
obiectivelor subliniate in Tezele din
aprilie, a indicațiilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, la re
centa ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., colecti
vele de oameni ai muncii din Lonea,
Paroșeni, Pețrila-Sud și Cirppu lui
Neag inscriu in graficele realizări
lor la zi însemnate cantități de căr
bune peste prevederile de plan. Cum
s-a acționat pentru extragerea unor
producții cit mai mari de cărbune ?

— Plusul înregistrat la producția
de cărbune de la începutul anului și
pină acum este de peste 20 000 tone
— ne spune tovarășul Traian Ma
ghiar. secretarul comitetului de
partid de la mina Lonea. Acest re
zultat se datorește organizării te
meinice a muncii în abataje, folo
sirii la intreaga capacitate a. insta
lațiilor și utilajelor din dotare, ex
tinderii tehnologiilor de extracție de
inalt randament, cum este, de exem
plu, metoda de extragere cu tavan
artificial de rezistență. Totodată,
consiliul oamenilor muncii, conduce
rile tehnice ale sectoarelor de pro
ducție manifestă o preocupare con
stantă pentru asigurarea unei bune
aprovizionări cu materiale a fron
turilor de lucru și menținerea unei
fluente corespunzătoare de transport
al cărbunelui la suprafață, creind
astfel condiții corespunzătoare de
muncă pentru fiecare formație de
lucru.
— Ce preocupă cel mai mult în
aceste zile comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii. ?
— Realizarea unor ritmuri superi
oare de producție, avind drept eta
lon sectorul IV, care se situează in
fruntea întrecerii. Printr-o intensă
muncă politico-organizatorică. prin

forța de muncă și fronturile de lucru necesare
planul la producția de cărbune a putut fi reali
zat in cele mai bune condiții, cu însemnate de
pășiri.
Care este in prezent ritmul de extracție ? Ce
măsuri s-au luat pentru sporirea producției de
cărbune ? Ce probleme mai trebuie soluționate ?
lată citeva din întrebările la care redacția iși
propune să răspundă într-un șir de anchete
efectuate in aceste zile in principalele bazine
carbonifere ale țării. în sondajul de azi ne vom
referi.pentru inceput la activitatea minerilor din
Valea Jiului.

măsurile tehnice pe care le aplicăm
vrem și trebuie să obținem în toate
sectoarele și formațiile de lucru pro
ductivități mal ridicate de 9 tonă pe
post, care sint atinse și chiar depă
șite de toate brigăzile din sectorul
IV. Avem
condiții să realizăm o
producție mai mare de cărbune, la
nivelul actualelor cerințe ale econo
miei naționale.
La una dintre noile întreprinderi
miniere, Cimpu lui Neag, ritmurile
de producție, atit in carieră, cit și
in subteran, au cunoscut in ultima pe
rioadă însemnate creșteri. După cum
ne-a precizat
tovarășul Gheorghe
Negruț, inginerul-șef al unității, in
primul trimestru nu s-a atins ritmul
de lucru prevăzut, dar din luna mai
planul nu numai că se realizează
ritmic, ci este chiar și depășit. ..Ex
plicația — ne-a spus interlocutorul
— constă în faptul că, prin măsurile
întreprinse, care au vizat îndeosebi
îmbunătățirea extragerii și transpor
tului cărbunelui, precum și punerea
in funcțiune a noi capacități la microcarierele Galbena și Jiri, produc
tivitatea muncii a crescut simțitor.
Sub conducerea organizației noastre
de partid, acționăm permanent pen
tru intensificarea activității de pro
ducție din subteran, considerindu-ne
pe deplin mobilizați de sarcinile
subliniate la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv, intrucit
intreaga cantitate de cărbune pd
care o extragem se livrează pentru
producerea cocsului metalurgic".

întreprinderea minieră Lupeni este
locul de unde se extrage cea mai
mare cantitate de cărbune pentru
cocs. In acest an. minerii din Lupeni
au rămas insă datori economiei na
ționale cu o însemnată cantitate de
cărbune. Ce se întreprinde acum pen
tru ca producția de cărbune să ajun
gă și chiar să depășească nivelurile
planificate? Ne răspunde ing. Ale
xandru Blaj, directorul întreprinderii :
„Mina noastră este cea mai mare uni
tate de acest gen din tară. In ultimii
ani, producția de cărbune a crescut
neîncetat datorită mecanizării masi
ve a întregului flux de lucrări in sub
teran. Apariția unor zone cu intercalații de steril, greutățile intimpinate
în asigurarea unei corelări exacte
dintre ieșirile și intrările in func
țiune ale unor complexe mecanizate.
Cit și unele abateri de la disciplina
tehnologică au determinat însă unele
rămineri in urmă la sectoarele III.
IV și VIII, care au influențat nega
tiv realizarea planului. Pentru eli
minarea acestor neajunsuri, recenta
adunare generală a oamenilor mun
cii a stabilit măsuri concrete in ceea
ce privește respectarea termenelor
de punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție, sporirea pro
ductivității muncii,
prin creșterea
randamentelor pe post. . perfecționa
rea fluxurilor de transport din sub
teran și altele. Din multitudinea pro
blemelor ce sint pe agenda noastră
(Continuare in pag. a III-a)

Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a primit, joi. 22
septembrie, pe vice-amiralul Augus
tus Aikhomu. prim-ministru. șeful
Statului Major General al Forțelor
Armate ale Republicii Federale Ni
geria. aflat în vizită oficială in țara
noastră.
La primire a luat parte tovarășul
Constantin Dăscălescu. prim-ministtu al Guvernului Republicii Socia
liste România.
Președintelui
Nicolae Ceaușescu
i-au fost transmise, cu acest prilej,
im salut călduros din partea generalului-maior
Ibrahim
Badamasi
Babangida, președintele Republicii,
comandant suprem al Forțelor Ar
mate ale Republicii Federale Nige
ria. impreună cu urări de progres și
bunăstare pentru poporul român.
Premierul
nigerian a subliniat
inalta apreciere de care se bucură
in Republica Federală Nigeria acti
vitatea desfășurată de președintele
Nicolae Ceaușescu pentru propăși
rea continuă a României, pentru in
staurarea in lume a unui climat de
destindere, securitate, pace și înțe
legere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis, la rindul
său. șefului statului nigerian un sa
lut prietenesc, iar poporului nige
rian cele mai bune urări de pro
gres și prosperitate.
In cursul întrevederii, desfășurată'
într-o atmosferă de caldă prietenie,
s-a relevat insemnătatea înțelegeri
lor convenite la cel mai înalt nivel
pentru continua dezvoltare a rela
țiilor de colaborare dintre cele două
țări și popoare. Au fost evidențiate,
totodată, posibilitățile largi existen
te pentru întărirea și extinderea,
conlucrării bilaterale pe numeroase
planuri; îndeosebi a cooperării eco
nomice ‘ și tehnico-științifice. pre
cum și pentru creșterea si diversi
ficarea schimburilor comerciale, pe
baza unor acorduri de lungă durată,
care să le confere perspectivă, și Sta
bilitate.
In timpul convorbirii au fost abor
date. de asemenea, aspecte actuale
ale vieții politice mondiale. O aten
ție deosebită a fost acordată proble
melor referitoare la realizarea dezar
mării. în primul rînd a dezarmării

nucleare, eliminarea forței și ame
nințării cu lorta din viața interna
țională. reglementarea prin mijloace
pașnice a stărilor conflictuale dintre
state. în legătură cu situația econo
mică gravă existentă în lume, care
afectează in mod deosebit țările in
curs de dezvoltare, s-a insistat asu
pra necesității lichidării subdezvol
tării și edificării unei noi ordini
economice internaționale bazate pe
deplină egalitate și echitate.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat sprijinul și solidaritatea
României cu lupta popoarelor din
Africa pentru înlăturarea oricăror
forme de dominație și asuprire, a
politicii rasiste și de 'apartheid, pen
tru apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru dezvol
tarea economică și socială de sine
stătătoare a fiecărui stat.
Ea primire a participat generalmaior Muhammadu Gado Nasko,
ministrul agriculturii, resurselor de
apă și dezvoltării rurale. Au fost
de față Vasile Chivulescu, ambasa
dorul României la Lagos, și' E. O.
Taiwo, ambasadorul Nigeriei la
București.

Tovarășul Mătyâs Sziiros, secretar al C.C. al P.M.S.U.
Secretarul general al
Partidului
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a primit, joi, pe
tovarășul Mătyâs Szuros, secretar al
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar, care,
impreună cu o delegație a P.M.S.U.,
a făcut o vizită în țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, conducătorul dele
gației ungare a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut și cele
mai bune urări din partea tovară
șului Kâroly Grosz, secretar general
al Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar, președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii Populare Un
gare. De asemenea, a fost transmis

un salut
Comitetului Central
al
P.C.R., din partea C.C. al P.M.S.U.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a transmis tova
rășului Kâroly Grosz un salut și cele
mai bune urări. Totodată, secretarul
general al Partidului Comunist Ro
mân a adresat Comitetului Central
al P.M.S.U. un salut din partea C.C.
al P.C.R.
In cadrul întrevederii au fost dis
cutate modalitățile de realizare a în
țelegerilor convenite cu prilejul intilnirii la nivel înalt de la Arad, dințre secretarii generali ai, celor două
partide, în: vederea dezvoltării, în
continuare, a relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul
Muncitoresc Socialist Ungar, dintre

Scrisoarea

Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, dintre po
poarele celor două țări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că Partidul Comunist Ro
mân va acționa și în viitor pentru
promovarea, pe multiple planuri, a
colaborării româno-ungare, aceasta
fiind în folosul și spre binele ambe
lor popoare, al construcției socialiste
în cele două țări, al cauzei generale
a socialismului și păcii.
Au fost abordate. de asemenea,
unele probleme actuale ale vieții po
litice internaționale.
La primire au participat delegația
Partidului Comunist Român și dele
gația Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, precum și ambasadorii
celor două țări.

tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
adresată locuitorilor comunei Treznea-Agrij, județul Sălaj
Dragi tovarăși,
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Normele tehnice și normele morale ale agronomului
O suprafață de pămint
împărțită intr-o puzderie
de mici patrulatere purtind
fiecare, pe o plăcuță de
lemn, o inscripție alcătuită
din. cifre și litere de neîn
țeles pentru cel ce nu le
cunoaște codul. Pe fiecare
mică parcelă creștea griu.
Mai inalt pe una, niai
scund pe alta, cu paiul mai
gros pe a treia, cu spicul
mai greu pe o a patra, de
un verde mai inchis pe o
a cincea... Și tot așa, pe
zeci de parcele... Agrono
mul il adusese acum pe
reporter, a doua oară în
decursul aceleiași zile, in
fața acestei suprafețe care,
in comparație cu marile
tarlale, era un colțișor ne
însemnat...
— E o pasiune ? — l-am
întrebat.
— Multi spun așa. Dar
în mult mai mare măsură
e o necesitate. Pentru un
agronom dintr-o unitate de
producție, cimpul experi
mental trebuie să fie ceea
ce este pentru medic labo
ratorul de analize, pentru
chimist stația-pilot și așa
mai departe. Ce caut eu
prin aceste
experiențe ?
Caut certitudinea. Certitu
dinea că acolo, in cimpul
mare al producției, n-am
să dau greș spunind să se
semene cutare sau cutare
soi. la densitatea cutare, în
perioada cutare...
Asta era cu mai mulți
ani in urmă. Intre timp,

producțiile
agricole
ale
respectivei cooperative au
crescut de -la un an la al
tul, agronomul a fost ales
președinte, iar cooperativa
a urcat între cele cu rezul
tate economice de excep
ție. Indiscutabil, există o
legătură intre acest ultim
fapt și... cimpul experi

Ia recenta consfătuire de
lucru pe probleme de agricultură : „Trebuie
ea
fiecare să știe că obligația
de a gîndi. a descoperi, .a
crea lucruri noi nu revine
numai unui grup ales de
oameni. Cu toții — inclusiv
practicienii — pot crea, și
au și creat in trecut, atit la

dețean. Experiențele lor
insă, nefiind coordonate și
urmărite pe plan județean,
nu puteau oferi concluzii
de mar', largă valabilitate
pentru toate suprafețele agricole și microclimatele
județului. Cimpurile expe
rimentale sau demonstra
tive trebuie să devină me

Cîmpurile experimentale - o inițiativă
devenită preocupare statornică, de amploare,
în agricultura județului Timiș
mental al „inginerului cu
pasiunea cercetării".
In fapt, nici nu era vor
ba despre o cercetare agricola in sensul activității
pe care o duc, în această
privință, centrele, stațiuni
le sau institutele speciali
zate. Era exact ceea ce
spusese agronomul că este:
un instrument de lucru
pentru marea producție.
Nu prea des întîlnit, din
păcate, în activitatea cu
rentă a specialiștilor din
unitățile agricole de pro
ducție. De ce ? De cele
mai multe ori am întîlnit
nu atît motive reale și obiective, cit... motivări.
Despre
rolul
agrono
mului din unitatea de
producție, tovarășul
Nicolae Ceaușescu spunea.

noi, cit și in intreaga lume,
lucruri care au produs re
voluție la timpul res
pectiv".
Ni s-a părut, de aceea,
cu totul excepțională o ini
țiativă pe care de cîțiva
ani o susține Comitetul ju
dețean de partid Timiș
și ale cărei rezultate și-au
spus, fără îndoială, cuvintul in producțiile agricole
mereu sporite ale acestui
județ.
— Avem în județ multe
unități cu specialiști care
fac, pentru nevoile pro
priei munci și, desigur, din
pasiune pentru profesia
lor, cimpuri și loturi ex
perimentale — ne spunea
tovarășul Ion Lăzureanu,
secretar cu problemele agriculturii la comitetul ju

todă de lucru in toate uni
tățile agricole. Pentru a le
încuraja și extinde, dar și
cu scopul de a urmări in
mod coordonat, pe toată
întinderea județului, răs
punsul solurilor la anume
tehnologii, am creat, incepind de acum trei ani, 43
de cimpuri experimentale
și demonstrative in cele
mai diferite zone ale jude
țului. Urmărim, pe tipuri
de sol și particularități cli
matice, modul de compor
tare a soiurilor și hibrizi
lor, cu diferite tematici.
Trebuie să vă spun că, rod
al intensificării activității
de cercetare științifică în
agricultură, a apărut, in
ultimii ani. o explozie de
soiuri și hibrizi. Care, cuiti
este știut, nu dau aceleași

rezultate pe toate solurile,
în toate zonele climatice și
indiferent de tehnologia aplicată. In plus, ne intere
sează introducerea în cul
tură nu doar a soiurilor
noi, pe deplin verificate,
ci și a liniilor ce. se dove
desc valoroase chiar înain
te de a deveni soiuri. Ajutind, prin asta, cercetarea
să-și împlinească mai re
pede munca și ajutînd pro
ducția să obțină recolte
mai bune. Am testat de trei
ani încoace comportamen
tul soiurilor mai noi de
'griu, la densitățile de 550
plante pe metru pătrat, 650
și 700 plante. Observațiile,
adunate și cintărite cu ri
goare științifică, au fost
centralizate și clasificate,
din ele s-au decantat, con
cluzii... Fiind atit de mul
te, atit de răspindite și atit
de drastic urmărite, aceste
cimpuri experimentale sint,
pentru noi, concludente și
ne-au oferit pentru
anii
următori posibilitatea unei
mai exacte stabiliri a prin
cipalelor verigi tehnologice
în sprijinul generalizării
producțiilor mari. Cele 43
de cimpuri, experimentale
•pe care le-aȘ numi „jude
țene" și de care răspund,
în același timp, agronomii
din unități și cîte un acti
vist. al județului sau un
specialist de la direcția ăgricolă. se referă și la cul-
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Am primit cu deosebit interes telegrama pe care
mi-ați adresat-o, in numele participanților la adunarea
cetățenească, al tuturor locuitorilor comunei dumnea
voastră — străveche așezare românească, cu vechi și
bogate tradiții de muncă și luptă pentru binele și
fericirea întregii noastre națiuni. Folosesc acest prilej
pentru a vă adresa, tuturor, un cald salut tovărășesc,
revoluționar și cele mai bune urări.
Am luat cunoștință cu multă satisfacție de rezulta
tele bune pe care, prin muncă unită, in frunte cu
comuniștii, le-ați obținut și le obțineți in toate dome
niile de activitate. Asemeni tuturor localităților pa
triei, comuna in care munciți și trăiți a cunoscut în
anii socialismului — cu deosebire după Congresul al
IX-lea al partidului, prin traducerea in viață a politi
cii de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării
și creștere generală a nivelului de trai, material și
spiritual, al întregului popor — un vast proces înnoi
tor. Doresc să vă transmit cele mai calde felicitări
pentru rezultatele inregistrate in dezvoltarea bazei
tehnico-materiale a tuturor ramurilor economice, pre
cum și in realizarea — in cadrul acțiunii de dezvoltare
și modernizare a localităților — de noi edificii soeialculturale. menite să vă asigure un cadru tot mai bun
de muncă și viață, de pregătire profesională și cultu
rală. de formare a unei conștiințe la nivelul înaltelor
condiții specifice societății noastre socialiste. Viața
nouă. înfloritoare pe care o cunoaște populația comu
nei, rezultatele pe care le-ați obținut an de an. in
comparație cu tot ceea ce a existat in trecut, demon
strează eu putere că numai in condițiile socialismului,
cind poporul a devenit cu adevărat liber și stăpin pe
destinele sale — adoptind măsuri de organizare și mo
dernizare in toate domeniile, bazate pe cele mai noi
cuceriri ale științei și cunoașterii — oamenii muncii,
acționind uniți sub conducerea partidului, iși pot făuri
viitorul fericit, iși pot asigura un nivel de civilizație
lot mai inalt.
Cunosc istoria bogată in remarcabile fapte patrio
tice a comunei dumneavoastră. Intr-adevăr, de nume
le acestei localități sint legate momente importante
ale luptei pentru libertate socială și independentă
națională, pentru o viață mai bună. Grelele jertfe pe
care locuitorii comunei le-au dat in această luptă tre
buie să constituie un puternic îndemn de a face totul
pentru ca dureroasele evenimente din trecut să nu se
mai repete niciodată, sub nici o formă, pentru ca. prin
munca unită, să contribuiți tot mai mult Ia dezvoltarea
și înflorirea localității dumneavoastră.
Prețuind trecutul comunei, ca și rezultatele obținute
in ridicarea ei la nivelul localităților cu un profil industrial-agrar, doresc să vă aduc la cunoștință că sintem intru iotul de acord cu propunerea făcută in ca
drul adunării cetățenești ca acestei unități administrativ-teritoriale să i se atribuie denumirea de TrezneaAgrij.
Sint, de asemenea, de acord cu propunerea de stabi-

lire pentru această comună a statutului de localitatereședință a consiliului unic agroindustrial de stat și
cooperatist. Am convingerea că. în amplul proces de
dezvoltare și modernizare a tuturor localităților pa
triei, de ridicare a lor la o viață tot mai prosperă și
mai infloritoare, această măsură va constitui un pu
ternic imbold pentru comuniști, pentru toți locuitorii
comunei Treznea-Agrij de a acționa cu și mai multă
fermitate pentru transformarea in cel mai scurt timp
a acestei așezări intr-un puternic centru agroindustrial.

Dragi locuitori ai comunei Treznea-Agrij,
Propunerile făcute in adunarea dumneavoastră cetă
țenească constituie o vie expresie a democrației noas
tre muncitorești-revoluționare, care asigură, in vasta
operă de construire a socialismului cu poporul și pen
tru popor, un larg cadru de participare a tuturor ce
tățenilor la elaborarea și înfăptuirea mărețelor planuri
de dezvoltare a patriei, a hotăririlor Congresului al
XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a
luminosului Program de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înaintare a României spre
comunism.
Sint încredințat că inițiativele și angajamentele pe
care vi le-ați asumat vor constitui pentru toți locui
torii satelor și comunelor patriei noastre un minunat
exemplu de activitate comunistă, revoluționară, in ve
derea înfăptuirii neabătute a politicii partidului nos
tru de transformare si ridicare a satului românesc Ia
un inalt nivel de civilizație socialistă, de apropiere a
condițiilor de muncă, invățămint, sănătate și cultură
de cele de la oraș, de realizare a unei societăți a ega
lității, dreptății și bunăstării pentru toți cetățenii pa
triei.
Dispunem de toate condițiile pentru ca fiecare lo
calitate să cunoască o puternică dezvoltare, să capete
o înfățișare tot mai infloritoare. să se afirme plenar
in viața economico-socială și culturală a țării. Toți
locuitorii de la sate trebuie să fie conșticnți că, ac
ționind pentru creșterea puterii economice și dezvol
tarea localităților in care trăiesc și muncesc, contri
buie la sporirea propriului nivel de trai material și
spiritual, la efortul general de ridicare a patriei pe
noi trepte de progres și civilizație, la făurirea omu
lui nou. stăpin deplin pe destinele sale, constructor
conștient al socialismului și comunismului.
îmi face o deosebită plăcere, dragi cetățeni ai co
munei Treznea-Agrij, să vă adresez, incă o dată, cele
mai calde felicitări pentru realizările obținute, pentru
hotărirea de a desfășura o activitate și mai susținută
in vederea aplicării consecvente a măsurilor de dez
voltare economică și socială a localității in care trăiți
și munciți, spre binele și fericirea tuturor locuitorilor,
pentru progresul și prosperitatea întregii noastre na
țiuni !
Vă doresc, tuturor, noi și tot mai mari succese in
intreaga activitate și vă adresez, din inimă, cele mai
calde urări de sănătate și fericire!

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
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TEZELE PENTRU PLENARA C C. AL P.C.R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

COMUNISTUL - OM NOU,
FĂURITOR DE OAMENI NOI
Una dintre ideile cardinale formulate de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu
tn Tezele din aprilie este și aceea care se referă la necesitatea implicării
fiecărui comunist in înfăptuirea politicii partidului, in desfășurarea în
cele mai bune condiții a activității în toate domeniile, la cerin
ța ca, în cele mai grele și complexe împrejurări, comunistul să se
afle in primele rînduri. Aceasta impune ca în codul de comportare al
comunistului să fie dezvoltate permanent asemenea trăsături morale, care
să se armonizeze pe deplin cu înaltul ideal căruia i s-a consacrat o dată
cu intrarea sa în rîndurile partidului — acela de a participa, în deplină
cunoștință de cauză și cu întreaga sa capacitate — la edificarea socia
lismului și comunismului între fruntariile unei patrii libere și inde
pendente.
Afirmarea acestor trăsături morale în modul de a gîndi și acționa al
comunistului la locul de muncă, în familie și societate a constituit tema
unei dezbateri organizate la ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII ȘI
TRICOTAJE BUCUREȘTI. în cele ce urmează sintetizăm atît opiniile
participanților, cît și semnificațiile unor exemple evocate, care relevă, cu
forța argumentelor faptice, cit de mult înriurește exemplul înaintat al
comunistului viața și munca unui colectiv, cum el se desăvirșește ca om
nou și este făuritor de oameni noi.

între toate laturile activi
tății — o corelație obiectivă,
permanentă.
societate clădită
pe fundamentul unor înalte principii
etice, care să ofere nu numai ipote
tic, ci în mod real condiții dintre
cele mai favorabile pentru afirmarea
personalității membrilor săi. așa cum
este societatea noastră — opina to
varășa Aurelia Bratu. secretar al co
mitetului de partid din întreprindere,
nu poate fi edificată decit de oameni
cu o fizionomie morală integră. în
tre aceștia trebuie să se distingă
comuniștii, care, prin forța exemplu
lui înaintat, prin integritatea lor
morală iradiază în jurul lor o am
bianță morală pură, cinstită, sănă
toasă. Autoritatea morală a comunis
tului se întemeiază pe faptul că in
tre toate laturile activității lui există
o corelație obiectivă, permanentă,
probată în toate împrejurările vieții.
Această corelație nu este rezultatul
unei voințe arbitrare, intrucît nu
poate fi vorba de stabilirea unor ca
noane, care să definească tiparele
unor oameni ideali, ca un scop în
sine, ci este o chestiune practică, le
gată organic de înfăptuirea progra
mului partidului, a telurilor pe care
le proclamă. Este vorba. în ultimă
instanță, așa cum cerea tovarășul
Nicolae Ceausescu, „să facem astfel
incit calitatea și titlul de membru al
Partidului Comunist Român să repre
zinte întotdeauna o mindrie, un sim
bol al dreptății, al luptei pentru pro
gres, pentru socialism, pentru intere
sele întregii națiuni1'. Și afirm cu
toată răspunderea si mîndria că în
întreprinderea noastră cei 5 400 de
membri de partid fac totul pentru
a-și onora, în termenii exprimați de
secretarul general al partidului, acest
înalt titlu".
„Chiar la un astfel de exemplu aș
dori eu să mă refer — a intervenit
tovarășa Culița Toma. secretara bi
roului unei organizații de bază din
secția confecții femei — . deoarece
îmi este mai la îndemînă decit să
teoretizez. Acum cîteva zile. în sec
ția noastră a fost convocată o
adunare a întregului colectiv, cu
ocazia sărbătoririi ieșirii la pensie a
tovarășei Tudorița Seciu. A fost un
moment emoționant. Cu flori, cu
mulțumiri din inimă și cu urări de
sănătate spuse printre lacrimi. Pen
tru mine si pentru foarte, foarte
multe comuniste din secție și din
întreprindere, tovarășa Seciu este și
va rămîne un model de muncă, de
comportare, de om de suflet. îmi
aduc aminte cînd a venit în secția
noastră tînăra Maricica Igescu. Era
neîndemînatică și descumpănită. La
un moment dat voia să si plece. S-a
apropiat de sufletul ei Tudorița
Seciu. A sprijinit-o mai întii să ob

țină un loc la căminul de familiști.
Apoi, încetul cu încetul, i-a insuflat
și încredere în forțele proprii. Astăzi,
comunista Maricica Igescu este o
muncitoare cu calități profesionale de
excepție. Ca secretară de partid, am

tească lucrarea pentru examenul de
stat, toți am fost alături de ea. toți
i-am împărtășit emoțiile și ne-am
bucurat apoi sincer de succesul ei.
Se spune că nu e bine să te ames
teci în viata cuiva, mai ales în „pro
blemele personale". Pînă la un mo
ment dat așa este. Dar în același
timp nu trebuie să ne fie indiferent
cum se comportă un tovarăș de
muncă, un comunist. Un membru de
partid, un cetățean înaintat al so
cietății noastre nu poate să se de
dubleze, să facă in viața cotidiană o
diferență netă între felul de a fi la
locul de muncă și comportarea in so
cietate, în familie. Din păcate, mai
întîlnim încă în viata de zi cu zi oa
meni care, considerînd că se poate
împărți comportarea etică pe „felii"
— într-un fel la serviciu. într-un fel
acasă — ajung la o ruptură în struc
tura intimă a personalității, ruptură
generatoare de atitudini inacceptabile
pentru morala societății noastre. Nu
avem în colectivul nostru asemenea
situații. Aceasta nu înseamnă că

Ce a relevat o dezbatere pe această temă
la întreprinderea de confecții și tricotaje București
învățat de la tovarășa Seciu multe
din metodele muncii de partid. Dar
mai presus de toate am învățat să
fiu atentă cum mă comport cu oa
menii. cum muncesc, principala con
diție de a fi exigentă cu ceilalți. Nu
poți pretinde cuiva să fie corect
înainte de a fi tu însuți. Iată de ce,
urmînd modelul ei, în activitatea
mea pun pe primul plan munca de
educație, de creare a unui climat în
care oamenii să lucreze cu plăcere,
cu responsabilitate și devotament, pe
deplin conștienti de îndatoririle lor".

Omenia, trăsătură prin
definiție a comunistului. -A?
rezuma sensul celor relatate într-un
singur cuvînt — omenia. Ea este și
trebuie să fie o trăsătură definitorie
a comunistului. Ea este și trebuie să
fie o asemenea trăsătură, deoarece
însăși politica partidului este în gra
dul cel mai înalt o politică umanistă,
care are în centrul ei omul și ne
voile sale materiale și spirituale" —
opina comunista Gabriela Bordeanca,
continuînd : „Organizația noastră de
bază și-a propus să acționeze cu
hotărîre pentru afirmarea noului,
pentru creșterea contribuției centru
lui de calcul la îndeplinirea progra
mului , de. perfecționare si moderni
zare a organizării muncii și a pro
ducției din întreprindere.' , In aceșt.
sens a fost elaborat un important
număr de sisteme de calcul, care au
determinat o mai bună valorificare a
resurselor și scurtarea timpului de
decizie într-o problemă sau alta. Acest lucru a fost posibil și datorită
climatului de muncă, de responsabi
litate, pe care comuniștii l-au creat
în cadrul colectivului. Ne-am impus
și am izbutit să stabilim între noi
astfel de relații tovărășești de ome
nie. ca să răminem în termenii dis
cuției. încît nimeni să nu se simtă
înstrăinat și fiecare membru al co
lectivului să dobîndească certitudinea
Că nu este singur în fața unor mo
mente grele în muncă. în viață, în
familie. De pildă, atunci cind colega
noastră Steluța Axinte. studentă la
cursurile serale, a trebuit să pregă

totul e perfect în colectivul nos
tru. Avem, de pildă, un coleg,
bine pregătit profesional, dar care
are tendința de a privi oamenii de
sus. Or. în contactele noastre cu cei
din secțiile de producție asemenea
atitudine nu nurriai că este păgubi
toare, dar, aș spune eu, si lipsită de
omenie.
Noi l-am criticat adesea
pentru asemenea tendințe. însă, spre
regretul nostru. încă n-am reușit să-l
facem să coboare din „turnul său de
fildeș" pe terenul real al vieții. Nu-i
dau numele, din aceeași omenie de
care vorbim, dar, mai ales, din spe
ranța că va face efortul — in ce
ne privește îl vom ajuta în continua
re — de a infirma, prin fapte, ase
menea aprecieri negative.

Caracterele integre se
probează la școala muncii.
Pe bună dreptate se spune că un om
își definește cel mai bine caracterul
în procesul muncii. Munca nu-i pro
bează numai calitățile profesionale,
dar și pe cele afective, precum dîrzenia, sentimentul răspunderii, in
transigenta față de prdpriile lipsuri
și lipsurile altora, spiritul de întra
jutorare. generozitatea, receptivitatea
la nou. Participantele la dezbatere
nu au formulat definiții academice
asupra, acestor Cerințe etice, dar au
considerat că înțelesul lor Poate fi
descifrat mult mai limpede prin evo
carea unor exemple observate la
locurile lor de muncă. Astfel, tovară
șele Niculina Hînceanu și Valeria
Nicolau. din secția de confecții trico
taje, au relevat intransigenta fată de
lipsurile colegelor de muncă, ale
unor cadre din conducerea secției,
dovedite de comunista Maria Comoșteanu. care nu se sfiește niciodată să
spună cu curai lucrurilor pe nume.
Dar tot această comunistă, atunci
cînd unei tinere, în urma unei aba
teri mai grave de la normele de dis
ciplină, ar fi trebuit să i se desfacă
contractul de muncă, a intervenit,
cerînd să i se acorde o șansă de în
dreptare. Și,
intr-adevăr.
tînăra
muncitoare a dovedit apoi prin fapte
că a meritat încrederea. Și tot cele
două participante ne-au vorbit despre

dîrzenia comunistei Maria Bănică în
fața unor greutăți și încercări în
viața personală, despre puterea ei de
a nu-și pierde cumpătul și a conti
nua să muncească cu aceeași hărni
cie. Impresionant este și faptul că în
această secție s-a creat o asemenea
tradiție ca spre sfîrșitul schimburilor
de lucru toate muncitoarele care
și-au îndeplinit mai devreme obliga
țiile profesionale să le ajute pe cele
care, din diferite motive, au rămas
în urmă.
Am consemnat, de asemenea, șl
numeroase episoade de dăruire în
muncă, de înțelegere a solicitării
unor eforturi suplimentare pentru
ca întreprinderea să poată face fată
unor cerințe urgente. Tovarășa Vio
rica Orneac. o altă participantă la
dezbatere, referindu-se la datoria
comunistului de a pune interesele
colectivului înaintea celor personale,
ne-a relatat cum inginera Veronica
Lega, din secția finisaj chimic, deși
avea o problemă presantă de rezol
vat in familie, a decis să nu plece
acasă la încheierea zilei de muncă
pînă nu va găsi amestecul chimic cel
mai potrivit cerut de cartela coloristică pentru o comandă urgentă de
export.
S-ar putea considera că o simplă
înșiruire de fapte, de exemple nu
înseamnă propriu-zis o dezbatere. Ar
fi un punct de vedere exclusivist.
Faptele pun cel mai bine în evidență
semnificațiile adinei ale modului în
care comunistele de aici își justifică,
nedeclarat, mindria de a fi membre
ale partidului nostru, de a se stră
dui să onoreze cu cinste acest titlu,
de a răspunde exigentelor formulate
de secretarul general al partidului
potrivit cărora „calitatea de membru
al partidului trebuie înțeleasă nu ca
o formalitate, ci ca o schimbare
profundă in viata și munca fiecărui
membru de partid, în activitatea sa
— în societate, la locul de muncă,
in familie".
Faptele comunistelor de la această
unitate de prestigiu, reușitele lor pe
diferite planuri — și am înmănun
cheat aici doar pe cele ale citorva
din miile de comuniste care activea
ză în organizația de partid — nu au
dimensiunile senzaționalului. însu
mate. ele adaugă o substanță impor
tantă rezultatelor în muncă, mereu
pozitive, ale acestui colectiv. Ele sînt
deopotrivă rodul unei susținute și
complexe activități politico-organizatorice, desfășurate într-o diversi
tate de forme și modalități de către
organizația de partid. „Esențialul în
activitatea noastră de formare a omului nou — spunea tovarășa Aure
lia Bratu, la încheierea dezbaterii —
trebuie să fie claritatea obiectivelor
urmărite, caracterul unitar al aces
tora, consecventa și perseverenta. în
derularea demersurilor educaționale,
conjugarea armonioasă a formelor
muncii, politico-organizatorice. Orien
tările clare și sarcinile precis defi
nite de tovarășul Nicolae Ceausescu
în Tezele din aprilie dau un sens și
un conținut mai bogat și activității
organizației noastre de partid, care
este chemată să contribuie mai activ
Ia mobilizarea oamenilor muncii pen
tru realizarea în bune condiții a pla
nului pe acest an Si pe întregul cin
cinal, modul cel mai concret de ilus
trare a trăsăturilor superioare, revo
luționare ale comuniștilor noștri".
Așa cum a dovedit-o și pînă acum,
puternicul colectiv de la marea în
treprindere bucureșteană este hotărît
să-și afirme cu și mai multă vigoare
virtuțile sale comuniste : de sîrguintă, dăruire și abnegație în muncă.

Constantin VARVARA

Participare activă la viața
politică și economico-socială
Asemenea tuturor localităților pa
triei, municipiul Bistrița își trăiește
cu intensitate noua tinerețe impri
mată prin munca oamenilor săi in
anii pe care-i înmănunchem in cu
nuna de aur a țării — „Epoca
Nicolae Ceaușeșcu". Sint ani in care
politica partidului nostru de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor
tării s-a întrupat aici, în noua plat
formă industrială, in numeroasele
ansambluri și cvartale de blocuri, ade
vărate „orașe în oraș". Dar. mai ales,
sînt anii in care cetățeanul bistritean și-a demonstrat atit virtuțile
sale in domenii ale tehnicii de virf
sau al construcțiilor, cit și în agri
cultură, unde smulge pămîntului re
colte ce le lasă cu mult în urmă pe
cele ale „anilor celor mai buni" din
trecut. Participant direct la ridicarea
mărețelor ctitorii socialiste și bene
ficiar direct al acestora, cetățeanul
Bistriței a demonstrat și demon
strează că este și un iscusit gospo
dar, participant direct la conducerea
treburilor obștii. Practic, în Bistrița,
ca și in toate așezările patriei, nu
există cetățean care să nu fie cu
prins în cadrul vastului sistem al
democrației socialiste în clocotitoarea
activitate de edificare socialistă. Iar
în acest sistem, una dintre compo
nentele importante ale Frontului
Democrației și Unității Socialiste
este Organizația Democrației și Uni
tății Socialiste. în municipiul nostru
organizația numără peste 12 000
membri
care lucrează, practic, in
toate domeniile de activitate : indus
trie, agricultură, comerț, invățămint,
ocrotirea sănătății etc.
încă de la început trebuie arătat
că întreaga activitate a membrilor
O.D.U.S. este consacrată înfăptuirii
cu succes a mărețelor obiective
stabilite de Congresul al XIII-lea
și Conferința Națională ale partidu
lui, a indicațiilor și îndrumărilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușeșcu,
neobosit ctitor de țară nouă. Urmînd
exemplul de zi cu zi al comuniștilor,
membrii O.D.U.S. participă activ la
rezolvarea
complexelor
probleme
economico-sociale, la gospodărirea
și înfrumusețarea localității, la ac
țiunile de educare și perfecționare
a personalității umane.
în industrie,
organizația noastră
își concentrează atenția asupra mai

bunei utilizări a potențialului pro
ductiv, valorificării superioare a re
surselor materiale și a timpului de
muncă, reducerii consumurilor ma
teriale și cheltuielilor, onorării la
timp a contractelor de export. In
unitățile
industriale,
comitetele
O.D.U.S., îndrumate și conduse de
organizațiile de partid, aplică iniția
tive muncitorești valoroase, printre
care „Marca fabricii — mîndria
noastră", „Cercuri ale calității", „Re
cuperăm.
recondiționăm.
refolosim“ etc. Ținind seama de înaltele
exigențe pe care le ridică industria
municipiului, acordăm o mare aten-

rîului Bistrița, în covoarele vii de
flori din cartierele noi Ștefan cel
Mare, Petre Ispirescu, de fapt pe
fiecare stradă, în fața fiecărui bloc.
Dezbătînd în organizațiile noastre
problematica de excepțională va
loare cuprinsă in Tezele din aprilie,
în celelalte expuneri prezentate de
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. consta
tăm cu justificată
mindrie mareâ
importanță
pe care conducătorul
partidului și statului o acordă în ca
drul sistemului democrației muncitorești-revoluționare
organizației
noastre, care reprezintă o forță pu
ternică și asigură participarea în

Din experiența Comitetului municipal
O.D.U.S. Bistrița
ție calificării și perfecționării mem
brilor organizației noastre, preocupîndu-ne de încadrarea lor în
cursurile profesionale, de policali
ficare și perfecționare. Anul acesta
au absolvit cursurile profesionale 332
oameni ai muncii, membri O.D.U.S.,
din care 31 sînt policalificați.
în domeniul agriculturii, membrii
O.D.U.S. care lucrează în comunele
subordonate participă activ la în
făptuirea obiectivelor noii revoluții
agrare. Urmînd exemplul comuniști
lor, ei au fost printre primii la lu
crările de îmbunătățiri funciare :
desecarea a 50 hectare de pămint,
combaterea eroziunii pe o suprafață
de 250 hectare, scarificare și afînare
a peste 280 hectare. Putem afirma
cu deplin temei că în activitatea con
siliului popular municipal de asigu
rare a livrărilor ritmice de carne,
lapte, lină, ouă si produse vegetale
la fondul de stat se regăsește și
munca membrilor O.D.U.S.
Cele 338 organizații O.D.U.S. din
municipiul nostru sînt totodată pu
ternic implicate în mobilizarea cetă
țenilor la acțiunile de gospodărire
și înfrumusețare a localității. Aceas
tă activitate este materializată în
frumosul parc „răsărit" pe malul

mod organizat a cetățenilor care nu
sînt membri ai Partidului Comunist
Român la întreaga viață politică,
sub conducerea organizațiilor de
partid.
Aceasta ne obligă însă, totodată,
să ne perfecționăm activitatea pen
tru a ne spori aportul la înfăptuirea
mărețelor
sarcini ale Programului
partidului. Așa cum arătam, ne regă
sim în toate împlinirile economicosociale ale municipiului, deși aportul
membrilor O.D.U.S. poate fi sporit
substanțial. Din acest punct de ve
dere. noi. membrii O.D.U.S. din mu
nicipiul Bistrița, ne regăsim și în
lipsurile Ce au generat o anumită rămînere în urmă a conștiinței socia
liste. fată de marile împliniri eco
nomico-sociale care au avut loc în
structura societății românești.
în mod firesc, ca participant la
întreaga viață politică și economicosocială a patriei, membrii O.D.U.S.
urmează exemplul de dăruire și
abnegație al comuniștilor. Conside
răm că pentru sporirea aportului
nostru la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, care
implică în mod necesar formarea
conștiințelor umane, acest exemplu
trebuie urmat și în activitatea inter
nă a organizației noastre. Iar unul

din ele este implicarea fiecărui
membru într-o sarcină concretă : în
producție, in viața cartierului, a
blocului, într-o anumită sferă a vie
ții. Pentru că — de ce nu am recu
noaște-o ? — în unele organizații ale
noastre există încă membri care sînt
doar „sfătuitori pasivi" în proble
mele de interes obștesc. Or, dacă
fiecare ar avea o sarcină concretă,
desprinsă din obiectivele
generale
ale
dezvoltării
economico-sociale
ale municipiului, lucrul acesta s-ar
face simțit mai pregnant, mai con
cret in viața obștii. Și, implicit, în
conținutul adunărilor O.D.U.S.
în cadrul sistemului
democrației
muncitorești-revoluționare, O.D.U.S.
își are un rol politic bine definit.
Fapt demonstrat și prin numărul de
deputați desemnați drept candidați
la alegerile în consiliile populare de
către O.D.U.S. și care iși îndepli
nesc
mandatul în numele nostru.
Consider că una din căile de perfec
ționare a activității organizației
noastre ar constitui-o și dările de
seamă ale deputaților noștri, in ca
drul adunărilor O.D.U.S., asupra mo
dului în care aceștia își onorează
mandatul. Același lucru îl vom face
și cu cei desemnați de O.D.U.S. spre
a face,parte din echipele de control
al oamenilor muncii.
Considerăm,
de asemenea, că de activitatea con
cretă a organizațiilor noastre de
pinde în mare măsură eficiența în
trunirilor „Tribunei
democrației",
unde gradul de civism al probleme
lor ridicate de cetățeni în fața fac
torilor responsabili ai municipiului
trebuie sporit, conform noilor exi
gente ale acestei etape de dezvol
tare.
Vastul sistem al democrației mun
citorești-revoluționare, emanație fi
rească a dezvoltării economico-so
ciale a țării noastre, promotor al
acestei dezvoltări, asigură partici
parea țuturor cetățenilor la viața
politică și social-economică a pa
triei. Acest adevăr este cu prisosință
demonstrat și în străvechiul plai
românesc al Bistriței și Năsăudului,
în speță în municipiul nostru.

Dr. Crăița IONESCU
președintele Comitetului municipal
al O.D.U.S. - Bistrița

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• Sînt un pasionat al drume
țiilor montane, ne-a scris recent
corespondentul voluntar Dumitru
Alexandru, inginer la întreprin
derea „1 Mai" Ploiești, și deci un
mare admirator al pădurii și al
muntelui. într-una din ultimele
mele drumeții prin Bucegi am întîlnit. în apropiere de Poiana Coștilei. cițiva tineri care, greu de cre
zut, se chinuiau să modifice sensul
tăblițelor indicatoare spre diferite
cabane. întrebindu-i de ce fac acest
lucru, au motivat că vor să-și „de
ruteze" colegii rămași in urmă.
Greu de calificat gestul lor, dar și
mai greu de înțeles este lipsa lor
de grijă față de pădure, căci unul
dintre ei continua să-și verifice
tăișul pioletului în coaja unor co
paci. Mare lucru nu cred că au
priceput din intervenția mea.
Mi-am amintit însă atunci de o
inscripție văzută în munții Cea
hlău. ce merită cunoscută și de acei
tineri și de alții ca ei. care vin în
excursie la munte : „Incrustați-vă
plăcerea drumeției în inimile și
sufletul vostru, nu pe cabane și
scoarța copacilor". Ca iubitor al
muntelui, rămîn la convingerea că
în pădure se intră ca și în muzeu.
• „La cotele hărniciei" — așa își
intitulează scrisoarea trimisă pe
adresa rubricii primarul comunei
Teliucu Inferior, județul Hunedoa
ra. loan Deac. „Constituie un mo
tiv de mindrie pentru noi faptul
că unitatea de mecanizare, trans
port. construcții forestiere de pe
teritoriul comunei și-a realizat și
depășit sarcinile de plan pe peri
oada ce a trecut din acest 'an,
înregistrînd mari economii de com
bustibil, în special motorină, recuperind în același timp impor
tante cantități de materiale refolosibile. Succese de seamă au ob
ținut si alte unități, cum sint bri
gada geologică complexă, Teliuc,
oficiul P.T.T.R., unitățile comer
ciale și ale cooperației meșteșugă
rești, cooperativa agricolă de pro
ducție etc. Deosebit de important
este că modificări structurale se
înregistrează în conștiința oameni
lor. în modul lor de a gîndi. în
creșterea spiritului civic. Preocupindu-ne de mai buna gospodărire
și înfrumusețare a comunei, cu

participarea și sprijinul efectiv al
sătenilor s-au efectuat. în acest an,
prin muncă patriotică, lucrări cu o
valoare de peste 2 100 000 lei. S-au
realizat construcții și reparații de
drumuri, străzi și trotuare, de în
treținere a parcurilor și zonelor
verzi, a stațiilor de autobuz, de
decolmatare a rîului Cerna și multe
altele. Se află in construcție un
nou și modern bloc cu 12 aparta
mente. care se vor adăuga celor
lalte 428 construite de stat in
ultimii ani".
• Trecind prin comuna Brădești,
județul Dolj, corespondentul nos
tru voluntar Iuliu Preda a consta
tat că. în zona numită impropriu
„Valea Rea" (pentru că, așa cum
afirmă și autorul scrisorii, denu
mirea nu i se potrivește deloc),
există un izvor de apă forat cu am
în urmă, care curge fără rost in
rîul Jiu. „De ce fără rost ? întrucît. susține el. mă nedumirește
faptul că harnicii gospodari ai co
munei nu s-au gîndit să folosească
apa acestui izvor pentru irigarea
culturilor din zonă, in loc să o
lase să se risipească. Mai ales că,
după cum se știe. în județul Dolj
ultimii ani au fost deosebit de secetoși".
• Cititorul Marin Volîntiru din
comuna Tărtășești. județul Dîmbo
vița, ne scrie despre o inițiativă
frumoasă a primăriei din această
localitate. Este vorba de construi
rea cu forțe proprii și din ma
teriale recuperate a unor hale de
producție, iar cu concursul unor
întreprinderi, respectiv I.R.A. Grivița — București și I.P.S. Dîmbovița,
înființarea unei secții de lăcătușărie,
sudură și strungărie. precum și a
uneia de cabluri de kilometraj auto.
De asemenea, cu ajutorul întreprin
derii „Electroaparataj" București
a fost organizată o secție de con
fecționat repere din mase plastice,
unde lucrează peste 110 persoane.
De remarcat este faptul că cele
trei unități au realizat un spor
substantial de producție, atît în
1987, cît și în perioada ce a trecut
din acest an. Numai secția de ca
bluri. cu un personal de 29 de oa
meni, realizează lunar o productiemarfă de peste un milion lei. Dacă

adăugăm la aceste unități și cele
10 secții de prestări servicii către
populație înființate de cooperativa
de producție, achiziții și desfacere
a mărfurilor Tărtășești — scrie co
respondentul —. putem afirma
că și comuna noastră se află în
tr-un proces continuu de moderni
zare si dezvoltare industrială.
• Comitetul asociației locatarilor
din blocul 336 de pe strada Cpt.
N. Licăreț nr..l, din sectorul 3 al
Capitalei, ne semnalează că. deși
construcția unui nou bloc (nr. 52),
înălțat în apropiere, a fost înche
iată încă de la începutul anului in
curs, nici pînă în prezent n-au fost
definitivate trotuarele și aleile de
acces. Din această cauză, pe de o
parte este îngreunată circulația
mijloacelor auto ce fac aprovizio
narea unităților comerciale de la
parterul noului bloc, iar pe de altă
parte, locatarii nu pot întreține
curată această zonă, care a ajuns
un loc de depozitare a gunoaielor.
De asemenea, în scrisoare se soli
cită concursul conducerii I.C.L.
„Alimentara" pentru ca unitatea
acesteia de la parterul blocului să
amenajeze o împrejmuire pentru
depozitarea ambalajelor din hîrtie,
care în prezent se ard. unde s-ar
putea amplasa și un conteiner pen
tru colectarea cioburilor de sticlă.
Un amplasament adecvat al acestei
împrejmuiri l-ar putea constitui
locul din spatele punctului termic,
unde constructorii au „uitat" circa
două tone de fier vechi ce nu
poate fi manipulat decit cu mij
loace mecanice.

• Harnicul colectiv al formației
de lucru de la Exploatarea turbei
Lozna-Dorohoi. ne informează co
respondentul voluntar Neculai Mistrinescu, s-a angajat ca pînă la
sfirsitul anului să livreze supli
mentar beneficiarilor peste 11 000
tone de turbă, care va contribui la
dezvoltarea bazei legumicole. An
gajamentul este întemeiat pe re
zultatele obținute pînă acum, pe
mai buna organizare a muncii, pe
aplicarea mecanizării și a unor teh
nologii moderne, pe întărirea or
dinii și disciplinei in producție.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Promptitudine. Analizind scrisoarea comitetelor
asociațiilor de locatari nr. 29 și 59 din municipiul
Tîrgoviște (referitoare la modul de măsurare și fac
turare a energiei termice, la mai buna funcționare a
centralelor și punctelor termice etc.). Comitetul executiv
al Consiliului popular al județului Dîmbovița ne-a adus
la cunoștință că problemele sesizate de locatari au
fost verificate la fața locului de un colectiv de spe
cialiști de la consiliul popular județean și I.J.G.C.L.
Pentru rezolvarea completă a celor semnalate, s-a
stabilit să se monteze contoare de energie termică
în toate centralele și punctele termice și să se execute,
în, .cpdrulj pregătirilor pentru iarnă, revizii' și reparații
la punctele și rețelele termice. Aceste lucrări se vor
finaliza in cursul lunii octombrie a.c. De asemenea,
s-au luat și alte măsuri pe linia mai bunei colaborări
între comitetele asociațiilor de locatari și unitățile
furnizoare de agent termic, energie electrică etc.
• Constatind Întemeiată sesizarea primită din par
tea redacției referitoare la unele abateri în muncă
săvirșite de impiegatul de mișcare Ion David, din
stația Dudești, Regionala de căi ferate Galați a luat
măsuri corespunzătoare. Astfel, pentru comportare
necuviincioasă față de publicul călător, întîrzieri în
deschiderea ghișeului pentru emiterea biletelor de că
lătorie, precum și pentru alte abateri, impiegatul res
pectiv a fost sancționat disciplinar. A fost, de ase
menea. sancționat și șeful stației Dudești, Dumitru
Encuțu, intrucît nu a urmărit sistematic bunul mers
al activității și nu a intervenit pentru curmarea ne
ajunsurilor. Cazul a fost prelucrat cu toți factorii de
îndrumare și control, precum și cu personalul execu
tiv din unitățile de mișcare de pe raza regionalei.
• Propunerile privind mai buna gospodărire a unor
zone din municipiu făcute in scrisoarea primită din
partea redacției — se spune în scrisoarea de răs
puns a Comitetului executiv al Consiliului popu

lar municipal Bacău — au fost, analizate cu
toată atenția,
trecindu-se
la înfăptuirea lor.
Bunăoară, s-a stabilit ca strada Carpati să fie repa
rată în cursul acestei luni,. în conformitate cu pro
gramul anual de reparații curente adoptat de sesiu
nea consiliului popular ; în același timp, va fi repa
rată și canalizarea platformei pentru conteinere. De
asemenea, comitetele asociațiilor de locatari au fost
mobilizate in vederea reparării obiectelor de joacă
pentru copii și a celorlalte dotări din spațiile destinate
acestora, pentru mai buna gospodărire a zonelor verzi
din jurul blocurilor și menținerea ordinii și curățeniei.
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• La sesizarea asociației de locatari din blocul P-23
de pe strada Ion Urdăreanu nr. 4 din sectorul 5 al
Capitalei, prin care se solicita sprijin pentru înlătu
rarea unor greutăți cu care se confruntă cei ce locu
iesc în acest imobil. Direcția generală pentru dezvol
tarea construcțiilor de locuințe, social-culturale și ad
ministrație locativă a stabilit o serie de măsuri cu ter
mene si responsabilități concrete. Astfel, prin minuta
încheiată încă la începutul lunii iulie a.c. s-a hotărît
ca ascensoarele să fie recepționate, pînă la data de 30
august, lucrările la instalația de gaze să fie finalizate
pînă la 30 septembrie, iar aleile de acces și partea
carosabilă să se execute pînă la data de 30 noiembrie.
Toate bune pînă aici. Numai că, după cum ne-au
informat locatarii, deși ne apropiem de sfîrșitul lunii
septembrie, ascensoarele n-au fost încă puse în func
țiune, iar cit privește celelalte lucrări promise nu s-a
întreprins nimic pentru demararea lor. Și atunci, pe
bună dreptate, se întreabă aceștia : măsurile și terme
nele stabilite au fost adoptate doar formal, pentru a
se răspunde la scrisoare și a se bifa că sesizarea lor
a fost rezolvată 1
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Unități turistice și prestatoare de servicii la Siănic-Prahova
Renumită din cele mai vechi
timpuri, datorită exploatărilor de
sare, localitatea Siănic-Prahova,
situată la 40 kilometri de Ploiești,
într-o zonă de un pitoresc aparte,
a devenit tot mai solicitată și pen
tru îngrijirea sănătății oamenilor
muncii. Baza de tratament de aici
este recomandată in afecțiunile de
astm bronșic și reumatism.
La dispoziția oamenilor muncii
din orașul-stațiune și a oaspeților
săi — aflăm de la președintele
cooperativei de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor, Mari
ana Plăiașu — se află 40 de unități
de diverse profiluri, printre care o
cantină-restaurant, o secție de ră
coritoare, un laborator de cofetă
rie, o secție de prestări servicii. De
asemenea, există un complex tu
ristic cu spații de cazare în camere
confortabile.
Rezultatele bune obținute pînă
acum de lucrătorii celor 40 de uni
tăți cooperatiste îndreptățesc în
crederea că și în viitor ei se vor
preocupa cu sporită atenție de asi
gurarea unei aprovizionări bune a
populației și a turiștilor, oaspeți ai
stațiunii.

Concurs de grafică pe tema economiei
în scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei și pentru
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii la C.E.C. cit mai sugestive,
Casa de Economii și Consemnațiuni, în colaborare cu
Uniunea
art știlor plastici organizează. cu
prilejul
„Săptămînii economiei"
1988, cea de-a XX-a ediție a con
cursului de afișe cu tema : „Avan
tajele economisirii Ia C.E.C.".
Concursul este deschis
tuturor
participanților. membri sau ne
membri ai U.A.P.
Lucrările pentru concurs se vor
prezenta în formatul 70 X 100 cm,
numai cașerate
și vor fi astfel
realizate încît să permită tipărirea
lor în maximum șase culori.
Pentru cele mai bune afișe. Casa
de Economii și Consemnațiuni acordă următoarele premii :
— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere
de 5 000 de lei ;
— Premiul II : un libret de eco

nomii cu dobîndă, cu o depune
re de 3 500 lei ;
— Premiul III : un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere
de 2 000 lei ;
— Două mențiuni constînd în li
brete de economii cu dobindă, cu o
depunere de 1 500 de lei fiecare.
în vederea acordării premiilor,
afișele vor fi selecționate de către
un juriu format din reprezentanți
ai Uniunii artiștilor plastici și ai
Casei de Economii și Consemna
țiuni. Casa de Economii și Con
semnațiuni își rezervă dreptul de
a tipări unele dintre afișele pre
miate.
Pentru lucrările prezentate la
concurs pe care le va achiziționa
Casa de Economii și Consemna
țiuni se vor plăti drepturile legale
de autor.
Afișele pentru concurs se vor
expedia pînă la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa:
Casa de Economii și Consemna
țiuni. București, Calea Victoriei nr.
13. Afișele se vor preda împreună

cu un plic închis pe care se va
menționa același moto, înscris și
pe spatele afișului. în plic se va
introduce o coală de hîrtie pe care
se vo' menționa, de asemenea, mo
toul înscris pe spatele afișului,
precum și numele, prenumele și
adresa exată a e autorului.
Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza cu prilejul „Săp
tămînii economiei" — 25—31 oc
tombrie 1988 — o expoziție în care
vor fi prezentate afișele selecționa
te de juriul concursului.
Afișele care nu ap fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala
C.E.C. in maximum 15 zile de la
deschiderea expoziției.
Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate în maximum
10 zile de la închiderea acesteia.
Lucrările neridicate în limitele
acestor termene nu vor fi păstrate.
Informații suplimentare privind
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul 13 38 14/185-181.
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PENTRU RECOLTE MARI ÎN ANUL VIITOR
LA SEMĂNAT — viteze sporite, lucrări

de cea mai bună calitate!
CONDIȚIILE FAVORABI
LE DIN ACEASTĂ TOAMNĂ
SĂ FIE PUSE PE DEPLIN ÎN
VALOARE. După ploile din ulti
ma perioadă pămintul se pregătește
ușor, iar semănatul poate fi făcut
mai repede și mai bine decit in alți
ani. La Institutul de meteorologie și
hidrologie se apreciază că in urma
ploilor din luna septembrie
solul
s-a umezit pe adincimea de 40—60
cm. în funcție de zonă, exceptind
Oltenia, unde a plouat mai puțin.
Prin urmare, sămința poate fi
încorporată în pămînt reavăn, asigurîndu-se astfel încolțirea, rapi
dă și răsărirea uniformă a plan
telor. Tinîndu-se seama de aceas
tă particularitate, specialiștii reco
mandă ca. după premergătoarele
timpurii, unde s-au efectuat arături
de vară, pregătirea solului germina
tiv să se facă printr-o lucrare ușoa
ră, pentru a nu se pierde apa din
sol. Terenurile ce se eliberează acum
de culturile tîrzii trebuie arate ime
diat, pentru ca solul să se poată
așeza. în mod obligatoriu, plugul
trebuie să fie urmat de grapă, spre
a se asigura o mărunțire perfectă a
pămintului.

STADIUL LA ZI AL LU
CRĂRILOR. Potrivit datelor fur
nizate de Ministerul Agriculturii,
pină in seara zilei de 21 septembrie
au fost însămînțate 524 130 hectare
cu diferite culturi de- toamnă, ceea
ce reprezintă 15 la sută din supra
fața planificată. Din această supra
față 193 860 hectare au fost semănate
cu orz — 31 la sută din prevederi.
Dacă ne referim la zona a doua
agricolă, unde însămînțările urmea
ză să se încheie pină la 1 octombrie,
rezultă că lucrările sînt mai avan
sate în județele Bacău. Mureș. Su
ceava. Gorj, Botoșani, Satu Mare și
Neamț. în aceste județe realizările
sînt cuprinse între 25 și 32 la sută din
prevederi. Suprafețe cu mult sub po
sibilități au fost însămînțate în jude
țele Sălaj. Brașov, Hunedoara. Caraș-Severin și altele. întrucît ne
aflăm în ultima decadă a lunii sep
tembrie, în toate județele trebuie să
se lucreze intens la însămînțarea
griului și orzului, respectîndu-se cu
cea mai mare răspundere normele
de calitate. Cum sint respectate aceste cerințe ? Este obiectul anche
tei noastre, întreprinsă in unități
agricole din județele SUCEAVA,
SATU MARE și MEHEDINȚI.

VITEZELE ZILNICE DE LU
CRU - RESPECTATE ÎN
TOCMAI I Ih JUDEȚUL SUCEA
VA au fost însămînțate 12 800 hec
tare din cele 45 800 hectare prevă
zute în plan. De la direcția agri
colă județeană am fost infor
mați că. în această toamnă, con
dițiile sînt favorabile pentru semă
nat, umiditatea în sol fiind optimă.
Pentru încheierea lucrărilor la ter
menul stabilit au fost prevăzute vite
ze zilnice, care asigură terminarea arăturilor pină la 25 septembrie, a
pregătirii patului germinativ pină pe
27 septembrie și încheierea semăna
tului pînă la 1 octombrie. „Acum ne
preocupă in mod deosebit eliberarea
rapidă de resturi vegetale a terenu
rilor ce urmează să fie însămînțate
— ne spune inginerul Mihai Cozmanciuc, director adjunct al direcției
agricole. De aceea, înainte de a in
tra la semănat, fiecare solă este ve
rificată de comisia comunală pentru
însămințări. Aceasta deoarece în
anii trecuți cele mai mu'lte greutăți
le-a creat pregătirea necorespunză
toare, în unele locuri, a patului ger
minativ. însămînțările se fac sub
stricta supraveghere a inginerilorșefi din cooperativele agricole, care

sint ajutați de șefii secțiilor de me
canizare și ai fermelor vegetale și
de tehnicienii cu chimizarea'
.
*
Urmărim cum se desfășoară însămințările in unități din consiliul
agroindustrial Verești. încă de la
sfîfșitul săptăminii trecute s-a în
cheiat semănatul orzului pe toate
cele 430 hectare planificate. Dumi
nică însă a plouat, lucrările fiind
reluate luni la amiază. Cum hotăritoare este eliberarea terenului
de culturile premergătoare, se acțio
nează cu forte sporite la recoltarea
cartofilor. „în următoarele zile o
parte din forțele mecanice folosite
la recoltat vor deveni disponibile și
le vom putea utiliza la însămințări
— ne spune inginerul-șef al . consi
liului agroindustrial, tovarășul Gheor
ghe Beldiman. în acest fel. viteza
zilnică planificată va fi depășită cu
mult, astfel că pînă la 1 octombrie

vedesc că și in condițiile mai ane
voioase ale acestei zone — de citeva
luni fără precipitații — prin buna
organizare a muncii, folosirea cu
randament maxim a tractoarelor și
semănătorilor, exercitarea unui con
trol permanent și exigent, prezența
în tot cursul zilei a cadrelor tehnice
în cimp. ritmul la semănat poate
crește simțitor în fiecare unitate și
fermă, pe tot cuprinsul județului.

PRETUTINDENI - NUMAI
LUCRĂRI
DE
CALITATE,
PENTRU REALIZAREA DEN
SITĂȚII OPTIME DE PLANTE.
Executarea tuturor lucrărilor din
fluxul tehnologic al insămințării
griului și a orzului la un inalt nivel
agrotehnic reprezintă o cerință obli
gatoriu de realizat în fiecare unita

Ancheta „Scînteii“ în unități agricole
din județele Suceava, Satu Mare și Mehedinți
vom încheia semănatul griului în
condiții optime de calitate. Semăna
tul culturilor cerealiere se face sub
stricta supraveghere și îndrumarea
competentă a specialiștilor din fie
care unitate agricolă".
Și in JUDEȚUL SATU MARE,
după întreruperea însămînțărilor de
terminate de ploile căzute în ultima
vreme, lucrările au fost reluate pe
un front larg. Ca atare, s-a încheiat
semănatul plantelor furajere pe cele
15 570 hectare, principalele forțe
fiind concentrate acum la insămințarea orzului și griului. Pînă la 21
septembrie, pe ansamblul județului
au fost însămințate 25 170 hectare cu
diferite culturi de toamnă. în con
siliile agroindustriale Moftin, Ardud. Negrești, Odoreu. Tiream, Tășnad, Satu Mare. Valea Vinului au
fost însămînțate cele mai mari su
prafețe cu orz.
Pînă în seara zilei de 21 septem
brie, in unitățile agricole din JU
DEȚUL MEHEDINȚI au fost însă
mînțate 5 570 hectare cu diferite
culturi de toamnă, reprezentînd 8 la
sută din. suprafața prevăzută. Că
lucrările pot fi mult intensificate o
demonstrează rezultatele cooperați»
• vei agricole din Oprișor — consiliul
agroindustrial Recea. Aici urmează
să se insămînțeze 210 hectare cu fu
raje. 100 hectare cu orzoaică, 200
hectare cu orz și 1 680 hectare ; cu;.->
griu; Este posibilă incadrarea lucră
rii in perioada optimă ? „Noi am în
cheiat însămînțarea plantelor fura
jere, orzoaicei și orzului — ne pre
cizează Nicolae Vilcea, inginerul-șef
al unității. De miercuri am început
din plin semănatul griului . Cele
1680 hectare au fost aproape egal
repartizate pe cele 8 ferme de cimp.
La fel s-a procedat și cu forțele
mecanice. întreaga cantitate de sămință necesară pentru ziua respec
tivă se aduce încă de la ora 5
dimineața în cîmp. Semănătorile in
tră in lucru, după un obligatoriu re
glaj la capătul solei. în jurul orei
7,30 și se muncește pînă Ia lăsarea
întunericului". Se pot insămînța in
numai 8 zile cele 1 680 hectare cu
griu ? Cadrele tehnice răspund afir
mativ. Și chiar ne conving că se
poate acest lucru. în prima zi. cu
cele 14 semănători, s-au insămințat
210 hectare, cu 21 hectare mai mult
fată de cit s-a prevăzut in seara
precedentă. Și aceasta pentru că s-a
luat un substanțial avans la pregă
tirea terenului și semănătorile au
lucrat efectiv aproape 13 ore. în ziua
respectivă, la C.A.P. Vinători viteza
la semănat a fost depășită cu 7 hec
tare ; la C.A.P. Drincea — cu 11
hectare, iar la C.A.P. Punghina —
cu 6 hectare. Sînt exemple care do-

te agricolă, nivelul viitoarei recolte
de cereale păioase fiind direct de
terminat de aplicarea cu strictețe a
normelor tehnice si de calitate sta
bilite. De calitatea arăturii, a pre
gătirii patului germinativ, a semă
natului propriu-zis și, nu în ultimul
rind, de calitatea semințelor depin
de în mod hotărîtor realizarea den
sității de plante prevăzute, ceea ce
reprezintă prima și cea mai impor
tantă garanție pentru obținerea de
recolte cit mai mari. Iată de ce.
prezenta in cimp, in mijlocul meca
nizatorilor, a specialiștilor și a ce
lorlalte cadre de conducere din uni
tățile agricole este acum deosebit de
necesară pentru a se asigura îndru
marea competentă si controlul în
tregii activități la semănat. Multe
secvențe de muncă probează că in
această privință se acționează cu
răspundere și exigență.
împreună cu directorul S.M.A.
Gruia, din JUDEȚUL MEHEDINȚI,
ne oprim în citeva unități din acest
consiliu agroindustrial, unde orzul
va ocupa 1 380 hectare, iar griul —
3 200 hectare. La cooperativa agri
colă din Pristol se acționează la
arat, pregătit terenul și la semănat.
Lipsa umidității din sol face ca te
renul să se lucreze anevoios. Dar in
ginerul-șef al unității. Maria Cîrlig,
nu admite să se intre la semănat
pină nu se convinge că solul a fost
bine mărunțit și s-a Pregătit Un bun
pat germinativ, uniform. De aceea,
străbate cu pasul terenul, cere să Se
mai facă o trecere cu tăvălugii „agresivi", pentru a se sparge toti bo
lovanii. Merge apoi în urma semă
nătorilor, verifică dacă se respectă
viteza de înaintare indicată. Faptul
că aici s-a pregătit teren in avans.

în mai puțin de două zile și jumă
tate s-a încheiat semănatul orzului.
De acum s-a trecut la însămînțarea
griului, lucru care, in condițiile
menținerii vitezei de 15 hectare zil
nic pe o semănătoare, se va încheia
in mai puțin de 8 zile. La coopera
tiva agricolă Pătulele II. semănatul
orzului se desfășura pe ultimele
hectare. Facem un sondai in mai
multe locuri. S-au respectat intocmai
adincimea de semănat si densitatea
de boabe pe metru pătrat. încă din
cursul nopții au fost montate insta
lațiile de irigat pentru a se aplica
și o udare, astfel ca răsărirea să fie
uniformă și cit mai rapidă.
Și in multe unități agricole din
JUDEȚUL SUCEAVA se manifestă
răspundere sporită pentru calitatea
lucrărilor la semănat. Ne-am con
vins, printre altele, la C.A.P. Ve
rești. Aici, inginerul-șef suprave
ghează direct semănatul, ceea ce
este de natură să asigure respecta
rea parametrilor calitativi ai lucră
rii : densitatea de 600 boabe germinabile pe metru pătrat, uniformita
tea adîncimii de încorporare și se
mănatul fără greșuri. Tot aici reți
nem calitatea deosebită a seminței
folosite : 80 la sută din cantitatea
de sămînță fiind din categoria bio
logică Superelită si 20 la sută — Elită.
Dintre cele 6 cooperative agricole
din consiliul agroindustrial Verești,
cooperativa agricolă Dumbrăveni are
de semănat cea mai mare suprafa
ță — 1 018 hectare, din care 813 hec
tare cu griu. De aceea și concentra
rea de forțe mecanice este aici mai
mare. Notăm insă aici, ca o iniția
tivă demnă de urmat, utilizarea di
ferențiată a utilajelor de pregătit
terenul in funcție de planta premer
gătoare. Astfel, discurile grele din
dotarea secțiilor de mecanizare Ve
rești. Siminicea si Zvoriștea sînt
folosite în funcție de necesități. Anume. pe tarlalele ce au. fost culti
vate cu cartofi, unde acest fel de
disc permite pregătirea terenului
fără a mai fi nevoie de arătură.
Cu deosebire sint de menționat
măsurile luate pentru ca încă de la
semănat să se asigure condiții pen
tru realizarea densității stabilite. în
acest scop, la cooperativa agricolă
Zvoriștea, semănătorile SUP-29. cu
brăzdare îndesite, au fost echipate
cu tăvălugi netezi, ușori, ceea ce
duce la nivelarea mai bună a solu
lui. La celelalte semănători SUP-29.
de tip mai vechi, o dată cu indesirea brăzdarelor s-a făcut și echipa
rea lor cu rinele dispozitive specia
le. tot in scopul realizării unei mai
bună nivelări a solului după semă
nat. Să impune precizarea că toate
piașinile de semănat din întregul^
bonsiliu agroindustrial aii fost dota
te cu asemenea dispozitive, ceea ce
asigură o calitate superioară însămințărilor.
Redactorii și corespondenții
„Scînteii"

La culesul strugurilor,
muncă intensă
în unități viticole din județul Argeș
O lucrare prioritară în această pe
rioadă o constituie recoltarea stru
gurilor. în acest scop, in coopera
tivele agricole cu profil viticol, din
județul. Argeș, sint stabilite grafice
de cules și livrare. De la inginerul
Dumitru Calu. directorul întreprinde
rii de vinificație, am reținut că, din
inițiativa comitetului județean de
partid, comandamentul special con
stituit recent pentru coordonarea lu
crărilor de sezon a stabilit și mâsuTile de asigurare a forțelor necesare
recoltării strugurilor. Atenție deose
bită se acordă mai ales in unitățile
specializate care au deficit de forță
de muncă. Problema nr. 1 o consti
tuie intensificarea culesului în func
ție de coacere. S-a stabilit să fie re
coltate si livrate la fondul de stat și
vinificație 450 pină la 500 tone stru
guri pe zi. In ultimele zile, grafice
le de recoltare au fost depășite in
multe dintre unități.
Un raid întreprins prin unitățile
viticole ale județului ne-a permis să
consemnăm citeva aspecte ale aces
tei activități. Asociația viticolă Su
seni deține 235 hectare. Datorită bu
nei organizări a muncii, cit și hărni
ciei culegătorilor, zilnic graficele sint
depășite, fapt ce va conduce in final
la scurtarea cu cel puțin o săptâmină
a campaniei de recoltare. „Cu toa
te că sintem într-o zonă cu deficit
de forță de muncă — spune ing.
Gheorghe Găină, directorul asocia
ției — datorită măsurilor întreprinse
de organele județene de partid și
agricole, ne putem desfășura activi
tatea in condiții normale.
Zilnic
avem la cules circa 4 000 elevi din
Pitești, care se intrec in a aduna cît
mai multi struguri. Ținind seama că
activitatea crește in intensitate, este
mare nevoie acum ca întreprinderea
de transport local Pitești, care de alt
fel ne-a sprijinit pină acum destul
de mult, să sporească numărul de
bene basculante pentru ca recolta să
nu rămină peste noapte in cimp“.
Secvențe edificatoare pentru mo
dul temeinic de organizare a ac
tivității înregistrăm și la asociația
viticolă din Topoloveni, cu o supra-

față de vii pe rod ce însumează 400
hectare. Și aici se află, de diminea
ța pină seara, la cules, în două
schimburi, 5 000 de elevi. Producția
curge neincetat spre Ceritrul de vi
nificație Topoloveni, cit și pentru
consum in stare proaspătă. De re
ținut și o inițiativă locală valoroa
să: aceea a stațiunii de mecaniza
re a agriculturii de a adapta 26 uti
laje agricole pentru transportul stru
gurilor spre locurile de depozitare
și prelucrare.
Printr-o muncă bine organizată se
remarcă și fermele conduse de in
ginerii Gheorghe Mărășoiu. Florian
Roșu și Aurel Bahrim, de la între
prinderile agricole de stat Leordeni
și Costești și Stațiunea de cercetări
viticole Ștefănești.
Facem in final și o paranteză pen
tru a reține modul cum au fost so
luționate problemele legate de asi
gurarea forței de muncă și a mijloa
celor de transport al produselor. Amănunte ne-a furnizat Maria Vintilă, secretar al comitetului jude
țean de partid : „Pornindu-se de la
accentul aparte pus pe folosirea for
ței de muncă existente in unități —
adică a cooperatorilor si lucrătorilor
permanenți — s-a stabilit ca la fie
care fermă agricolă cu deficit de
forță de muncă să fie repartizată o
unitate industrială sau cu profil
neagricol din apropiere.
care să
sprijine unitatea respectivă in pe
rioada recoltării. Cei din viticultură,
de exemplu, beneficiază de aportul
școlilor din care 18 000 de elevi parti
cipă zilnic la cules. De asemenea, co
mandamentul județean hotărăște zil
nic numărul mijloacelor de trans
port și locul unde să fie ele trimi
se cu prioritate. în felul acesta se
asigură nu numai un indice superior
de utilizare a acestora, ci și preluarea
neîntreruptă a producției". Mențio
năm, de asemenea, că activiștii de
partid și de stat sint detașați in te
ren, avind ca sarcină prioritară
asigurarea bunei desfășurări a cu
lesului.

Gheorghe C1RSTEA
corespondentul

„Scînteii"

In aceste zile, colectivul întreprinderii de panouri
electrice din Alexandria este puternic mobilizat pen
tru a livra beneficiarilor interni, la termenele prevă
zute, producția contractată : echipamente pentru auto
matizarea proceselor tehnologice, aparataj electric de
joasă tensiune ș.a. în perioada care a trecut din acest
an, au fost expediate importante cantități de echipa
mente de comandă și distribuție pentru instalații de
foraj, panouri de comandă și automatizări pentru
grupuri electrogene de 630 kW, instalații de automa

Cum se înfăptuiește programul de motfernizare a sectoarelor calde ?

0 experiență care ar putea fi un model
Fără sectoare calde bine puse Ia punct, moderne, dotate cu in
stalații și utilaje de înaltă productivitate, care să asigure ritmic, în ,
condiții de calitate semifabricatele necesare fabricației, producția de
utilaj petrolier, minier, mașini-unelte, utilaje complexe din nomen
clatorul întreprinderii „1 Mai“ Ploiești ar fi de neconceput. Iată de ce,
ținind seama de importanța pe care o are întreprinderea în realizarea
unor programe prioritare ale economiei naționale și exportului, per
manent in centrul atenției acestui colectiv au stat dezvoltarea, moder
nizarea și implementarea unor tehnologii avansate la cele trei noi
turnătorii puse in funcțiune, în ultimii 3—4 ani, prin forțe proprii. Pen
tru că, trebuie spus de la bun început, turnătoriile de oțel, fontă și
neferoase din întreprindere constituie un model de organizare și func
ționare. acestea fiind în prezent printre cele mai moderne turnătorii
din țară. O multitudine de realizări tehnice demonstrează aceasta. Care
sint ele ? Să dăm cuvîntul specialiștilor, oamenilor muncii din această
reprezentativă întreprindere prahoveană.

de lucru remarc deosebita atenție ce
o acordă fiecare cadru tehnico-ingineresc sau miner realizării unui de
ziderat esențial in creșterea produc
ției de cărbune in condițiile minei
noastre : reducerea timpului de sta
ționare a complexelor mecanizate de
mare productivitate, folosirea lor in
tensivă, la int'reaga capacitate. Sint
cunoscute preocupările noastre in această privință ; mă refer la orga
nizarea in subteran a unor ateliere
de întreținere a utilajelor, la reci
clarea într-un timp scurt a multor
complexe. Dar iată că datorită cău
tărilor asidue. înaltei calificări și
pregătiri profesionale a minerilor, a
specialiștilor, gindirii lor novatoare
s-a putut pune la punct o nouă me
todă modernă, deosebit de eficientă
pentru repunerea in funcțiune a com
plexelor mecanizate : rotirea pe loc,
in abataj, a secțiilor complexului.
Timpul de reciclare a complexului
se reduce în acest fel cu 50 la sută,
iar consumul de manoperă și chel
tuielile de producție — cu peste 60
la sută. La fiecare complex .rotit"
se ciștigă suplimentar 7 500 tone de
cărbune. Este unul dintre exemplele
care demonstrează hotărirea colecti
vului nostru de a spori productivita
tea muncii și a atinge într-un timp
cit mai scurt nivelul planificat al
producției de cărbune".
Rămineri în urmă se înregistrează
de asemenea la minele Livezeni, Dilja, Aninoasa și altele, ceea ce gre
vează asupra realizărilor de ansam
blu ale combinatului. Fără îndoială,
căile de acțiune pentru eliminarea
neajunsurilor manifestate in activi
tatea productivă sint cunoscute și
sint stabilite măsuri tehnico-organizatorice menite să asigure folosirea
mai bună a forței de muncă, stabi
lizarea noilor încadrați, perfecționa
rea organizării muncii în subteran,
utilizarea intensivă a capacităților

de producție. întărirea ordinii și dis
ciplinei la toate locurile de muncă.
Acum, este de datoria organelor și
organizațiilor de partid, a organelor
colective de conducere de a mobiliza
toate forțele in vederea înfăptuirii
punct cu punct, a programelor de
măsuri prevăzute pentru creșterea
productivității muncii și a produc
ției de cărbune cocsificabil.
Un alt important obiectiv al mine
rilor din Valea Jiului este imbunâtățirea calității cărbunelui. Reduce
rea procentului de steril în cărbu
nele extras și a umidității lui ar
duce la creșterea producției și scă
derea cheltuielilor materiale din
subteran pînă în preparațiile de căr
bune.
în prezent,
doar întreprinderea
minieră Bărbăteni obține Însemnate
bonificații pentru încadrarea in pro
centele planificate, livrind chiar căr
bune de calitate mai bună decit cea
prevăzută. Se apropie de prevederi
colectivele minelor Dîlja și Vulcan,
dar sint depășite, în special Ia ce
nușă, procentele planificate la mi
nele Lupeni, Paroșeni, Livezeni,
unde se motivează că in condițiile
folosirii în mare măsură a comple
xelor mecanizate nu se poate alege
și elimina sterilul in abataje. Dar
așa cum sugerează tovarășul Dumi
tru Braborveanu. geolog-șef la mină
Vulcan, prin Îmbunătățirea activită
ții geologice și luar’ea probelor de,
deterrrțjnare a conținutului, dă cenu-'
șă din .fiecare zână 'sg po’t dirija mai
bine lucrările1 min’ifere și abatajele
mecanizate spre Straturile' cu conți
nut mai redus de'steril, eVitînd zo
nele puternic faliate.
La minele cu mecanizare extinsă,
dar și la celelalte, se cer insă res
pectate cu mai multă strictețe măsu
rile stabilite incă de acum cițiva am,
și anume intensificarea claubajului
la suprafață, separarea fluxurilor de
evacuare a cărbunelui de cele ale
sterilului, depunerea poditurii în

ții lucrează la îmbunătățirea con
structivă a instalației de realizare
a placării bimetalice, urmărindu-se
modificarea soluției de încălzire a
suportului de oțel cu gaz prin în
călzirea cu inducție. Domeniul prattic nelimitat de aplicare a acestei
metode, deosebit de modernă și eficientă și care conduce la economi
sirea unor însemnate cantități de
metale neferoase, constituie cel mai
puternic argument în favoarea pre
luării și generalizării in cit mai
multe întreprinderi din economie.

Și totuși posibilitățile

ră din alte turnătorii, norii grei de
nu sînt pe deplin
Un argument: Produse
praf, piesele turnate puse laolaltă cu
valorificate...
modele. Eliminarea acestor „neca
de nivel mondial
zuri" adșseori intîlnite în multe
...Drppt
dovadă, două dintre cele
Pe inginerul Aurel Bogățoiu, di
turnătorii din țară se datorează unor
trei turnătorii, respectiv turnătoria , :
preocupări consecvente care au fă
rectorul sectoarelor calde, cu toate
de oțel și cea de neferoase, nu luapelurile telefonice repetate ale to
cut ca mai mult de jumătate din ocrează la capacitatea proiectată. In
varășului Gheorghe Ionescu, mem
perații să se execute mecanizat sau
ce privește turnătoria de oțel, aceas- . I
bru al consiliului oamenilor muncii,
automatizat. Dintre soluțiile tehnice
ta se datorează aprovizionării in saladoptate, inginerul Aurel Bogățoiu
nu l-am găsit in birou. L-am intilturi cu oxigen. Deși ritmul la tur- ,i
ne prezintă citeva, cu precizarea că
nit Ia linia mecanizată de turnat pie
nare este cel înscris în graficele de
„tot ce vedeți este realizat prin ese grele și mijlocii, unde, împreună
producție, planul la producția fizică
I
fort propriu, prin autodotare". Să
cu , maistrul Florian Nicolescu, pu
de piese turnate nu este Îndeplinit.
începem, ne spune interlocutorul, cu
nea la punct ultimele amănunte
Explicația
oferită
de
conducerea
sec

cele două jlinii mecanizate dotate cu
tehnice privind turnarea unui nou
ției: „Nu primim oxigen de la Com-,
uscatoare de forme electrice’ și’ la
lot ae ^ămorțizoare de pulsație .'de
binatul petrochimic Brazi, fapt pen- ■
la țîornpele de noroi. O piesă sfe ’ care vprtl' Mofebi amestecul pe bază
tru care, la..curățătorie se lucrează’''’
de rășini’ turanice cu âmeSțec ,cțe
rică» cjj. p .geometrie deosebit, dș com-,
monofosîat de aluminiu și’ pulbere ni cu mult Stio capacițâte". Așa se șî '
plexă, pe care puțini metaltirgiști
explică faptul că zeci și sute de se
din lume se încumetă a o turna.
de magnezită. Apoi, la cuptoarele emifabricate turnate se aflau depozi
lectrice de elaborare a oțelului am
— Mai executați și alte semifabri
tate în afara halei, urmînd, așa cum
introdus comanda electronică. Iar in
cate turnate de o asemenea comple
ne-au spus interlocutorii, să fie re
ce privește turnătoria de neferoase
xitate 7
introduse,
contra fluxului de fabri
— unde practic nu se mai toarnă in
— Desigur. Varietatea formelor șl
cație, la operațiile specifice de cu
amestec
—
s-au
introdus
mașini
de
a dimensiunilor pieselor turnate, des
rățătorie în momentul în care vor
turnat centrifugal cu ax vertical și
tinate să echipeze utilaje care lu
primi oxigenul.
orizontal și mașini de turnat sub
crează la presiuni foarte mari și in
Și nu este singurul aspect ce de
presiune, ceea ce a condus la re
condiții climatice deosebite, cum sînt
monstrează că in sectoarele calde
ducerea consumului de aliaje nefe
arborii cotiți, corpurile pompelor de
mai
sînt încă destule lucrări de re
roase cu peste 50 la sută. Mai con
noroi si agregatelor de cimentare,
zolvat. în zona cuptoarelor cu arc
cret. ca urmare a acestor tehnolo
corpurile, capacele pentru preveni
electric, noxele se simt, și incă bine.
gii noi, în primul semestru din atoare de erupție ș.a., ne înscrie in
Motivul ? Instalația de ventilație își
cest an întreprinderea a înregistrat
tre puținii producători din lume în
tot așteaptă rezolvarea de mai bine
un consum mai mic cu 500 g pe
acest domeniu. De aceea, locul de
de doi ani. în ce privește turnătoria
tona de oțel aliat cu nichel, eco
prestigiu dobîndit ne obligă să per
de neferoase, „un adevărat labora
nomisind deci circa 45 tone fero
fecționăm continuu tehnologiile de
tor
metalurgic", cum o numea primaliaje de nichel, iar pierderile prin
elaborare și turnare, să aplicăm cele
topitorul Constantin Dima, se impun
rebut la corpurile amortizoare de
mai moderne procedee. Sigur, aceas
grăbirea realizării proiectului și
pulsații și la arborii pompelor de
ta implică, pe lingă eforturile de
execuția instalației de ventilație. Și
noroi s-au redus cu peste 80 Ia
gindire și inovație tehnică, crearea
în turnătoria de fontă mai sînt pro
sută.
unor condiții optime de muncă, pro
bleme tehnice nerezolvate. Faptul că
iectarea și execuția unor instalații
au fost executate două instalații de
de Înaltă productivitate menite să
Pe cînd generalizarea
turnat în forme vidate nu înseamnă
asigure creșterea coeficientului de
că multe din operațiile manuale ce
unei tehnologii
scoatere, eliminarea pe cît posibil
se execută încă aici nu pot fi în
a rebuturilor.
locuite.
găsindu-se soluții moderne
deosebit de eficiente ?
Fără să intrăm deocamdată în apotrivite. Ca să nu mal vorbim că
mănunte, cele afirmate de interlo
Placarea bimctalică prin brazare
un procent ridicat de rebut se dato
cutorul nostru se susțin dintr-un
și turnarea centrifugală constituie o
rează nerespectării disciplinei tehno
început prin imaginea de ansamblu
prioritate tehnologică pe plan națio
logice, abaterilor de la disciplina
muncii.
a turnătoriei. Liniile de formare și
nal. Poartă marca întreprinderii plodezbatere, posturile de lucru de la
ieștene, este rodul căutărilor unui
★
curățătorie, întregul flux de turna
colectiv de muncitori și specialiști
Din discuțiile pe care le-am avut
îndrumați de maistrul principal spe
re este complet mecanizat. Ca și
cu cadre de conducere din întreprin
cialist Constantin Drăgulin și con
cum aceste utilaje abia au fost mon
dere, cu membri ai consiliului oame
stă in placarea cu bronz a altor
tate. Senzația este că ne aflăm in
nilor muncii, ai comitetului de „
metale. în ce privește placarea cu
partid
am înțeles că in fața acestui
tr-o secție de prelucrări mecanice.
bronz pe aluminiu, aceasta consti
colectiv stau sarcini deosebite în
Nicăieri nu am văzut munții de zgutuie o noutate mondială. In prezent,
ceea ce privește execuția unor semi- :
prin această tehnologie se poate pla
fabricate turnate din oțel, fontă și
ca orice suprafață dreaptă, sferică,
neferoase de bună calitate, in con’
cilindrică, la interior și exterior.
dițiile' reducerii consumurilor de eAvantajele procedeului sint ușor
nergie și feroaliaje și, în mod deose
de demonstrat. Astfel, o bucșă lagăr
bit, de nichel, crom, molibden, stade la mașinile de haldat, folosite
niu. materiale care se asigură din
în minerit, cintărea in variantă cla
import cu mari eforturi financiare.
sică 64 kg de bronz. înlocuirea sa
subteran. Acolo unde se iau măsuri
Tocmai de aceea, este mai mult de
cu alta bimetalică presupune un con
concrete, in acest sens, rezultatele
cit necesar ca acțiunile și măsurile
sum de bronz de numai 10 kg. în
nu se lasă așteptate. La întreprin
cuprinse în programele de moderni
locuirea sferelor de bronz cu alte
zare a fluxurilor de producție și a
derea minieră U.rioani, de exemplu,
le din oțel și placarea lăcașurilor
tehnologiilor de elaborare să fie per
din luna iunie s-au luat măsuri și
de
articulație
la
excavatoarele
mari,
manent urmărite și aplicate la ter
stabilit responsabilități precise pe
utilizate,
de
asemenea,
in
industria
sectoare și brigăzi in vederea îmbu
menele stabilite. Aceasta cu atit mai
minieră conduc la reducerea con
mult cu cit întreprinderea „1 Mai"
nătățirii activității geologice și con
sumului pe o singură articulație cu
ducerii corecte a lucrărilor de pre
din Ploiești, prin sectoarele calde de
914 kg bronz. La acestea să mai acare dispune, prin experiența dogătire a noilor fronturi de lucru,
dăugăm
că,
in
întreprindere,
mai
bindită, este chemată să asigure o
prin extinderea exploatării stratului
mult de 85 la sută din bucșele și
gamă largă de semifabricate turnate
3 la sectorul I de producție, alegerea
lagărele fabricate sint bimetalice. Și
șistului vizibil in toate abatajele ca
din oțel, fontă și metale neferoase și
incă un amănunt : după această teh
pentru multe alte întreprinderi din
meră ș.a. Așa se face că, dacă in
nologie
in
prezent
se
execută
pis

semestrul 1 procentul de cenușă de
industria constructoare de mașini și,
toane, corpuri de pompă de noroi,
în mod special, din cadrul centrale
pășea cu 3 la sută prevederile, in
repere
pentru
utilaje
miniere
și
con

lor industriale de utilaj petrolier, de
prezent minerii din Uricani se înca
strucția
de
mașini.
utilaj
chimic și alimentar, de utilaj
drează in norma planificată, ceea ce
Avind în vedere marile avantaje
minier și mașini de ridicat.
are efecte pozitive asupra produc
economice ale metodei, posibilitățile
ției de cărbune și a calității masei
Gheorghe IONIȚA
miniere extrase.
ei de generalizare in multe sectoa
Pentru ca reușita să fie deplină
re ale economiei, specialiștii unităIoan MARINESCU
este necesar insă ca și în uzinele de
preparare a cărbunelui să se valori
fice la nivel superior, cu inaltă efi
cientă, producția brută de cărbune
livrată de unitățile miniere. în acest
TIMIȘ : Locuințe noi pentru oamenii muncii
scop, se impun respectarea strictă
a disciplinei tehnologice, funcționa
în zonele Dorobanți, Kogălniziaș, Deta, Jimbolia și din alte
rea la parametri ridicați a tuturor
ceanu și Lunei din Timișoara s-au
centre muncitorești și agroindus
instalațiilor de concentrare în mediu
dat in folosință mai multe blocuri
triale, prevăzute cu acoperiș și indens și a mașinilor de zețaj, care
de locuințe, care conferă o nouă
velitoare de țiglă, care contribuie
sint locurile „cheie" pe fluxul de
înfățișare unor cartiere muncito
la eliminarea’ infiltrațiilor de apă
obținere a cărbunelui pentru cocs.
rești ale municipiului, unde se află
Asigurindu-se o bună aproviziona
la nivelurile superioare, se remar
concentrate importante unități in
re tehnico-materială, finalizind in
că printr-o arhitectonică indivi
dustriale. După cum aflăm de la
bune condiții acțiunea de comple
Trustul antrepriză generală de
dualizată, imbinind liniile moder
tare a efectivelor de mineri, promoconstrucții-montaj Timiș, zestrea
ne cu elementele tradiționale loca
vînd cu mai mult curaj tehnologiile
urbanistică a așezărilor din aceas
le. Proiectele elaborate de institu
înaintate de exploatare și experiența
tă parte a țării a sporit de la
tul județean de proiectări asigu
unităților fruntașe, in condițiile in
începutul anului cu 2 000 aparta
ră o distribuire mai rațională a
staurării la fiecare loc de muncă a
unui climat de ordine și disciplină
mente, cărora pînă la 31 decem
spațiilor din apartamente, iar prin
desăvirșite, de puternică angajare
brie li se vor adăuga alte 2 000 de
folosirea de noi panouri exterioa
muncitorească, minerii Văii Jiului
locuințe aflate în prezent in stadii
re, din prefabricate, realizate după
își pot spori substanțial contribuția
Avansate de finisare. Noile blocuri
o concepție originală, se asigură o
la preșterea producției de cărbune
de locuințe puse la dispoziția oa
izolație termică cu 50 la sută îm
cocsificabil.
menilor muncii din reședința ju
bunătățită față de normativele ac
dețului, precum și din Lugoj, Bu
Sabin CERBU
tuale. (Cezar Ioana).
corespondentul „Scînteii"

Cărbune mai mult, de calitate superioară!
(Urmare din pag. I)

tizare și control pentru centrale electrice de termoficare. precum și aparataj destinat automatizării multor
tehnologii din domeniul agriculturii, planul la pro
ducția fizică fiind îndeplinit integral. Datorită moder
nizării fluxurilor și tehnologiilor de fabricație a
crescut simțitor calitatea produselor fabricate.
In imagine : Aspect de muncă din secția echipare
electrică, unde formația de muncitori condusă de
Marin Gherghiceanu finalizează montajul unor pa
nouri de automatizări. (Eugen Dichiseanu).
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In învățămîntul politico-ideologic - continuă

CEA DE-A Xl-A EDIȚIE A FESTIVALULUI
INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

racordare la realitățile producției
Ca formă organizată a muncii
politico-educative, care are drept
scop înarmarea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii cu obiectivele
și telurile politicii interne si inter
naționale ale partidului și statului
nostru, cu orientările, ideile și
tezele cuprinse in opera teore
tică și practică a secretarului
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, învătămintul po
litico-ideologic se va desfășura in
noul an de studiu sub semnul anga
jării ferme a tuturor oamenilor
muncii de a transpune neabătut in
viată obiectivele si sarcinile cuprin
se în Tezele din aprilie — program
de muncă pentru partid, pentru
popor. Pînă la începerea noului an
de învătămînt politico-ideologic au
mai rămas puține zile. Cum se des
fășoară pregătirile pentru buna lui
organizare 7 Iată tema unui sondaj
efectuat în județul Mureș.
„Pentru noi — ne spune tovarășul
Gheorghe Gozaru, directorul cabi
netului județean pentru activitatea
ideologică și politico-educativă —
fiecare an de studiu începe cu o analiză a desfășurării invățămintului
politico-ideologic in anul precedent,
în care reliefăm atît experiența bună
conturată în cercurile din județ, cit
Si minusurile semnalate. Anul pre
cedent a relevat, bunăoară, că, acolo
unde organele de partid nu s-au im
plicat direct în desfășurarea invătămîntului politico-ideologic (lăsînd
totul pe seama propagandiștilor),
cursurile desfășurate nu și-au atins
decît partial
obiectivul
propus.
Drept care, în noul an sîntem pregă
tiți să realizăm un control mai ri
guros în acest sens.
în pregătirea noului an de învățămint politico-ideologic, la între
prinderea „Prodcomplex" din Tirgu
Mureș, secția de propagandă a co
mitetului municipal de partid a
organizat, cu secretarii adjuncți
cu propaganda. consfătuirea cu
tema : «Învățămîntul politico-ideolo
gic — principală formă de educare a
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, modalitate eficientă
de antrenare a acestora la realizarea

sarcinilor economico-sociale». Con
sfătuiri similare au avut loc și în
celelalte orașe ale județului. Un alt
fapt : pe lingă reactualizarea cu ma
teriale de propagandă (planșe, gra
fice etc.) a tuturor punctelor de in
formare Si documentare, biblioteci
le municipale si orășenești — și cu
deosebire secția social-politică a bi
bliotecii județene, care are sediul
chiar la cabinetul județean pentru
activitatea ideologică și politico-educatiVă — sînt pregătite să ofere,
în timp scurt, bibliografii tematice
sau orientative în cele mai actuale
probleme din domeniile economiei,
ideologiei, de propagandă si altele".

au fost selecționați numai din rindul cadrelor cu munci de răspundere
pe linie de partid și administrativă
— oameni stimați, respectați si buni
specialiști la locul lor de muncă.
Mai mult, propagandiștii au fost pre
gătiți în așa fel incit fiecare curs să
prilejuiascâ nu doar simple expu
neri (urmate de cel mult două-trei
coreferate), ci dezbateri vii, antre
nante, la care, folosind din plin ma
terialele auxiliare — planșe, grafice,
cifre ilustrînd realizările, dar si nerealizările combinatului —, să parti
cipe cea mai mare parte a cursanților. Pentru a realiza acest lucru,
noi am experimentat cu bune rezul

însemnări din județul Mureș
...Și acum, o subliniere de la com
binatul „Azomureș" din Tirgu Mu
reș. unitate reprezentativă a chimiei
românești, unde aflăm că, datorită
exigentei cu care este privită aici an
de an desfășurarea învătămîntului
politico-ideologic și racordării cursu
rilor și a întregii activități politicoeducative la realitățile directe ale
producției, în perioada care a trecut
din acest an, colectivul combinatului
a produs și livrat pe adresa partene
rilor externi, în plus fată de sarci
nile de plan, îngrășăminte chimice,
melamină și alte produse în valoare
de peste 170 milioane lei. „Din ex
periența de pînă acum — preciza to
varășul Aurel Cosma, secretarul co
mitetului de partid din combinat —
am ajuns la concluzia că succesul
acestei forme de pregătire politică
depinde în mare măsură și de mo
dul în care sint structurate cercurile
de învătămînt. Este necesar să se
tină seama de profesiile oamenilor
și de specificul fiecărui loc de mun
că. La noi vor funcționa. în viitorul
an de învătămînt, un curs pentru
cadrele de conducere, două cercuri
pentru studierea Statutului partidu
lui și alte 58 cercuri în cadrul orga
nizațiilor de partid. Propagandiștii

tate folosirea «colectivelor muncii
politice de la om la om», constituite
pe lingă fiecare organizație de bază,
cu sarcini specifice fiecărui loc de
muncă. Faptul de a fi acționat zil
nic, ceas de ceas. în rîndul colecti
velor de oameni ai muncii
ne-a
ajutat să cunoaștem mai bine pro
blemele producției, ceea ce a făcut
ca. ulterior, dezbaterile din cadrul
învătămîntului politico-ideologic să
se desfășoare în cunoștință de cauză.
Așa vom proceda și in noul an de
învătămînt".
Preocupări asemănătoare, ce ex
primă, în fapt, grija pentru reali
zarea unui invătămînt politico-ideo
logic aplicat la nevoile producției,
au evidențiat numeroși
propagan
diști cu care am stat de vorbă. Lă
cătușul loan Rad, șef de echipă, pro
pagandist la organizația de bază nr.
16, de la secția electrocalorice a în
treprinderii „Electromureș" din Tirgu
Mureș, este unul dintre ei, „La gru
pa unde sint propagandist (alcătuită
din 30 de lăcătuși și doi șlefuitori)
— ne spune el — cursanții diferă nu
numai ca virstă, ci și ca pregătire
profesională. Prin specificul profe
siei mă aflu permanent între oa
meni. De aceea am ales o metodă

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

Există artiști-interpreti — este
drept, nu multi la număr — pentru
care actul comunicării muzicale se
constituie într-o adresare pe cît de
firească, de spontană, pe atît de
captivantă, de emoționantă, chiar
seducătoare. Atunci
cind însă
acest tip de comunicare este ge
neros intretinut de o expresie no
bilă. iradiantă, se poate vorbi de
un veritabil har artistic ce mar
chează zone alese ale spiritului.
Sînt reflecții pe care. în mod fi
resc. le determină aproape fiecare
apariție în concert a tînărului vio
loncelist sovietic Aleksandr Rudin,
mult apreciat. în anii din1 urmă,
atît de publicul bucureștean, cît și
de cel din numeroase alte orașe ale
tării.
In mod evident. întregul arsenal
de mijloace violoncelistice apare
aici drept un complex de elemen
te, în egală măsură diferențiate și
pertinente, ale acestei emoționan
te adresări. Fermitatea tonului —
mă gîndesc la prima parte a „Con
certului în do major" de Haydn —

în curînd, în orașul Toplita
se va da în folosință o nouă și
modernă casă a culturii și crea
ției „Cintarea României". Poate
că și acest fapt a contribuit la
organizarea, în prima parte a
lunii septembrie, de către Con
siliul Central al U.G.S.R., a unei
tabere de creație, la care au
luat parte 50 de artiști plastici
amatori din toate județele tării
și din București. Vernisajul ex
poziției. care a avut loc la-, în
chiderea taberei, a relevat fru
musețea și valoarea unor opere
de artă — sculpturi în lemn,
picturi, grafică, metaloplastie
— care cuprind o largă arie te
matică, avînd ca izvor de inspi
rație noul peisaj toplitean. viata
și munca oamenilor locului. O
parte din aceste creații îsi vor
găsi locul în noul așezămînt de
cultură. (Nicolae Șandru).

al tradiției

pierea picturii lui Ghiată de realismul lucid al
scrierilor lui Liviu Rebreanu sau de poezia lui
Octavian
Goga. Filiația
aceasta îsi are originile
în însăși' existenta coti
diană a țăranilor oe care
i-a studiat atît de atent
cu ocazia tîrgurilor săptămînale in multe din ți
nuturile străbătute. „L-au
atras, sublinia George Oprescu. acele subiecte in
care își găsea expresia
atavismul lui de țăran
oltean,
moștenitor
al
unor experiențe infinite,
saturat de emoțiile pe
care le lăsaseră in sufle
tul strămoșilor și al lui
propriu viata de la tară,
cu aspectele ei puțin nu
meroase. dar atît de tipi
ce și pline de umanita
te".
Ecourile artei țăranilor
de care pictorul s-a sim
țit întotdeauna legat au
constituit doar punctul
de plecare al unei arte
care se dezvăluie pe de-o
parte ca o sinteză a unei
îndelungate tradiții, iar
pe de alta ca o contri
buție de o tulburătoare
originalitate.
Mesajul plin de poezie
și forță al compozițiilor
lui Ghiață, inspirate de
viata satului românesc,
și-a aflat izvorul și în
armoniile sale coloristice
de mare rafinament, in
scăpărările de smalt ale
brunurilor și rosurilor
telurice, în liniștea visă
toare a violeturilor. S-au
adunat aici, intr-o uimi
toare sinteză, simțul coloristic al pictorilor de
frescă, al anonimilor olari, al țesătoarelor de
scoarțe si al meșterilor
picturii pe sticlă. Obîrșia
sa autentic țărănească a
determinat, desigur, re
zistenta la influenta cu
rentelor și ideilor trecă
toare. A rămas pină la
capăt el însuși, realizînd
o artă cu un profil pro
priu. cu un sunet dis
tinct in pictura româ
nească.
De la peisajele cu son
de sau tîrgurile de di
mensiuni
monumentale
ale începutului la micile
piese colorate ale ulti

tura cunoscutului „Concert în re
major pentru pian si orchestră" de
Haydn, situație in care, cu o stră
lucire sonoră estompată, pianul
este literalmente încadrat sonori
tății de ansamblu, și nu detașat
față de aceasta.
Este meritul indiscutabil al mem
brilor Orchestrei de cameră a Fi
larmonicii din Tg. Mureș —, colec
tiv condus de maestrul de concert
Sandor Laszlo — de a fi secundat
cu promptitudine evoluția protago
nistului. Si chiar dacă
prezenta
„Concerto-ului grosso in la maior,
op. 6 nr. 1", de Hăndel, a fost jus
tificată doar din punct de vedere
formal, și nu calitativ (alături de
alte neglijente, prezenta pianului
în această lucrare a fost cu totul
neadecvată), cele „Două intermezzi
pentru ansamblu de corzi" de
George Enescu, precum și cele „Pa
tru schite" destinate aceleiași for
mații de compozitorul Boldizsar
Csykî au fost realizate în spiritul
unei juste coordonări camerale.

Dumitru AVAKIAN

Discurile -cronică
Pentru această săptămînă a. marii
sărbători
a
muzicii românești,
„maratonul" melomanilor de lâ o
sală de concerte, de spectacole la
alta este un fapt obișnuit. In
cea de-a cincea zi, de exemplu, la
ora 17, in Studioul de concerte al
Radioteleviziunii, avea loc reci
talul violonistului sovietic Maxim
Fedotov (la pian, Alexandr Ardakov), laureat al concursurilor in
ternaționale „Paganini", „Viotti",
„Ceaikovski", in care era. cuprinsă
și celebra Sonată in sol minor „Tri
lul diavolului" de Tartini. La
dra 18, la Opera Română începea
spectacolul cu „Aida" de Verdi, in
care aii evoluat : Sanda Sandru
(Aida) — impecabilă tehnică, inte
ligență in dozarea firelor dramati
ce, Pompei Hărășteanu (Ramfis) —
o voce remarcabilă, interpretare
echilibrată, sugestivă. Dan Zancu
(Regele) — prestanță, limpezime,
Lucia Cicoară-Drăgan, Nicolae Urziceanu, Nicolae Andreescu. Elena
Simionescu, alături de tenorul so
vietic Mihail Muntean, artist al po
porului al U.R.S.S., care a făcut
demonstrația unei exersate tehnici
prin care poate să scoată în relief

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Zbor deasupra unul cuib de
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Con
trabasul — 18 ; (sala Atelier) l
Clovnii — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75. Ateneul Român) : Festivalul
Internațional „George Enescu". Edi
ția a Xl-a.
Orchestra de cameră
„Quodlibet Musicum". Dirijor : Aurelian-Octav Popă. Soliști : Dan Atănasiu, Aurellan-Octav Popa, Ion IvanRoncea, Iancu Văduva — 17 ; Concert
coral. Corul Filarmonicii „George
Enescu". Dirijor : Valentin Gruescu.
Corul Filarmonicii de stat din ClujNapoca. Dirijor : Cornel Groza — 20
• Opera Română (13 18 57) : Lacul
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare
pierdută — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) s
Noapte bună, mamă — 19,30
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ne ținutul
Mehedințiului natal. Găsea aici ar
monia de forme și culori
care-1 îndemnau în mod
constant să-și exteriori
zeze emoțiile. Relieful
blind al peisajelor, varie
tatea lor domoală și nesfirșită l-au orientat de
timpuriu spre un studiu
atent al naturii. In peisa
jele din Tirgu Jiu și zona
Mehedinți, de exemplu, a
regăsit planurile cuprin
zătoare, liniile
precis
conturate care-i plăceau
atît de mult. Spațiile
profund articulate
pe
care ochiul său le-a con
templat îndelung l-au
incitat prin frumusețea
lor
senină.
In
fata
unor asemenea motive
pictura sa a devenit mai
limpede, mai diferenția
tă. Realizase de timpuriu
contactul cu oamenii din
ținutul său natal, dar re
venise, după
perioada
pregătirii de specialitate,
îmbogățit de experiențe
artistice, simțind mai adinc fibrele tainice care-1
legau de o întreagă tra
diție. Nu numai aspecte
le specifice Mehedintiului și mai tîrziu ale Gorjului. dar și imaginile
din Transilvania, de la
Miercurea-Ciuc,
Rupea
sau Sighișoara, peisajele
din împrejurimile Pietrei
Neamțului, ținutul natal
al soției sale, oferă pri
vitorului de azi prilejul
de a reconstitui, e ade
vărat fragmentar, un univers artistic organic
închegat. Așa cum s-a
cristalizat ea de-a lungul
anilor, arta lui Ghiață re
flectă tot ceea ce pare a
păstra esența spirituali
tății românești. „Ceva
stăruie,
colturos si abrupt. in pictura sa. ceva
de efort îndelung și elaborat și așa se face că
sub sprinteneala liniilor
și sub jocul vopselei pic
torul trădează o moște
nire care purcede si se
adună în el, din tărina si
cerul plumburiu a unei
părți a acestui pămint"
scria în 1943 Zaharia
Stancu. Exegezele critice
au subliniat, de altfel,
de-a lungul anilor, apro

nu a atins niciodată limitele cris
pării. conferind relief dinamic si
proportionalitate structurală de o
inefabilă, atractiozitate. Nu este ca
zul să cauți la Rudin o obedientă
adecvare stilistică, dar vei găsi, de
fiecare dată, un adevăr muzicalartistic de o noblețe cuceritoare,
cu o rostire intimă, ce atinge cele
mai discrete zone ale spiritului ;
iar aceasta chiar dacă atit inter
pretul, cît și ascultătorul își împart,
arareori, plăcerea de a savura în
sine anume sonorități generoase.
Realizarea Allemandei din „Suita
îh re major" de Bach, oferită în
supliment publicului, a demonstrat
faptul că arta lui Rudin se poate
situa La nivelul ideatic al unei
adresări muzical-poetice pe cît de
rafinate, pe atît de autentice. Fie
că minuieste arcușul, fie că se
așază la pian — și este posibil că
în viitor Rudin va ridica bagheta
dirijorală — interpretul arată
aceeași firească nevoie de comuni
care : o face cu o discreție uimi
toare atunci cînd abordează parti

calitățile glasului, prin care poate
împlini o partitură de mare an
vergură, cum este aceea a lui Radames. Un spectacol la care „vedetă"
a fost și orchestra, energic condusă
de Alexandru Samoilă din R.S.S.
Moldovenească, tînărul dirijor propunind uneori neașteptate nuanțe,
ritmuri. In fine, la ora 20, la Ate
neul Român, Orchestra de cameră
a Filarmonicii „George Enescu"
colabora cu chitaristul venezuelean
Alirio Diaz (cel care cu citeva zile
în urmă, intr-un recital, a cucerit
publicul interpretînd, printre alte
le, însorite piese de Albeniz, Lau
ro. Barrilos), pentru ca la Sala,
mică a Palatului să evolueze, tot
la aceeași oră, cvintetul praghez,
iar la Sala mare a Teatrului Na
țional, colectivul teatrului „Fanta
sio" din Constanta, in regia
lui
Oleg Danovski, să depene minu
natul spectacol, plin de culoare,
de grație — „Cenușăreasa"...
Vn „maraton" deci pentru cei
care, pe cît posibil, vor să fie mar
tori ai evenimentelor festivalului.
Dar cum practic hu poate fi cu
prins totul, trebuie să remarcam

excelenta participare a Casei de
discuri „Electrecord", împlinind do
rința publicului prin realizarea
discurilor-cronicâ. Pentru că,
in
fiecare seară, in sălile festivalului
se imprimă, iar a doua zi sint gata
discurile recitalurilor, concertelor...
Un total de 10 discuri, un efort
considerabil care de fapt se adau
gă altor surprize — după cum ne
spunea directorul artistic al Casei
de discuri „Electrecord", muzicolo
gul Daniela Caraman-Fotea : intre
altele, o nouă formulă de prezen
tare a Integralei stereo a lucrărilor
enesciene — în patru
variante
grafice, cu. un catalog și o intro
ducere
aparținind
lui
George
Sbârcea —, lansarea unui nou disc
al „Madrigalului", cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de activitate...
Astfel, chiar dacă recitalul lui Diaz
nu a putut fi ascultat, chiar dacă
nu s-au mai găsit bilete la concer
tul. dirijat de Francoise Legrand —
există discuri-cronică. Documente
ale festivalului, fidelă oglindă a
faptelor de artă.

Smaranda OȚEANU

TOPLIȚA: Tabără
de creație plastică

Mesajul mereu actual
Dincolo de subiectivi
tatea inerentă a creato
rului, dincolo de judecata
vremii sau de încărcătura
de legendă care le aure
olează de multe ori. cele
mai valoroase lucrări ale
patrimoniului nostru na
țional aduc și astăzi mățturii pline de sensibilita
te asupra umanului. Ele
sînt, dincolo de subiectul
concret, mărturii ale unor sensibilități care au
închis, in spațiul lor, me
reu altfel, noi experiențe
de viață, care au fixat în
teritoriile tăcute ale cu
lorii revelatoare mărturii
despre om, făcind pe de
plin posibilă conturarea
noțiunii de timp și spa
țiu românesc. Imaginile
create de Petrașcu, Pallady, Șlrato, Ressu, Iser,
Ștefan Dlmitrescu, Steriadi. Ghiață, Țuculescu,
Catargi aduc și azi pri
vitorului nu doar simple
armonii de linii și culori,
ci mai ales specificul pe
care pâmințul românesc
l-a conferit acestor ar
monii. Patrimoniul nos
tru artistic cuprinde nu
meroase exemple care își
păstrează pentru artiștii
contemporani, pentru noi
le generații de iubitori ai
artei
un
rol formativ
mereu actual. Sint ade
vărate modele de înaltă
spiritualitate, modalități
de a transpune in imagi
nea artistică realitățile
pe care le-au oferit pămîntul românesc și oa
menii săi. Valorificarea
largă a acestui valoros
patrimoniu, incepută o da
tă cu radicalele transfor
mări inaugurate și in
cultura românească de
cel de-al IX-lea Congres
al partidului, a deschis
drumul
prețuirii
unor
creații în care recunoaș
tem, la un înalt nivel ar
tistic, autenticitatea vie
ții spirituale a poporului
nostru,
fizionomia
lui
morală. Exemplele cele
mai strălucite ale artei
noastre au cunoscut de
altfel în ultimele două
decenii prețuirea pe care
o merită cu adevărat.
Sint exemple care măr
turisesc restabilirea legă
turii profunde cu marea
tradiție a artei românești,
o înțelegere adîncă a ei,
a sensibilității pentru cu
loare, tipică și excepțio
nală în arta noastră, a li
rismului cald, viu, echili
brat ce învăluie atenția
specială acordată omului.
Printre acești creatori, a
căror artă a cunoscut o
deplină prețuire în ulti
mele decenii, se află și
Dumitru
Ghiață.
Pic
torul — de la a cărui
naștere a trecut un secol
— a rămas toată viața același admirator al pămintului românesc. A fă
cut parte, alături de Pe
trașcu, Pallady,
Șirato,
Iser, Tonitza, Ștefan Dimitrescu, Bunescu, Ca
targi, Țuculescu, din stră
lucita pleiadă de artiști
care s-au afirmat pe de
plin între cele două
războaie mondiale. A știut
să realizeze însă conflu
ența a ceea ce era mai
viu și legat de omenesc
din arta românească și din
cea universală. S-a dez
voltat organic și susținut,
ți-a aflat o viziune și un
stil propriu.
Ghiață a iubit cu pasiu

de lucru pe cît de simplă, pe atît de
eficientă. Aceea de a discuta (îna
inte cu două-trei zile de organizarea
fiecărei dezbateri, fără a perturba
producția) cu mai multi oameni pro
bleme vizind modernizarea produc
ției. reducerea consumurilor mate
riale sau alte aspecte care au tan
gență cu tema dezbătută. Bunăoară,
dacă vorbeam de calitate, problema
o raportam direct la om sau chiar
la secție. Procedînd astfel în mod
repetat, am ajuns la stadiul cînd
dezbaterile (Ia care, fără a exagera,
participă de fiecare dată 10—15
cursanți) să fie eficiente, antrenante
și să aibă continuitate. Cum noi. cei
de la «Electromureș», beneficiem de
tot ce este necesar pentru a realiza
o activitate bună și în acest dome
niu, așa vom proceda și în viitorul
an de învătămint politico-ideologic".
„Deși temele teoretice recomanda
te au importanta lor si ele trebuie
bine aprofundate — preciza, la rîn
dul ei. tovarășa Carolina Cioloca,
propagandistă la organizația de bază
nr. 14 de Ia secția cablaje a acele
iași întreprinderi — ne-am pregătit
în așa fel incit, în noul an de învățămjnt, să fie asigurată o eficiență
ridicată. Ne-am propus ca pe baza
dezbaterilor organizate cu cei 70 de
cursanți să aducem contribuții cît
mai mari la economisirea materiilor
prime Si a materialelor, perfecțio
narea fluxurilor tehnologice Si creș
terea, pe această bază, a productivi
tății muncii. Pentru creșterea efi
cientei învătămîntului propun însă
ca, cel puțin de două ori pe an. dez
baterea unor teme mai deosebite să
fie realizată cu aportul direct al
unor lectori de specialitate ai cabi
netului județean pentru activitatea
ideologică și politico-educativă".
Concluzia 7 Una singură : atît aprecierile de mai sus, cît și consta
tările noastre de la fața locului ates
tă că in județul Mureș noul an de
învătămînt politico-ideologic se va
desfășura sub cele mai bune auspicii.

Comunicare muzical—poetică

melor perioade este ace
lași drum. „Iar tot acest
univers se iscă dintr-o
artă a culorii cu adevă
rat excepțională. Cînd am
realizat un mic docu
mentar despre pictura
noastră — scria Eugen
Schileru — am fixat lu
mina proiectorului asupra
uneia din pinzele mare
lui meșter care e Dumi
tru Ghiață. Straturile de
culoare erau cristaline ca
lacrima. Și se succedau
ca straturile unui limpe
de giuvaer, se transfor
mau în gemă cum nu se
intîinplă decit la cei mai
mari meșteri".
Deosebita sensibilitate
pentru
culoare a lui
Ghiață se regăsește în
întregul ei intr-o temă
care l-a pasionat cu de
osebire de-a lungul ani
lor : florile. Așezate in
ulcele de o nobilă sim
plitate. florile modeste,
și ele o austeră simpli
tate, capătă o vibrație
amplă. Ele atestă capa
citatea de a surprinde
ineditul si suavul in cea
mai obișnuită ternă, păstrîndu-și peste ani, in
tactă. capacitatea de a
emoționa. „Am
pictat
florile
—
mărturisea
Ghiață — în ulcele de lut
meșterite de olarii noș
tri. Dacă aș fi trăit în
Franța, bunăoară.
le-aș
fi pictat probabil în vase
de Sevres. De pe alte
meleaguri nu am luat
însă decît ceea ce-mi
trebuia ca să-mi lărgesc
orizontul si să văd mai
limpede frumusețile noas
tre".
Indiferent de tema abordată — atît în peisa
je. în marile, cunoscutele-i compoziții cu țărani,
ca si în flori — Ghiață a
îmbogățit lexicul plastic
al artei noastre cu noi
forme de expresie, le-a
asociat cu fondul ireduc
tibil al tradiției si sen
sibilității românești. „De
la Luchian încoace, scria
Corneliu Baba, cred că e
cel mai autentic pictor
român prin
simplitatea
rafinată a stilului si a
paletei".

Marina PREUTU

y

• Teatrul de comedie (16 64 60) «
Preșul — 19
• Teatrul GiuleștI (sala Majestic.
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satific-muzical „C. Tănase" (15 56 78, sala Savoy) : Mi se
pare că mă-nsor — 19 ; (grădina
Boema) : Varietăți pe portativ — 1»
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) ; Cintă, ciocirlie 1
— 18

• Duelul î FEROVIAR — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori : VOLGA — 15;
17; 19
• Cucoana Chirița : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17: 19
• Să-ți vorbesc despre mine : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
__
• Artista, dolarii și ardelenii : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Concurs : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : COSMOS
.
I; w ■
o
laniii •PÎ 54 9S) SJ-"’»;- tt:"13:,â5ft7’; 19
• Ztmblțl, vă rog Ț'TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20
.
• Viață și film t GRIVITA (17 08 58)
• Nelu : SCALA (11 03 72) — 9; 11;
— 15,45; 18; 20
13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT (45 31 70)*
*
• Lovitură fulgerătoare t GRIVITA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30
(85 77 12) — 9; 1.1; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Statueta
schimbată :
STUDIO
• Păstrează-mă doar pentru tine :
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
•
Johan
Strauss,
regele
neîncoronat
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15;
al valsului: UNION (13 49 04) — 9;
17; 19
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Agentul straniu : LIRA (31 71 71) —
• Pedeapsă amlnată : VIITORUL
9; 11,30; 14; 16,30; 19, la grădină —
(10 67 40) — 15; 17; 19
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
• Tentația : GLORIA (47 46 75) — 9;
17; 19
lil; 13; 15: 17; 19, AURORA (35 04 66)
• Novăceștii î FEROVIAR (50 51 40) —
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. la grădină —
9; 11; 13, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13
19,45

cinema
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Calitatea practicii studenților in perspectiva
calității pregătirii viitorilor specialiști
Sub impulsul orientărilor și cerin
țelor de însemnătate majoră formu
late de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în cuvîntareâ rostită la marea adu
nare populară de la Timișoara cu
prilejul deschiderii anului de învă
țămînt 1988—1989,
unitățile școlii
noastre de toate gradele elaborează
cuprinzătoare și minuțioase progra
me de măsuri pentru transpunerea
în viață a tuturor obiectivelor re
liefate de conducătorul partidului și
statului nostru ca fiind hotărîtoare
pentru perfecționarea întregului învățămînt românesc, pentru sporirea
contribuției sale specifice la ridica
rea nivelului de cultură al întregu
lui popor, la modernizarea produc
ției și a muncii, la dezvoltarea cer
cetării științifice, pentru creșterea
valorii sale în formarea patriotică și
revoluționară a noilor generații. în
acest proces unitar și dinamic, care
generează o efervescență creatoare,
stimulativă la nivelul fiecărui colec
tiv didactic, unitățile invățămintului
superior ocupă un loc de prim or
din datorită mai cu seamă înaltului
lor potențial de creație, resurselor
materiale și spirituale remarcabile
care le situează în avanposturile re
voluției științifice și tehnice contem
porane, receptivității lor sporite la
exigențele
complexe,
superioare
răsfrînte de întreaga dezvoltare a
societății românești asupra sistemu
lui de formare și de perfecționare a
cadrelor. Ca atare, rectoratele și de
canatele, organizațiile de partid și asociațiile studențești, senatele uni
versitare și consiliile profesorale au
stabilit principalele direcții de ac
țiune in noul an de invățâmînt,
structurează prioritățile, ordinea in
dispunerea obiectivelor modernizării,
evidențiază și pun in valoare contri
buția tuturor factorilor din învăță
mîntul superior pentru mai strinsa
conlucrare a acestuia cu unitățile de
cercetare științifică și cu cele pro
ductive, așa cum cu claritate și
pregnanță a subliniat secretarul
general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîntarea rostită recent la Timișoara:
„Este necesar să asigurăm o împle
tire mult mai strinsă a invățămintului cu știinfa; cu producția, pentru
că numai printr>-o conlucrare strinsă
intre aceste sectoare de activitate se
va asigura înfăptuirea neabătută a
mărețelor programe de dezvoltare
generală a patriei noastre".
Concepute și desfășurate In aceas
tă amplă perspectivă, eforturile fac
torilor de răspundere din învăță
mîntul superior sînt concentrate mal
cu seamă pe direcția pregătirii de
fond, temeinice, multilaterale a tu

turor studenților, în chiar procesul
participării lor eficiente, prin activi
tatea de z( cu zi, la aplicarea în via
tă a programelor de integrare cu
cercetarea și producția elaborate la
nivelul fiecărei facultăți. De aceea,
între alte perfecționări de esență în
registrate acum în orizontul întregu
lui învățămînt superior, practica pro
ductivă a studenților se organizează
și se desfășoară într-o concepție
nouă, mai bine corelată cu exigențe
le pregătirii de calitate, cu răspun
derile sporite asumate de organele
universitare, așa cum o atestă și ex
periența Academiei de studii econo
mice din București.
în lumina exigențelor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
in
struirea practică a studenților se rea
lizează, acum, pe baza prevederilor
planurilor de învățămînt îmbunătă
țite, în mod unitar, pentru toți stu
denții, prin adoptarea unor modali
tăți specifice pe forme de învățămint, specializări și ani de studiu.
Ea se efectuează deci pe întreaga
durată a pregătirii, în toți anii de
studiu și se încheie prin susținerea
examenului de diplomă.
Pentru învățămintul' superior eco
nomic, instruirea practică a studen
ților se realizează pe trei secvențe:
practică tehnico-economică; practică
de specialitate; practică de cercetare
științifică. In cadrul practicii tehnico-economice, în prima parte a stu
diilor, se realizează cunoașterea pro
ceselor de producție din industrie, agricultură, comerț și din alte dome
nii de activitate, urmînd ca practica
de specialitate, care se realizează în
anii II și III de studii, să permită
studenților cunoașterea și însușirea
lucrărilor specifice specializării, efectuarea unor lucrări independente
cu grad de dificultate progresiv, care
urmăresc punerea in valoare a cu
noștințelor însușite la
pregătirea
teoretică, precum și a aptitudinilor
pentru meseria aleasă. Practica de
specialitate devine astfel o practi
că interdisciplinară. In cadrul prac
ticii de cercetare științifică, studen
ții anului IV, sub Îndrumarea cadre
lor didactice, realizează contracte de
cercetare, elaborează lucrări de spe
cialitate, își definitivează lucrarea
de diplomă. Conținutul întregii in
struiri practice se stabilește
prin
programa analitică de practică, elaborată unitar pe anii de studii și
pe toată durata studiilor.
Pentru studenții economiști, apre
ciem că este necesară includerea în
programul de practică și a unor ope
rații ca: efectuarea de bilanțuri con
tabile, întocmirea de bugete de ve
nituri și cheltuieli la nivelul diferi
telor structuri organizatorice, reali
zarea unor analize-diagnostic, elabo

rarea planului de aprovizionare, rea
lizarea unor monografii ale unități
lor etc. Pe aceeași linie amintim și
necesitatea însușirii cît mai bune a
metodologiei de întocmire a cores
pondenței economice cu diverși
furnizori si beneficiari ai uhitătiibază de practică. De aceea, cînd eta
pa de practică nu coincide cu pe
rioadele de realizare a unor lucrări
de importanță fundamentală, conce
pem și aplicăm măsuri prin care stu
denții să poată cunoaște și aseme
nea lucrări, anterior elaborate, care
au o deosebită relevanță pentru pre
gătirea lor. In plus, pe lingă cunoș
tințele de specialitate, prevăzute în
programa de practică, fiecare stu
dent trebuie să fie îndrumat astfel
incit să înțeleagă activitatea între
prinderii ca un sistem complex inte
grator, în care fiecare compartiment
are o anumită funcție ce condițio
nează celelalte compartimente, direct
sau indirect.
Pornind de la analiza practicii prin
prisma statutului contractului econo
mic (potențat de curînd cu noi re
glementări prin Legea 3 din 1988),
considerăm că practica productivă
trebuie să aibă în vedere indicatori
concreți și obligatorii atît pentru in
stituția de învățămînt superior, cît
și pentru unitatea economico-socială
in care se desfășoară. Pentru aceasta
apreciem că trebuie acționat în direc
ția extinderii practicii angajate pen
tru că în felul acesta conținutul
practicii anuale dobîndește un carac
ter interdisciplinar, de integrare a
cunoștințelor însușite la toate disci
plinele. Studenții vor participa astfel
la efectuarea de lucrări complexe
care trebuie analizate și soluționate
din mai multe puncte de vedere
(tehnic, economic, juridic, psihologic,
sociologic etc.).
Iată de ce. la alegerea unităților
de practică avem in vedere ca aces
tea să fie dintre cele mai bine dota
te. cu rezultatele cele mai bune si
care să devină baze de practică per
manente. astfel incit între acestea
și instituțiile de învătămint superior
să se stabilească relații de colabo
rare pe multiple plariuri : cercetare
științifică, asistentă de specialitate,
perfecționarea personalului muncitor
etc. în acest sens, constituirea unor
baze de practică complexă, in care
îsi desfășoară activitatea studenții de
la mai multe institute, s-a dovedit o
măsură eficientă ce se cere extinsă
in viitor. In prezent, instruirea prac
tică a studenților din Învătămintul
superior economic este organizată si
se desfășoară în baze de practică
complexă cum ar fi uzinele „23 Au
gust", „Republica", I.M.G.B.. I.M.E.B.
si altele. în care studenții econo
miști, împreună cu viitorii ingineri

si constructori, rezolvă teme comu
ne de cercetare științifică sau acor
dă asistentă de specialitate.
Să amintim și faptul că. pentru
extinderea practicii interdisciplinare,
in planurile de învătămint ale stu
denților economiști au fost incluse
mai multe cunoștințe tehnice, iar in
cele ale studenților instituțiilor teh
nice și de construcții, mai multe cu
noștințe economice. Dar practica in
terdisciplinară poate fi extinsă și in
domeniul specialiștilor care vor lucra
în agricultura tării, prin realizarea
de activități comune de către studenti ai Institutului agronomic
„Nicolae Bălcescu" și ai Academiei
de studii economice, prin îmbinarea
corespunzătoare a cunoștințelor de
tehnologie a agriculturii cu cele
economice.
In noul an de invătămînt, up rol
Însemnat revine și unităților proprii
de practică ale institutelor de învă
tămînt superior : cabinete, labora
toare. ateliere, studiouri, in cadrul
cărora se cer extinse studiile de caz,
simulările, jocurile de întreprinde
re etc. Considerăm utilă și organi
zarea. de asemenea interdisciplinară.
in cadrul facultăților, a unor com
partimente funcționale încadrate cu
studenti. avînd structura organiza
torică si atribuțiile cit mai apropia
te de cele ale unităților economice,
astfel incit studenții să fie solicitați
să decidă în probleme specifice fie
cărui loc de muncă pe care aceștia
îl ocupă în cadrul compartimentului,
pe baza fie a unor date reale, fie a
unor modele cît mai apropiate de
situațiile concrete din întreorinderi.
Opinăm pentru ca studenții să ocupe
cit mai multe posturi atît de exe
cuție, cît si de conducere în cadrul
acestei organizări, ceea ce ar conferi
posibilitatea unei mai rapide inte
grări a viitorilor specialiști în pro
ducție. ar contribui la o adaptare
mai ușoară, la crearea unei viziuni
sistemice asupra problemelor cu care
se confruntă unitățile economicosociale.
Toate acestea relevă necesitatea
constituirii periodice a cadrului
adecvat, structurat la diferite nive
luri, în care să se schimbe opinii,
experiențe și în care toti factorii im
plicați să-și mărească contribuția lor
la buna organizare și desfășurare a
practicii studențești la nivelul exi
gențelor actuale.

Conf. univ. dr.
Tudor BARON
prorector,

Dr. Ionel SOCOBEANU
secretar șef al Academiei
de studii economice
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Adunarea cetățenească a locuitorilor comunei

VIZITA OF1CIAIĂ A PRIMUlUi-MINISTRU Al REPUBLICII

Treznea-Agrij, județul Sălaj

FEDERALE NIGERIA, VICE-AMIRALUL AUGUSTUS AIKHOMU

JHfttMU ADRESHĂ
TOVARĂȘULUI NICOUE CEMȘESCU
secretar general al

Partidului

președintele Republicii

Momentele înălțătoare, de emoționantă solemnitate,
generate de scrisoarea pe care ne-ati adresat-o, con
stituie pentru noi. locuitorii tineri și virstnici ai co
munei Treznea-Agrij, județul Sălaj, un nou și mi
nunat prilej de a reafirma, din adîncul inimilor, sen
timentele de aleasă recunoștință, dragoste și inaltă
prețuire fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent militant revolu
ționar și patriot înflăcărat, ctitorul strălucit al Româ
niei moderne, proeminentă personalitate a lumii con
temporane.
La acest vibrant ceas de mare sărbătoare, de
nețărmurită bucurie, ne facem cea mai inaltă îndato
rire de inimă și conștiință din a reafirma solemn că
tot ceea ce am înfăptuit, durabil <și măreț, în comuna
Treznea-Agrij și județul Sălaj in anii glorioși ce au
trecut de la istoricul Congres al IX-lea, perspectivele
minunate ce se deschid acum muncii și vieții noastre
vi le datorăm dumneavoastră, luptătorul comunist ale
cărui viată și activitate eroică, revoluționară repre
zintă pentru noi toți, pentru întregul popor român
simbolul suprem al dragostei față de neam și țară, al
slujirii neabătute a cauzei socialismului și comunis
mului pe pămintul scump al patriei. Manifestarea is
torică la care participăm astăzi, cu inimile vibrind de
intensă mindrie patriotică, constituie pentru noi, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o nouă
și concludentă dovadă a înaltului democratism al so
cietății noastre, a concepției dumneavoastră, profund
umaniste și revoluționare, de construire a socialismu
lui cu poporul și pentru popor, sub semnul generos al
dialogului viu, fertil și creator cu toate categoriile de
oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul țării.
Folosim acest prilej pentru a da expresie celor mai
alese sentimente de stimă și prețuire față de mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic
și savant de renume mondial, pentru contribuția de
mare însemnătate pe care o aduce la elaborarea și
înfăptuirea politicii partidului și statului, la dezvol
tarea multilaterală a științei, invățămîntului și cultu
rii românești.
Vă sintem adine recunoscători, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru atribuirea denu
mirii de Treznea-Agrij comunei noastre și a statu
tului de localitate-reședință a consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist, avînd convingerea
nestrămutată că această străveche vatră românească
va cunoaște, asemenea întregii țări, o continuă prospe
ritate și înflorire pe coordonatele civilizației socialiste.
Dacă fiii noștri cresc, învață și se formează astăzi
într-un climat de liniște, de bunăstare și pace, aceasta
se datorează preocupării dumneavoastră statornice
pentru ca tot ceea ce se înfăptuiește in patria noastră
să servească omului, ridicării continue a nivelului său
de trai material și spiritual, de cultură și civilizație.
Vor rămîne pentru totdeauna întipărite în conștiința
noastră caldele și generoasele dumneavoastră îndem
nuri, mult stimate și iubite tovarășe secretar general,
pe care ni le adresați de a face astfel incit grelele
jertfe pe care le-au dat locuitor ți comunei noastre in
lupta pentru libertate socială și independență națională,
pentru o viață mai bună să constituie un puternic
imbold pentru a ne spori contribuția la minunata

A

tura porumbului, a sfeclei
de zahăr, a florii-soarelui
și a soiei.
Am alcătuit o listă... în
frunte am consemnat cîmpurile de cercetare ale
stațiunii Lovrin, creatoare
a atitor soiuri valoroase, apoi pe cele ale Institutu
lui agronomic din Timișoa
ra cu rolul lor de stimula
re, in toată zona, a intere
sului pentru o agricultură
riguros
științifică.
Am
adăugat cele 43 de cimpuri
experimentale
coordonate
pe plan județean (Gotlob,
Variaș, Jimbolia,
Recaș,
Fibiș,
Sinandrei,
Făget,
Găvojdia și așa mai depar
te). Le-am consemnat apoi
pe cele care ființează de
mulți ani, cu tematici dic
tate de nevoile, particula
rizate, ale unor terenuri agricole pe care iși duc ac
tivitatea specialiști pasio
nați (ne gindim la ingine
rul loan Josu și la timpu
rile sale de experiență de
la C.A.P. Topolovățu Mare,
la experimentările zooteh
nice cu excelente rezultate
ale
inginerului
Nicolae
Rimneanțu de la I.A.S.

★

varășul Nicolae Ceaușescu, pentru
preocuparea sa statornică consa
crată dezvoltării armonioase, mul
tilaterale a Sălajului, asemenea tu
turor județelor și localităților pa
triei noastre.
Aceleași sentimente de aleasă
stimă și prețuire, de recunoștință
și deplină angajare au exprimat,
în cuvîntul lor. Margareta Goia, se
cretar adjunct al comitetului co
munal de partid, vicepreședinte al
biroului executiv al consiliului
popular comunal, Pamfil Pop,
profesor la școala cu clasele I—X,
Gherasim Lazăr, inginer-șef la
cooperativa agricolă de producție
Treznea, Nicoleta Iepure, secretar
al comitetului comunal al Uniunii
Tineretului Comunist, Luca Petrean, țăran cooperator, satul Trez
nea, Viorica Berar, profesor, direc
tor coordonator, Maria Pasca, ță
rancă cooperatoare,
cooperativa
din Agrij, Ileana Moldovan, Repu
tat în consiliul popular comunal,
Liviu Opriș, președinte al coopera
tivei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor.
Vorbitorii au adus un cald și vi
brant omagiu conducătorului iubit
și stimat al. partidului și al țării,
de numele căruia se leagă nemijlo
cit marile înfăptuiri ale poporului
nostru in perioada inaugurată de
cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.
Au fost relevate, totodată, suc
cesele înregistrate de locuitorii co
munei Treznea-Agrij, concretizate
în sporirea producțiilor agricole
vegetale și animaliere, în dezvol
tarea activităților de mică indus
trie, în construirea pe raza comu
nei a unui mare număr de case
noi, de obiective social-culturale.

Liebling, la altele și altele).
Și le-am însemnat pe harla
județului Timiș. Harta apare astfel împinzită de
punctele luminiscente ale
unei activități științifice
destinate creșterii, prin ex
perimentare și cunoaștere,
a randamentelor in agri
cultură, In ultimă instanță,
puzderia aceasta de punc
te poate fi privită ca o
constelație a unor conștiin
țe in care vibrează ardent
gîndul adevăratei și înaltei
meniri pe care o încredin
țează societatea noastră
specialistului din agricul
tură, omului în care >• s-a
învestit efortul unei solide
pregătiri profesionale pen
tru a-1 face apt să așeze
exploatarea resurselor pâmintului pe temeiul com
petenței științifice.
Discutăm, la C.A.P. Pe
riam, cu un astfel de agro
*
nom, inginerul-șef de fer
mă Marin Petrică. în fer
ma lui, în ultimii ani, s-au
obținut producții bune la
toate culturile agricole și,
cu totul excepționale, la
soia. Unii au fost dispuși
să pună faptul acesta pe
seama întîmplării. Cei care
îl cunosc știu însă că nici

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

România

★

Joi 22 septembrie a avut Ioc o
emoționantă adunare cetățenească,
cu semnificație istorică, a lo
cuitorilor
comunei
TrezneaAgrij, județul Sălaj, prilejuită de
prezentarea scrisorii tovarășului.
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, ca
răspuns la telegrama ce i-a fost adresată de aceștia în luna august.
Cei prezenți, în deplină unitate
de gînd și simțire, au primit cu
nețărmurită mindrie patriotică vi
brantul conținut al scrisorii, căreia,
din însărcinarea secretarului gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, i-a dat citire tovarășul
Constantin Olteanu, membru al
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român.
Intr-o atmosferă entuziastă, participanții la adunarea cetățenească
și-au manifestat totala lor adezi
une față de aprecierile, mobiliza
toarele îndemnuri, generoasele orientări și indicații date de condu
cătorul partidului, care au trezit
în inimile lor un puternic ecou re
voluționar, au aplaudat, ovaționat
și scandat îndelung, cu însuflețire
numele partidului și al secre
tarului
său
general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Luînd cuvîntul, tovarășa Maria
Ștefan, prim-secretar al Comitetu
lui județean Sălaj al Partidului
Comunist
Român,
președintele
consiliului popular județean, a re
afirmat sentimentele de nemărgi
nită dragoste și prețuire ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor
muncii din județ față de secretarul
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, to-

(Urmare din pag. I)
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laje de mare tehnicitate și comple
xitate.
în aceeași zi, oaspetele nigerian a
vizitat Centrul Național de Aeronau
tică. amenajarea complexă a riului Dîmbovița, ansamblurile viitoru
lui bulevard Victoria Socialismului,
precum și alte obiective social-edilitare, care ilustrează amploarea lu
crărilor de modernizare și înfrumu
sețare a capitalei țării noastre.
(Agerpres)

La invitația Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, o
delegație a Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar, condusă de tova
rășul Mâtyâs Szuros, secretar al C.C.
al P.M.S.U. a efectuat, în zilele de
20—22 septembrie, o vizită in țara
noastră.
în cursul vizitei, delegația a avut
convorbiri cu tovarășul Ion Stoian.
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., în legătură cu măsurile pen

tru realizarea înțelegerilor conveni
te cu prilejul întilnirii la nivel înalt
de la Arad, dintre secretarii gene
rali ai celor două partide.
în timpul șederii în țara noastră,
oaspeții au vizitat obiective econo
mice și social-culturale dip, muni
cipiul București, sectorul agricol Il
fov și județul Covasna. Cu acest pri
lej, membrii delegației au avut în
trevederi și au purtat discuții cu re
prezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, cu conducători de
întreprinderi și instituții.

Comunist Român,

operă de edificare a socialismului și comunismului pe
pămintul României.
Asemenea tuturor fiilor patriei, noi, locuitorii co
munei Treznea-Agrij, sintem pc deplin conștient! că
trebuie să acționăm cu cea mai inaltă răspundere co
munistă, revoluționară pentru continua dezvoltare și
modernizare a localității în care trăim și muncim,
pentru sporirea potențialului ei economic, aceasta con
stituind garanția trainică a viitorului nostru fericit,
a climatului de înțelegere, egalitate și respect intre
oameni, a înaintării ferme pe calea progresului și
civilizației.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că vom face tot ce stă in puterea noas
tră pentru a onora, prin noi și importante fapte de
muncă, încrederea pe care ne-o acordați, pentru a
materializa exemplar in viață chemările adresate de
dumneavoastră privind realizarea obiectivelor noii
revoluții agrare, extinderea și diversificarea activi
tății de mică industrie și prestări servicii, dezvoltarea
și modernizarea invățămîntului, culturii și asistenței
sanitare. Dispunem de tot ce este necesar pentru ca,
pe baza nobilei dumneavoastră concepții de dezvol
tare și modernizare a tuturor localităților țării, să
conturăm pe harta patriei un nou și puternic cen
tru orășenesc agroindustrial, a cărui denumire cu re
zonanță istorică, de Treznea-Agrij, să stea dreaptă și
dirză mărturie peste vremuri asupra a ceea ce poa
te înfăptui un popor liber și stăpin pe destinele sale,
pe vrerea și munca sa.
Puternic mobilizați de îndemnurile dumneavoastră,
vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că ele vor sta sub semnul mun
cii, al unității de gînd și de faptă a tuturor cetățe
nilor, al hotărîrii lor unanime de a urma neabătut
exemplul eroic de muncă si de luptă pe care ni-I dati
permanent, in vederea înfăptuirii Tezelor din aprilie,
a hotăririlor Congresului al XlII-lea, și Conferinței
Naționale ale partidului. Vom acționa, așa cum ne
cereți, cu toată răspunderea și dăruirea, pentru a
obține rezultate superioare în îndeplinirea planuri
lor și programelor de dezvoltare economico-socială a
comunei, astfel incit să întîmpinăm cu noi fapte de
muncă Congresul al XIV-lea al partidului și cea de-a
45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și aniiimperialistă.
In aceste clipe de măreață istorie contemporană,
noi. toți cetățenii comunei Treznea-Agrij, facem legămint solemn, rostit sub semnul recunoștinței nemăr
ginite, de a transpune exemplar în viață minuna
tele perspective de dezvoltare care se deschid în fața
localității noastre, a cărei renaștere socialistă va rămine pentru eternitate indisolubil legată de numele
și activitatea dumneavoastră eroică, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genialul ctitor al
devenirii comuniste a patriei, erou al păcii mondiale,
al înțelegerii și colaborării internaționale.
Profund recunoscători pentru tot ceea ce ați făcut
și faceți spre binele și fericirea noastră, ale întregu
lui popor, vă rugăm să ne îngăduiți să vă adresăm
respectuos, dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, cele mai sincere
și fierbinți urări de ani multi și rodnici, multă să
nătate și putere de muncă, noi și strălucite succese,
întru gloria Partidului Comunist Român și afirmarea
tot mai puternică — liberă, suverană și independentă
— în rîndul statelor lumii a scumpei noastre patrii,
România socialistă.
Să ne trăiți intru mulți arii, mult iubit? și Stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu !

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist
Român,
Președintele Republicii Socialiste România,

Joi, vice-amiralul Augustus Aikhomu, prim-ministru, ’ șeful Statului
Major General al. Forțelor Armate
ale Republicii Federale Nigeria, și
persoanele oficiale care îl însoțesc
au vizitat Combinatul petrochimic
Brazi. Oaspeților le-au fost prezen
tate modul de organizare și desfă
șurare a producției și a muncii, o
serie de produse petrochimice reali
zate aici, precum și instalații și uti

Vizita In țara noastră a unei delegații
a P.M.S.U.

Și-a găsit expresie profunda
recunoștință pe care cetățenii din
localitate o poartă tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru atri
buirea numelui de Treznea-Agrij
comunei în care trăiesc și mun
cesc, fapt menit să păstreze în me
moria generațiilor momente cru
ciale ale istoriei poporului român,
jertfa înaintașilor pentru dreptate
națională și socială, libertate și
independență.
Totodată, vorbitorii au dat glas
celor mai sincere mulțumiri pen
tru primirea de către această co
mună a statutului de localitate-re
ședință a consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist, pre
misa certă a transformării sale în
tr-un modern centru agroindus
trial.
S-a subliniat că locuitorii comu
nei, puternic stimulați de aceste
noi dovezi ale grijii permanente a
conducerii partidului și statului, a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
personal față de dezvoltarea eco
nomico-socială ■« tuturor județelor,
a tuturor localităților patriei, vor
acționa ferm, în spirit revoluțio
nar, pentru a cinsti prin noi și
semnificative fapte de muncă nu
mele cu rezonanță istorică al co
munei lor, pentru a-și îndeplini
exemplar sarcinile ce le revin în
acest an și pe întregul cincinal.
în încheierea adunării cetățețenești, intr-o atmosferă însuflețitoare, de adincă vibrație pa
triotică, participanții. au adre
sat
o
telegramă
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român,
președintele
Republicii
Socialiste România.

vorbă de așa ceva. Marin
Petrică se ocupă, de mulți
ani de experiențe, pe loturi
urmărite sistematic și pe
care el Ie-a numit, modest,
„încercări".
— M-a pasionat — expli
că el — cultivarea acestei
plante, soia. Dar ajungem

distanța dintre rînduri. La
70. la 40, la 37, la 25, la
12 cm... Și, cînd am ajuns
la o concluzie clară pentru
mine, am extins la cultura
mare. Treabă migăloasă cu
aceste încercări. Multă stă
ruință, scheme clare și sis
tematice, calcule, să supra-

Panoul fruntașilor pe opt luni
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă- pe cele opt luni care au trecut din acest an de ,către colectivele
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții,
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum
și din centrale industriale.
Pe baza rezultatelor obținute si a punctajului general stabilit. în raport
cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a între
cerii socialiste, la 31 august pe primele locuri s-au situat :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele
electrice Iași.
Locul II : întreprinderea de rețele
electrice Suceava.
Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Botoșani.
ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Har
ghita.
Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ar
geș.
Locul III: întreprinderea de pros
pecțiuni geologice și geofizice Bucu
rești.
IN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR
METALURGICE
Locul I : întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului Slatina.
Locul II : întreprinderea „Laromet“ București.
IN INDUSTRIA
DE UTILAJ
ENERGETIC, PETROLIER, UTILAJ
TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE. CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de
mașini grele București.
Locul II : întreprinderea me
canică Cîmpina, județul Prahova.
Locul III : întreprinderea de uti
laje și piese de schimb Botoșani.
IN

INDUSTRIA ARTICOLELOR
CASNICE

Locul I : întreprinderea „23 Au
gust" Satu Marc.
Locui II : întreprinderea de vase
emailate Focșani.
Locul III : întreprinderea „Am
balajul metalic1* Timișoara.
IN INDUSTRIA
DE MEDîCAMENTE, COSMETICE,
COLORANȚI, lacuri
Locul I: întreprinderea chimică
**
„Victoria
Tirgoviște.
IN INDUSTRIA
DE FIRE ȘI FIBRE SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE

Locul I : întreprinderea de fire
și fibre poliamidice Roman, județul
Neamț.
Locul II : întreprinderea „Fila
tura de fire melana
**
Botoșani.
Locul III : Combinatul de fire
sintetice Vaslui.
IN INDUSTRIA
STICLEI ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, jude
țul Botoșani.
Locul II : întreprinderea de fa
ianță și porțelan „Faimar
**
Baia
Mare.
Locul III : întreprinderea de
geamuri Buzău.

ÎN INDUSTRIA
PIELĂRIEI, CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele,
încălțăminte și marochinărie „13
**
Decembrie
Sibiu.
Locul II : întreprinderea de în
călțăminte „Bihoreana
**
Marghita,
județul Bihor.
Locul III: întreprinderea de piele
și încălțăminte „Dîmbovița
**
Bucu
rești.
ÎN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII
Locul I : întreprinderea de pre
parate și conserve din carne Bucu
rești.
IN INDUSTRIA VINULUI,
BĂUTURI DIFERITE. PRODUSE
SPIRTOASE
ȘI INDUSTRIALIZAREA
TUTUNULUI
Locui I : întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Con
stanța.

am venit mi-am spus că
am nimerit într-un loc
bun, cu oameni harnici, n-o
să am bătaie de cap, o să
fac planul de culturi, am
plasamentele, o să mă în
scriu în prescripțiile gene
rale, o să fac și eu ce o să
pot... Ei, asta e : munca iți

Locul II : întreprinderea de țiga
rete București.
Locul III : întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Drăgășani, județul Vîlcea.
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL
ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă
de stat Liebling, județul Timiș.
Locul II : întreprinderea agricolă
de stat Peciu Nou. județul Timiș.
Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Teremia Mare, județul
Timiș.
ÎN AGRICULTURA DE STAT —
ÎNTREPRINDERI
CU
PROFIL
MIXT

Locul I : întreprinderea de sere
„30 Decembrie", sectorul agricol
Ilfov.
Locul II : întreprinderea agricolă
de stat Rîmnicu Vilcea.
Locul III : întrenrinderea agri
colă de stat Alexandria.
IN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Bistrița-Năsăud.
Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Sibiu.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Prahova.

IN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
Locul I : Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bihor.
Locul II : Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Ar
geș.
Locul III : Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bra
șov.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE,
FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de na
vigație fluvială NAVROM, Galați.
'jLocul II : Compania TAROM,
bucurești.
Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanta.
ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude
țeană Constanța.
Locul II : întreprinderea jude
țeană Vrancea.
Locul III : întreprinderea jude
țeană Bacău.
CENTRALE INDUSTRIALE

INDUSTRIA MINIERA
Locul I : Combinatul minier Plo
iești.
Locul II : Centrala sării și neme
taliferelor București.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ
Locul I : Centrala industrială me
canică și de articole casnice Bucu
rești.
Locul II : Centrala industrială de
echipamente de automatizări Bucu
rești.
Locul III : Centrala industrială
de. electronică și tehnică de calcul
București.
INDUSTRIA CHIMICĂ
ȘI PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică și petrochimică București.
Locul II : Centrala industrială de
produse anorganice Rimnicu Vîlcea.
INDUSTRIA LEMNULUI
Locui I : Centrala de exploatare
a lemnului București.,
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Locul I : Centrala industrializării
tutunului București.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de
material rulant București.
Locul II : Centrala industrială de
reparații auto București.

nă de tilc mărturisirea agronomului Petrică 1
Un altul, la C.A.P. Got
lob :
inginerul-șef
Ioan
Brata. Coop%-ativa a obți
nut anul acesta o produc
ție de 8 250 kg grîu la hec
tar și una de orz de aproa
pe 9 000 kg la hectar

Normele tehnice și normele morale ale agronomului
greu la un rezultat mulțu
mitor. M-a intrigat și fap
tul că în literatura de spe
cialitate găseam citi autori
atitea păreri ce nu se po
triveau intre ele. Și atunci
mi-am spus că n-am decît
o cale : să experimentez
singur și să găsesc, potrivit
solului și microclimatului
nostru, soiul și tehnologii
le adecvate. Am început cu
alegerea soiului și am ajuns la.concluzia că cel mai
bun aici, în toate cazurile,
este soiul „Hudson". Apoi
încercări tehnologice. în
principal pentru tipul ma
șinii de semănat și pentru

veghezi personal punerea
fiecărui bob în pămint, apoi să urmărești riguros și
să înregistrezi evoluția, tot
ce se întîmplă, să compari
și să distingi fenomene, să
gindești asupra
cauzelor,
să citești, să te consulți și
cu alții... Bătaie de cap, nu
glumă.
— Singur
v-ati
asu
mat-o...
— E adevărat. Dar dacă
vrei să te numești agro
nom, altă cale nu e. Tre
buie să vă spun că n-am
gindit așa de la. început.
Sînt de 20 de ani aici, ime
diat după facultate. Cînd

arată că întotdeauna poți (8 956). Nici aceste produc
mai mult decit ai crezut. ții nu sint... o intimplare.
Și că trebuie să faci mai
— De ce să mă laud —
mult. Cîmpul, ferma de spune Brata — ideea tim
care răspund, . necesitatea purilor experimentale n-a
creșterii producțiilor, ■ rit foăt; a mea. în fond, cînd
mul general al dezvoltării 1 ahl venit aici în 1974, am
mi-au impus ideea și con ’ găsit o cooperativă care
știința răspunderii ce-mi •obținea phoducții socotite
revine ca agronom, m-au... ca foarte bune pe atunci, in
maturizat, Și am început să jur de 4 000 kg la grîu. Și
fac ce trebuie să fac. A- peste. Puteam să fiu mul
cum îmi pare rău pentru țumit și să nu fac mai mult
niște ani pierduti. Că decit făcuseră cei de dina
timpul nu e ca o melodie intea mea. Nu m-am apu
cat de capul meu s-o fac
la casetofon, să-l poți lua pe
cercetătorul... M-au în
oricînd de la început...
demnat cei de la Stațiunea
Frumoasă, demnă și pll- de cercetări agricole Lo

Cronica

zilei

Joi după-amiază, Ia Ambasada
Uniunii Sovietice din București a
fost organizată, o conferință de pre
să la care au participat ziariști din
presa centrală, Radioteleviziune și
Agenția română de presă „Ager
pres", precum și corespondenți și
atașați de presă străini acreditați in
țara noastră.
Cu acest prilej, V. A. Koptiug,
vicepreședinte al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., președintele filialei
siberiene a Academiei de Științe a

A

XI-a

Uniunii Sovietice, aflat in țara noas
tră pentru a lua parte, ca invitat,
la lucrările celui de-al III-lea Con
gres Național de Chimie, a prezen
tat aspecte ale dezvoltării economiei
și științei sovietice în perioada ac
tuală. De asemenea, au fost eviden
țiate relațiile de colaborare stator
nicite intre forurile științifice din
cele două țări, dintre oamenii de
știință români și sovietici.
(Agerpres)

ediție a Festivalului internațional
„George Enescu"

Lă manifestările desfășurate joi
în cadrul celei de-a XI-a ediții a
Festivalului
internațional „George
Enescu" au luat parte formații ca
merale din București și din țară, co
lective artistice si instrumentiști de
peste hotare.
Filarmonica „George Enescu
**
a
susținut, sub bagheta lui Cristian
Mandeal, un nou concert simfonic
la Ateneul Român. Programul a cu
prins cantata „Glorie Partidului Co
munist Român" de Sergiu Eremia,
„Concertul pentru flaut și orches
tră" de Sigismund Toduță. ..Concer
tul pentru flaut și orchestră" de Haciaturian și „Simfonia a V-a“ de
Ceaikovski. Partiturile solistice ale
concertului au fost interpretate la
flaut de Gavril Costea, iar la vioa

tv
20,00 Telejurnal
20,25 In pregătirea plenarei C.C. al
P.C.R. un amplu și însuflețltor
program pentru perfecționarea În
tregii activități • Proprietatea
socialistă — temelie a bunăstării
generale

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 23 septembrie, ora 20 — 26
septembrie, ora 20. In țară ; Vremea
va fi schimbătoare, cu cerul variabil,
mai mult noros. în regiunile sudice,
unde izolat va ploua la începutul in
tervalului. Apoi, vremea va deveni în
general instabilă, începînd din nord, și
vor cădea ploi în toate regiunile, cu o

ră de Levon Ambartumian (U.R.S.S.).
Cvartetul ..Gabrieli" din Marea
Britanie a fost prezent, în Stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii, cu lucrări de Haydn, Britten și
Dvorak.
Muzica de cameră românească a
fost prezentă în concerte la Sala
mică a Palatului și Conservatorul
„Ciprian Porumbescu". susținute de
cvartetul „Serioso", formațiile „Hy
perion" și „Contemporan" din Ca
pitală, precum și trio „Syrinx" din
Bacău.
Seria spectacolelor de operă ale
festivalului a fost Întregită cu „Bărbieru din Sevilla" de Rossini, în in
terpretarea Teatrului muzical din
Brașov.
(Agerpres)

20,45 Cadran mondial (color). România
socialistă — contribuții inestima
bile la edificarea unei lumi a pă
cii șl colaborării
21,00 Festivalul internațional ,,George
Enescu" (color). Ediția a XI-a.
Aspecte din sălile de concerte și
spectacole
21,25 Serial științific (color). Univers,
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științifică
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
frecvență mai mare în cele de nord și
de est. Vîntul va prezenta intensificări
lemporare în estul țării, spre sfîrșitul
intervalului, cînd și temperatura aeru
lui va marca o scădere ușoară. Valo
rile minime nocturne vor fi cuprinse
între 7 și 14 grade, iar cele maxime
diurne între 14 și 24 grade. în Bucu
rești : Vremea va fi schimbătoare, iar
cerul temporar noros. Condiții pentru
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperatura aerului va scă
dea ușor, spre sfîrșitul intervalului.
Valorile minime vor fî cuprinse între
10 și 14 grație, iar cele maxime între
20 și 24 grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

JOCURILE OLIMPICE ’88
La bazinul nautic de pe rîul Han
s-au desfășurat semifinalele con
cursului olimpic de canotaj academic,
toate cele patru echipaje, românești
aflate în întrecere obținînd califi
carea pentru finalele programate
simbătă și duminică. în competiția
masculină, Dragoș Neagu și Daniel
Dobre au cîștigat seria a II-a a pro
bei de schif 2 rame, cu timpul de
6’48”70/100, fiind urmați de echipajele
Iugoslaviei — 6’49”44/100 și U.R.S.S.
— 6’50”49/100. Sportivii români au
mai obținut calificarea în probele de
schif 2 plus 1 și schif 4 plus 1. în
proba feminină de schif simplu, ca
notoarea româncă Marioara Popescu
s-a situat pe locul secund în seria a
II-a, cu timpul de 7’39”93/100, califieîndu-se. de asemenea, pentru ul
tima fază a competiției.
întrecerile categoriei 75 kg din ca
drul competiției olimpice de haltere
s-au încheiat cu succesul sportivului
bulgar Borislav Ghidikov. cu 375 kg
(167,5 kg plus 207,5 kg). Andrei
Socaci (România) s-a situat pe locul
6, cu 347,5 kg (152,5 kg plus 195 kg).

în concursul olimpic de lupte
greco-romane au fost desemnați ul
timii medaliați. Iată primii clasați :
categoria 57 kg : Andras Sike (Un
garia) ; categoria 68 kg : Levon
Djulfalakian (U.R.S.S.) ; categoria
82 kg : Mihail Mamiașvili (U.R.S.S.);
oategoria 130 kg : Aleksandr Karelin
(U.R.S.S.). La categoria 68 kg, spor
tivul român Petre Cărare s-a situat
pe locul patru în clasamentul final,
fiind întrecut la puncte, în ultimul
meci, de finlandezul Tapio Sipila

vrin, cu care sintem „gard
in gard", cum se spune,
Mi-au spus că se poate ob
ține mai mult, fără eforturi
mari. Și n-aveam cum să
nu-i cred. Așa că m-am
dat mai aproape de ei.
Și-am început cu alegerea
soiurilor. Așa am văzut că
pe solul nostru nu mergea
bine „Lovrin 32“. care in
alte părți dădea producții
foarte bune. Fusese creat
aici, lingă noi, dar la noi,
la cîtiva kilometri numai,
producții mai bune dădea
„Lovrin 34“. După doi ani
am recoltat de pe toată su
prafața cu grîu a coopera
tivei 6 000 kg la hec
tar... Și, cum știți, pofta
vine mîneînd. Ia să vedem
și la orz, și la porumb, și
la floarea-soarelui, și la
sfeclă... Am extins. Și re
zultatele ău venit unul
după altul. Am experimen
tat tot ce trebuia. Soiuri,
hibrizi,' adîncimi și densi
tăți de semănat, tipuri și
doze de îngrășăminte, pe
rioade, lucrări de întreține
re, tot...
— E greu...
— E frumos, e pasionant.
Acum facem și experimen
te pe sole mai mari... Ex

perimentăm în cultură, pe
cite 50 de hectare, linii ce
vor deveni soiuri, create de
vecinii noștri. Lucrăm aici
cu cei mai pricepuți meca
nizatori și avem o echipă
de cooperatori speciali
zată...
— Sînt interesați ?
— Foarte.
întotdeauna
cînd faci în cimp ceva mai
deosebit, țăranii sînt cu
rioși, interesați, sînt mult
mai puțin conservatori de
cît am crede noi. Pentru că
sint harnici. Noul îi spe
rie numai pe oamenii co
mozi.
— Dar e o bătaie de cap
în plus....
— Nu e în plus. Este
exact... în normă. în nor
ma agronomului, in cea
morală, în primul rind, în
care intră orice „bătaie de
cap" care poate să aducă
un plus de producție. Că
nu există cîștig cinstit fără
efort, fără bătaie de cap.
Credem că aceste fru
moase gînduri pot, aici, să
țină locul oricăror altor
concluzii,

Mihai CARANFIL
Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii”

(acesta
bronz).

cîștigător

al

medaliei

de

în piscina olimpică s-au disputat
miercuri alte cinci finale. La 400 m
liber femei, Janet
Evans (S.U.A.)
s-a clasat Pe primul loc, realizind,
cu 4’03”85/100, un nou record mon
dial al cursei. Situată pe locul se
cund, Heike Friedrich (R.D. Germa
nă) a stabilit un nou record euro
pean, cu 4’05”94/100. Iată cîștigătorii
celorlalte finale ale zilei : 200 m spa«te masculin: Igor Polianski (U.R.S.S.)
— l’59”37/100 ; 100 m spate femei :
Kristin Otto (R.D.G.) — l’00”89/100 ;
100 m masculin : Matt Biondi (S.U.A.)
— 48”63/100 ; ștafeta 4x100 m liber
femei : R.D. Germană — 3’40”63/100.
Proba feminină de floretă a fost
ctștigată de Anja Fichtel (R.F. Ger
mania), care a dispus în finală, cu
8—5, de compatrioata sa Sabine Bau.
Floretistele românce Elisabeta Tufan și Reka Lazăr au fost eliminate
în ultimul tur al preliminariilor.

S-au încheiat și meciurile din ce
lelalte grupe preliminare ale tur
neului olimpic de fotbal. Iată re
zultatele înregistrate : U.R.S.S. —
S.U.A. 4—2 (3—0) ; Argentina — Co
reea de Sud 2—1 (1—1) ; Brazilia —
Iugoslavia 2—1 (1—0) ; Australia —
Nigeria 1—0 (0—0). Pentru sferturi
le de finală s-au calificat U.R.S.S.,
Argentina. Brazilia si Australia.
(Agerpres)

Campionatele naționale
de șah
Cea de-a 41-a ediție a campionatului național feminin de șah s-a în
cheiat la Predeal, cu victoria maestrei internaționale Gabriela OlărașuStanciu (Politehnica București), care
a totalizat 12 puncte din 14 posibile,
urmată în clasamentul final de Cris
tina Bădulescu (Electromotor Timi
șoara) — 10 puncte, Otilia Ganț (Electromotor Timișoara) — 9.5 punc
te, Eugenia Ghindă (Politehnica
București) — 8,5 puncte, Mariana
Duminică (Mecanică fină București),
Gertrude Baumstark (Electromotor
Timișoara), Cristina Stanca (Metalul
București) — cîte 8 puncte etc.
în campionatul masculin, cu o run-'
dă înainte de final, se menține lider
Mihail Marin, cu 10 puncte, secundat
de Negulescu — 9,5 puncte.

Vaccinarea
antipoliomielitică a copiilor
îhtre 25—30 septembrie 1988 în în
treaga țară se va desfășura campa
nia de vaccinare antipoliomielitică a
copiilor născuți intre 1 februarie
1988 — 31 iulie 1988, precum și a
copiilor rămași nevaccinați din pe
rioada anterioară. Sint invitați să
se prezinte la dispensarele medicale
cu copiii din această grupă de vîrstă
atit localnicii, cit și familiile cu
domiciliul flotant sau cei care in
acest interval de timp se află in
alte localități decît cele de domiciliu.
(Agerpres)

ELOCUENTft MĂRTURIE fl APRECIERII DEOSEBITE DE CARE SE BUCURA IN LUME

OPERA TEORETICA SI ACTIVITATEA PRACTICA fl PBESEOINTEllll TARII NOASTRE
în Liban a apdrut volumul:

„Opinii și considerațiuni pe plan internațional despre
personalitatea președintelui României,
Nicolae Ceaușescu44
BEIRUT 22 (Agerpres). — La Beirut a văzut lumina tiparului, într-o
ținută grafică aleasă, în editura „Choueiri Co.", volumul „OPINII Șl
CONSIDERAȚIUNI PE PLAN INTERNAȚIONAL DESPRE PERSONALITATEA
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU". Volumul a fost edi
tat sub auspiciile „Casei Viitorului" - cel mai important așezămint po
litico-cultural libanez.

După cum mărturisește șeful sta
tului libanez, „personalitatea pre
ședintelui
României,
domnul
Nicolae Ceaușescu, am cunoscut-o
cind abia îmi începeam cariera po
litică. numele său apărind străluci
tor în politica privind Orientul
Mijlociu, prin inițiative curajoase
avînd ca scop instaurarea unei păci
juste și durabile în această regiune
frămîntată a lumii. Numele pre
ședintelui României a răsărit in
sufletul libanezilor in momentul in
care și-a făcut cunoscută preocu
parea sinceră și constantă pentru
patria noastră sfișiată și dezmem
brată". Precizînd că „înainte de a
întreprinde vizita oficială in Româ
nia, in anul 1986, aveam deja con
vingerea că intilnirea noastră va
confirma această imagine despre
Domnia Sa, pe care mi-am format-o
ca cetățean, apoi ca deputat și, în
sfirșit, ca președinte al republicii11,
președintele Gemayel subliniază :
„Nu este o întîmplare ca în Liban
să se tipărească și să se publice, în
limba arabă, o prețioasă carte des
pre președintele României. Libră
riile arabe au nevoie de o astfel de
carte".
Autorul prefeței scrie, în încheie
re : „doresc să ofer cititorului —
iar cititorul este nerăbdător — plă
cerea de a citi despre președintele
României, Nicolae Ceaușescu. și să
înțeleagă cum voința unui om a im
pus lumii un distins rol pentru
țara sa în marea familie a umani
tății. Viata președintelui României
este plină de exemple ! Este sufi
cient a arăta că el este un om al
construcției in cadru național și un
om al păcii in plan internațional".
Volumul — pe a cărui copertă se
află portretul in culori al președin
telui României — ilustrează convin
gător. prin numeroase fotografii,
aspecte definitorii ale activității
președintelui Nicolae Ceaușescu.
Sînt înfățișate, de asemenea, o serie
de realizări remarcabile ale econo
miei noastre naționale.
Lucrarea „Opinii și considerațiuni
pe plan international despre perso
nalitatea președintelui României,
Nicolae Ceaușescu" este structurală
pe șapte capitole, care înfățișează
momente de înaltă semnificație în
viata si activitatea exemplară de
patriot, revoluționar si conducător
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.
identificarea personalității si operei
sale politice cu interesele supreme
ale poporului român, realizările
istorice obținute de România in pe
rioada care a trecut de la Congresul
al IX-lea al Partidului Comunist
Român. Este evidențiată, totodată,
contribuția remarcabilă a președin
telui României la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie si
solidaritate româno-arabe. la regle
mentarea pe cale politică, pașnică
a situației din Orientul Mijlociu, la
cauza înțelegerii, colaborării si
păcii in lume.
Primul capitol, intitulat „Epoca
Nicolae Ceaușescu — o epocă de
aur in istoria României", evocă is
toricele realizări ale poporului
român în perioada inaugurată de
cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, coordonate
le definitorii ale politicii interne și
externe românești, promovate cu
dăruire și consecvență de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Evidențiindu-se atașamentul neabătut
al României față de cauza păcii,
înțelegerii și colaborării internațio
nale. in lucrare se arată : „Con
secvența manifestată în promovarea
acestor idealuri, propunerile, iniția
tivele și demersurile concrete ale
președintelui Nicolae Ceaușescu,
activitatea sa bogată și dinamică
pe planul vieții internaționale, al
dezvoltării și stringerii legăturilor
cu alte state, inclusiv in lupta pen
tru o nouă rezolvare a problemelor
contemporane, au consacrat numele
României și al ilustrului său con
ducător pe toate meridianele, au
impus in conștiința lumii de azi o
identitate de esență: «CEAUȘESCU
— ROMÂNIA-, «ROMÂNIA —
CEAUȘESCU»".
Sint sintetizate. în continuare,
sub titlul „O viață exemplară de

CONVORBIRI. Cu prilejul Tîrgului internațional de la Teheran
au avut loc convorbiri privind re
lațiile economice româno-iraniene,
între Radu Păunescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini,
și ministrul industriei grele al Ira
nului, Behzad Nabavi.

I
I

CONFERINȚA. Agenția China
Nouă informează că la Beijing a
avut loc. din inițiativa Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, o con
ferință prezidată de Zhao Ziyang,
secretar general al C.C. al parti
dului. Au fost examinate situația
economică a țării și măsurile ce
trebuie să fie adoptate pentru în
deplinirea obiectivelor propuse.
ÎNTREVEDERI. La Berlin s-au
încheiat convorbirile dintre Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, și
Kaysone
Phomvihane,
secretar
general al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, președin
tele Consiliului de Miniștri al
R D. P. Laos, aflat în vizită în
R.D.G. A fost exprimată convinge-

militant patriot, dăruită cauzei
partidului, poporului si tării sale",
momente din activitatea revolu
ționară a președintelui României,
contribuția sa determinantă la
marile prefaceri ale țării. „Pro
digioasa activitate a președintelui
Nicolae Ceaușescu, îndelungata Și
rodnica sa angajare revoluționară
se bucură de inalta apreciere, de
stima și recunoștința întregului
partid, ale întregului popor român,
ca și de un amplu prestigiu pe plan
internațional" — se subliniază în
lucrare, precizîndu-se că acest
prestigiu este ilustrat de cele peste
140 de inalte distincții, ordine și
medalii, de titlurile ce i-au fost
conferite președintelui României, în
numeroase state, de cunoscute in
stitute, organizații si organisme
internaționale, precum și de cele
peste 170 de volume din opera sa
teoretică tipărite în 30 de țări din
întreaga lume.
In cel de-al treilea capitol, inti
tulat „Anii cei mai fertili ai dez
voltării economico-sociale a Româ
niei", este definită epoca pe care,
cu deplină satisfacție si în
dreptățită mîndrie. întregul popor
român
o
denumește
„Epoca
Ceaușescu". Sînt ilustrate, ast
fel, eforturile
depuse
pentru
transformarea României dintr-o
tară slab dezvoltată, cu o industrie
și o agricultură înapoiate. într-o
tară industrial-agrară. cu o indus
trie puternică si o agricultură so
cialistă modernă, pentru făurirea
conștientă — conform tezei de mare
valoare teoretică si practică elabo
rată de președintele României — a
socialismului de către popor si pen
tru popor, pentru participarea tot
mai intensă a României, sub rapor
tul structurii și eficacității, la viața
economică si la schimburile mon
diale.
Următorul capitol, consacrat re
lațiilor de prietenie și solidaritate
dintre România si țările arabe, pre
zintă — alături de o serie de aspec
te de ordin istoric — politica ro
mânească principială si consecventă
de dezvoltare permanentă a cadru
lui de cooperare, pe multiple pla
nuri, cu lumea arabă. Sînt înfăți
șate pe larg inițiativele României,
ale tovarășului Nicolae Ceausescu
in solutionarea crizei din Orientul
Mijlociu. în reglementarea pe cale
pașnică a diferendelor din această
regiune. în context, este subli
niată valoarea deosebită a vizi
telor întreprinse de președintele
Nicolae Ceaușescu într-o serie de
țări din Orientul Mijlociu pentru
întărirea si amplificarea relațiilor
româno-arabe.
Volumul inserează un capitol dis
tinct privind poziția principială si
constructivă a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu cu pri
vire la problematica Orientului Mij
lociu. la necesitatea soluționării ei
prin mijloace politice, pașnice.
Evidentiindu-se atașamentul de
plin «1 României la principiul
promovării neabătute a spiritului
tratativelor. al negocierilor si
soluționării
pe
cale
exclusiv
pașnică a tuturor diferendelor,
în lucrare se arată că „președintele
Nicolae Ceaușescu este autorul unei
concepții originale și științifice,
realiste, atotcuprinzătoare privind
căile și modalitățile concrete de so
luționare a conflictului din Orientul
Mijlociu, concepție care se află in
mod ferm și consecvent la baza tu
turor demersurilor și inițiativelor
României in această problemă, a
întregii activități desfășurate de
statul și guvernul român pe plan
bi și multilateral, avind ca finali
tate stingerea acestui periculos
focar de tensiune, realizarea unui
climat de pace și cooperare in re
giune. in interesul popoarelor din
această parte a lumii, al păcii și
securității mondiale". De altfel,
după cum se arată în lucrare, evo
luția evenimentelor în ultimele
două decenii a „confirmat în între
gime realismul și justețea acestei
poziții a României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu".
„O politică externă consecventă
de pace, prietenie și colaborare"

Lucrarea, tipărită în limba arabă, cu o prefață simbolic intitulată
„Omul Păcii" și purtind prestigioasa semnătură a președintelui Repu
blicii Liban, Amin Gerpayel, este o mărturie elocventă a aprecierii deo
sebite de Care se bucură, in Liban și in intreaga lume, personalitatea
proeminentă a președintelui Nicolae Ceaușescu, gîndirea sa politică și
activitatea practică dedicate ridicării țării pe noi trepte de progres și
civilizație, făuririi unei lumi a păcii și colaborării.

este titlul unui
capitol care oferă
cititorilor posibi
litatea de sa cu
noaște in ' pro
funzime coordo
natele fundamen
tale ale activi
tății internaționa
le a țării noastre,
rolul determinant
al
președintelui
Nicolae Ceaușescu
în elaborarea și
transpunea în via
ță a ansamblului
politicii externe
românești — orientată neabătut
în direcția obiec
tivelor nobile ale
destinderii. Cola
borării si păcii
între popoare.
După ce men
ționează că „în
concepția nova
toare a șefului
statului
român,
noul mod de gîndire politică tre
buie să pornească
de la faptul că
armele nucleare,
în mîinile oricui
s-ar afla, nu pot
asigura pacea, ci
sint arme ale dis
trugerii civiliza
ției.
a
vieții",
că dezarmarea —
cauză vitală a tu
turor — trebuie
să se constituie
în principalul obiectiv al contem
poraneității. lucrarea subliniază că
„acțiunile României, ale șefului sta
tului român dovedesc un neclintit
atașament față de cauza dezarmării,
tfeschizind, prin curajul și clarvi
ziunea inițiativelor proprii, căi și
modalități poi de abordare a pro
blemelor cardinale ale păcii și
dezarmării, făcind totul pentru de
pășirea impasurilor, pentru deblo
carea unui proces de care depinde
insăși soarta umanității".
In subcapitole distincte sînt sin
tetizate demersuri, inițiative și ac
țiuni pe care țara noastră le-a
consacrat promovării neabătute a
principiilor noi, democratice de re
lații interstatale, edificării unei
Europe unite, a securității, colabo
rării și păcii, instaurării unei noi
ordini economice internaționale,
întăririi
rolului
și
eficacității
O.N.U., democratizării vieții inter
naționale, triumfului politicii de
pace și conlucrare.
Volumul se încheie cu un
amplu capitol consacrat „Presti
giului mondial al operei teore
tice și practice a președintelui
Nicolae Ceaușescu", în care se
subliniază : „Calitățile de gînditor
qlarvăzător. de promotor a ceea ce
este nou au găsit în personalitatea
șefului statului român o fericită
îmbinare cu cele ale omului de ac
țiune, capabil să desfășoare o im
presionantă activitate atît pe plan
internațional, cit și pentru progre
sul continuu al patriei sale, al na
țiunii române".
Lucrarea este bogat ilustrată cu
fotografii
reprezentînd
întîlniri
și convorbiri ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în țară
și peste hotare, cu conducători de
stat și de guvern, de-a lungul a
peste două decenii. Tot aici sînt
inserate aprecieri, declarații ale
unor șefi de stat și de guvern, li
deri politici, scriitori, ziariști, edi
tori, care dau expresie înaltei stime
și prețuiri de care se bucură, pe
toate meridianele globului, condu
cătorul partidului și statului nostru.
★

La festivitatea lansării oficiale a
volumului „Opinii și considerațiuni
pe
plan
internațional
despre
personalitatea președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu" au parti
cipat Victor Cassir, ministrul eco

agențiile de presa

- ne scurt
rea că rezultatele convorbirilor vor
impulsiona dezvoltarea colaborării
dintre cele două partide, state și
popoare și vor contribui la conso
lidarea păcii, relatează agenția
A.D.N.

DIALOG
CEHOSLOVACO-INDIAN. Relațiile dintre Cehoslova
cia și India, contribuția celor două
țări la îmbunătățirea climatului
internațional s-au aflat în centrul
discuțiilor pe care le-au avut, la
Praga, Milos Jakes, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
și președintele Republicii India,
Ramaswamy Venkataraman. aflat
într-o vizită in R.S. Cehoslovacă.
ȘEDINȚA. La Havana a avut loc
o ședință comună a Biroului Poli
tic și Secretariatului C.C. al P.C.

din Cuba, care a analizat situația
economiei tării. Fidel Castro Ruz,
prim-secretar al C.C. al P.C. din
Cuba, a rostit o cuvîntare.

JOI AU ÎNCEPUT, la Washing
ton, convorbiri intre ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., Eduard
Șevardnadze, și secretarul de stat
al S.U.A., George Shultz. O aten
ție deosebită, menționează agenția
T. A.S.S., va fi acordată aspectelor
legate de elaborarea acordului pri
vind reducerea cu 50 la sută a ar
melor
strategice
ofensive
ale
U. R.S.S. și S.U.A.
VIZITA. Președintele Egiptului,
Hosni Mubarak, a sosit la Belgrad
într-o vizită oficială la invitația
lui Raif Dizdarevici, președintele

Reuniunea europeană
a miniștrilor educației

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ARABIEI SAUDITE

Cuvintul reprezentantului
țârii noastre

Maiestății Sale FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD

PARIS 22 (Agerpres), — La sediul
U.N.E.S.C.O. din Paris se desfășoară
lucrările celei de-a IV-a conferințe a
miniștrilor educației din statele
membre ale regiunii Europa.
Luind cuvintul in cadrul ședinței
plenare, reprezentantul român a re
levat activitatea desfășurată de
România pentru trecerea la măsuri
concrete de dezarmare, în primul
rînd de dezarmare nucleară, urmînd
ca mijloacele economisite pe aceas
tă cale să fie alocate dezvoltării eco
nomico-sociale a popoarelor lumii,
inclusiv programelor in
domeniul
educației, învățămîntului, culturii,
ocrotirii sănătății etc. S-a rpenționat că țara noastră este preocupată
de îmbunătățirea continuă a calității
și eficienței proceselor didactice pe
baza principiului integrării lor cu
cercetarea științifică și producția, asigurînd pregătirea tinerelor genera
ții pe baza noilor cuceriri ale știin
ței și tehnicii.
Au fost evidențiate accentul care
se pune pe educarea tinerei genera
ții din țara noastră în spiritul păcii
și colaborării între popoare, precum
și acțiunile întreprinse pentru extin
derea cooperării regionale în Balcani,
Europa și cu țări din alte continen
te in domeniile educației și învățămintului.

Obiective prioritare in cadrul
procesului de dezarmare
BONN 22 (Agerpres). — Ministrul
de externe adjunct al R.D. Germa
ne. Ernst Krabatsch, care se află
la Bonn pentru consultări cu repre
zentanții guvernului vest-german in
problemele dezarmării, a conferit cu
ministrul de externe al R.F. Germa
nia. Hans-Dietrich Genscher. Potri
vit agenției ADN, s-a relevat răs
punderea comună care revine celor
două state germane pentru . asigura
rea păcii, prin acțiuni comune in di
recția realizării limitării armamente
lor. dezarmării și eresterii
încre
derii. Interlocutorii au apreciat că
următorii pași în procesul
dezar
mării trebuie să fie reducerea cu 50
la sută a armelor nucleare strategi
ce. încetarea experiențelor cu arme
nucleare, lichidarea armelor chimice
și reducerea forțelor armate și ar
melor convenționale in Europa.

Activități
polițico-diplomatice
privind situația
din Orientul Mijlociu
nomiei, industriei, petrolului și
comerțului, reprezentant al pre
ședintelui Amin Gemayel, Pierre
Helou, deputat, reprezentant ai
președintelui parlamentului liba
nez, Hussein El Husseini, Abdel
Rahman Cheika, directorul de
partamentului de protocol al gu
vernului libanez, reprezentantul
premierului Selim Al-Hoss, mem
bri ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Adunării Națio
nale, personalități politice, șefi ai
unor misiuni diplomatice acredi
tați in Liban, profesori universi
tari, oameni de cultură și artă, redactorii-șefi ai principalelor publi
cații, reprezentanți ai posturilor de
radio și televiziune.
în cadrul manifestării au luat
cuvintul Joseph Quassaifi. vice
președintele Sindicatului redactori
lor din presa libaneză, Fadei Shid
Akl, vicepreședintele Sindicatului
ziariștilor din Liban, Victor Al
Kik, directorul general al institu
tului „Casa Viitorului", ambasado
rul român la Beirut.
Vorbitorii s-au referit pe larg la
activitatea politică și revoluționară
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la iniția
tivele și considerentele șefului sta
tului român vizind instaurarea
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale, a unei lumi
mai drepte și mai bune.
Totodată, au fost scoase în evi
dență realizările remarcabile obți
nute de poporul român în dezvol
tarea social-economică a patriei,
îndeosebi în perioada ultimilor
23 de ani, de cînd în fruntea parti
dului și a statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Au fost prezentate în detaliu pozi
ția țării noastre, inițiativele și acțiu
nile președintelui Nicolae Ceaușescu
vizind instaurarea unei păci globa
le, juste și durabile în Orientul
Mijlociu și reglementarea pe cale
pașnică, pe baze democratice a
crizei din Liban.
De dsemenea, vorbitorii au relie
fat relațiile de prietenie și colabo
rare existente' între cele două țări
și popoare, importanța dialogului
la nivel înalt româno-libanez pen
tru amplificarea raporturilor bila
terale.

Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Pe
agenda convorbirilor oficiale figu
rează aspecte ale situației din
Orientul Mijlociu și din alte re
giuni ale globului, activitatea miș
cării de nealiniere, chestiuni ale
relațiilor bilaterale.
MISIUNE. Secretarul general al
Organizației
Națiunilor
Unite,
Javier Perez de Cuellar, se află in
Africa de Sud, într-o misiune vi
zind accelerarea transpunerii în
viață a Rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate privind acorda
rea independentei Namibiei. Intr-o declarație făcută presei, el a
arătat că decolonizarea Namibiei
va fi subiectul principal al discu
țiilor cu oficialitățile sud-africane, inclusiv cu șeful regimului de
la Pretoria, Pieter Botha.

MANEVRELE N.A.T.O., denumite
codificat „Team Work-88“, desfășu
rate in nordul Europei, au luat
sfirșit. La aceste manevre au luat
parte 45 000 de militari, 200 de nave
militare și 500 de avioane.

CAIRO 22 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a
avut joi convorbiri, la Cairo, cu pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, aflat într-o
vizită de o zi în capitala Egiptu
lui. De asemenea. Yasser Arafat
s-ă'întîlnit cu Esmat Abdel Meguid,
viceprim-ministru și ministru al afa
cerilor externe al Egiptului. Convor
birile din capitala egipteană s-au
axat asupra ultimelor evoluții ale
situației din Orientul Mijlociu, pre
cum și în legătură cu problema pa
lestiniană. A fost examinată, de ase
menea, situația din zona Golfului.
într-o declarație făcută presei,
Yasser Arafat a menționat că discu
țiile cu președintele Egiptului, cu
alți factori politici de la Cairo au
fost pozitive și constructive.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— Guvernul libanez a adresat se
cretarului general al O.N.U. o scri
soare in care se atrage atenția asupra atacului israelian din 16 sep
tembrie împotriva unei localități li
baneze, în cursul căruia agresorul a
folosit artileria grea.
BEIRUT 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel,
a revenit la Beirut, după o scurtă
vizită efectuată la Damasc, unde a
avut convorbiri cu președintele Si
riei, Hafez Al-Assad.
RIAD 22 (Agerpres). — Regele
Fahd al Arabiei Saudite l-a primit
pe ministrul sirian de externe. Fa
rouk al Shara, care se află in vizită
la Jeddah. El a remis regelui Fahd
un mesaj din partea președintelui
Siriei, Hafez Al-Assad, cu privire la
ultimele evoluții din regiune și as
pecte ale relațiilor bilaterale, infor
mează agenția M.E.N.A.

Propunere vizind
soluționarea pașnică
a problemei
Irlandei de Nord
LONDRA 22 (Agerpres). — Parti
dul Laburist din Marea Britanie a
propus retragerea treptată a trupe
lor britanice din Irlanda de Nord.
Intr-o declarație făcută la Londra,
citată de agenția A.D.N., Kevin
McNamara, purtător de cuvint al
partidului in problemele Irlandei de
Nord, a prezentat un plan cu privire
la Irlanda de Nord
care prevede
crearea unor instituții sociale și eco
nomice comune in nord și sud, pre
cum și formarea unei agenții irlan
deze de cooperare.
★

DUBLIN 22 (Agerpres). — Primulministru
al
Republicii
Irlanda,
Charles Haughey, a estimat că pla
nul avansat de Partidul Laburist din
Marea Britanie constituie o contri
buție oportună și constructivă la
soluționarea pașnică a problemei
Irlandei de Nord, transmite agenția
A.D.N.

Acțiuni de deminare
în apele Golfului
TEHERAN 22 (Agerpres). — For
țele navale iraniene au inceput. joi,
operațiunile de dragare a minelor
aflate in apele Golfului. Agenția
IRNA precizează că acțiunea in
tervine după acceptarea de către
Iran și Irak a respectării încetării
focului. IRNA adaugă, totodată,
că Iranul are in vedere să culeagă
și minele din apele estuarului Shatt
El Arab. în folosul navigației libere
in apele Golfului. înainte de înce
perea unei noi runde de negocieri
de pace.

Regele Arabiei Saudite
RIAD
Cu ocazia celei de-a 56-a aniversări a proclamării Regatului Arabiei
Saudite. am plăcerea de a vă adresa, în numele poporului român și al meu
personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate pentru poporul saudit prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
La 23 septembrie, poporul saudit
aniversează ziua sa națională, marcînd împlinirea a 56 de ani de la
reunirea diferitelor părți ale actua
lului teritoriu intr-un singur stat,
sub numele de Arabia Saudită.
Situat în regiunea Asiei de sudvest, regatul saudit ocupă cea mai
mare parte a Peninsulei Arabia,
avind o suprafață .de 2 149 690 kmp
și o populație de aproximativ 8
milioane de
locuitori. Teritoriul
său, acoperit în proporție de 75 la
sută de deserturi, adăpostește
imense resurse naturale, și in pri
mul rind petrol. Potrivit calculelor
specialiștilor.
rezervele de „aur
negru" se ridică la circa 170 mi
liarde de barili. situind Arabia
Saudită pe primul loc în rindul ex
portatorilor mondiali și asigurîndu-i anual venituri de zeci de mi
liarde de dolari.
Aceste fonduri sînt destinate. în
mare parte. diversificării econo
miei naționale, creării unor sec
toare noi de activitate. Astfel. în
perioada care a trecut de la eveni
mentul aniversat, pe harta țării au
apărut sute de obiective economice
de primă importantă : rafinării,
uzine siderurgice, conducte petro

liere, uzine de desalinizare a apei
de mare, intreprinderi ale indus
triei ușoare și alimentare. Șe află
în curs de desfășurare ample pro
grame de cercetări geologice pen
tru descoperirea de
noi bogății
minerale, rezultatele de pînă acum
indicînd existenta unor zăcăminte
de aur, cupru, crom și altele. Toto
dată. se extind suprafețele irigate.
In cadrul planului
de cinci ani
1986—1990, o atenție deosebită este
acordată creării de noi capacități
de producție și dezvoltării energe
ticii, sumele alocate pentru noi pro
iecte energetice ridicîndu-se la
11.6 miliarde dolari.
Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele arabe, față
de toate popoarele care au pășit
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește cu
interes și simpatie eforturile po
porului saudit în direcția propășirii
țârii, a dezvoltării economice, manifestîndu-și dorința ca legăturile
prietenești româno-saudite, colabo
rarea dintre țările noastre să cu
noască o continuă
extindere pe
multiple planuri, in interesul reci
proc. al cauzei păcii si înțelegerii
internaționale.

Schimb de mesaje româno-iugoslav
la nivel înalt
BELGRAD 22 (Agerpres). — Un
călduros schimb de mesaje intre
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al
Partidului
Comunist
Român, și tovarășul Stipe Șuvar,
președintele Prezidiului Comitetului
Central al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, a avut Ioc cu prilejul
primirii de către tovarășul Ștefan
Koroșeț, secretar al Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a tovarășului
general-locotenent Ilie Ceaușescu,
membru al C.C. al P.C.R., adjunct
al ministrului apărării naționale și
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, care, însoțit de o

Conferința

delegație de activiști de partid din
armata română, a efectuat. în peri
oada 19—22 septembrie, o vizită pen
tru schimb de experiență In R.S.F.
Iugoslavia.
In cursul convorbirii care a avut
loc cu prilejul primirii s-a subliniat
că relațiile de prietenie și colaborare
dintre P.C.R. și U.C.I. cunosc o dez
voltare continuă., in spiritul acordu
rilor și înțelegerilor convenite în
timpul intilnirilor și convorbirilor la
nivel înalt. A fost exprimată dorința
reciprocă de a se acționa pentrr
adincirea și diversificarea acestor
bune raporturi, în interesul țărilor
și popoarelor noastre.

Uniunii Interparlamentare

Intervenția reprezentantului parlamentarilor români
SOFIA 22 (Agerpres). — La Sofia
continuă lucrările celei de-a 80-a
conferințe a Uniunii Interparlamen
tare consacrate analizării aspectelor
edificării securității și cooperării în
lume, situației politice, economice și
sociale, lichidării ultimelor vestigii
ale colonialismului. In cadrul dez
baterilor generale din plenul confe
rinței consacrate „contribuției parla
mentelor la punerea în aplicare a
rezoluțiilor Națiunilor Unite privind
acordarea independenței țărilor co
loniale și eliminarea colonialismului,
rasismului și apartheidului", repre
zentantul parlamentarilor români a
evidențiat poziția consecventă a
României de solidaritate cu
toate
popoarele care luptă pentru dreptul
lor de a se dezvolta de sine stătător
și, în context, solidaritatea po

porului român cu lupta dreaptă a
poporului namibian, sub conducerea
S.W.A.P.O.
în problema contribuției parlamen
telor la promovarea drepturilor omu
lui, delegația
română a prezentat
poziția României, concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu asupra
drepturilor omului în lumea contem
porană, a relevat mutațiile calitative
intervenite în viața materială și spi
rituală a poporului român, crearea
unui cadru politic, juridic, economic
și social pentru afirmarea plenară a
personalității umane, care
asigură
participarea deplină a tuturor mem
brilor societății, fără nici un fel de
discriminări sau îngrădiri, la viața
politică și socială, la conducerea tre
burilor statului.

Probleme stringente ale vieții
internaționale
pe agenda celei de-a 43-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
Biroul Adunării Generale al Organi
zației Națiunilor Unite. întrunit în
prima sa ședință, a recomandat ca
pe agenda celei de-a 43-a sesiuni a
Adunării Generale să fie înscrise 149
de puncte, incluzînd cvasitotalitatea
problemelor politice, economice, so
ciale, militare si de altă natură cu
care se confruntă lumea contempo
rană. Dezbaterile din, cadrul sesiunii
oferă delegaților posibilitatea de a
examina căile principale de consoli
dare a tendințelor pozitive manifes
tate în ultima vreme in viața inter
națională în scopul îmbunătățirii
radicale a acesteia.
In ședințele plenare si în princi

palele comitete. Adunarea Generală
este chemată să analizeze asemenea
probleme importante cum sînt înce
tarea cursei înarmărilor. în primul
rind a celei nucleare. întărirea păcii
și securității internaționale, edifi
carea unui sistem global de securita
te. reglementarea prin mijloace paș
nice a focarelor de tensiune și de
conflict din diferite regiuni ale lu
mii, lichidarea subdezvoltării, a ma
rilor decalaje dintre state, solutio
narea problemei datoriei externe a
țărilor în curs de dezvoltare. întă
rirea respectului față de normele de
drept international si creșterea ro
lului O.N.U. în soluționarea marilor
probleme acumulate pe glob.

Controverse privind integrarea vest-europeană
Declarații ale primului-ministru al Marii Britanii
LUXEMBURG 22 (Agerpres). —
în cadrul turneului pe care îl între
prinde în țări membre ale C.E.E.,
Margaret Thatcher, primul-ministru
al Marii Britanii, a efectuat o vizită
oficială la Luxemburg, unde a con
ferit cu premierul țării-gazdă. Ja
cques Santer — informează agenția
China Nouă.
Referindu-se într-o conferință de
presă la viitorul Pieței comune,
premierul britanic a avertizat că
„un guvern centralizat vest-european ar fi un coșmar" și a reafir
mat că Marea Britanie se opune

ideii abolirii controalelor de frontie
ră dintre statele membre ale C.E.E.,
începind din 1992. cind se preconi
zează crearea unei „piețe comune
unice".
„Desigur, noi dorim ca Europa să
acționeze unit si mai strins. dar
aceasta nu trebuie să se intimple in
detrimentul individualității, al tra
dițiilor și obiceiurilor naționale, care
au dat măreție trecutului Europei",
a adăugat Thatcher.
Acest punct de vedere a fost afir
mat de premierul britanic și cu pri
lejul unei vizite similare efectuate
anterior in Belgia.

Comentarii ale presei occidentale
Cum era de așteptat, declarațiile
primului-ministru al Marii Britanii,
Margaret Thatcher, făcute in tim
pul vizitelor amintite, au stirnit nu
meroase comentarii. Influentul ziar
londonez „TIMES" consideră că
opiniile premierului britanic „sint
realiste pentru că pornesc de la
constatarea că o deplină unitate
vest-europeană nu este practi
cabilă".
Agenția D.P.A. notează că tocmai
la Bruxelles, unde iși au sediul or
ganismele Pieței comune, premierul
a ținut să sublinieze că „integrarea
(vest-)europeană trebuie să garan
teze deosebirile tradiționale, com
petența guvernelor și sentimentul

de mîndrie națională in flecare țară
in parte". „M. Thatcher — adaugă
agenția — manifestă temerea că
proiectele sale guvernamentale, re
formele ar putea fi intirziate prin
decizii din afară".
Agenția spaniolă de presă EFE
relatează că, in consens cu oaspete
le său, premierul luxemburghez
Jacques Santer a apărat „caracterul
individual al națiunilor" și a subli
niat : „cind este vorba de drepturile
la existență și la exprimare de
care trebuie să se bucure toate ță
rile nu trebuie practicat principiul
majorității". Santer a adăugat că „o
adevărată comunitate democratică
trăiește prin diversitatea și com
plexitatea sa".
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