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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu pentru agenția China Nouă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri,

pe Zhang Hanwen, corespondent-șef 
al biroului de la București al agen
ției de presă China Nouă.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru agenția China Nouă.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCA

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Energie la nivelul cerințelor
pentru toate sectoarele economiei!

Ne aflăm în pragul ultimului tri
mestru al anului, perioadă in care, 
în fiecare întreprindere, este nece
sar să se lucreze cu întregul poten
țial, la parametri înalți. astfel incit 
sarcinile de producție să fie exem
plar îndeplinite, recuperindu-se orice 
rămineri in urmă. De bună seamă, 
în ansamblul condițiilor care trebuie 
create pentru bunul mers al activi
tății economice, deosebit de impor
tantă este asigurarea energiei elec
trice corespunzător necesităților 
strict dimensionate in funcție de vo
lumul producției. Tocmai de aceea, 
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca toți factorii implicați in asigura
rea și utilizarea energiei electrice să 
abordeze cu maximă răspundere sar
cinile ce le revin in această privin
ță și să acționeze cu toată hotărirea 
pentru aplicarea tuturor măsurilor 
care se impun in vederea funcționă
rii normale a sistemului energetic 
național. în lumina acestor exi
gențe. care șint problemele care tre
buie să se situeze in centrul preocu
părilor in această perioadă ?

CĂRBUNELE PENTRU TERMO
CENTRALE — LIVRAT RITMIC. IN 
CANTITĂȚILE ȘI DE CALITATEA 
NECESARE ! Așa cum s-a subliniat 
la Comitetul Politic Executiv, este 
necesar să se treacă Ia măsuri ho- 
tărite pentru îndeplinirea programu
lui special privind realizarea pro
ducției de cărbune si. totodată, pen
tru întocmirea unor programe specia
le in ce privește producția de petrol, 
de energie electrică, astfel incit să se 
asigure, pe această bază, realiza
rea în bune condiții a planului pe 
întregul an. O asemenea sarcină :;

are temeiul în faptul că intr-o serie 
de unități miniere și petroliere, in 
pofida dotărilor tehnice moderne, 
sarcinile de producție nu se îndepli
nesc integral, iar in unele mine și ca
riere ritmul livrărilor de cărbune că- 

■ tre termocentrale este necorespunză
tor. Situație cu atît mai nefirească cu 
cit. acum, in preajma sezonului rece, 
extracția de cărbune trebuie să spo
rească, în vederea creării stocurilor 
de cărbune in termocentrale. Or. a- 
nalizele întreprinse arată că la une
le termocentrale stocul de cărbune 
pentru timpul 
redus. Iată de 
mă mobilizare 
nerilor, cit și 
răspund de transportul pe calea fe
rată, astfel incit problema asigurării 
stocurilor de cărbune in termocen
trale să fie rezolvată corespunzător 
cit mai operativ.

Desigur, dacă ne referim Ia cărbu
ne. deopotrivă de importante sint atit 
aspectele de ordin cantitativ, cit și 
cele referitoare la calitate.. In aceas
tă privință, controalele întreprinse 
de organele de resort au pus in evi
dență faptul că, în numeroase ca
zuri, cărbunele livrat atit pentru 
consumul curent in termocentrale, 
cit și pentru stocul de iarnă este 
sub prevederile din standarde și din 
contractele economice. Or, faptul că 
puterea calorifică a cărbunelui se 
află sub prevederi este de natură să 
determine diminuarea, zilnic, cu 
sute de MW, a puterii realizate in 
termocentrale. Pe de altă parte, e- 
nergeticienii se confruntă cu o serie 
de neajunsuri datorate conținutului 
ridicat de steril din cărbune, granu- 
lației necorespunzătoare, umidității 
ridicate și conținutului de corpuri 
străine.

iernii este extrem de 
ce se impune o maxi- 
a forțelor atît ale mi
ale colectivelor care

INSTALAȚIILE ENERGETICE — 
EXPLOATATE RAȚIONAL, LA 
ÎNALȚI PARAMETRI ! Practica a 
demonstrat că. pentru asigurarea re
surselor energetice, hotăritoare sint 
ordinea si disciplina. competenta 
profesională a operatorilor si cadre
lor tehnice din termocentrale. în 
unitățile energetice, o neatenție cit 
de mică, o manevră greșită, o aba
tere aparent neînsemnată de la nor
mele de întreținere si exploatare se 
pot solda cu scoaterea din funcțiune 
a unor cazane si grupuri energetice, 
ceea ce echivalează cu 
neprevăzută a puterii 
energetic național.

Iată de ce. potrivit . 
indicațiilor date de conducerea parti
dului, măsurilor adoptate. fie
care termocentrală are obligația 
să-și recruteze personalul necesar si 
să-I formeze din punct de vedere 
profesional, să organizeze riguros ac
tivitatea in fiecare schimb, la fie
care loc de muncă, să asigure asis
tentă tehnică de specialitate si. mai 
ales, să creeze un climat de ordine 
și răspundere in activitatea intregu- 
lui colectiv. Tot în sfera noțiunii de 
..disciplină de producție" intră și 
aprovizionarea la timp cu toate ma
terialele si piesele necesare pentru 
lucrările de întreținere curentă, pre
cum și verificarea funcționării rigu
roase a, aparaturii de măsură și 
control.

că la o 
de capacități durata acestor lu- 
s-a prelungit in mod neiusti- 
in principal datorită neasigu- 
la timp a bazei

diminuarea 
în sistemul

sarcinilor și

PUNCTUALITATE SI CALITATE 
ÎN EFECTUAREA REPARAȚIILOR, 
în perioadele de mare solicitare a 
sistemului energetic național,
este cea. de iarnă, esențial este 
fiecare capacitate energetică 
funcționeze ireproșabil din punct 
vedere tehnic. Ca atare, în acest

cum 
ca 
să 
de 
an

Rezultatele
â

vz

pe fruntași

în muncă 
îi recomandă

La rampa de încărcare și ex
pediere pe calea ferată de Ia 
întreprinderea de utilaj tehno
logic din Buzău, șeful de e- 
chipă Ion Dragomir coboară de 
pe vagon. ..Da. acum e bine" — 
spune privirea lui. Utilajul, un 
colos de metal vopsit in brun, 
este ancorat pe vagon (in ima
gine redăm tocmai unul din a- 
ceste momente). Blocul absor
ber. căci așa se numește pro
dusul. este al șaselea finalizat 
din cele opt contractate la ex
port și face parte dintr-o insta
lație complexă. în luna septem
brie au fost livrate partenerilor 
străini, pe lingă multe alte uti
laje și instalații, vase de propan, 
decantoare de țiței, filtre, sub- 
ansamble și utilaje tehnologice.

în întreprindere se muncește 
bine, organizat și eu simț de 
răspundere, iar realizările pe 
opt luni dovedesc aceasta. Pla
nul la producția pentru export 
a fost depășit cu 15 
la producția-marfă 
s-a realizat un spor 
lioane lei fată de 
Sint rezultate 
fortul muncii 
tru aplicarea 
moderne de
eficienta măsurilor luate pen
tru specializarea echipelor și 
formațiilor de lucru, creșterea 
răspunderii muncitorești pentru 
calitatea produselor destinate 
exportului, reducerea consumu
rilor de metal, energie și com
bustibil. (Eugen Dichiseanu).

la sută, iar 
industrială 
de 6,3 mi- 
prevederi.

care exprimă e- 
concentrate pon- 

unor tehnologii 
croire și sudură.

materiale și 
a activității 
montorl. De 
calitatea re
de moderni-

s-au executat reparații cu diverse 
grade de complexitate la un număr 
important de instalații și agregate 
energetice. Din păcate insă, progra
mul de reparații întocmit si aprobat 
nu a fost respectat in totalitate, 
analizele efectuate arătind 
serie 
crări 
ficat.
rării
organizării defectuoase 
echipelor de lăcătuși și 
asemenea, uneori nici 
parațiilor și lucrărilor
zare nu a fost corespunzătoare si. in 
consecință. după repornire unele 
grupuri energetice nu au func
ționat la parametrii scontați. Acum, 
in activitatea de reparații 
este timp de tergiversări 
nici 
misă 
factorii 
de echipamente si 
tori, energeticieni 
tia să se mobilizeze 
îndeplinirea întocmai a programului 
de reparații, astfel incit să existe 
certitudinea că absolut toate capa
citățile • energetice pot funcționa co
respunzător necesităților sistemului 
energetic national.

un motiv, nu 
munca de : 

implicați

nu mai
Si. sub 
ti ad-

Toti
i poate 
mintuială.
— producători 
furnituri, mon-
— au obliaa- 

exemplar pentru

NOIȚE CAPACITĂȚI - NEIN- 
TIRZIĂT RACORDATE LA SISTE
MUL ENERGETIC NAȚIONAL ! 
între factorii de natură să contri
buie la asigurarea premiselor nece
sare producerii si livrării cantități
lor prevăzute de energie electrică, 
un loc important ii ocupă realizarea 
integrală, la termenul planificat, a 
noilor obiective de investiții din in
dustria energetică. Or. la această 
dată, stadiile fizice atinse la unele 
din obiectivele energetice cu termen 
de punere in funcțiune in acest an 
sint intirziate. în esență, sarcinile 
prioritare de pe șantierele industriei 
energetice se,referă la intensificarea 
ritmului de execuție, livrarea nein- 
tirziată a furniturilor restante si ur
gentarea montajului utilajelor teh
nologice. în acest sens, fără a intra 
în detalii, se cuvin subliniate răs
punde ile mari care revin indeosebi 
furnizorilor de 
precum si unor 
laie energetice.

Esențial este
zile, să fie create 
pentru funcționarea ireproșabilă a 
sistemului energetic național. Avind 
in vedere însemnătatea cu totul deo
sebită a asigurării neîntrerupte a 
cantităților de energie electrică pre
văzute este necesar ca organele și 
organizațiile de partid din unitățile 
miniere si energetice, din toate uni
tățile care contribuie direct sau in
direct la realizarea producției in 
acest domeniu să desfășoare o sus
ținută activitate politică si educa
tivă. să creeze un climat de maximă 
exigență in muncă. în acest sens, 
întărirea răspunderii tuturor oame
nilor muncii din sectorul energetic 
— in care există o puternică dotare 
tehnică și materială — reprezintă 
condiția hotăritoare pentru produce
rea și livrarea energiei electrice ne
cesare desfășurării ritmice, normale 
a activității productive in toate ra
murile economiei naționale.

țevi pentru cazane, 
producători de uti-

ca. incă din aceste 
toate condițiile

INSAMINTARILE, ÎNCHEIATE
CU GRIJĂ DEOSEBITĂ

In județele din zona colinarâ, din 
de o puternică mobilizare a forțelor, 
să se încheie pînă la 1 octombrie.

• incheierea semănatului la termenele stabilite impune ca pretu
tindeni, la arat și pregăt rea terenului, să se acționeze cu forțe sporite, 
in două schimburi sau in schimburi prelungite.

• Cerința majoră este ca în fiecare unitate agricolă, printr-o 
temeinică organizare și desfășurarea întregii activități într-un climat de 
ordine și disciplină ferme, să se realizeze și chiar să fie depășite vi
tezele zilnice stabilite la semănat.

nevoie 
griului

centrul și nordul țării este 
astfel incit însămințarea

calea perfecționării activității consiliilor populare

Construcții

Consiliile populare, birourile și comitetele lor exe
cutive iși desfășoară întreaga activitate pe baza au- 
toconducerii muncitorești și autogestiunii economico- 
financiare, reprezentind, in calitatea lor de organe 
locale ale puterii și administrației de stat, modali
tatea concretă, pîrghia politico-organizatorică prin 
care masele de cetățeni exercită conducereo și 
controlul asupra întregii vieți economico-sociale in 
unitățile administrativ-teritoriale. Evidențiind această 
realitate, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniază in Tezele din aprilie : 
,,Să îmbinăm in mod armonios activitatea organelor 
de stat cu aceea a organismelor democratice, creind 
condițiile corespunzătoore participării maselor popu
lare, a întregului popor la conducerea întregii socie-

tați, la făurirea in mod conștient de către poporul în
suși a destinelor sale, a viitorului său, a socialismu
lui și comunismului I".

in lumina Tezelor din aprilie, a orientărilor și sarci
nilor subliniate in cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consiliile populare, cu sprijinul și 
sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, 
sint datoare să-și îmbunătățească stilul și metodele 
de muncă, să generalizeze, cu mai multă eficiență, 
experiența bună și să elimine cu mai multă hotărire 
neajunsurile din activitatea lor. Acestor probleme le 
sint consacrate o suită de articole, anchete și dezba
teri care să aducă in prim-plan 
periență, modul concret in care 
această direcție.

cea mai bună ex- 
se acționează în

In pagina a li-a: DEZBATERI ORGANIZATĂ IN JUDEȚUL COVASNA

nci in municipiul Constanța
Foto : S. Cristian

LA TERMENELE STABILITE,
PENTRU CALITATE!

Luminoase
pagini

între lucrările agricole de sezon, inten
sificarea la maximum a insămințării ce
realelor de toamnă trebuie să se situeze 
în centrul preocupărilor lucrătorilor din 
agricultură. Prin întreaga organizare a 
activității, pretutindeni trebuie să se ur
mărească incheierea insămințării griului 
și a orzului la termenele stabilite pentru 
fiecare zonă. Or. analiza stadiului acestor 
lucrări la data de 27 septembrie indică 
rămineri in urmă față de perioada in 
care ne aflăm, localizate cu deosebire in 
județele din zona a doua de favorabilitate, 
care trebuie să incheie primele semănatul. 
Condițiile de lucru in cîmp sint acum 
deosebit de prielnice accelerării ritmului 
la arat, pregătirea terenului și semănat. 
To::mai de aceea, pentru etapa actuală 
organelor și organizațiilor de partid, or
ganelor agricole județene, consiliilor 
populare si conducerilor unităților agri
cole le revine sarcina de mare răspundere 
de a lua măsurile ce se impun pentru 
grăbirea la maximum a tuturor lucrărilor 
premergătoare si încadrarea semănatului 
in perioadele optime. Aceasta reprezintă 
o condiție esențială pentru a se pune baze 
trainice realizării producțiilor mari de 
griu și orz prevăzute in anul viitor.

Pentru impulsionarea lucrărilor există 
citeva direcții prioritare de acțiune, obli
gatorii de urmat in toate unitățile agri
cole. în primul rînd, se detașează cerința 
urgentării executării arăturilor pentru în- 
sămințări. Aceasta se impune cu deose
bire în județele din zona a doua, unde 
in seara zilei de 27 septembrie mai erau 
de făcut arături pe 31 la sută din supra
fețele ce trebuie semănate, față de nu
mai 20 la sută, cit mai era de arat in 
județele din zona intii. Crearea frontu
lui de lucru la arat, pregătirea terenului 
și semănat necesită organizarea recoltării 
cu prioritate a culturilor de pe terenu
rile ce trebuie semănate. în aceeași or
dine de idei, la arat și pregătirea tere
nului trebuie concentrate toate tractoa
rele disponibile, organizindu-se activi
tatea după necesități, în două schimburi sau 
în schimburi prelungite. La aceste activi
tăți trebuie să fie mobilizați toti cei ce 
știu să conducă tractorul. Trebuie bine 
înțeles faptul că. pe lingă utilizarea de
plină a timpului de lucru, din zori și 
pină se întunecă, aprovizionarea ritmică 
a fiecărui loc de muncă eu semințe, car
buranți si toate cele necesare, realizarea 
unor viteze maxime la însămînțâri nu
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STADIUL EXECUTĂRII ARĂTURILOR
TOAMNĂ, în procente, pe județe, in seara zilei de 27 septembrie. (Date comu

nicate de Ministerul Agriculturii)

se poate fără crearea unui larg front de 
lucru pentru semănători. în această pe
rioadă este nevoie de un efort susținut 
din partea mecanizatorilor, de prezenta 
permanentă în timp a specialiștilor și a

celorlalte cadre de conducere din unități, 
spre a asigura desfășurarea semănatului 
în ritm intens, la nivelul maxim al po
sibilităților și în condiții de cea mai 
bună calitate.

întors din 
Transilvania cu o con
siderabilă încărcătură 
de materiale documen
tare pe care oricine 
scrie știe că adesea 
le iei dintr-un plăcut 
automatism al profe
siei, 
duri 
dului 
folosi, Sint, deopotri
vă, dovezi pentru tine 
că ai parcurs drumuri, 
ai auzit și văzut, și 
constituie probe aie 
unui sentiment avut 
acolo, la fata locului 
cel inylobat in dorința 
de a ști, a cunoaște, 
a atinge cu înțelegerea 
vasta totalitate pentru 
care faci aceste călă
torii pe unde ai mai 
fost sau n-ai mai fost. 
A»i mai fost in Deva ; 
există, prin colecții 
de gazete, prin 
hive de filme, 
vinte de 
incercind 
ceva din substanța a- 
cestor pământuri de 
răscruci ale memo
riei noastre istorice 
cu rădăcini in mile
niul lui Butebista și 
Decebal, al lui Traian 
cu legiunile sale care 
au prefăcut, refăcut și 
desfăcut lumi, după 
cum am scris, cu su
fletul răscolit și ars de 
incendiile a ceea ce 
refuză să devină sim
plă amintire, simplă 
informație de manual 
de școală, despre su
blima tragedie a lui 
Horea, Cloșca și Cri- 
șan, despre apoteoza 
frintă vremelnic din 
pricini țintnd de con
juncturi străine a lui 
Avram Iancu ; am su
gerat și eu, de-a lun
gul anilor, cititorului, 
citeva din creșterile de 
esență ale Hunedoa
rei, momente, praguri 
trecute de oțelul ro
mânesc de la veghea 
asudată și pindită de 
incertitudini, la struc
turile conducerii elec
tronice a unuia dintre 
cele mai dificile pro
cese de producție. Am 
cunoscut oameni, am 
încercat să povestesc 
cum trăiesc, cum 
muncesc și, tot aici, 
la Hunedoara, am în
țeles cite ceva și des
pre a fi 
fi. Eroi 
lor mele 
oameni 
fața cuptoarelor, 
vieți înalte și dăruite 
uzinei lor, 
să fie in 
celor ce le-au urmat, 
deși ei nu mai erau...

Pămînturile 
au ceva al 
în țară, a 
cineva care 
aproape în 
străbătute in zile de 
septembrie dulce, cînd 
timpurile se lăsau plu
gului de toamnă și de 
pe munți încă nu co- 
borîseră turmele. Re
flecția se referea la

cu incerte gin- 
in privința ma
in care le vei

ale 
să

ar- 
cu- 

mele 
prindă

și a nu mai 
ai reportaje- 
de altă dată, 
nebiruiți in 

cu

continuau 
amintirea

acestea 
lor, unic 
remarcat 

mi-a fost 
drumurile

războaie, răscoale, re
voluții, dar și la pacea 
rodnică imbrăcind a- 
ceastâ parte a Româ
niei, Erau umbrele ce
tăților dacice din 
munții Orăștiei, către 
care am urcat înde
lung pe poteci de pia
tră, dar era și Orăș- 
tia nou construită, cu 
jocul ingenios și plă
cut și blind al briielor 
de țigle roșcate care 
nu violentează peisa
jul, erau și solemne
le turle ale Blajului, 
dar și urbanistica De
vei, cu bulevarde largi 
și curate, pildă ari
cind, bună pentru edilii 
exigenți de 
Din curgerea 
ordonată fără 
gldă, extrag 
clădirea, puțin 
toare la ochi, pe care 
scrie ■ „I.C.C. Felix", 
mi-o readuc în minte 
prin dreptunghiul unei 
cărți de vizită primi
tă. la despărțire, de la 
inginerul Tiberiu Be- 
dea-Faina, „manager", 
cum e scris pe carto
nașul destinat proto
coalelor firești profe
siei, 
pare 
cea 
vei: ...... ......... ...........
nică. In clădirea greu 
de deosebit de un plă
cut bloc de locuințe se 
produc calculatoare e- 
lectronice ! Deocam
dată subunitate a unui 
institut bucureștean, 
„Felix“-ul de la Deva 
iși merită 
Cartea de 
„managerului" 
coperirea unui 
al Academiei 
blicii Socialiste 
nia, 
tru 
crearea minicalculato- 
rului „Coral", in 1980. 
Bucureștean pe atunci, 
dar originar din Si- 
meria, inginerul și-a 
adus familia și trium
ful pe locurile de obir- 
șie. Cu alți 19 ingineri 
și vreo 80 de electro- 
niști. trece din etapă 
în etapă intr-o branșă 
aproape de neconce
put pe vremuri in 
provincie. De la mini
calculator, la o mași
nărie care, mi se spu
ne și n-am motive să 
cred că nu e așa, 
„poate face orice pro
gram", iată drumul 
parcurs, în scurt timp, 
de acești oameni, in 
marea lor majoritate 
tineri. Este aici, im
plicit, semnificația ca
litativă a unei munci, 
iăr eu cred că bule
vardul cu clădiri cum
va de culoarea cora
lului se varsă direct in 
marile cetăți ale Hu
nedoarei. Sati Hune
doara industrială și pe 
drept celebră trece

oriunde, 
aceasta 

a fi ri- 
acum 
bătă-

a ceea ce mi se 
a reprezenta ora 
mai nouă a De- 
industria electro-

dobindit 
contribuția

numele, 
vizită a 

are a- 
premiu 
Repu- 
Româ- 

pen- 
la

Platou FARDAU
(Continuare 
în pag. a V-a)

ZALĂU : Produse peste plan
Diversificarea con

tinuă a producției, a- 
similarea în fabricație 
a unor produse cu pa
rametri calitativi su
periori, competitive 
pe piața externă, con
stituie preocupări de 
prim ordin ale colec
tivului de oameni ai 
muncii de la între
prinderea de țevi din 
Zalău. Asimilarea in 
fabricație a laminate
lor finite pline la 
cald, cu diametrul de 
5 mm, acțiunile între
prinse pentru realiza
rea ritmică și la un 
înalt nivel calitativ a 
producției de export,

în special, pentru li
chidarea operativă a 
stocurilor, în primele 
8 luni ale acestui an, 
au condus la livrarea, 
peste plan, parteneri
lor externi, a 
tone laminate 
pline. Demn de 
liniat este faptul 
pe relația devize 
vertibile au fost 
vrate peste prevederi, 
pină în 
duse in 
proape 
Iei, în 
care o 
tracte și comenzi au 
fost onorate, chiar în 
avans. (Eugen Teglaș).

9 000 
finite 
sub- 

că 
con- 

li-

prezent, pro- 
valoare de a- 
18 milioane 
condițiile in 
serie de con-

■Ț
I
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

DIALOGUL PERMANENT, FRUCTUOS CU CETĂȚENII
calea perfecționării activității consiliilor populare

DEZBATERE
Pornind de la asemenea deziderate, de la ex

periența existentă in această privință, a antre
nării cetățenilor la infăptuirea importantelor 
sarcini ce revin consiliilor populare, redacția a 
organizat o dezbatere in județul Covasna, la

ORGANIZATĂ ÎN JUDEȚUL
care au participat tovarășii : loan Inceu, prim- 
vicepreședinte al comitetului executiv al con
siliului popular județean. Molnar Iosif, prima
rul municipiului Sfintu Gheorghe. Onofrei Va

COVASNA
Icnț, primarul comunei Zagon, lîokor Francîsc, 
deputat al consiliului popular județean, Gheor
ghe Sava, deputat al consiliului popular mu
nicipal.

ÎN ADUNĂRILE GENERALE DE PARTID

Spirit critic revoluționar
spirit critic constructiv

Intre formele de afirmare a 
mocratiei interne de partid.

Buna funcționare a cadrului democratic existent 
— condiție esențială pentru o activitate eficientă

loan Inceu : Ampla participare a 
cetățenilor la conducerea si desfă
șurarea întregii activități a consi
liilor populare, condiție sine qua non 
a bunei funcționări a organelor lo
cale ale puterii și administrației de 
stat, implică o preocupare continuă 
pentru crearea acelor condiții opti
me prin care aportul si initiative ce
tățenilor la dezvoltarea economico- 
socială a localităților si județului in 
ansamblu să fie. maxime. Aceasta 
inseamnă. in esență, asigurarea con
dițiilor necesare pentru funcționarea 
permanentă, fără sincope și „ate
nuări*.  a cadrului legal instituit in 
această privință, parte componentă a 
sistemului democrației noastre socia
liste. în județul Covasna își desfă
șoară activitatea pe această linie, in 
rindul cetățenilor. 821 de deputați 
județeni, municipali, orășenești 
comunali, comisiile 
consiliilor populare.

si 
permanente ale 

comitetele de 
cetățeni, adunările cetățenești, adu
nările din cadrul ..Tribunei demo
crației". controlul oamenilor muncii, 
precum și celelalte forme și modali
tăți de conlucrare cu cetățenii, de 
cunoaștere a opiniilor si propuneri
lor lor. Un rol de prim ordin revine 
formelor 
diențele 
ventă a 
mijlocul 
muncă, dialogul deschis cu cetățenii 
despre împliniri și neimpliniri. des
pre ce trebuie făcut in continuare.

Putem spune că rezultatele consi
liilor populare, ale județului sint 
rezultatele, inițiativei si muncii cer 
tățenilor. care, fără deosebire de na
ționalitate. in deplină unitate de gind 
și faptă, muncesc pentru inflo- 
rirea continuă a acestor plaiuri ro
mânești.

directe, nemijlocite : au- 
și prezenta cit mai, frec- 

cadrelor de conducere in 
oamenilor, a colectivelor de

Molnar Iosif : In municipiul Sfin
tu Gheorghe . avem 43 de circum
scripții, deci tot atiția deoutați care, 
cu toții, sint antrenați in întreaga 
viată economico-socială a munici
piului. astfel că prin intermediul lor 
consiliul popular municipal, comite
tul său executiv curtosc în perma
nență realizările Si neajunsurile din 
fiecare unitate și domeniu de acti
vitate. In această privință as dori să 
mă refer la o inițiativă recentă, for
mulată în cadrul unei adunări cetă
țenești. prin care a crescut mult a- 
portul deputaților și cetățenilor in 
activitatea de conducere și in spe
cial in realizarea autogospodăririi si 
autofinanțării localității. Concret, 
este vorba de împărțirea municipiu
lui in opt sectoare, coordonat fiecare 
de un membru al comitetului execu
tiv împreună cu deputății de acolo și 
patronat de o unitate economică pu
ternică. In fapt, nu am făcut decit 
să aplicăm intr-un mod „concertat", 
unitar, prevederile Legii nr. 1 din 
1985 cu privire Ia 
autogestiunea 
si autofinanțarea unităților 
trativ-teritoriale. precum și 
ale Legii nr. 10 din 1982. 
neintirziind să se arate. De 
putui anului, de cind am 
această măsură de organizare mai 
bună a participării deputaților și ce
tățenilor la autogospodărirea si au
tofinanțarea localității, s-au realizat 
lucrări gospodărești Si edilitare in 
valoare de peste 130 milioane dg lei, 
cu mult peste realizările anilor pre
cedents Ceea ce stimulează parti
ciparea cetățenilor. încrederea lor in 
cei cărora le-au dat votul spre a-i 
reprezenta in consiliul popular.

avut prilejul să 
multi oameni in 
am 
țări.
prinderea

contact cuvin în
calitatea pe care o 

- inclusiv cu vizitatori din alte 
care vin in delegație la intre- 

noastră — și nu o dată

am auzit aprecierile pozitive de care 
se bucură municipiul nostru in legă
tură cu realizările sale, in special 
cele din domeniul urbanistic și arhi
tectural.

0 preocupare permanentă — perfecționarea 

modalităților de conlucrare cu cetățenii

an sau semestru sau dacă ar fi fost 
vorba de situații deosebite care ar ti 
reclamat de urgentă o amplă dezba
tere și adoptarea unor măsuri pen
tru a pune pe făgașul cel bun des
fășurarea activității, alegerea acestei 
teme s-ar fi justificat deplin. Dar la 
stația C.F.R.. una dintre unitățile 
fruntașe pe ramură, rezultatele înde
plinirii indicatorilor de plan . sint 
foarte bune, iar la brigada de con
structori ele se prezintă satisfăcător. 
Așa că despre oportunitatea acestor 
teme se poate discuta. Mult mai ne
cesar ar fi fost, după cum a reieșit

bune intenții, materiale care, in cel 
mai bun caz. ar fi fost potrivite pen
tru scurte întilniri operative de pro
ducție, și nu pentru adunări de 
partid.

Un factor hotărîtor — dis- 
cernămîntul critic al inter
vențiilor participanților. Ue 
reguiâ. actualitatea temelor înscrise 
pe ordinea de zi și calitatea refera
telor dau „tonui" dezbaterilor in adu
nările generale, ceea ce incă o dală 
au demonstrat si adunările de partid 
de la stația C.F.R. și combinatul de 
utilaj greu. După ce lista vorbitori
lor s-a incheiat (fără să se recurgă 
la invitații repetate), cei care au luat 
cuvintul au lărgit aria 
abordate în referate si au 
ideile cuprinse in ele.
exemplificări concludente de la locu
rile lor de muncă. Astfel, la aduna
rea de la stația C.F.R., comuniștii ion 
Chelaru, Vasile Irimia, Cazacu Mi
tică, Aurel Drăgan s-au referit la ne
cesitatea ridicării calificării si insu- 
sirii profunde a instrucțiunilor pen
tru sporirea gradului de siguranță in 
circulația trenurilor, la adoptarea 
unui comportament cit mai politicos 
fată de călători, arătind că un roi 
deosebit in acest sens revine cursuri
lor de pregătire și perfecționare pro
fesională si formelor invătămmtului 
politico-ideologic, care trebuie să se 
ridice la un nivel calitativ superior. 
Totuși, tonul de automultumire al 
referatului si-a pus amprenta și pe 
aceia al participării Ia discuții.

Si in celelalte două adunări au fost 
participanti la discuții care au criti
cat unele neajunsuri, compensind in 
parte lipsa de conținut a referatelor. 
La adunărea de la I.M.A.M.U.S., co
muniștii Gheorghiță Eftimie. Virgil 
Leonte. Victor Grecu. prin aprecieri
le critice făcute, prin dezvăluirea 
unor , dereglări in cooperarea dintre 
secțiile de producție și proiectant!, au 
reușit să dea relief unei adunări pe 
căre referatul prezentat in deschide
rea dezbaterilor o anunța monotonă, 
rutinieră. Nivelul dezbaterilor in 
adunarea de partid de la antrepriza 
de construcții, in ciuda unor referiri 
critice, dar neinsotite de nici o pro
punere concretă, a rămas in aceeași 
notă generală, ca si materialul supus 
atenției comuniștilor. Or, existenta 
unor neajunsuri, menționate in trea
căt. precum nerespectarea de către 
unii constructori a timpului de lucru-, 
risipa de materiale, nearmonizarea 
succesiunii lucrărilor ar fi impus o 
mai profundă analiză a cauzelor aces
tora. o mai, atentă căutare a soluții
lor pentru rezolvarea 
cu care se confruntă 
muncă de aici.

Cele patru adunări 
unor organizații de

de- 
un 

loc distinct il ocupă adunările gene
rale ale organizațiilor de bază, in 
cadrul cărora comuniștii au posibili
tatea să-și exprime deschis opiniile, 
să critice stările de lucruri negative, 
să-si aprecieze autocritic propria 
muncă și să propună măsuri con
crete pentru buna desfășurare a 
activității intr-un sector sau altul, 
avind mereu in vedere teza to
varășului NICOLAE CEAUSESCU 
potrivit căreia pat titlul nu trebuie 
să devină un club de discuții gene
rale, ci să acționeze ea centru vital 
al întregii națiuni, să fie organiza
torul si dinamizatorul activității din 
toate domeniile care asigură dezvol
tarea generală a țării.

Tematica adunărilor ge
nerale în strînsă legătură cu 
prioritățile producției. sPiritul 
analitic care trebuie să caracterizeze 
adunările generale de partid se con
turează incă de la stabilirea ordinii 
de zi. Tema supusă dezbaterii comu
niștilor va polariza atenția părtici- 
pantilor numai dacă ea este strins 
legată de preocupările colectivului tn 
care acționează organizația de bază. 
In acest sens, prioritățile producției 
reprezintă mereu subiecte de cel mai 
mare interes * pentru participantii 
la adunări. Din acest punct de 
vedere, la o primă examinare, ia 
toate cele patru adunări la care am 
participat au fost supuse atenției 
comuniștilor aspecte importante le
gate de derularea proceselâr de pro
ducție. Orientarea cea mai judicioasă 
în stabilirea ordinii de zi s-a vădit a 
fi cea de la adunarea generală a or
ganizației de bază din sectorul în
treținere al turnătoriei de oțel de la 
Combinatul de utilaj greu. Punctul 
principal l-a reprezentat un referat 
consacrat respectării disciplinei mun
cii in general și disciplinei de partid 
in special. In stabilirea acestei teme, 
biroul organizației de ;bază a pornit 
de Ia faptul că in acest sector s-au 
manifestat, in ultimul timp, citeva 
încălcări ale disciplinei in muncă si 
ale disciplinei de partid. Deși încăl
cările normelor de disciplină, ca de 
pildă intirzieri de la programul de 
lucru sau absențe de la adunările, 

de partid, nu au fost de o 
deosebită, biroul erga- 

de bază.' pe bună dreor 
considerat" că supunerea

VIAȚA DE PARTID

in municipiul lași

aspectelor 
adincit 

venind cu

și din cuvintul unor participanti. 
dacă la stația C.F.R. ar fi fost exa
minate aspectele relațiilor cu publi
cul. iar la brigada de constructori 
cele ale bunei gospodăriri a materia
lelor. direcții in care, potrivit unor 
vorbitori. ..este loc pentru mai bine".

Calitatea referatelor pre
zentate — suportul unor dez
bateri la obiect. Reteratul su_ 
pus atenției 
fel intreaga 
lor din adunarea de la turnătoria de 
oțel a combinatului de utilai greu 
au răspuns, in bună măsură, cerințe
lor unei adunări generale de partid 
reușite. Materialul, redactat de un 
colectiv de comuniști, care si-a adu
nat datele printr-o largă consultare 
cu muncitorii din sector, sub iijdru- 
marea unui membru al comitetului 
de partid din întreprindere, a por
nit de la o succintă prezentare a 
realizărilor si neimplinirilor sectoru
lui și apoi a analizat pe larg cau
zele care le-au determinat, legate tot - 
timpul de activitatea mai mult sau 
mai puțin fructuoasă desfășurată de 
biroul organizației de bază, de co
muniști. în virtutea rolului de con
ducător politic 
ganizațiile de 
muncă, a 
nul 
și 
organizației de tineret 
recția întăririi disciplinei, 
lipsit nici nominalizările celor 
punzători de unele neajunsuri. ■ Este 
demn de remarcat că exemplele in
serate in material au fost insoțite de 
scurte, dar concludente comentarii 
teoretice, cu referiri la documentele 
de parțid. indeosebi la Tezele din 
aprilie, ceea ce a contribuit la o mai 
bună înțelegere a cerințelor discipli
nei de partid.

Și referatul din 
nării de partid de 
fost bine 'ancorat 
■unității și a avut 
de toate implicarea organizației, 

■ partid, a comuniștilor in asigurarea 
îndeplinirii indicatorilor de plan. 
Dar i se poate reproșa caracterul ex
pozitiv si mai puțin critic. Și; de ce 
n-am șpune-o. a avut si o ușoară 
tentă de automultumire, poate justi
ficată dacă avem in vedere rezulta
tele bune obținute de colectivul sec
ției. dar din nefericire nu in măsură 
să incite pe participanti la inter
venții de substanță.

In ceea ce privește materialele pre
zentate la adunările generale de 
partid de la I.M.A.M.U.S. și antre
priza de construcții, trebuie să spu
nem din capul locului că ele n-au 
fost altceva decit niște situații statis
tice care au cuprins, pe ici. pe colo, 
și citeva vagi referiri generale, de

Molnar Iosif : Nu trebuie să lă
săm să se ințeleagă că, in privința 
legăturii cu masele de cetățeni, nu 
mai avem nimic de îmbunătățit, 
totul 
apar 
lism. 
zuri 
deputați, președinți de comitete de 
cetățeni sau asociații de locatari. Cei 
mai multi însă înțeleg să-si facă 
datoria in mod conștiincios, cu tra- 

, gere de inimă, cu dorința de »a găsi 
noi modalități de a fi convingători, 
de a-și perfecționa stilul de muncă. 
Un recent exemplu in această pri
vință : comisia permanentă'de re
sort, a consiliului popular municipal 
a pregătit o casetă cu un film pri
vind aspecte pozitive și negative pe 
probleme de bună gospodărire a fon
dului locativ, pe care l-a prezentat 
in sesiunea consiliului popular si 
apoi cu prilejul unor adunări cetă
țenești. Ca urmare a acestei iniția
tive a comisiei permanente, in ca
drul unei „Tribune a democrației**,  
s-a cerut implicarea sindicatului, a 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere nu numai cind i se re
partizează cetățeanului o locuință 
din fondul de stat, dar și cind acesta 
se mută sau pleacă din ea (pentru 
că nu este lipsit de importantă cum 
o lasă și o gospodărește pină atunci). 
De fapt, prin conlucrarea cu cetă
țenii. noi avem in vedere nu numai 
organismele și formele de partici
pare strict cetățenești, ei și pe cele 
care țin de colectivele de muncă, de 
organizațiile de masă și obștești. Si, 
desigur — in primul rind — sintem 
sprijiniți de organele și organizațiile 
de partid din 1 cartiere, din între
prinderi și instituții, din, întregul 
municipiu.

Gheo-ghe Sava :
si dezvoltarea a

tăfeni.

că 
merge perfect. Dimpotrivă, mai 
și la noi manifestări de forma- 
atitudini birocratice, chiar ca

de fugă de răspundere a unor

autoconducerea. 
economico-financiară 

adminis- 
oe cele 
roadele 

la înce- 
aplicat

Dialogul nemijlocit - calea sigură a stimulării

inițiativei și participării cetățenești
Onofrei Vatent : In comuna Zagon 

Sțau obținui'.bune rezultate in im- 
«... pulsionarea -si urmărirea activității 

de autoaorovizionare. de încheiere a 
contractelor și realizare a livrărilor 
la fondul de stat prin luarea unor 
măsuri de bună organizare, de sti
mulare materială si morală a cetățe
nilor. Insă organizarea nu este to
tul. Dind importanta cuvenită for
melor de participare colectivă, la di
verse adunări și întilniri cetățe
nești. punem un accent deosebit pe 
discuțiile de la om la om. pe cu
noașterea problemelor fiecăruia, 
ceea ce la noi constituie forma de 
bază a conlucrării cu cetățenii si a 
stilului de muncă al consiliului 
popular.

Pentru că. in felul acesta, intrăm in 
posesia unor propuneri si soluții din
tre cele mai ingenioase, eficiente, 
pentru dezvoltarea generală a locali
tății., ă unor sectoare de activitate de 
mare importanță pentru viata satu
lui, cum ar 1'i, bunăoară, agricultura 
Si industria mică. Cum s-a mai spus 
in dezbaterea noastră, am constatat 
și noi că oamenii se mobilizează mai 
mult atunci cind propunerile vin 
direct de la ei. De altminteri, așa 
se și explică bunele rezultate obți-

note de comuna noastră in valorifi
carea resurselor locale ...... ..............
industriei miei (peste 6 000 lei pe lo
cuitor). in agricultură și in special 
in' creșterea vitelor, sectoare cărora 
urmează să le dăm și mai mare am
ploare in viitor, cu același sprijin 
susținut al cetățenilor și deputaților.

Bokor Francisc : In legătură cu 
problema adusă in discuție, consider 
că este foarte importantă legătura 
directă deputat-cetfițean. In circum
scripția unde sint deputat, avem in ■ 
mod frecvent întilniri si discuții cu 
cetățenii, in cursul cărora lămurim 
diverse probleme de interes general, 
fie că ele apar in presa locală, fie 
că se conturează in sesiunile consi
liului popular județean. De aseme
nea, in privința unor probleme per
sonale. și eu. ca și ceilalți deputați, 
pot să-mi aduc o contribu
ție. pot să dau lămuriri care scu
tesc oamenii de a umbla pe la di
verse instituții. Sint multe aspecte 
ce se ridică in cadrul unor asemenea 
întilniri. ca, de pildă, cea privind 
dezvoltarea si modernizarea munici
piului, la care oamenii muncii, cetă
țenii, fără deosebire de naționalita
te. au participat si participă cu 
teres, cu mindrie. putem spune.

este concludent următorul exemplu. 
Există pentru tineri și in orașul nos
tru diferite locuri de educație, de a- 
grement și destindere, cluburi, sta
dioane, săli de cinema si de teatru, 
localuri destinate lor special. Dar. 
Pe lingă acestea, mai multi cetățeni 
din cartierul Simeria au propus și 
au început să realizeze și alte utili
tăți de acest fel — terenuri de sport, 
locuri pentru lectură și muzică, ame
najări deloc costisitoare, care au 

■ avantajul de a fi situate in cartier, 
in imediata apropiere a casei fie
căruia. Și incă ceva : amenajarea lor 
.se face cu aportul viitorilor bene
ficiari. ceea ce constituie și o ac
țiune de amploare de educație ce
tățenească.

Ioan Inceu : A vorbi despre con
lucrarea cu cetățenii inseamnă. de 
fapt, a vorbi despre intreaga activi
tate a consiliilor populare, despre 
viata economico-socială a localități
lor. a județului. Care, este clar, 
teresează in cel mai inalt grad toți 
cetățenii. Numai in semestrul I din 
acest an s-au făcut peste o mie de 
propuneri cu prilejul 
putaților cu cetățenii, 
tățeneșt; și ..Tribunei 
la care au 'participat 
cetățeni. Toate aceste propuneri au 
fost luate in evidentă și studiate' 
atent, modul de soluționare aducin- 
du-se la cunoștința celor care le-au 
formulat. a tuturor cetățenilor. 
Dezbaterea Tezelor din aprilie a 
reprezentat și tn privința conlucrării 
consiliilor populare cu cetățenii, in 
condițiile participării lor democra
tice la conducerea intregji activități 
economico-saciale. un prilej de ana
liză lucidă si creștere calitativă care, 
putem spune, constituie si in jude
țul nostru principala dh'fecție si mo
dalitate de îmbunătățire continuă a 
muncii organelor locate «le 
și

în

intilnirilor de- 
a'dunărilor ce- 

democrației". 
peste 21 000 de

administrației de stat.

Dezbatere consemnată de : 
Son MA.RJN
C. TIMARU 
corespondentul „Scinteii

generale 
gravitate 
nizației 
tate. a 
acestei teme 'dezbaterii comuniștilor 
va avea' un caracter preventiv, pe de 
o parte, iar pe de altă parte va de
termina îmbunătățirea climatului de 
rțiuncă in vederea îndeplinirii in 
bune condiții a sarcinilor de produc- 
tie. Și Ia organizația de bază de la 
atelierul de proiectare din cadrul în
treprinderii de mașini, agregate și 
mașini-unelte speciale (I.M.A.M.U.S.) 
comuniștii au dezbătut o temă inte
resantă si de actualitate — contri
buția , atelierului. a comuniștilor de 
aici la indenlinirea programului pri
vind perfecționarea organizării si 
.modernizarea p-oceselor de produc
ție. La adunările generale ale organi- 
zaVflnr de bază de la Stafia C.F.R. 
Iași și antrepriza nr. 3. brigada 32 
auarținind Trustului de antrepriză 
generală de construcții-montaj Iași 
(T.A.G.C.M.). principalul punct la or
dinea de zi a fost analiza stadiului 
îndeplinirii nrincipa'ilor indicatori de 
plan. Dacă ne-am fi aflat la sflrslt de

comuniștilor, ca de alt- 
deslășurare a dezbaterii

pe care 
partid.

fost analizată, 
responsabilității 

munca grupelor 
de 

intăririi

au o11 - - 
lă locul de 

sub sem- 
comuniștilor, 
sindicale, a . 

in di-. 
N-au 
răs- '

unor probleme 
colectivul de

in-
Am

întărirea con ti - 
legăturilor cu masele de ce- 

perfecționarea stilului de 
muncă aT' organelor locale presupune
și o permanentă muncă de educație 
in rindul cetățenilor, formarea unei 
inalte conștiințe civice incă de pe 
băncile școlii. în această privință

Din noua arhitectură a municipiului Sfintu Gheorghe
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deschiderea adu
la stația C.F.R. a 
iii problematica 
in atenție înainte 

de

ale 
................ tot 

atitea unități economice ieșene pun 
in evidentă faptul că afirmarea spi
ritului critic si autocritic revoluțio
nar in adunările de partid presupune 
atit o sporită maturitate politică și 
temeinică pregătire profesională a 
comuniștilor, cit si stabilirea unei_ te
matici de actualitate, ancorată in 
realitățile colectivelor de muncă, re
dactarea — pe baza unei largi con
sultări — de materiale analitice, bine 
argumentate cu exemplificări conclu
dente. prin prisma eficientei activi
tății politico-brganizatorice desfășu
rate de organizațiile de partid, a răs
punderii comuniștilor fată de sarci
nile încredințate. Numai prin îmbi
narea tuturor acestor cerințe, asa 
cum o demonstrează si exemplele 
menționate, adunările- generale de 
partid pot reprezenta un forum co
munist de dezbatere creatoare, de 
afirmare plenară a democrației inter
ne de partid.

Constantin VARVARA 
Manoie CORCACI

generale 
bază din

BOTOȘANI : Apartamente confortabile 
pentru oamenii muncii

părțitori prefabricați. Aceasta a 
permis, practic, reducerea duratei 
de execuție cu o lună de zile pen
tru fiecare bloc de locuințe cu 
20 apartamente. De asemenea, in 
noul ansamblu Victoria, au fost 
predate „la cheie**  pentru oa
menii muncii din Dorohoi ultimele 
locuințe din cele 300 apartamente 
prevăzute. (Eugen Hrușcă)

Acționind intens și bine organi
zat, constructorii au incheiat lu
crările in ansamblul Miorița I 
din Botoșani, prin darea in fo
losință, conform graficelor stabi
lite. a ultimelor apartamente din 
cele peste 800 cite au fost construi
te aici. Realizarea unor ritmuri 
înalte pe șantiere s-a asigurat prin 
introducerea panourilor prefabri
cate de fațadă și a pereților des-

Nimeni nu aștepta această trecere 
prin comuna Valu lui Traian ; s-a 
desfășurat <țe la început pină la sfir- 
șit sub semnul inopinatului. Dar viața 
e cel mai bun regizor. De cum am in
trat in clădirea consiliului popular, 
ne-a atras atenția un avizier, avind 
prinse pe el o seamă de liste lungi. 
Conțineau numele mamelor care pri
mesc ajutoare de la stat pentru 
trei sau mai multi copii, informin- 
du-le pe fiecare in parte despre 
suma la care au dreptul și pe care 
sini invitate să o ridice. 384 de be
neficiare. Pentru o comună, nu e 
puțin.

Parcurgind listele, din curiozitatea 
ciudată de a vedea dacă „ea" mai fi
gurează (nu mai figura, bineînțeles), 
a apărut ideea să discutăm și cu doi, 
trei părinți despre intimplări cum ar 
li aceea care ne adusese in localita
tea lor. Fără să-i alegem de pe lis
te ori din alte scripte ; cu care s-o 
nimeri. S-a nimerit să fie Măndița 
Tudorică (tocmai trecea să cumpere 
piine) și Nicolae Mihăilescu (robo
tea in curte cind treceam cu o refe
rentă a consiliului — reprezentind 
„autoritatea tutelară" — spre locuin
ța copiilor pe care voiam neapărat 
să-i vedem). Cerem, retroactiv, scu
ze interlocutorilor că nu le-am măr
turisit de ce anume am venit să dis
cutăm despre calitatea de părinte 
tocmai la Valu lui Traian si nici la 
cine intenționam să ajungem ul
terior...

...Ulterior, cind am ajuns la mar
ginea satului, pe o uliță cu case pe 
o singură latură, pe cealaltă latură 
hotărnicită de un canal subțire, cu o 
roată a grădinarului scirțiind mono
ton in liniștea ancestrală, cu o fișie 
cu porumb ca o pădure si o colină 
moale de deal. Este exact orizontul 
gazdelor noastre, de citeva minute. 
Habar n-aveau de „vizită", ceea ce 
nu i-a impiedicăt pe cei trei mici 
amfitrioni să ne intimpine cu foarte 
multă, cu exagerată exuberantă. Am 
fost „luati" atit de repede, incit am 
uitat pină si de‘ ultra-rutinierele in- 
trebări : „Cum te cheamă ?“. „Ciți 
ani ai ?". Oricum, ar fi fost pur for
male. trebuind să le păstrăm ano
nimatul. în ceea ce privește virsta —

băieții să fi fost de patru, respectiv 
trei ani. iar fetita, cea mai liniștită 
și singura ce nu-și disimula triste
țea, de vreo doi.

Nici vorbă să punem in discuție 
lipsa mamei. O evoca suficient toc
mai dezinvoltura cu care s-au arun
cat asupra noastră, musafiri nepof
tiți și necunoscuți. Geanta „autorită
ții tutelare" conținea bomboane și un 
pepene, produse devorate in citeva 
clipe, cu aceeași aviditate cu care 
era intimpinată și vizita ca atare. 
Cine eram ? Nu conta. Intrase cine
va pe poarta lor. asta conta.

Unde e bunica ..— E plecată 
in sat", .,— Unde in sat ?“, tn sat, 
la Constanța". .,— Tu ești mai mare, 
nu mergi la grădiniță ?“, Tăticu’ 
a promis că o să mă dea". ., — Cind ?“ 

..." Dar tăticu unde e ?“ — „La 
servici". Ce lucrează ?“ Scoa
te rime". — „Poftim ?!?“. .,— Da, 
da. d-alea mari, roșii". Și ce face 
cu ele ?“. Dă la pește, cind lu
crează".

Nu sint nostimadele obișnuite ale 
discuției cu un copil, așa cutn nici 
jovialitatea excesivă față de doi 
străini nu era pur și simplu expre
sia candorii. Sint semnele unor hia- 
tusuri mari in concepția, fie ea și 
miniaturală, despre cele ce-i încon
joară. Iar hiatusurile trădează, la 
rindul lor. lipsa unuia dintre interlo
cutorii de bază, apt și dornic să răs
pundă la toate intrebările, să clari
fice contururile vieții, să confere 
afecțiunea pe care n-ar trebui să le-o 
aducă cine se nimerește să intre pe 
poartă, ci acela si aceea care se nu
mesc părinți.

Cum ii creștea pe cei trei copii, 
l-ar fi crescut și pe-al patrulea. De 
altfel, după cum a rezultat din in
vestigațiile întreprinse, nu perspecti
va efortului fizic sau de ordin mate
rial a determinat-o pe T.R.. mama 
celor trei copii vizitați, să comită 
pasul nesăbuit pe care l-a făcut. Și 
care avea să devină pasul ei spre 
neant, Ideea i-a încolțit — culmea ! 
— la o nuntă. Adică la un eveni
ment al cărui sens e promovarea 
fericirii familiale. In toiul petrecerii, 
o conversație discretă cu „nașa", de 
care se simțea mai apropiată sufle

tește. I-a mărturisit că așteaptă din 
nou un copil, dar că, parcă, parcă, 
„nu l-ar lăsa". Confidenta s-a pro
nunțat imediat, cu aplombul citorva 
pahare de vin : „Te scap eu 1“ O ca
racteriza acest mod tranșant, dar ires
ponsabil de a aborda viața. însăși ca
litatea ei de „nașă" era un rezultat 
al spiritului excesiv de intreprinză- 
tor. nefiind soția propriu-zisă a na
șului — absentă de la nuntă — ci 
concubina lui. Deci cu aureola discu
tabilă de femeie șmecheră, care știe

e efectuată de persoane abile, even
tual pricepute. Ceea ce este și mai 
ciudat e că acestor riscuri se supun 
nu numai mamele cu mai multi 
copii, ci. adesea, temei aflate la pri
ma sarcină.. Este o adevărată crimă, 
inclusiv față de propria sănătate. Le 
ascult căința cind devin paciente 
d:sperate ale cabinetului de comba
terea sterilității și infertilității. De 
ce au recurs la ce-au recurs ? De cele 
măi multe ori datorită unor calcule 
stupide : „Să-mi asigur mai intii

lor de băutură, primul impuls a fost 
să se tragă reciproc de păr. Este 
doar un amănunt, insă un amănunt 
care sugerează perfect „seriozitatea", 
„decența", nivelul de „respect re
ciproc" al protagonistelor acestei 
intimplări. De altfel, printre cauzele 
subiective ale comiterii acestui tip 
de infracțiuni, prunul loc este deți
nut. după părerea mea. de rapacita
tea falselor moașe, iar locul al doilea 
de insuficienta maturitate morală și 
civică a pacientelor.

„De ce să renunți la drumul 
cel mai scurt spre fericire ?"

și face de toate, care nu se incurcă 
in scrupule, a pecetluit soluția : în
treruperea sarcinii. Cum. . unde, de 
către cine ? Avea răspuns la toate : 
chiar ea are s-o provoace.

—în general, cazurile cu care ne 
confruntăm asigurind asistența 
obstetrică de urgență denotă ca ma
joritatea încercărilor de intrerupere 
delictuală a sarcinii sint comise de 
persoane fără nici o calificare, moa
șe de ocazie, individe ce manifestă 
o gravă iresponsabilitate nu numai 
față de prevederile pro-nat.aliste ale 
legii, ci chiar față de viața și sănă
tatea „pacientelor" lor de ocazie. 
Aceste persoane, tot atit de lipsite de 
cunoștințe medicale pe cit sint de 
lipsite de scrupule, intervin asupra 
mecanismului extrem de fin al vie
ții. mai cu nepăsare și mai fără tea
mă de consecințe decit dacă ar în
cerca să repare un fier de călcat sau 
o veioză. Dar — și-a continuat opi
nia medicul primar Coralia Carp, 
șefa secției maternitate a Spitalului 
județean Constanța — întreruperea 
sarcinii are consecințe nefaste asu
pra organismului feminin chiar dacă

garderoba", ori „Am vrut să ne luăm 
mașină...".

Stupiditatea pină la forțarea vul
garului a marcat și sfirșitul vieții Iui 
T.R. S-a prezentat acasă la aminti
ta „nașă" insolită de o „prietenă *,  
Și gazda avea o „prietenă" in vi
zită. E de mirare cum in asemenea 
ocazii se ivesc atit de ușor „prietene" 
care să împingă spre prăpastie, și nu 
se găsesc prietene adevărate, care să 
bareze drumul spre hău. Doi litri de 
vin și o sticlă de lichior au intărit 
„curajul" înfăptuirii nesăbuitului act. 
Decesul a survenit in mai puțin de 
trei minute de la începerea inter
venției.

— Din cauza băuturii ?
— Nu. riscul decesului subit exis

tă intotdeauna la manoperele abor
tive. mai ales de tipul celor încercate 
— ne-a răspuns procurorul Pascu 
Șatran. care a anchetat cazul. Eu
foria alcoolică este semnificativă 
doar pentru ușurința cu care s-a 
deliberat și acționat. Chiar reacția 
„moașei" și prietenelor după rapidul 
și tragicul deznodămint este edifica
toare. Pomenite fată în fată cu 
moartea, oaspete nescontat la paharul

— De ce plasați rapacitatea pe 
primul loc ?

— Pentru că, în goana lor ditpă 
cîștiguri. multi dintre indivizii și in
dividele care efectuează întreruperi 
ale cursului normal al sarcinii gră
besc hotărîrea eventualelor „pa
ciente". le dau asigurări că e bine, 
că e simplu, le spulberă șovăielile 
care altfel ar duce, poate, la răz- 
gindire. O opțiune atit de gravă, în
dreptată și împotriva legii, si împo
triva sănătății și. in fine, împotriva 
vieții, e redusă la banalul și nocivul 
„Te descurc eu“. Nu numai în ca
zul analizat rezoluția deli-ctuoasă a 
fost luată la o nuntă. într-un alt caz, 
cu altă inculpată, „moașa" si „pa
cienta" s-au întilnit si s-au înțeles 
la o petrecere similară, pe care au 
părăsit-o exact cit să se efectueze 
manevrele abortive. Și acel caz a 
avut pentru „pacientă" tot un sfîrșit 
dramatic, iar pentru principala vi
novată — finalul legal meritat.

Cit privește conexiunile etice și 
civice ale avortului delictual, am 
apelat la opinia unui magistrat cu

noscut. Theodor Petrescu, președin
tele secției penale a Tribunalului 
județean Constanța.

— Există o legătură directă si evi
dentă intre atitudinea favorabilă na
talității și trăinicia familiilor. Nu 
de puține ori lipsa dorinței de a 
avea copil se datorează oscilațiilor 
sentimentale dintr-o căsnicie, certi
tudinii sau numai impresiei că ea 
este precară. Cu atit mai defavora
bilă natalității este optica celor al 
căror cămin e ca și destrămat. în 
asemenea situatH. cind totul devine 
absurd, si atitudinea față de respec
tarea legii incepe să poarte pecetea 
unor raționamente absurde. I-a in
stanța noastră s-a judecat cazul unei 
femei despărțite in fapt care a recurs 
la întreruperea sarcinii numai pentru 
a nu-i oferi fostului soț satisfacția 
unor probe de care să se prevaleze 
la divorț, chiar dacă ea și noul ei 
partener de viață — deocamdată 
„nelegitim" — iși doreau copilul.

„A dori copilul", lată, intr-adevăr, 
un fel de întrebare, un fel de dile
mă. un fel de opțiune care apare 
uneori in viață, luată tn considerare 
chiar și prin cercetările de demo
grafie. Dar e oare firească ? Nu e 
oare aceasta o axiomă a vieții ? Iar 
dacă este o axiomă a vieții, in gene
ral, n-ar trebui să fie privită și ca 
o axiomă a vieții fiecărei familii, 
bineînțeles in măsura in care nu se 
ivesc alte piedici decit propria vo
ință ? Dacă e să privim lucrurile in 
esența lor, mai poate constitui o di
lemă „a dori copii" ?

Am pus această întrebare Măndi- 
ței Tudorică, prima femeie cu mai 
mulți copii pe care am întîlnit-o în 
Valu lui Traian.

— M-am căsătorit la 18 ani și am 
rămas, de tînără, văduvă cu doi co
pii. Credeam că viața s-a incheiat 
pentru mine. Din vorbă în vorbă, 
de la necaz la necaz mi s-a făcut 
cunoștință cu actualul soț. Divorțase 
și era foarte rănit de acest fapt. 
De ce-a divorțat, nu l-am întrebat 
niciodată. La început m-am jenat, 
iar acum n-aș mai face-o din respect 
pentru el. Un om in stare să se com
porte. zi de zi. ca tată egal de iubi
tor pentru toate cele cinci fetițe —

am născut trei și în timpul convie
țuirii eu el — merită prețuire. Mi-a 
dovedit că viața e frumoasă și 
atunci cind nu sc anunță ușoară. 
Numai sâ o respecți ca viață, să 
urmezi legile firii. Sâ cresc copiii nu 
mi se pare a fi cel mai greu lucru. 
Mai greu mi-e să-i pricep pe cei care 
nu consideră că așa e normal. 
Se-ntimplă să umblu să rezolv dife
rite probleme. Acum, spre exemplu, 
am nevoie de o butelie. Bineințeleș 
că motivez cu mărimea familiei. Și 
mă pomenesc citeodată spunin- 
du-mi-se : „Ce tot îi dai cu cinci 
copii 1 Cine te-a pus să-i faci ? !“. 
Rămin ca trăznită. Cum adică „cine 
m-a pus" ? Viața m-a pus. Dreptul 
meu să fiu fericită. Căci ce in
seamnă copiii ? Nu inseamnă drumul 
cel mai scurt spre fericire ?

In curtea lui Nicolae Mihăilescu 
ne-a atras frumusețea casei (tip vilă, 
cu etaj) și a grădinii, in care robo
teau două fete și-un băiat. Ca și so
țul Măndiței Tudorică. Nicolae Mi
hăilescu e muncitor, respectiv ma
caragiu. Nici el nu dispune de alte 
surse de existentă decit acelea comu
ne tuturor, ale muncii cinstite. Șl 
totuși, a crescut și el cinci copii, 
realizind și o gospodărie ce strălu
cește in jur.

— V-ați pus vreodată problema de 
a vă dori sau nu copii ?

— Am fost șapte la părinți. Ne- 
vastă-mea la fel. Dacă părinții noș
tri s-ar fi întrebat „Dorim sau nu 
dorim copii", poate că acum n-am 
mai fi stat de vorbă.

Restul opiniei putea fi dedus din 
frumusețea gospodăriei și vioiciunea 
care domnea in ea. Ne-am despăr
țit cu părere de rău și ne-am în
dreptat sore căsuța de la marginea 
satului. Unde trei copii stăteau în 
curte, priveau porumbul, del ușorul 
și dacă o apărea cineva pe poartă. 
Prilei de bucurie, indiferent cine 
apare. Oricum nu va fi apariția cea 
dorită și așteptată. Și ei știu că n-o 
să mai vină. Ce bine era să fi știut, 
să fi vrut să știe, să-și fi imaginat, 
si ea. acest posibil tablou al aștep
tării perpetue.

Serqiu ANDON
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LA CULES, LA CELELALTE CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE PROGRAMUL UE MODERNIZARE A SECTUARHOR CALUE

LUCRĂRI AGRICOLE DE TOAMNĂ

-TOȚI LOCUITORII DE LA SATE!

Schimburi de noapte și schimburi prelungite,

la arat, la pregătirea terenului!
SUCEAVA. Pină în seara zilei de 

27 septembrie, in județul Suceava, 
din cele 45 815 hectare prevăzute, au 
fost insămîntate cu diferite culturi 
24 300 hectare. S-a incheiat semăna
tul orzului, iar sămința de griu a fost 
pusă sub brazdă pe 46 la sută din 
suprafața prevăzută. La aceeași 
dată erau arate 28 200 hectare și 
pregătite 25 198 hectare, existînd de
calaje corespunzătoare intre cele trei 
operațiuni de care depind atit rit
mul. cit și calitatea semănatului.

Ce se intreprinde pentru creșterea ■ 
. și mai puternică a ritmului si înche

ierea însămîrițărilor la termenul sta
bilit ? Ne-a răspuns lă această în
trebare tovarășul Mihai Cozmanciuc, 
director cit producția vegetală la 
direcția agricolă. „Pentru mărirea 
ritmului de lucru, ne-a spus inter
locutorul. am organizat și schimburi 
de noapte la arat. De asemenea, la 
pregătit terenul se muncește în 
schimburi prelungite, mijloacele me
canice fiind folosite un număr mare 
de ore pe zi. în fiecare noapte se 
ară mai mult de 500 hectare și se 
pregătesc pentru semănat peste 650 
hectare. Totodată, au fost introduse 
în brazdă toate tractoarele A 1 800, 
care sint folosite in trei schimburi 
la pregătirea terenului cu discurile 
grele, de mare productivitate. Pen
tru aceasta, in afara mecanizatorilor 
lucrează toți ceilalți oameni care au 
urmat cursuri de conducere a trac
torului. Am organizat și acțiuni de 
intrajutorare în cadrul consiliilor 
agroindustriale. Astfel, in unitățile 
care au terminat recoltarea cartofi
lor și au eliberat terenul mai repe
de au fost concentrate forțe meca
nice suplimentare pentru a grăbi 
semănatul suprafețelor respective. 
Apoi, formațiile s-au mutat în alte 
unități agricole. La eliberarea tere
nului în vederea creării unui sufi
cient front de lucru pentru semănat 
sint mobilizați în număr mare și lo
cuitorii satelor. Acțiunile întreprin
se ne vor permite să terminăm se
mănatul in epoca optimă".

După cum ne-am convins pe teren, 
în majoritatea unităților agricole ca
litatea lucrărilor este bună. în acest 
scop au fost trimise in toate consi
liile agroindustriale colective de con
trol alcătuite din specialiști de la 
nivelul județului. Verificările făcute 
au scos în evidență preocuparea oa
menilor pentru realizarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate. (Sava Be- 
jinariu, corespondentul „Scinteii").

MEHEDINȚI. în vederea grăbirii 
Jnsămințării păioaselor, in județul 
Mehedinți se acordă o atenție deose
bită folosirii la întreaga capacitate a

Furaje la nivelul cerințelor
în toate fermele

VTLCEA. într-un județ în care 
zootehnia asigură aproape 50 la sută 
din producția globală agricolă, așa 
cum este județul Vilcea. este firesc 
si necesar să se acorde cea mai 
mare atenție stringeril și depozitării 
furajelor. Din acest punct de vedere 
se poate aprecia că in majoritatea 
unităților agricole așa s-a procedat. 
Pină în prezent au fost recoltate si 
puse la adăpost peste 76 600 tone fin, 
cu aproape 30 la sută mai mult de- 
cit se realizase în aceeași perioadă a 
anului trecut, și cu 400 tone mai mult 
decit prevederile actualului program 
județean. Rezultate similare au fost 
înregistrate și în ceea ce privește de
pozitarea furajelor grosiere — aproa
pe 85 000 tone — cantitate care va 
fi mult majorată o dată cu strînge- 
rea cocenilor de porumb, depășin- 
du-se astfel substanțial prevederile 
și la acest sortiment. La suculente, 
din programul perioadei de 135 600 
tone s-au realizat 71 000 tone.

„Conform ultimelor preliminări — 
ne spune Vasile Grevutu. director cu 
zootehnia al direcției agricole jude
țene — unitățile agricole vor intra in 
perioada de stabulație cu un exce
dent la fin de cel puțin 10 000 tone".

La C.A.P. Orlești. sub cele 5 coper
tine amenajate in baza furajeră din 
vecinătatea fermei zootehnice se află 
deja în păstrare aproape 1 000 tone

l 
tractoarelor și semănătorilor. Iată 
citeva constatări făcute pe parcursul 
unei zile.

întreprinderea agricolă de stat din 
Girla Mare are prevăzute prin plan 
700 ha cu orz și 1 600 ha cu griu. în 
ferma din Pătulele. pe ale cărei sole 
ne aflăm incă de la primele ore ale 
dimineții, asistăm la un interesant 
dialog între doi specialiști. Șeful de 
fermă. ing. Constantin Mormodol, 
crede că se poate intra la semănat 
pe parcela de 40 hectare. Se par
curge la pas porțiunea respectivă. 
Intr-adevăr, terenul s-a pregătit 
bine. Directorul întreprinderii, 
Spîrlea Lucian, consideră însă 
mai este necesară o trecere cu tăvă-' ''Valbfificarea tuturof rfetUMelot" v'e- 
lugul agresiv. Pentru că ici-colo mai 
pot fi zăriți bolovani care încă n-au 
fost sparți complet. Intervenția se 
consideră bine venită. Există și un 
motiv serios. De ne această solă tre
buie să se obțină între 6 500—7 000 
kg griu la hectar. în ziua cind ne 
aflam la această întreprindere, orzul 
se insămința pe ultimele 32 ha. Cit a 
durat această lucrare ? Mai puțin de 
trei zile și jumătate. „Cind am de
clanșat semănatul orzului — ne spu
ne directorul întreprinderii — patul 
germinativ era deja pregătit pe 
530 ha. în schimbul de noapte lucrăm 
cu 22 tractoare. La volan au urcat 
din ferme toți cei care știu să con
ducă tractorul". Recoltarea porumbu
lui de pe cele 1 410 ha s-a realizat 
aici pe mai bine de 60 la sută din 
suprafața cultivată.

La cooperativa agricolă din Go- 
goșu. urgenta zilei o constituie însă- 
mințările. Președintele unității. Con
stantin Guran. pe care îl întîlnim pe 
solă, unde se află concentrate 6 se
mănători. ne spune : „Deja am. in- 
sămînțat cele 100 hectare cu furaje, 
200 ha cu orz și 200 ha cu secară. 
De trei zile acționăm din plin la în- 
sămînțarea griului. Ne-am prevăzut 
pentru semănatul celor 1 000 'ha cu 
griu numai 8 zile". Este posibilă în
cadrarea in acest timp? Fără îndoia
lă că da. Si iată si argumentele. încă 
din cursul nopții, semănătorile sint 
amplasate la capătul solei pe care se 
va lucra în ziua următoare. Sămința 
se aduce in cimp cu atelajele incă 
de la ora 5 dimineața.

Dintr-o operativă la zi reținem că 
în unitățile din consiliile agroindus
triale Gruia. Recea și Obirșia de 
Cimp vitezele zilnice planificate la 
semănat se realizează și, in multe 
locuri, chiar se depășesc. Sint exem
ple de bună organizare a muncii 
care pot fi urmate si de cei din alte 
unități și zone ale județului ce 
încă nu se încadrează în ritmul sta
bilit. (Virgiliu Tătaru, corespondentul 
„Scinteii").

fin. adică tot atit cit este necesar si 
cit ș-a stabilit prin program. ..Se 
cuvine precizat — ne atrage atenția 
ing. Mihai Voineci. șeful fermei 
zootehnice — că la linuri se va 
mai adăuga și producția din cea 
de-a cincea coasă, pe care o vom 
stringe in zilele următoare de pe 
cele 60 ha ocupate cu lucernă". în 
ceea ce privește suculentele. Con
stantin Stoica, vicepreședintele coope
rativei agricole, ne spune că deja au 
fost depozitate pină la această dată 
peste 1 300 tone. într-adevăr, in cea 
de-a treia celulă fuseseră concentra
te forțele mecanice și manuale ne
cesare pentru însilozarea de coceni 
foiosi tocați și saramurați.

Aceeași preocupare, aceeași grijă 
sporită se acordă asigurării in struc
tură a necesarului de nutrețuri și 
în cooperativele agricole Laloșu, 
Făurești, Popești. Sinești. Glăvile 
etc., unde cantitățile existente de 
furaje, îndeosebi de fin, dau garan
ția că hrana animalelor pentru iarnă 
este asigurată și bine gospodărită.

Dacă pe ansamblul județului situa
ția la zi a cantităților de furaje este 
bună, mai sint totuși unități agricole 
în care stringerea si depozitarea nu
trețurilor continuă să se afle la peri
feria preocupărilor. Deși le desparte 
doar rîul Cerna de C.A.P. Măciuca, 
cooperativele agricole Giulești și Fir-

tătesti se găsesc la 
al grijii pentru furaje 
al rezultatelor. La fin, 
fiecare dintre aceste unități se pre
zintă cu o nerealizare de 368 tone 
și, respectiv, 234 tone, în vreme ce 
la furaje însilozate C.A.P. 
abia a realizat 13 la sută 
cesar, iar unitatea din 
n-a adunat nimic. în 
n-a pregetat să prelimine 
va acoperi necesarul la acest sorti
ment cu aproape 900 tone. E mai 
ușor deci pentru consiliile de con
ducere ale acestor cooperative să a- 

ing. ' peleze la tot felul de justificări de- 
că cî'ț să ia măsuri energice pentru

polul opus 
si implicit 

de exemplu,

Firtățești 
din ne- 
Giulești 
schimb, 

că nu-și

Betele.
Am notat aceste situații critice 

pentru a sublinia că intr-un județ 
cu rezultate bune si foarte bune în 
ansamblu nu trebuie admis să existe 
nici măcar o cooperativă care să in
tre in iarnă fără furajele necesare!

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii

LA BAZELE DE RECEPȚIE
V

în 
lu-

la

OLT. Pentru accelerarea ritmului 
la recoltarea porumbului în județul 
Olt, comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsuri pentru o 
mai bună mobilizare a tuturor for
țelor manuale și mecanice, dar. mai 
cu seamă, pentru folosirea acestora 
cu randament maxim. Programele 
tuturor unităților din mediul rural 
au fost adaptate regimului de cam
panie. asigurindu-se prezenta 
cimp, la recoltare și celelalte 
crări. a tuturor locuitorilor de 
sate. Si elevii aflați in practica agri
colă își aduc o contribuție substan
țială, în această perioadă, la strînsul 
legumelor și fructelor, dar și. la re
coltarea porumbului, cu deosebire la 
depășunat după recoltarea mecanică.

In unele consilii agroindustriale, 
stringerea și livrarea porumbului la 
bazele de recepție sint mai avansate 
fată de media pe județ. Astfel, la 
Strejești, in trei din cele 6 coopera
tive agricole — Cirlogani. Pleșoiu și 
Teslui — porumbul a fost recoltat 
de pe 60—80 la sută din suprafață. 
La nivelul consiliului, pină în seara 
zilei de 26 septembrie, porumbul era 
strins de pe 1335 hectare din cele 
2 757 hectare aflate in cultură. în 
continuare, după cum ne relata to
varășul Eleodor Mihai, organizatorul 
de partid, se acordă o atenție priori
tară recoltării manuale. în vederea 
asigurării cocenilor necesari pentru 
furajarea în perioada de stabulație 
a efectivului de 15 000 de oi, conform 
unui program stabilit pentru fiecare 
unitate. Și recoltarea manuală, ca si 
cea mecanică se efectuează in pre
zenta comisiilor de recoltare. Dună 
cum ne-am convins, așa se proce
dează în oele mai multe dintre uni
tățile agricole.

La C.A.P. Teslui. datorită amplei 
mobilizări de forte, recolta a fost 
strinsă de pe 370 hectare din cele 591 
cultivate. Știuleții de porumb erau 
transportați pe loc. cu coșurile, la 
capetele tarlalelor și incărcați în 
mijloace de transport, care plecau 
spre baza de recepție. Și la coopera
tiva agricolă Slătioara. din consiliul 
agroindustrial Găneasa, se recoltează 
in bună parte manual, prin partici
parea unui mare număr de oameni, 
majoritatea veniți în sprijin din uni
tățile industriale din Slatina. Po
rumbul este transportat neîntîrziat 
și in întregime la baza de recepție, 
aflată nu departe. în convoaie de 
căruțe. Și la cooperativele agricole 
Coteana, Priseaca si Turia, la culesul 
porumbului se acționează cu forte me
canice si manuale sporite. Este nece
sar însă ca pretutindeni în aceste 
zile să fie mobilizate toate forțele, 
astfel încît stringerea porumbului, 
în paralel cu celelalte lucrări de se
zon. să se facă în ritm intens, fără 
cea mai mică pierdere de recoltă.

Mihai GRIGOROSCUȚA
corespondentul „Scinteii"

Cu deosebire în ultimul deceniu, 
sectoarele calde — prin aceasta in- 
țelegindu-se toate secțiile de turnare 
a pieselor de oțel, fontă și metale 
neferoase, cit și cele de forjă și de 
tratamente termice existente în uni
tățile industriale — au cunoscut o 
dezvoltare fără precedent. La reali
zarea saltului cantitativ și calitativ 
al acestui important domeniu al in
dustriei naționale, un rol hotăritor 
l-a avut cercetarea științifică de 
profil, și in mod deosebit In
stitutul de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru sectoare calde și metalurgie 
- I.C.S.I.T.P.S.C.M. — cu filiale in 
mai multe orașe ale țării.

Cum s-a acționat pentru Înfăptui
rea acestor programe de modernizare 
elaborate în acest sector ? Care este 
stadiul lor de realizare ? Ce rezul
tate concrete au fost obținute pină 
in prezent ? în legătură cu aceste 
probleme am avut o convorbire cu 
ing. Mircea Drăgulin, directorul in
stitutului.

— Prin sectoarele calde existente 
în unitățile noastre industriale trece, 
pentru a fi prelucrat intr-un fel sau 
altul, o mare parte din metalul 
utilizat de economia națională. Este 
deci cit se poate de evident că 
activitatea din aceste sectoare pri
mare condiționează într-o măsură 
hotăritoare bunul mers al tuturor 
sectoarelor prelucrătoare ale indus
triei constructoare de mașini. Prac
tic, am putea spune că aici se hotă
răște, intr-o bună măsură, soarta 
unor importanți indicatori de eficien
tă economică ai unei întreprinderi : 
nivelul consumurilor de metal și 
energie, productivitatea muncii, rit
micitatea producției, calitatea pro
duselor etc.

Or, trebuie să recunoaștem că, deși 
în domeniul turnătoriilor, bunăoară, 
s-ău realizat progrese deosebit de 
mari, intr-o serie de unități indus
triale se înregistrează totuși serioase 
rămîneri in urmă, atit în ceea ce 
privește dotarea tehnică și asimila
rea unor tehnologii și procedee mo
derne. cit și in asigurarea unor con
diții optime de muncă. Cert este că, 
de-a lungul timpului, in destul de 
multe unități sectoarele calde au fost 
neglijate. răminind mult, in urma 
altor sectoare prelucrătoare ale in
dustriei construcției de mașini. Aces
tea ar fi, în mare, motivele pentru 
care trebuie să se realizeze moder
nizarea sectoarelor calde.

— Care este stadiul realizării pro

Noua uzină de cupru de la întreprinderea de metale neferoase Zlatna, 
județul Alba

Foto : Vasile Moldovan — Agerpres

EXPORTUL - REALIZAT INTEGRAL, CU EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ

0 unitate cu rezultate foarte bune, în care omul 
- cu priceperea și răspunderea lui - este vioara întîi!

Renumele pe care Reghinul — 
„orașul viorilor", cum i se mai spu
ne — și l-a ciștigat, prin ani, in țară 
și peste hotare, are o legătură direc
tă cu producția realizată de una din 
marile sale unități economice : în
treprinderea de prelucrare a lemnu
lui. Intr-adevăr, aici, primele pro
duse exportate au fost instrumentele 
muzicale. Treptat insă gama pro
ducției destinate exportului s-a ex
tins, unitatea realizind te prezent, 
pe lingă instrumente muzicale, mo
bilier te peste 100 tipodimensiuni, 
precum și articole sportive.

Așadar, în condițiile te care uni
tatea are relații economice cu firme 
din peste 30 de țări — între care 
unele cu o mare tradiție industrială, 
cum sint Anglia, R.F. Germania. 
Italia. Franța, S.U.A. și, mai 
nou. Japonia — colectivul de aici 
și-a îndeplinit exemplar planul la 
export. Astfel. in perioada care a 
trecut din acest an, s-au livrat su
plimentar partenerilor externi pro
duse in valoare de 6,4 milioane lei.

— Care este suportul acestor reali
zări ?

— Din propria noastră experiență 
— ne spune tovarășul Vasile Lihăț, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii — ne-am convins de un 
lucru esențial : oricît de mobilizatoa
re ar fi sarcinile de export și oricît 
de mare ar fi numărul de produse 
înscrise te nomenclatorul de fabri
cație, un export eficient, competitiv 
este de neconceput fără preocuparea 
statornică pentru realizarea Ia ter
menele stipulate în contracte a unor 
produse de cea mai bună calitate.

Această preocupare — prezentă, în 
fapt, la scara întregii economii — 
am tatilnit-o pretutindeni te această 
unitate: te secția de instrumente 

gramelor de organizare și moderni
zare în acest domeniu ?

— în pofida unor rezultate bune, 
am putea spune chiar foarte bune, 
pe care le au unele întreprinderi in 
care s-au introdus și extins procedee 
și tehnologii moderne de turnare, de 
tratamente termice și forjare, intr-o 
serie de unități industriale se înre
gistrează, totuși, serioase rămîneri în 
urmă in Înfăptuirea programelor de 
modernizare. Dintr-o analiză efec
tuată de noi rezultă, de pildă, că din 
35 de turnătorii pentru care au fost 
întocmite, incă din 1984, studii și 
note de fundamentare în vederea 
modernizării, mai puțin de jumătate 

Un obiectiv prioritar: 
generalizarea operativă 

a tehnologiilor noi
din numărul acestora au reușit să 
depășească faza „notei de comandă", 
dindu-se curs acțiunii. în toate cele
lalte unități continuă să se aplice 
încă unele procedee neeconomice, 
se lucrează cu utilaje 'necorespun
zător întreținute, consumurile de 
energie și materiale sint mari, 
iar cota rebuturilor rămine ridi
cată. Știți, bunăoară, ce ar re
prezenta, numai din punct de vedere 
energetic, o reducere cu un singur 
procent a rebuturilor in turnătoriile 
de otel și fontă ? S-ar putea preveni 
o risipă de energie echivalentă cu 
8 milioane kWh pe an. Or, acest 
lucru este pe .deplin posibil prin 
adoptarea unor măsuri organizatorice 
și tehnologice concrete, prin respec
tarea cu strictețe a disciplinei teh
nologice, prin utilizarea unor mate
riale cu proprietăți superioare.

— Care sint totuși cauzele care 
fac să treneze înfăptuirea măsurilor 
cuprinse în programele de moderni
zare in domeniul turnătoriilor ?

— Realitatea este că în multe între

muzicale — „vedetă" a întreprinde
rii de prelucrare a lemnului Reghin 
— în secțiile de mobilă I și II. pre
cum și în cea de articole sportive. 
Dar să ne referim la citeva aspecte 
concrete care dau dimensiunea ma
terială a acestui efort colectiv. Să 
reținem în primul rînd că aici, prin 
specificul tehnologic, marea perfor
mantă in producția de export o rea
lizează nu atit mașinile și utilajele 
moderne din dotare, ci inteligenta 

La întreprinderea de prelucrare a lemnului 
din Reghin

tehnică și îndeminarea, chiar talen
tul oamenilor. Bunăoară, în atelie
rul „prelucrări manuale" din secția 
„instrumente muzicale" — unde omul 
este... vioara intii — se sculptează 
volute, se trasează zone acustice, se 
pun intărituri și se realizează asam
blarea instrumentelor, colorarea, lă- 
cuirea, șlefuirea și montajul meca
nismelor. Adică se efectuează ma
nual toate operațiile de care de
pinde calitatea producției. Lem
nul este însă un material scurrtp, 
tot mai prețios și, ca ata
re, pentru valorificarea lui su
perioară — sarcină expresă pusă 
în fața colectivului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei de lucru efectuate aici în septem
brie 1987 — s-au introdus te fabrica
ție instrumente cu arcuș realizate 
prin mularea fețelor și spatelor de 
instrumente din semifabricate și fur

prinderi nu s-a acționat cu suficien
tă responsabilitate pentru înfăptuirea 
măsurilor tehnice, tehnologice și or
ganizatorice cuprinse in prima etapă 
a programelor de modernizare. Ca 
urmare, nu a fost epuizat intreg fon
dul de soluții care să ducă la opti
mizarea și perfecționarea actualelor 
procese tehnologice utilizate in tur
nătorii. existînd incă serioase rezer
ve de creștere a productivității mun
cii. de reducere a consumurilor și 
eliminare a rebuturilor.

Mai există un aspect, care vizează 
însuși modul cum a fost gindit an
samblul acțiunilor de organizare și 
modernizare a sectoarelor calde.

Este vorba de acele măsuri ce au în 
vedere extinderea mecanizării și 
robotizării proceselor din turnătorii. 
Un studiu efectuat de noi in 53 de 
întreprinderi bucureștene deținătoare 
de sectoare calde pune in evidență 
citeva concluzii deosebit de intere
sante. Ce se constată ? Pentru unele 
unități mari („23 August". I.M.G.B., 
„Semănătoarea", „Timpuri noi", 
„Aversa" etc.) adoptarea unor so
luții de mecanizare și robotizare 
complexă, care să cuprindă linii de 
formare-turnare, miezuire, tratare in 
oală a oțelului și altele, va conduce 
la dublarea productivității muncii, la 
o creștere de circa trei ori a supra
feței productive, la economii speci
fice de energie cuprinse intre 30 și 
40 la sută.

în schimb, în turnătoriile mici, pre
dominante în industria Capitalei, 
acest lucru nu este posibil. Iată de 
ce este necesară o comasare a unora 
dintre acestea, Specializind, de pil
dă, turnătoria de metale neferoase 
a întreprinderii „Tehnometal" — 
unde există și un colectiv de oa
meni bine pregătiți profesional 
— in producerea de piese turna
te. prin procedeele de turnare 
sub presiune și în cochilă, vor putea 
fi dezafectate toate celelalte turnă
torii de neferoase din unitățile 
bucureștene aparținind industriei 
electrotehnice. Numai in aceste con
diții, specializind turnătoriile pe a- 
numite profile de fabricație, pe a- 
numite tehnologii și procedee de 
turnare, .esțe., ppsibilâ introducerea, 
mecanizării și robotizării, a progre
sului tehnic in general. De altfel, o 
asemenea, acțiune de specializare a 
turnătoriilor pentru oțeluri șii fonte 
aliate este în curs de desfășurare.

— Care este aportul institutului la 
realizarea programelor de moderni
zare din sectoarele calde ?

— Specialiștii institutului sint im
plicați in rezolvarea unor probleme 
concrete in întreprinderi ce au in 
vedere reducerea consumului de e- 
nergie și combustibil, de metal și 
materiale, in creșterea productivită
ții muncii, reducerea rebuturilor. 
Îmbunătățirea condițiilor de muncă 
din turnătorii, in sporirea eficienței 
economice în aceste sectoare. In 
acest scop au fost concepute, expe
rimentate și aplicate o gamă largă 
de tehnologii. ,In prezent, sarcina 
noastră principală este de a genera
liza in întreaga economie experiența 
bună obținută in unele unități. 
Avem în vedere, in acest sens, ex
tinderea in cit mai multe unități a 
tehnologiei de turnare centrifugală, 
și nu doar pentru piesele pen
tru care se aplica pină acum 
procedeul. ci și pentru piese 
cu gabarit mare și cu geometrii di
ferite. Este cazul, de pildă, al cu
tiilor cu unsoare pentru boghiuri — 
la întreprinderea de osii și bo
ghiuri din Balș a intrat de curînd in 
funcțiune o linie special construită 
în acest sens — al vanelor pentru in- 

nire. Pentru aceasta, colectivul de 
aici — condus de inginerul-șef Ni
colae Bizgan — a executat cu forțe 
proprii matrițe speciale de mulare, 
prin care, în acest an, s-au fabricat, 
in plus lață de sarcinile de plan, 
769 de instrumente muzicale.

Totodată, pentru creșterea susținu
tă a calității producției și implicit 
a exportului, aici a fost dat în folo
sință un atelier special de acordare 
a instrumentelor, a cărui aparatură 

realizează un control acustic superior 
și duce, totodată, la creșterea pro
ducției de instrumente tip „solist" 
(mult mai scumpe și căutate pe piața 
externă). Numai pe această cale, 
producția-marfă a crescut te acest 
an cu peste 10 milioane lei.

Bineînțeles, dînd aceste exemple 
dintr-un sector de bază al unității, 
nu înseamnă că preocuparea pentru 
creșterea susținută a exportului a 
vizat doar acest domeniu. La fabri
ca de mobilă, de exemplu, profilată 
pe realizarea mobilei tip „rustic" — 
din lemn de stejar și de rășinoase 
— numai în perioada care a trecut 
din acest an au fost introduse în fa
bricație, în urma prospectării pieței, 
28 tipuri noi de mobilă din rășinoa- 
se, solicitate în Franța, Olanda, Aus
tria, Belgia și în alte țări europene 
sau de pe alte continente. „Pentru a 
face față solicitărilor crescînde la 
export — ne-a spus inginerul Dorel 

dustria chimică ce se realizează la 
întreprinderea de utilaj petrolier din 
Tirgoviște, al prevenitoarelor de e- 
rupții de la „1 Mai" Ploiești, al 
ciocanelor pentru morile de minereu 
și cărbune și altele.

De asemenea, o extindere tot mal 
mare o are turnarea in forme vida
te a unor piese complicate și cu ga
barit mare. La „23 August“-Bucu- 
rești, de exemplu, a fost turnată, 
după acest procedeu, o piesă cu o 
greutate de peste 7 tone. La fel, la 
întreprinderea de vagoane din Arad, 
pentru turnarea traversei H, o piesă 
mare și complicată, a fost utilizată 
tot tehnologia de turnare în forme 
vidate. Tehnologia a fost extinsă și 
în alte întreprinderi, cum ar fi „Teh- 
nofrig", „Semănătoarea", la Balș. 
C.U.G. Iași, C.U.G-. Cluj-Napoca și 
altele. Avantajele ? O reducere a 
consumului de metal lichid și 
de energie, diminuarea considera
bilă a rebuturilor. încercăm, in 
prezent, să aplicăm și să extin
dem procedeul de uscare cu mi
crounde a miezurilor de turnare. în
cercările in acest sens de la C.U.G. 
Cluj-Napoca sint extrem de promi
țătoare, procedeul conducted la o 
creștere de citeva ori a productivi
tății muncii, la posibilitatea utiliză
rii unor materiale de formare tradi
ționale cu un adaos mult diminuat 
de rășini furanice scumpe. Un pa
chet de tehnologii are in vedere ex
tinderea procedeelor de turnare de 
precizie a unor piese din oțel și ne
feroase, la care coeficientul de uti
lizare a metalului crește pină la 
90—95 la sută. De asemenea, urmă
rim extinderea in multe turnătorii 
a procedeului de tratare în oală a 
oțelului fie prin barbotarea cu ar
gon, prin dezoxidare cu modifica
tori complecși produși te institut, 
fie prin insuflare de pulberi sili— 
cioase.

Firește, aș putea enumera o mul
titudine de procedee, tehnologii și 
soluții pe care institutul le-a elabo
rat, experimentat și introdus în pro
ducție. Repet, sarcina noastră este 
de a le generaliza. Or. acest lucru 
îl facem împreună cu specialiștii 
din unitățile productive. Altfel nu 
este posibil. Din practica noastră am 
constatat adeseori că ori de cite ori 
beneficiarul nu numai că este recep
tiv Ia schimbări și la nou, dar și 
participă efectiv cu cadrele sale teh
nice la efortul comun, chiar cele 
mai complexe soluții se finalizează 
în minimum de timp și efort. Iar 
această cooperare trebuie să încea
pă chiar in faza de abordare teore
tică a problemei, să continue cu sar
cini șl responsabilități precise pe tot 
parcursul cercetării și proiectării și 
să se încheie cu cea de omologare 
finală a produsului sau tehnologiei.

— După aprecierea dumneavoas
tră. credeți că modernizare^ tehno
logică va rezolva pe deplin actuala 
stare de lucruri din sectoarele 
calde ?
’ Evident, nu,' dacă nu va fi în
soțită și de o „modernizare" radi
cală, de o schimbare totală a opticii 
unor conducători de întreprinderi 
tată de aceste sectoare.

Persistă încă , o mare doză 
de indiferență față de utilaje
le. mașinile și dotările din a- 
oeste locuri. Ele pornesc tot de la 
conducerea întreprinderilor. Sint ne
glijate sistematic operațiile de re
parație și întreținere curentă, de ca
lificare și stimulare a oamenilor, de 
asigurare a unor condiții optime de 
muncă. Există în țară turnătorii do
tate cu linii moderne mecanizate și 
chiar automatizate care nici după 
zece ani nu și-au atins parametrii 
proiectați, iar altele care s-au de
fectat și sint lăsate în paragină, 
cauza principală fiind tocmai lipsa 
de preocupare pentru a le întreține. 
Aș recomanda multor conducători 
de instituții să viziteze turnătoriile 
de la I.R.E.M.O.A.S. din București, 
de la „Tractorul" și întreprinderea 
de autocamioane din Brașov sau cea 
de autoturisme din Pitești. Modul 
de organizare a secțiilor propriu- 
zise, cit și a celor de întreținere și 
reparații poate constitui un veritabil 
model de cum trebuia să fie și să 
funcționeze o turnătorie.

Vlalcu RADU

Ignat, șeful secției mobilă I, care 
asigură aproape 25 la sută din pro
ducția de export a întreprinderii — 
lucrătorii s-au specializat pe tipuri 
de mobilier, tehnologii de finisare, 
pe firme și zone geografice. Efectul? 
Pe lingă creșterea exportului, va
loarea producției realizate dintr-un 
metru cub de masă lemnoasă a cres
cut de circa trei ori.

La sporirea producției de export 
au contribuit și alți factori, printre 
care : lansarea cu precădere in fa
bricație a comenzilor cu dispoziții și 
termene ferme de livrare, asigura
rea în timp util a bazei materiale 
destinate producției de export și, nu 
în ultimul rînd, calificarea supe
rioară a personalului muncitor. Tot
odată, este demn de remarcat că, 
prin relațiile bune stabilite cu par
tenerii externi și cunoașterea exactă 
a cerințelor pieței, unitatea a- reușit 
în acest an să livreze „din stoc" 
mobilier în valoare de peste 13 mi
lioane lei.

Cu toate rezultatele bune obținu
te in îndeplinirea planului la export, 
muncitorii și specialiștii din această 
unitate sint convinși că in această 
direcție rezervele sint departe de a 
fi epuizate. Ca atare, în continuare, 
colectivul unității are în vedere, în
tre altele, creșterea mai susținută a 
exportului de articole sportive. Re
zultatele obținute, precum și măsu
rile luate in ultima perioadă oferă 
garanția că, în perioada care a mai 
rămas din acest an, colectivul între
prinderii de prelucrare a lemnului 
din Reghin are asigurate toate con
dițiile necesare pentru îndeplinirea 
exemplară a planului Ia export.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
- program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

Competitivitatea a devenit, în ac
tuala etapă de dezvoltare economică 
și socială a țării, o problemă de larg 
interes. Se intensifică lupta pentru 
produse competitive. In același timp, 
se Înțelege tot mai bine adevărul 
că astfel de realizări pot să obțină 
numai oamenii ce se dovedesc a fi 
ei inșiși competitivi. Adică specia
liști cu o temeinică pregătire pro
fesională, bazată pe inalte cunoștin
țe tehnice și științifice, pe o gîndi- 
re economică avansată și un larg 
orizont cultural. Dar. in societatea 
noastră socialistă, pregătirea profe
sională nu poate fi nici completă, 
nici eficientă dacă nu are la bază o 
conștiință politică înaintată.

în Tezele din aprilie sint anali
zate in profunzime sensurile și sem
nificațiile corelației dialectice a ri
dicării calificării profesionale cu 
înalta pregătire politică. Secretarul 
general al partidului subliniază, in 
acest document programatic, necesi
tatea perfecționării învățămintului 
politico-ideologic, a întregii activi
tăți de pregătire politică nu ca o 
problemă in sine, ci ca o condiție 
fundamentală pentru asigurarea noii 
calități a muncii. în cele aproape 
cinci luni care au trecut de la expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din 29 aprilie au fost adoptate nu
meroase măsuri in această privință, 
ce se aplică deja in practică.

în Capitală, unde ne-am concen
trat investigația, in pragul unui nou 
an de învățămînt politic și ideologic 
sint transpuse in practică idei, ini
țiative, măsuri in spiritul cerințelor 
formulate de Tezele din aprilie. Este 
de notat, in primul (rînd, faptul că 
practic, după dezbaterile recapitula
tive, studiul politico-ideologic pro- 
priu-zis nu s-a încheiat. In lunile de 
vară cursurile, de ipvățămînt politi
co-ideologic au continuat să-și des
fășoare activitatea in forme speci
fice. Sub genericul „Tribuna propa
gandistului" au fost organizate dez
bateri în cadrul cărbra ideile, orien
tările cuprinse in Tezele din aprilie 
au fost aprofundate în corelație cu 
o serie de probleme prioritare aflate 
in fața colectivelor de muncă din 
municipiul București : exportul, 
competitivitatea produselor, produc
tivitatea muncii, eficiența, perfecțio
narea organizării producției și mo
dernizarea structurilor de conducere, 
în luna septembrie, dezbaterile or
ganizate în cadrul temei „Să cunoaș
tem profund, să aplicăm consecvent 
legile țării, să combatem ferm Încăl
carea lor“ au pus în evidență, în le
gătură cu cerința apărării și conso
lidării proprietății socialiste, preve
derile legale cu privire Ia contrac
tele economice, calitatea produselor, 
cu deosebire a celor pentru export, 
răspunderile ce le implică, în toate 
colectivele, creșterea retribuțiilor oa
menilor muncii.

Prin urmare, pregătirile pentru 
noul an de invățămint politico-ideo
logic urmează unei activități care 
s-a desfășurat continuu. în legătură 
cu acest aspect, tovarășul Dan Cru- 
ceru, directorul cabinetului munici
pal pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă. ne-a spus :

— S-au intensificat preocupările. în 
lumina cerințelor Tezelor din aprilie, 
pentru îmbunătățirea conținutului 
dezbaterilor, pentru creșterea rolului 
lor formativ-educativ. Se acționează, 
cu deosebire, pentru promovarea a- 
celor inițiative a căror eficiență a 
fost dovedită în anii trecuți. pentru 
a controla in permanență și cu rigu

rozitate calitatea pregătirii propa
gandiștilor. a cursanților și a orga
niza, pe baza unor programe com
plexe, elaborate din timp, schimburi 
de experiență, dezbateri, activități 
metodice. In acest sens acționează 
și cabinetul municipal pentru activi
tatea ideologică și politico-educativă. 
în noul an vom veni intr-o mai 
mare măsură in sprijinul propa
gandiștilor, al căror rol nu se reduce 
Ia transmiterea unor cunoștințe : ei 
au menirea de a contribui la for
marea de conștiințe. Nu este de 
ajuns ca propagandiștii să învețe ce 
să facă. Lor trebuie să li se 
arate si cum să facă. Cred că in a- 
ceastă privință iși va dovedi din 
plin eficiența noul laborator meto
dologic pentru munca politico-ideo- 
logică, aflat in curs de amenajare,

modernizarea producției, productivi
tatea si calitatea, eficienta. Pe aceas
tă bază creste contribuția invătă- 
mintului politic la dezvoltarea clima
tului de competitivitate si creativi
tate în colectivele muncitorești, la 
întărirea spiritului de răspundere.

— Sintem în mod deosebit pre
ocupați de o bună impletire a pro
blemelor teoretice si -a celor cu ca
racter practic — ne-a spus tovarășul 
Radu Enache, secretar al comitetu
lui de partid din sectorul 6. Au fost 
reanalizate. acum, in preajma nou
lui an de învățămînt politic, conclu
ziile brigăzilor care au controlat 
activitatea in acest domeniu in 
cursul anului de studiu trecut. Din
colo de aspectele pozitive, de expe
riențele bune, pe care le generali
zăm. au fost semnalate si cazuri de

PREGĂTIREA 
PROPAGANDIȘTILOR 
si noua calitate in învătămintui 

politico-ideologic
ce va fi dotat cu mijloace moderne 
de informare și documentare. Se 
elaborează, totodată, o serie de ma
teriale pentru pregătirea propagan
diștilor, in care caracterul documen
tar se împletește cu cei metodic. Se 
poate spune că sint create, pentru 
noul an de invățămint, premisele 
unei activități rodnice.

Numeroase initiative si preocupări 
ale factorilor care răspund nemij
locit. in cadrul sectoarelor Capitalei, 
în Întreprinderi si instituții, de or
ganizarea invătămintului politico- 
ideologic contribuie la asigurarea 
acestor premise pentru noul an de 
studiu. în sectorul 6 au fost organi
zate centre de pregătire a propagan
diștilor pe marile platforme indus
triale. în care sint grupate unități cu 
același profil : platforma „Militari" 
— intreprinderi de materiale de con
strucții și prelucrare a lemnului ; 
platforma „Ghencea" — întreprin
deri de industrie ușoară ; platforma 
„Giulești" — întreprinderi cu profil 
metalurgic. Totodată, astfel de cen
tre au fost organizate si in marile 
unități : ICECHIM. întreprinderea 
de confecții și tricotaje. întreprin
derea de mașini electrice. ■ în felul 
acesta se asigură creșterea răspun
derii organelor si organizațiilor de 
partid din unități pentru buna pre
gătire a propagandiștilor. în același 
timp, sporesc posibilitățile de a or
ganiza acțiuni metodice si de do
cumentare la care să participe pro
pagandiștii din domenii de activi
tate apropiate. Se creează astfel o 
unitate de gindire. în spiritul Teze
lor din aprilie, al expunerilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. în 
legătură cu numeroase probleme 
concrete, cum sint organizarea si

tratare in exclusivitate teoretică a 
unor teme sau, dimpotrivă, de în
depărtare totală de aspectele teore
tice. in unele cazuri in cercurile de 
invățămint politic fiind discutate doar 
probleme curente de la locurile de 
muncă. Schimburile de experiență 
organizate in pragul noului an de în- 
vătâmint au indeosebi rostul de a 
prezenta „modele", pentru ca fiecare 
propagandist să vadă, „pe viu", cum 
se organizează, cum se desfășoară o 
dezbatere, ce rol ii revine lui in sti
mularea unor dialoguri rodnice, la 
care să participe toti cursantii.

Dar cine sint propagandiștii ? In
terlocutorii noștri, fără nici o excep
ție. și-au exprimat părerea că selec
ționarea propagandiștilor constituie o 
problemă fundamentală pentru buna 
desfășurare a învățămintului politic, 
în Capitală există, de cîțiva ani. o 
bună experiență in această direcție : 
în activitatea de propagandiști sint 
atrași specialiștii cei mai buni, cu 
pregătirea cea mai înaltă, cu nivelul 
cel mai ridicat de competentă.

— Inclusiv directorii ? — am 1n- 
trebat-o pe tovarășa Valerica Ciu- 
meti. directoarea cabinetului pentru 
activitatea ideologică si politico- 
educativă din sectorul 2 al Capitalei. 
Am notat răspunsul primit ;

— în primul rînd directorii. în 
întreprinderi, in institutele de cerce
tări. in toate instituțiile selectio
narea propagandiștilor a inceput de 
la cadrele de conducere. Doresc să 
subliniez că atragerea directorilor, a 
directorilor adiuncti si inginerilor- 
sefi. a șefilor de secții in această 
activitate nu se reduce la îndepli
nirea unei formalități. Desigur, el 
sint. cu toții. oameni foarte ocupați.

Răspunderile si sarcinile lor în pro
cesul de producție sint dintre cele 
mai importante. Dar secretariatul 
comitetului de partid al sectorului a 
discutat deschis cu toate cadrele de 
conducere, le-a cerut să îndepli
nească această muncă nemiilocit si 
nu să trimită înlocuitori : s-o înde
plinească cu tragere de inimă si cu 
răspundere. Li s-a cerut să înțelea
gă un fapt esențial: că făcind aceas
tă muncă, de propagandiști la învă- 
țâmintul politic, se implică mai 
profund in dezbaterea și soluționarea 
problemelor ce se ridică la fiecare 
loc de muncă. Pentru că marile în
datoriri profesionale aflate in fața 
colectivelor, in actuala etapă, pot 
fi îndeplinite numai de către oa
meni care înțeleg esența fenomene
lor economice, politice si sociale, la 
care să raporteze sarcinile lor cu
rente, care îsi însușesc temeinic legi
tățile economice și sociale.

O bună dezbatere în invățămîn- 
tul politico-ideologic depinde și de 
modul în care se pregătesc toti Cei 
care participă, de activitatea care se 
desfășoară între două cursuri : la ce 
fel de acțiuni sint prezenti pârtiei- 
pantii la invățămint. ce cărți citesc, 
cum citesc, in ce măsură analizea
ză. in lumina documentelor de 
partid, aspectele concrete de la locu
rile lor de muncă. Atitudinea fiecărui 
cursant are o. mare însemnătate. 
Pentru că nu-i totuna să se dove
dească a fi numai un simplu factor 
receptor sau să aibă o contribuție 
activă si eficientă la reușita dezba
terii.

— Ne preocupă .in mod deosebit — 
sublinia tovarășa Viorica Bucur, 
directoarea cabinetului pentru activi
tatea ideologică ,si politico-educativă 
din sectorul 1 — organizarea unor 
acțiuni în cadrul cărora cursantii să 
învețe metodica pregătirii pentru in- 
vățămîntul politic. Cei mai multi se 
pregătesc cu răspundere, aprofundea
ză. bibliografia recomandată, formu
lează idei si aprecieri personale, in 
spiritul documentelor de partid. în
scriind o contribuție substanțială la 
reușita dezbaterilor. Dar nu sint .pu
tini acei cursant! care participă la 
dezbateri ca... spectatori. Sau cei 
care memorează materialul biblio
grafic ; ei rețin pasaje întregi și le 
reproduc întocmai. Cabinetul nostru 
a initiat. in unitățile din sector, 
mese rotunde pe tema „Cum să ne 
pregătim", precum si o serie de 
dezbateri ne marginea unor lucrări 
social-politice de larg interes, in care 
să se depășească faza unor simple 
memorizări si să se pună accent pe 
interpretări, pe sublinierea ideilor 
principale. Totodată, am programat. 
Ia cabinet, activități metodice cu 
responsabilii punctelor de informare 
si documentare, in care să discutăm 
concret, pe baza celor mai bune ex
periențe. cum să fie organizate, ce 
materiale să pregătească, ce acțiuni 
să inițieze.

Am redat, aici, numai o parte a 
acțiunilor organizate în Capitală, 
acum, in pragul noului an de invă
țămint politico-ideologic. acțiuni 
care dovedesc că. intr-adevăr, sini 
asigurate premisele pentru un con
ținut bogat, pentru activități eficien
te care, in spiritul Tezelor din apri
lie, să contribuie la dinamizarea con
științelor, la formarea trăsăturilor 
omului nou.

Adrian VASILESCU

Mesajul umanist al artei
Confruntarea creatoa

re intre sensibilitatea ar
tiștilor contemporani si 
experiența generațiilor 
trecute este un proces ca
pabil să releve mereu ca
racterul profund național 
al creației românești. Tra
diția. înțeleasă cum se 
cuvine, este un imens re
zervor de invățăminte, 
relevînd continuitatea 
unor tendințe ale artei 
noastre.

lată ce ne-a spus, in a- 
acest, sens, pictorul Ion 
Popescu Negreni : „Satul 
meu natal este situat in
tre Pitești și Slatina. 
Pupă Pitești treci vadu
rile apelor suind și cobo- 
rind. Regiunea asta mi-a 
rămas in suflet. Am des
chis ochii in lanurile de 
griu de unde priveam ce
rul albastru. Sint imagini 
de neșters pe care le-am 
reluat adeseori. Am re
prezentat in pictură cim- 
pia. care, ca și florile, re
prezintă o temă grea. Sau 
te fură lucrurile prea 
mărunte, sau estompezi 
prea mult si ești mereu 
pradă a căderii in ceva 
apictural.

Imaginile luminoase ale 
copilăriei cu viața satului 
și colinele liniștite din 
imprejurimi. cu amurguri 
topite in calde armonii de 
culoare m-au atras cu, 
mult mai mult. Am în
cercat să dau naturii ce 
e al naturii, iar prin culo
rile paletei să traduc na
tura la tensiunea trăirilor 
sensibile, cu maximă cu
noaștere a limbajului pic
turii. Refuz teribilismele 
și imaginile „trăsnet" — 
speculații pe eterna sete 
a omului după noutate cu 
orice preț, sursă de modă 
și epatare. Eu nu pot să 
Ie dau semenilor mei de- 
cit bucuria pe care o poa
te oferi imaginea plastică. 
Prin ea am vrut să re
prezint durerea si bucu
ria vieții, zbuciumul către 
bine, adevăr si frumos.

— Cum concepeți, pe 
un plan mai lan. legătu
ra cu arta marilor înain
tași ai picturii noastre ?

— în efortul căutării 
de sine nu ne regăsim 
decît atunci cînd cu
prindem cu sensibilitate 
tot ceea ce Înaintașii 
ne-au, transmis, ca apoi 
să ducem mai departe tot 
ceea ce ei reprezintă ca 
valoare spirituală, Arta 
lor păstrată cu sfințenie 
in muzee este un îndemn 
la cercetare si continuita
te. Grigorescu. de pildă, 
m-a ajutat să am curajul 
să pornesc pe un drum 
plin de poezie. Prin arta 
sa plină de fiorul frumu
seții am cunoscut lumea 
in care m-am născut, via
ta satului și cursul liniștit 
al trăirilor simple. Mai 
tirziu, prins in mrejele și 
neliniștile căutărilor, m-a 
ajutat să descopăr farme
cul lucrurilor umile : să 
apreciez măreția simpli
tății ; să-mi găsesc ritmul 
care e dictat de propria 
simțire si care dă sens și 
viață imaginii. M-a făcut 
să înțeleg ce însemnătate 
are adevărul în reprezen
tarea imaginii plastice. 
Tot cuprinsul țării — pla- 

. iuri. coline, păduri, ape si 
livezi — ne este scump. E- 
moția noastră in fața lui 
o datorăm in mare măsu
ră marelui vrăjitor de la 
Cimpina care a deschis o 
mare fereastră de lumină 
in spațiul picturii româ
nești.

— De-a lungul anilor 
ați îndrumat pașii mai 
multor generații de crea
tori. Cum ați realizat a- 
cest proces al apropierii 
sensibilității contempora
ne de esența dintotdeau- 
na a artei și culturii 
noastre ?

— Am încercat întot
deauna să le dau încre
dere in forța lor creatoa
re. Dar pinâ a-si lua zbo

rul în deplină libertate 
i-am îndemnat spre efor
tul căutării de sine. I-am 
îndemnat să facă efortul 
de cunoaștere a vieții, a 
lumii in care trăiesc, ca 
apoi să o redea in ima
ginile aureolate de pute
rea fascinantă a artei. 
I-am îndemnat să aibă 
curajul căutării unor dru
muri noi fără să spargă 
sacrele imagini ale tre
cutului. <

— Sălile Muzeului de 
artă al Republicii So
cialiste România ofe
reau vizitatorilor, anul 
trecut, o amplă privire 
retrospectivă asupra cre
ației dumneavoastră. Vă 
rugăm să relevați citeva 
intenții care au stat la 
baza procesului creator.

— Am vrut să reprezint 
în pictură partea umilă a 
naturii, partea ei ingenuă. 
Am încercat să subordo
nez imaginile vii trăirilor 
mele din mediul satului 
și al copilăriei. Am 
căutat să reprezint omul 
in mijlocul naturii eu 
bucuriile și durerile sale. 
Am vrut să redau in ima
gine calmul și liniștea, 
claritatea. Am considerat 
că hotarul limită in citi
rea imaginii are drept 
scop declanșarea emoției 
artistice. Prea mult des
criptivism limitează cim- 
pui emotiv, după cum 
prea mult obscur oboseș
te în procesul de citire al 
imaginii. Am dorit să 
păstrez un echilibru între 
gindire și sentiment, refu- 
zind teribilismele si ima
ginile șocante, noi, cu ori
ce preț. Căutările formale 
trebuie să asculte de bă
tăile inimii.

— Ce rol acordați culo
rii ca purtătoare de me
saj spiritual 1

— Toate culorile sint 
frumoase. Natura se dez
văluie și noi o citim prin 
simțuri. După cum albina 
transformă datul naturii.

la fel și pictorul trebuie 
să-i dea altă față prin 
procesul creației. El tre
buie să atingă treapta 
spirituală a ceea ce re
ceptează prin senzorial. 
Să echilibrezi in cadrul 
tabloului culorile primare 
e ceva mai greu decît cu
lorile modulate de alb. 
Albul a nimicit expresia 
și, forța picturii. Dar și 
culorile primare (tari) 
zgirie retina și duc la 
vulgaritate atunci cînd 
prin ruperea echilibrului 
se umblă după efecte su
perficiale. in afara sensu
lui picturii. Multă vreme 
am ostracizat • culoarea 
galbenă. Favorite erau 
verdele și albastrul de 
cobalt. Apoi m-a cucerit 
strălucirea florilor din 
grădină in care domină 
culorile aprinse de roșu 
și galben-portocallu. la
nurile de floarea-soarelui 
— simbolul luminii și al 
bucuriei, căldura zilelor 
de vară și setea din su
fletul vegetației ce vi
brează și cintă măreția 
soarelui. Am vrut și 
eu să fac o pictură 
în acord cu tendin
țele epocii, o pictură în
fășurată in lianele unei 
intelectualități de așa- 
zis prestigiu.* * în lipsă de 
timp n-am mai făcut în
cercări și căutări străine 
de simțirea mea. Am 
considerat că nobila artă 
a picturii nu trebuie să 
aibă sprijin, să se impu
nă prin declarații frumoa
se din punct de vedere 
literar, dar seci in lumea 
imaginii plastice. Nu cred 
in adevărul unui ideal ar
tistic fără acoperire în 
plan sensibil. Cred insă in 
efortul căutării de sine, în 
acord cu mediul și lumea 
în care am crescut, in 
care trăim. Imaginile ma
rilor epoci din arta româ
nească si universală ne 
sint. călăuze sigure.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala amfiteatru) : Un 
anotimp fără nume — 18
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, sala studio) : Recital de 
vioară Liviu Neagu. La pian : Car
men Moroșan (Mozart, Hindemith, 
Berio, Franck) — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Madame 
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): My 
Fair Lady — 18
• Teatrul Mie (14 70 81): Coriolan — 
19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Pen
tru ce am murit — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Sfintul Mitică Blajinu — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18.
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19 

Marina PREUTU

Lucrări de Ion Popescu Negreai

Interacțiunea complexă, dinamică dintre noile cu
ceriri ale științei și tehnicii și noul orizont de cu
noaștere al omului modern, fertilele conexiuni dintre 
informație, competență și un nou nivel de profesio- 
nalitate, implicarea nemijlocită a științei in intreaga 
dinamică a noului — in contextul social, ca și in 
mentalitatea umană — constituie trăsături dominante 
ale civilizației noi, socialiste. O asemenea orientare, 
ilustrată cu fermitate și pregnanță in întreaga gindire 
teoretică și practică a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși are izvoarele 
in concepția materialist-științifică, în năzuința per
manentă de a pune drept corolar al progresului va
lorile umane perene.

Așa cum sublinia secretarul general al partidului in 
Expunerea din 29 aprilie — document cu rol călăuzitor 
pentru toate activitățile sociale — „avem marea

răspundere de a face totul pentru a asigura formarea 
tinerelor generații, a întregului nostru popor pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și cunoaș
terii umane. Realizind aceasta, ne facem datoria față 
de națiunea noastră, față de viitorul poporului nostru, 
fată de cauza socialismului și comunismului, față de 
cauza păcii in lume".

Pornind de la adevărul — validat de viață — că 
știința constituie, in măsură tot mai mare, factorul 
primordial al progresului contemporan, un instru
ment de mare valoare in formarea omului nou, în
zestrat cu o conștiință socialistă, bazată pe un larg 
orizont de cunoaștere, „Scinteia" intenționează, in ru
brica de față, să propună un larg schimb de idei pe 
această temă, cit și prezentarea și explicarea unor 
fenomene, procese și-concluzii științifice furnizate de 
domenii de avangardă ale șțiinței.

Incepind dialogul său cu universul, 
din momentul in care a adoptat 
mersul biped și a început să obser
ve stelele, omul nu a contenit să 
asculte natura. cu scopul de a o 
înțelege. El a înțeles-o insă în 
diverse chipuri de-a lungul istoriei 
sale. Populată mai intii cu forțe 
ostile, pe care ființa omenească in
certa să le îmbuneze prin practici 
magice, sau plină de zei tiranici 
cărora același om trebuia să li se 
închine sau să le aducă jertfe, pen
tru a le ciștiga bunăvoința, natura a 
fost mereu in ochii omului ceea ce a 
crezut omul despre ea că este. în
țeleasă astfel, mai intii de către 
homo faber, constructorul de unelte, 
apoi de către homo sapiens, făuri
torul de concepte, natura prinde a-și 
dezvălui chipul ei real abia din 
momentul in care a început să fie 
explicată prin ea însăși. Pe plan 
istoric, acest fenomen a avut loc o 
dată cu apariția primelor idei „ra
ționale" din gindirea antică greacă.

Le putem numi insă raționale 
numai pentru faptul că ele sesizează 
existenta unor relații cauzale natu
rale (efectele naturale se datoresc 
unor cauze naturale), dar, pină la 
formularea primelor principii știin
țifice, omenirea mai avea de așteptat 
peste două milenii.

în gindirea antică greacă în- 
tilnim insă, pentru prima dată, 
o trăsătură nouă si aparent cu
rioasă : în toate școlile filozofice 
din acea vreme există o aviditate 
pentru sistematizare. Este un semn 
al avansului ideilor, al procesului de 
abstractizare față de lumea obiec
tului. Unii au numit acest fenomen 
„miracolul grec", dar, de fapt, avem 
de-a face cu un proces de creativitate 
rațională, profund specific modului 
de funcționare a gindirii omenești : 
geneza și organizarea ideilor pe baza 
raționamentelor logice. în acest 
mod, rezultate excepționale au fost 
obținute incă de pe atunci, in elabo
rarea matematicii științifice. Pentru 
lumea fizică insă, datorită lipsei 
unor observații de ansamblu, la 
scară cosmică, această modalitate de 
construcție rațională a „fundamen
tat" o eroare enormă, anume siste
mul geocentric al lumii, plecind de
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la aparente. Acest model al lumii a 
exercitat o influentă total nefastă a- 
supra spiritului omenesc, mai ales 
după ce el a fost adoptat de religie.

O dată pornit, procesul de maturi
zare a gindirii științifice era greu de 
stăvilit. Mințile profunde au înțeles, 
treptat, că natura este construită 
altfel decît arată aparențele sau 
propovăduiesc dogmele geocen- 

Dialogul rațional al omului cu universul
trismului. Au înțeles că natura 
are o structură rațională și un 
mod de a exista rațional. De 
exemplu, un Leonardo da Vinci avea 
să spună că natura alege calea cea 
mai simplă. în desfășurarea sa, ceea 
ce reprezintă o anticipare a princi
piului fizic al minimei acțiuni, 
formulat mai tirziu de Maupertuis 
și Hamilton. Aplicat asupra uni
versului în ansamblu, acest principiu 
ar suna astfel : Universul există 
fără efortul de a exista. Dar să nu 
uităm, în acest context, marea re
voluție coperniciană care, sub aspect 
științific, a dărimat bazele sistețnului 
geocentric, insă care, în mod practic, 
avea să mai lupte încă multă vreme 
cu stindardele amenințătoare ale 
miopiei ecleziastice.

înflorirea puternică, pe toate pla
nurile, a gindirii creatoare a Renaș
terii a favorizat rapid premisele eșa- 
fodării științei moderne. Iar lumea 
modernă avea nevoie de titani și a 
creat acești titani, cum spune Engels. 
Poate că nu s-a subliniat suficient 
faptul că lumea modernă devenise 
modernă mai intii prin știintă, 
prin instaurarea și tronarea spiritu
lui laic, adică prin schimbarea mo
dului de a gindi. Oamenii erau acum 
foarte atenți la modul cum este alcă
tuită natura, dar și cum sint ei 
înșiși alcătuiți.

Mecanica clasică, elaborată de 
Newton, a însemnat cel mai mare 
triumf al acestei lumi moderne asu
pra modului inchistat și reacționar 
de gindire. încrederea lumii în noua 
știință creștea impetuos și nu cunoș
tea rezerve, incit un filozof de talia 
Iui Kant avea să strige : „Dați-mi 
materie și vă voi crea lumi !“ Legile 
modului de existență a sistemelor 

materiale erau de acum bine cu
noscute. Erau insă ? Problema limi
telor de acțiune a noii științe avea 
să fie lămurită mult mai tirziu, în 
secolul XX. Deocamdată, lumea se 
simțea eliberată de spiritul sufocant 
al scolasticii și de amenințările in
chizitoriale. Ei citeau cu poftă in 
cartea naturii și a naturii lor rațio
nale, iar aceasta le ajuta la stăpini- 
rea treptată a naturii. Possumus 
quam scimus — putem cit știm, 
avea să afirme Francis Bacon, unul 
dintre marii constructori ai gindirii 
moderne.

„înțelegînd mai mult natura in 
general și natura lucrurilor contin
gente, ne înțelegem mai mult pe noi 
înșine" — părea să spună noua 
deviză. Leibniz spunea, în această 
privință : „Cu cit vom cunoaște 
lucrurile mai bine, cu atit le vom 
găsi mai frumoase și mai conforme 
dorințelor pe care le-ar putea for
mula un înțelept". Desigur, ar fi 
fost cu neputință să se nască gin
direa rațională a omului, știința, in
tr-o lume absurdă. Am putea soune, 
in spiritul determinismului clasic, că 
natura s-ar prăbuși, s-ar nimici 
adică, dacă nu ar fi zidită rațional, 
înțelesul acestei afirmații trebuie 
să-1 acceptăm însă mai mult în- 
tr-un sens metaforic. în sistemele 

lumii materiale determinismul cau
zal acționează intr-un mod mediat, 
depinzind de structura lor ierarhică, 
în natură, sistemele materiale au 
un grad de independență relativă, 
dar nici aceasta nu trebuie ințe- 
leasă ca o lormă de haos organizat. 
Determinismul mecanicist susținea 
insă transmiterea instantanee a efec
telor. Dar acel univers care s-ar 
prăbuși pe dată, dacă ar fi distrus 
un singur fir de păr. cum s-a spus 
de atitea ori, nu a existat decit in 
reprezentarea determinist-mecani- 
cistă a unor minți sufocate de dog
matismul newtoniano-laplaceian. Pe 
de altă parte, un univers strict 
probabilist, în care orice entitate 
fizică „nu știe" de unde vine și unde 
merge, este, de asemenea, o creație 
iluzorie.

De Ia „omul" care a scos primul 
strigăt nearticulat la stele și pină 
Ia un fizician de talia lui Hans 
Bethe. care a elaborat teoria fizică 
a reacțiilor termonucleare din stele, 
este o distanță, in timp, extrem de 
scurtă dacă avem în vedere istoria 
universului care se măsoară in mi
liarde de ani. Iar din punct de ve
dere biologic, intre structura neuro
nală a cortexului acelui om. strămoș 
al nostru, și cortexul lui Bethe sau 
al lui Einstein nu este o deosebire 
vizibilă. Și totuși. între aceste două 
repere omul a descoperit universul 

științei, s-a descoperit pe sine, des
coperind drumul rațiunii în univers. 
Totul s-a petrecut atit de rapid in 
raport cu istoria universului incit 
putem spune că a fost ca o explo
zie. Explozia rațiunii in univers.

înțelepciunea firii, pe care a des
coperit-o omul treptat în natura lu
crurilor, este totodată Înțelepciunea 
sa proprie. A cîștigat-o foarte greu, 
ureînd cu multă trudă pe drumul 
sinuos al cunoașterii. Dar de acolo, 
de unde a ajuns, de pe acele culmi, 
totul se vede acum mai clar. Acum, 
cind omul se uită în el însuși, înțe
lege mai mult înțelepciunea arhi
tecturii sale naturale. Cind omul se 
uită spre stele, le vede acum mult 
mai aproape, mult mai „ale sale", 
căci le știe bine pulsul lor termo
nuclear, dinamica lor și jocul ar
moniilor cerești format de mersul 
lor neîntrerupt. Iar lucrul cel mai 
frumos, spuneau pitagoreicii, este 
armonia.

Printre teoriile cosmologice mai 
recente există așa-numita teorie 
bazată pe principiul antropic, care 
a fost lansată prin ariii ’60. dar s-a 
bucurat de atenție mai largă abia in 
ultimul deceniu. Teoria pleacă de 
la om ca un criteriu fundamental al 
cunoașterii si înțelegerii universu
lui, de unde și numele de principiu! 

antropic. De fapt, s-a propus și nu
mele de principiul cunoașterii in loc 
de cel antropic, dar ne interesează 
esența umană a teoriei.

Se susține că omul a apărut in
tr-un moment determinat in istoria 
universului ; el np putea să apară 
înainte ca viața (ca fenomen na
tural) să fie posibilă.. Acest feno
men, Ia rindul său. ar fi fost insă 
imposibil fără existența anumitor 
elemente, cum ar fi. de exemplu, 
oxigenul, carbonul, fierul, sodiul etc., 
care se formează in reacțiile ter
monucleare din stele și apoi unele 
sint ejectate în spațiul interstelar, 
in diverse moduri. Aceste procese 
naturale sint bine cunoscute de as
trofizica contemporană. Dacă admi
tem modelul de univers standard 
(care susține ideea formării univer
sului prin explozia unui atom ini
țial in care era concentrată toată 
materia), atunci sintem obligați să 
admitem că stelele s-au format după 
această mare explozie (big-bang). 
Elemente care, la rindul lor, nu pu
teau să apară spontan in univers, 
ci in urma exploziei unor stele 
supernove. Dar viața stelelor se nu
mără in miliarde de ani : deci, după 
explozia atomului primitiv de mate
rie densă, in Care era concentrată 
toată materia din univers, adică 
după big-bang, a trebuit să treacă 
suficient de mult timp pină la for
marea galaxiilor populate cu stele, 
apoi stelele să aibă sisteme plane
tare cu. condiții specifice, lesnicioa
se apariției fenomenului bios etc. 
etc.

La prima vedere, s-ar părea că ne 
aflăm in fața unei teorii determi
niste. de tip fatalist-teleologic, în 
care fiecare fenomen are loc după 
un program prestabilit. In realitate, 
lucrurile sint mult mai subtile, dar 
nu aceasta vrem să discutăm acuma. 
Teoria are un aspect uman foarte 
important. Ea definește omul drept 
un produs natural al universului și 
al evoluției regnului biologic o dată 
cu evoluția întregului univers... 
Teoria pare să impună însă o con
cluzie logică : omul, ca ființă rațio
nală. este singur in univers. Dar 
aceasta nu poate fi o scădere a teo
riei. deoarece nu știm incă dacă noi. 
oamenii, sintem sau nu singuri in 
univers.

Această imposibilitate nu-1 detro
nează insă pe om in fața universu
lui de pe piedestalul său făurit cu 
trudă din lumină și cugetare. Iar 
această lumină nu-i vine omului de 
la universul rece și indiferent, ci 
din lăuntrul său, ea este flacăra ra
țiunii sale. Să sperăm că ea va lu
mina veșnic, asemenea unei făclii 
mai strălucitoare ca sorii, purtată de 
omul făuritor de civilizație, capabil 
de cunoaștere, iar prin aceasta de 
acțiune rațională, ca expresie a iz- 
bînzii spiritului asupra materiei.

Protagoras făcuse din om măsura 
tuturor lucrurilor. Savanții contem
porani fac din om un criteriu fun
damental de cunoaștere a univer
sului. Este supremul omagiu care 
poate fi adus omului biruitor în 
dialogul său cu universul !

A. JO1TEA

tv
20,00 Telejurnal
20,25 La zi în agricultură
20,40 Memoria documentelor (color) 

• Din universul de viață al stră
moșilor

21,00 Teatru TV în serial (color): „Stîl- 
pii societății" de Henrik Ibsen.

Condiții de odihnă și sănătate pe Litoral

Frumoasele stațiuni de pe Lito
ral nu și-au epuizat, in timpul ve
rii. posibilitățile pentru odihnă și 
sănătate. Vacantele la Marea Nea
gră continuă în lunile septembrie

cinema
• NelU : EXCELSIOR (65 49 45) — 9 ;
11.30: 14 ; 16,30 : 19. «MELODIA
(11 13 49) — 9 : 11,30 ; 14 : 16.30 ; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9 ; 11.30; 14;
16.30 : 19.
• Păstrează-mă doar pentru tine :
STUDIO (59 53 15) — 10 ; 12,15 : 14,30; 
16.45: 19. MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 
19. .
• Să-ți vorbeuc despre mine : FE
RENTARI (80 49 85) — 15 ; 17; 19.
• Misterele Bucureștilor : PACEA 
(71 30 85) —- 9 ; II ; 13 : 15 : 17 ; 19.
• Novăceștii : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9 ; 11 ; 13, FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 
11 î 13.
• Duelul ; GIULEȘTI — 15 : 17 ; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
FLAMURA — 15: 17.15; 19,30.
• Agentul straniu : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17.30 ; 19,45, POPU
LAR (35 15 17) — 15 : 17,30 ; 19,45.
• Extemporal Ia dirigenție : UNION 
(13 49 04) — 9 : 11 : 13 ; 15 : 17 : 19.
• Luptătorii din valea misterioasă : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9 ; 11 ; 13.15 ;
15.30 : 17,45 : 20.
• Jocul coincidențelor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Povestea Mahulienei : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15.30 ; 
17,45 ; 20.
• Viață și film : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15 ; 17 ; 19.
• Zîmbiți, vă rog !: VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19.

Premieră TV. Cu: Victor Reben- 
giuc, Silvia Popovici, Irina Petres
cu, Gina Patrich i. Mariana Buru
iană, Virgil Ogășanu, Marcel Iu
reș. Zoe Mureșan, Agata Nicolau, 
Violeta Berbiuc, Constantin Dinu- 
lescu. Matei Gheorghiu, Marian 
Hudac, Alfred Demetriu șj copilul 
Mihai Brătilă. Adaptarea și regia 
artistică Dan Necșulea. Prima 
parte

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului.

și octombrie cu avantajul tarifelor 
reduse.

Oficiile județene de turism și 
T.T.H.R. București oferă locuri in 
hoteluri in stațiunea preferată și 
cu sejur la alegere.

• Noile povești ale Șeherezadei : 
CULTURAL (83 50 13) — 9: 12; 15; 18.
• Carmen : SCALA (11 03 72) — 9 ; 
12.15 16: 19.

teatre
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din municipiul Timi
șoara au început lu
crările la un nou an
samblu de locuințe, in
tegrat etapei a doua 
de dezvoltare a acestui 
tinăr și frumos car
tier. Execuția lucrări
lor a fost încredințată, 
ca și pină acum, co
lectivului de construc
tori din cadrul Antre
prizei nr. 4. care a 
înălțat in prima etapă 
blocuri insumind 1 500 
de apartamente. Arhi
tecta Adelina lojică, 
autoarea proiectului, 
ne spune : ..In aceas
tă a doua etapă, care 
se va încheia anul 
viitor, vor fi construi
te 1000 de aparta
mente. din care 300 
urmează să fie preda
te „la. cheie" încă in 
acest an. Noile locuin
țe dispun de un con
fort interior sporit, 
sint prevăzute cu to
gii și balcoane avind 
fațade tratate indivi
dualizat. cu finisaje 
superioare și durabile 
(terafit și placaje). In

1990, an in care vor 
mai fi construite alte 
800 apartamente, in
clusiv in blocuri uni
cat P+8, cu spatii co
merciale și de servire 
la parter, cartierul va 
fi definitiv conturat, 
dfspunind de școală 
generală, creșe si gră-

diniță. centru de Cul
tură și creație, parc 
de odihnă și agre
ment. de alte dotări 
social-culturale.

• Tot in aceste zile, 
în orașul-stațiune Bu- 
ziaș a avut loc recep
ția finală a noii săli 
de sport cu 700 de 
locuri, cu posibilități 
de a găzdui o gamă 
largă de întreceri 
sportive, inclusiv cu 
caracter internațional.

9 Cel mai mare 
producător și exporta-

Un miliard de calatori 
cu metroul bucureștean
Eveniment la metroul bucureș

tean : primul miliard de călători 
transportați pe magistralele subte
rane ale Capitalei, un prilej de a 
sublinia contribuția deosebită a a- 
cestui modern mijloc de circulație, 
creșterea gradului de confort și ra
piditate a transportului in comun 
in cel mai mare oraș al țării.

In vederea îndeplinirii sarcinilor 
încredințate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constructorii 
metroului acționează in prezent 
pentru încheierea lucrărilor Ja 
Magistrala a III-a — Gara de 
Nord — Piața Victoriei (unde se 
face joncțiunea cu Magistrala a 
II-a) — Ilie Pintilie — Piața Mun
cii — Dristor (unde se face jonc
țiunea cu Magistrala I) in lungime 
de 10 km și 6 stații. înaltele rit
muri de lucru, utilajele moderne, 
buna organizare a muncii au per
mis constructorilor să execute pînă 
in prezent 60 la sută din lungimea 
tunelelor. întreaga lucrare urmind 
a fi încheiată la 23 August 1989, cu 
aproape 3 luni inainte de termen. 
Au fost astfel excavați, suplimen
tar. peste 1 milion m.c. pămint și 
au fost turnați peste prevederi mai 
mult de 200 mc beton de structură 
(Agerpres).

BRAȘOV : Noi unități 
prestatoare de servicii

Uniunea județeană a cooperati
velor meșteșugărești Brașov acor
dă o atenție tot mai mare lărgirii 
și diversificării gamei prestărilor 
de servicii către populație. Pe baza 
programului întocmit in acest scop, 
de la începutul anului, in muni
cipiul Brașov a fost deschisă o 
nouă cooperativă ..Casa de modă”,, 
cu n-olll de confecții, tricbtale,' 
încălțăminte, marochinărie, galan
te:?. Pe de altă parte, datorită 

(Urmare din pag. 1) cari și blănuri, din Sla
vici sau Geo Bogza, 
este și nu este aici. 
Văzduhul nu duhneș
te a miasme gre
le. munca e intens 
mecanizată, pe un re
gistru care începe de 
la argăsire și mlădie
re a pieilor pină la 
măsurarea suprafețe
lor cu instrumentul e- 
lectronlcii. Palmele 
Garofițel Coca. de 
exemplu, una dintre 
muncitoarele care trec 
pieile pe sub iuțeala 
polizoarelor, nu aveau 
duritatea celor ale 
unor oameni care mai

trebuie și să depună 
oarecare efort manual. 
In general e o altă 
clasă de muncă, or
donată de exigentele 
calificării, pe o traiec
torie cuprinzind omul 
de la mașină, sorta- 
torul cu acuitate in 
privire și finețe in de
gete pină la crea
torul de modele și 
croitorul confecționa- 
tor de blănuri. Che
mările, informațiile 
publice puse la vede
re. dintre care citez : 
„Sortator. ce ți-ai pro
pus pe ziua de azil", 
„Tovarășa Bălușe Ma
ria se angajează să 
depășească norma zil
nică cu 10 la sută", 
sint realități ale unei 
vieți de colectiv cu 
preponderente pre
ocupări in spațiul gîn- 
dirii,' al ideii. Sint 
„Vidra" de azi. Dar 
mai este o „Vidra" 
Orăștie (deși nu se 
numea astfel), pe care 
ne ajută să o cunoaș
tem Petre Baciu, pro
fesor din localitate, 
prin cuprinzătoarea sa 
monografie consacrată 
tradiției pielăriei in 
acest oraș din Tran-

Unități turistice în județul Tulcea

tor de motoare electri
ce din țara noastră — 
întreprinderea „Elec
tromotor" din Timi
șoara — a expediat in 
cprsul săptămânii tre
cute in U.R.S.S. un lot 
de 720 motoare de uz 
general. De la econo
mista Rodiei Muia,

PANORAMIC TIMIȘEAN
șefa compartimentului 
de export, aflăm că li
vrarea acestor mo
toare a fost făcută in 
avans, existind per
spective ca încă in 
prima jumătate a lu
nii Octombrie între
prinderea să-și onore
ze integral contractul 
încheiat cu partenerul 
din U.R.S.S. pentru 
anul 1988.

9 O veste bună și 
de la Întreprinderea 
județeană de transport 
local Timiș : lucrările 

Cantina energeticienilor din Cernavodă Foto : S. Cristian

solicitărilor populației, cooperativa 
„Metal-lemn“ s-a divizat in două 
unități distincte : „Metalul" și 
„Mobila". în municipiul Făgăraș, 
pe lingă fosta cooperativă „Viito
rul", cu un profil complex, s-a 
creat o nouă cooperativă — „Făgă- 
rășeana" — pentru prestări de ser
vicii în ramura metal, lemn, chimie 
etc. O nouă cooperativă cu profil 
mixt — „Voința" — a luat ființă 
și in orașul Zărnești. fapt care a 
dus la creșterea volumului de 
prestări de servicii către popu
lație cu 15,4 la sută față de anul 
trecut. La nivelul uniunii, numă
rul unităților și activităților pres
tatoare de servicii a crescut con
tinuu. el urmind să fie. la sfirși
tul anului, cu 20 și, respectiv. 42 
mai mare. (Nicolae Mocanul.

CLUJ : Acțiuni 
pentru recuperarea 

materialelor refolosibile
în localitățile urbane și rurale 

din județul Cluj au fost organizate.

silvania. O cărticică 
de vreo nouăzeci de 
pagini, de care direc
torul adjunct al fabri
cii. tovarășul Romcea, 
îndoit s-a despărțit, 
pe de o parte din 
cauză că „a tot dat-o 
la fel de fel de oas
peți", pe $e alta, par
că, dintr-un senti
ment că mica lucrare 
face parte din zestrea 
fixă și de neinstrăinat, 
e trecutul care nici
odată nu devine tre
cut, cum spune un 
mare scriitor al lumii.

Sigur, e o figură de 
stil, o impresie pe care

Luminoase pagini
mi-o fixez, pe măsu
ră ce scriu aceste în
semnări. Dar peste 
modalitățile de a cap
ta atenția cititorului, 
se ridică realitatea : 
acești intelectuali pa- 
trioți există pretutin
deni in țară și li se 
cuvine recunoștință 
pentru tot ceea ce fac 
spre a ține strinsă le
gătura dintre un timp 
și altul intr-un unic 
timp. Pe unul dintre 
ei aveam să-l intilnesc 
dincolo de Zlatna, in 
munții Apuseni, după 
ce am văzut marea 
uzină de cupru. M-a 
oprit aici, din drumul 
spre Abrud, un fantas
tic turn țișnit dintr-un 
vlrf de deal. Îmi dau 
seama că rlndurile 
mele de mirare ar 
putea trezi surisul o- 
mului obișnuit să zi
dească asemenea tur
nuri de evacuare a 
fumului. Dar cum apă
rea acolo, printre ce
țuri. brusc profilat pe 
cer, turnul de la Zlat- 
m părea a face parte 
din geografia natura’ă 
a Apusenilor. Pușcău 
Mircea, secretarul co
mitetului de partid

Pentru turiștii care doresc să-și 
petreacă vacanța în județul Tul
cea sint amenajate popasurile 
turistice „Portița" (la conflu
ența lacului Razelm cu Ma
r-a Neagră), „Pelicanul" — Muri- 
ghiol (pe brațul Sf. Gheorghe), 
„Doi iepurași" (la circa 3 km de 
Babadag). „Cerbul lopătar" (la 4 
km de localitatea Topologu, spre 
Hirșova), „Căprioara", lingă locali
tatea Horia, între Măcin și Tulcea, 
și hotelul Rezelm, pe șoseaua na
țională Tulcea — Constanța.

In fotografie : hotelul „Turist" 
din orașul Măcin 

de execuție a noii li
nii de tramvai nr. 9, 
pe circuitul Bulevar
dul Dîmbovița — Bu
levardul Stefan Plavăț 
— Calea Buziășului, 
prevăzută a fi pusă in 
funcțiune la sfirșitul 
anului 1989, au fost 
devansate cu 9 luni.

primul tronson de 
5 km linie cale simplă 
urmind să fie dat cir
culației publice pină la 
sfirșitul acestui an. 
Realizare firească pen
tru o unitate dețină
toare a titlului de 
„Erou al Muncii So
cialiste".

® Timișoara — gaz
dă a unor importante 
reuniuni științifice in
ternaționale : în de
curs de numai citeva 
zile aici au avut loc a 
5-a conferință „CON- 

SILOX", cu partici
parea a peste 400 de 
specialiști in chimia și 
tehnologia silicatilor 
tehnici și compușilor 
oxțlici din țară și de. 
peste hotare, și a 5-a 
conferință de construc
ții metalice, la care, 
alături de , cercetători.

cadre didactice și spe
cialiști români, au fost 
prezenți oameni de 
știință din U.R.S.S., 
Anglia, Cehoslovacia, 
R.F.G., Italia. Polonia 
și din alte țări.

9 Luni, 26 septem
brie, in perimetrul 
Bazarului din str. Mi
hai Eminescu din Ti
mișoara s-a deschis 
tradiționalul Tirg de 
toamnă — iarnă al coo
perației meșteșugă
rești din județul Ti
miș, unde sint expu
se spre vînzare mii

în ultimul timp, ample acțiuni pen
tru recuperarea materialelor reio- 
losibile. Măsurile întreprinse de 
întreprinderea județeană pentru re
cuperarea si valorificarea materia
lelor refolosibile, împreună cu con
siliile oamenilor muncii, cu orga
nizațiile de masă și obștești, cu 
consiliile populare și asociațiile lo
catarilor, s-au concretizat, in pe
rioada de pină acum din acest an, 
in recuperarea de materiale refo
losibile peste prevederile planului. 
Astfel, au fost recuperate suplimen
tar din unitățile economice și rein
troduse in circuitul productiv 9 500 
tone oțel, 52 tone corpuri abrazive, 
270 tone, mase plastice și altele. De 
Ia populație au fost colectate peste 
6 560 tone oțel, 58 tone fontă, 54 tone 
cupru. 11 tone alamă. 18 tone plumb, 
20 tone aluminiu. 875 tone hirtie. 
(Marin Oprea).

SATU MARE : Amenajări 
de noi baze sportive

Cu sprijinul colectivelor de oa
meni ai muncii. in județul Satu 

din uzina de cupru, 
avea să-mi inhibe 
avinturile poetice, arâ- 
tindu-mi, pe un com
plicat traseu cu urcări 
și coboriri de trepte, 
printre cuve in care 
sfiriie de la anod la 
catod cuprul către 
puritatea de 99,99 la 
sută, pe sub buncăre 
și transportoare, oale 
gigantice in care s-a 
tirnat „mata" negru- 
incandescentă sau avea 
si se toarne, cum a- 
mintirile mele de la 
lecțiile de chimie 
anorganică, populația 
de retorte și eprubete 

cu irizări de literatu
ră științifico-fantas- 
tică trebuie să se re- 
modeleze ordonate de 
dimensiunile unei 
mari industrii. Ale 
ceiei mai importante 
uzine de cupru din 
țară, către care se re
varsă minereurile din 
acești munți Apuseni 
cu nume minunate : 
Roșia Poieni, Agihreș, 
Gurabarza, Baia de 
Arieș... Iar turnul ? 
Turnul făcea legătura 
salutară și igienizatoa- 
re cu văzduhul, in
tr-o acțiune de prote
jare a mediului am
biant, in care intîii 
beneficiari sint oame
nii din uzină și din 
zona Zlatnei.

Peisajului fără egal 
al acestor plaiuri ro
mânești, consecventei 
multimilenare cu care 
s-au conturat și păs
trat impresionante tra
diții in această armo
nioasă parte de țară, 
anii socialismului i-au 
adăugat luminoasele 
pagini constr ictive ale 
noului, argumentele 
palpabile și creatoare 
ale dezvoltării armo
nioase a tuturor zo

ne lor țării, a tuturor 
localităților, racordării 
lor la ritmurile noului, 
ale progresului și civi
lizației socialiste, im
petuos afirmate in 
anii ce au urmat 
Congresului al IX-lea 
al partidului in spa
țiile de inimă și con
știință patriotică ale 
Transilvaniei.

Dar omul despre 
care începusem să po
vestesc trăiește la 
A.brud. Numele lui 
este Iile Furduiu. Pre
dă istoria la o școală 
din localitate și este 
unul dintre cercetăto-

rii poate al celui mai 
dramatic sanctuar al 
istoriei românilor din 
Transilvania secole
lor 18 și 19. Pe 
sub răsuflări de ploaie, 
am umblat împreu
nă de la casă la 
casă, in acest spațiu 
greu de evenimente 
care-i miezul Abrudu
lui. Clădirile se leagă 
una de alta nu numai 
cu materia zidirii din 
aceleași locuri : se 
leagă cu intimplări 
dramatice, se leagă cu 
singe vărsat pentru li
bertate, se leagă cu 
năzuințe, cu idealuri. 
Nici nu știi cind simți 
nevoia să taci, sau 
dacă vorbești. să-ți 
cumpănești gindul in 
vorbe puține. Casa in 
care s-a pus la cale 
trădarea lui Horea... 
Casa in care s-au in- 
tilnit Bălcescu și 
Avram lancu... Casa 
in care și-a scris Ion 
Maiorescu rapoartele... 
Casa în care a căzut 
victimă Ion Dragoș, 
cel care, dacă n-ar fi 
fost trădarea, trebuia 
să mijlocească împă
carea și unirea for

de sortimente de bu
nuri de consum și 
articole de sezon, une
le de serii mici și foar
te mici, altele premia
te la diferite con
cursuri naționale și 
internaționale.

9 Un nou tip de 
îmbrăcăminte rutieră 
a fost realizat in ca
drul Direcției județe
ne de drumuri și po
duri Timiș, in colabo
rare cu catedra de 
drumuri și fundații a 
Facultății de construc
ții. Soluția, brevetată 
ca invenție, constă in 
utilizarea nisipului bi- 
tuminos ca liant și a 
pietrei sparte ca agre
gat natural de impă- 
nare. Pe lingă alte 
avantaje fată de ve
chile soluții, se remar
că reducerea simțitoa
re a consumului de 
materiale energo-in- 
tensive deficitare.

Cezar IOANA 
corespondentul 
„Sein te ii"

Mare au fost amenajate. în cursul 
acestui an. noi baze sportive, care 
sporesc posibilitățile de practicare 
a sportului de masă și de perfor
mantă de către tot mai multi tineri. 
Cu cele mai frumoase realizări se 
înscrie asociația sportivă a între
prinderii de utilaj minier Satu 
Mare, care și-a îmbogățit baza 
materială cu încă două tere
nuri de tenis de cîmp, in zona de 
agrement a municipiului, o arenă 
de box. o sală de haltere, o pistă 
de atletism si un spațiu adecvat 
pentru carting. în cadrul asociații
lor sportive „Proiectantul" si „Să
nătatea" s-au amenajat, de aseme
nea. cile un teren de tenis, iar la 
asociația „Constructorul" o nouă 
sală de sport. De asemenea. la'Me- 
dieșu Aurit s-a dat in folosință o 
modernă popicărie. iar in comuna 
Turt — viitor centru agroindustrial 
— se află in fază finală amenaja
rea unui stadion de fotbal pentru 
5 000 de spectatori. (Octav Gru- 
meza).

țelor revoluționare de 
la 1848... Casa in care 
a locuit Ion Buteanu, 
martir al revoluției de 
la 1848... Casa din care 
a fost azvîrlit pe fe
reastră și. ucis . Petru 
Dobra, martir al re
voluției de la 1848... 
Acestea și altele, cu 
plăci modeste, pași pe 
un traseu de istorie 
vie, pe care turiștii 
sint îndrumați (fru
moasă inițiativă !) de 
pionieri din Abrud. 
Profesorul Furduiu are 
gihduri demne de luat 
în seamă privind pu
nerea in valoare a 
acestui spațiu iradiant 
de emoție patriotică: 
un grup statuar al lui 
Horea, Cloșca și Crișan 
împreună cu Avram 
lancu, identificarea 
altor case care au 
găzduit evenimente de 
răscruce... Caută, stu
diază, scrie... E in 
contact strins cu in
stituțiile culturale, e 
parte la efortul națio
nal de a ne cunoaște, 
învăța, mereu, învăța.', 
istoria...

Închei aceste însem
nări cu conștiința că 
rămin dator. Celor de 
totdeauna, intre care 
oamenilor din Lan- 
crăm, satul lui Lucian 
Blaga. Altora și al
tora, de azi, minună
ții muncitori și artiști 
de la întreprinderea 
„Porțelanul" din Alba 
lulia, muzeografilor 
din același oraș, cei 
dig „Cetate" de la 
Muzeul Unirii, adevă
rată carte a neamului, 
profesorului Iacob 
Mirza, eruditul istor.c. 
paznic al „Bathya- 
nem“-ului unde lică
resc comori de carte, 
intre ele celebrul „Co
dex Aureus". Ei sint 
aici, ei sint aici in 
Transilvania, cu stră
dania lor pentru țară, 
care ne face mereu 
mai mare datoria de 
a-i cunoaște și prețui.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Mieczysiaw F. 
Rakowski, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, prin care, in numele gu
vernului și al său personal. îi a- 
dresează sincere felicitări și cele 
mai bune urări de noi succese în 
activitate cu prilejul numirii in a- 
ceastă funcție.

în telegramă se exprimă convin
gerea .că, în spiritul înțelegerilor și 
hotărîrilor adoptate la nivel inalt, 
relațiile dintre țările și popoarele 
noastre vor continua să se dezvol
te. pe toate planurile, spre binele 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat o te
legramă de felicitare ministrului apă
rării al Republicii Populare Ungare, 
general-colonel Ferenc Karpăti, cu 
prilejul Zilei Armatei Populare Un
gare.

Atașatul militar și aero al R.P. Un
gare la București, locotenent-colone- 
lui Săndor Aradi. s-a intilnit cu mi
litari din două garnizoane ale arma
tei noastre, cărora le-a vorbit despre 
semnificația evenimentului aniversat. 
Participants au vizionat expoziții de 
fotografii cu aspecte din viața și ac
tivitatea militarilor Armatei Popu
lare Ungare și filme documentare 
puse la dispoziție de Ambasada R.P. 
Ungare la București.

★
Miercuri, la Ambasada Uniunii So

vietice din București a avut loc o 
conferință de presă.

Cu acest prilej. I. A. Beleakov, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., aflat în țara 
noastră, in fruntea unei delegații, la 
invitația Comitetului municipal 
București al P.C.R . a prezentat as
pecte din dezvoltarea economico-so- 
cială a capitalei sovietice. De ase
menea. au fost evidențiate bunele 
relații de colaborare, pe multiple 
planuri, statornicite intre România și 
U.R.S.S.. intre capitalele celor două 
țări.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federale Nigeria, miercuri 
a avut loc. in Capitală, o manifesta
re culturală organizată de institutul 
român pentru relațiile. culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia au fost 
prezentate aspecte privind dezvolta
rea economico-socială a acestei țări.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de 
prietenie eu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

A fost prezent Emeka Tagbo Pe
ter Josakweker. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.F. Nigeria la Bucu
rești.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste Romania s-a deschis, 
miercuri, o expoziție britanică, de 
artă contemporană. Organizată de 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. i-n colaborare cu Consiliul' 
Britanic, expoziția prezintă lucrări 
realizate in ultimul deceniu și 
jumătate, caracteristica acestora 
fiind suportul pe hirtie. iar tehnicile 
folosite apartinind atit graficii, cit si 
picturii.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, membri ai con
ducerii Uniunii artiștilor plastici, 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.

Au fost prezenți Hugh J. Arbuth- 
nott, ambasadorul Marii Britanii la 
București, șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentrli 
intervalul 23 septembrie, ora 20 — 2
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
deveni în general instabilă începînd 
din vestul țării. Cerul va fi temporar 
noros. Ploi locale vor cădea în Banat, 
Oltenia, Crișana, Maramureș, nordul 
Transilvaniei și al Moldovei mai ales 
în a doua parte a intervalului. în ce
lelalte regiuni, ploile vor fi pe arii mai 
restrînse. Vintul va sufla slab pină la 
moderat, cu unele intensificări in zo
nele sud-vestice și la munte, cu viteze 
pînă la 40—50 kilometri pe oră. Tem
peratura aerului în scădere spre sfirși
tul intervalului. Valorile minime vov fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, mai 
coborîte în ultima noapte, iar cele 
maxime între 14 și 24 de grade, mai ri
dicate în prima zi. Dimineața, local, 
în zona de munte și în depresiuni se 
va produce ceată.

DE LA C.E.C.
LIBRETUL DE ECONOMII 

CU DEPUNERI PE TERMEN 
DE CEL PUȚIN UN AN

Libretul de economii cu depuneri 
pe termen de cel puțin un an se 
emite pentru o depunere minimă de 
1000 de lei de către oricare unital? 
C.E.C., precum și de către unitățile 
poștale și cooperativele de credi*  
autorizate.

cumva, începe să trea
că, și pe aici. Nu-i 
o simplă figură de 
stil.

Acum, cind răsfoiesc 
„umbrele de hirtie" 
ale zilelor trăite in 
Transilvania, mă gin- 
desc că. ar trebui să 
reflectăm mai mult la 
ceea ce aș numi mun
ca. deloc simplă, a- 
desea de o reală eru
diție. a unor intelec
tuali din orașele im
propriu num/te „de 
provincie". destinată 
cunoașterii a ceea ce a 
fost, ceea ce este, ceea 
ce s-a realizat, ceea 
ce a rămas în faza de 
proiect sau iluzie... 
Există un adevărat 
fond de inteligențe 
umane, de reală va
loare intelectuală, an
gajat in acest dome
niu fără de care cu
noașterea noastră de 
sine, efort pururi des
chis, ar avea mult 
mai multe pete albe. 
Dacă in ultimii ani. 
artistul (pictor, scri
itor. muzician) care 
nu trăiește in Bucu
rești și-a ocupat locul 
jiresc intr-o geografie 
unde latitudinea și 
longitudinea sint. ho- 
tărite de talent (folo
sesc prilejul pentru 
a menționa și eu două 
nume : prozatorul Ste
fan Dinică din Alba 
lulia si pictorița An- 
gela Bedea Faina din 
Deva, demni de ochiul 
criticii de specialita
te), prea puțin ii cu
noaștem pe acești 
multi, foarte multi in
telectuali locali pr‘n 
care... cunoaștem. La 
Orăștie am umblat ci
teva ceasuri prin fa
brica de blănuri „Vi
dra", „firmă mare", 
cum se spune, „casă 
cu nume" in țară și 
peste -hotare. Ceea ce 
știm dintr-o variată li
teratură despre tăbă-

La Mahmudia. ne brațul drept al 
Dunării, se află hotelul „Plaur", de 
categoria I. cu locuri de cazare, un 
restaurant, o braserie și un bar de 
zi. Oaspeții au posibilitatea să pes
cuiască. să facă plimbări cu barca 
pe Dunăre. La Măcin. hotelul „Tu
rist" dispune de 24 locuri de ca
zare, restaurant, braserie și terasă. 
Hotelul „Albatros" din comuna U- 
nirea este, de asemenea, un agreab'l 
loc de popas cu camere de cazare, 
un restaurant cu terasă și o cofe
tărie cu laborator propriu. în loca
litatea Smîrdan a fost dat in folo
sință hotelul „Dobrogea", care dis
pune de un restaurant si de teren 
pentru amplasarea de corturi.

Operații ulterioare de depuneri 
și de restituiri, parțiale sau totale 
(lichidări), se pot efectua de uni
tățile C.E.C.. precum și unitățile 
poștale și cooperativele de credit 
autorizate.

Limita minimă a soldului libre
tului este de 25 de lei.

I-a depunerile pe acest libret se 
acordă o dobindă in numerar de 
3,5 la sută pe an, iar in cazul 
nerespectării termenului de păs
trare la C.E.C. de minimum un an 
se acordă o dobindă de 1,5 la sută.

Fiecare depunere în libret se 
constituie intr-un depozit separat, 
înscriindu-se pe o filă distinctă in 
libret.

La solicitarea depunătorilor, 
aceste librete se pol emite nomi
nal sau la purtător.

La depunerea inițială pe un 
libret nominal, depunătorul poate 
introduce clauză de împuternicire, 
iar titularul poate introduce clauză 
de împuternicire și dispoziție tes
tamentară. at:t cu prileiul depu
nerii inițiale, cit și ulterior. Modi
ficarea și anularea clauzei de îm
puternicire si a dispoziției testa
mentare se pot realiza numai de 
titular.

Titularii unor astfel de librete 
de economii beneficiază de toate 
drepturile și avantajele generale 
ale păstrării banilor la Casa de 
Economii și Consemnațiuni.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit mesajul pe care mi l-ați adresat cu prilejul Zilei naționala 
a Regatului Arabiei Saudite.

Mulțumindu-vă pentru alesele sentimente și sincerele urări exprimate în 
mesaj, vă transmit multă sănătate și fericire, iar poporului român urări de 
progres continuu și prosperitate.

FAHD JBN ABDUL AZIZ AL-SAUD

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI
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PARTIDUL SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

la problemele concrete - răspunsuri 
concrete, potrivit condițiilor specifice

In legătură cu împlinirea, in acest an, a șapte decenii de la crearea 
Partidului Comunist din Germania, Comitetul Central al P.S.U.G. a 
adoptat recent Tezele intitulate : „70 de ani de luptă pentru socialism 
și pace, pentru binele poporului". Reproducem mai jos extrase din acest 
document :

P.S.U.G. — se arată în document 
— este continuatorul idealurilor re
voluționare ale mișcării muncitorești 
germane și. in noile condiții ale 
secolului XX, duce mai departe tra
dițiile luptei Partidului Comunist 
din Germania pentru o societate li
beră, fără asuprire, fără crize și răz
boaie, pentru o lume a păcii și a 
colaborării între toate popoarele. 
Ținind seama de experiența istorică 
și de învățămintele acestei lupte, 
partidul acționează in vederea con
solidării socialismului, singura orin- 
duire socială care servește intere
sele poporului și care asigură tutu
ror oamenilor muncii echitatea, un 
înalt nivel de cțjltură, libertatea, 
democrația, demnitatea umană.

Ținind seama de experiența Parti
dului Comunist din Germania, po
trivit căreia transformările care au 
loc in cursul evoluției sociale și con
fruntările de clasă cu imperialismul 
ridică noi probleme, la care trebuie 
găsite răspunsuri și care cer cu stă
ruință elaborarea strategiei și tacti
cii, precum și o activitate susținută 
de conducere din partea partidului, 
P.S.U.G. analizează permanent con
dițiile interne și externe, precum și 
cerințele ce decurg de aici, elabo
rează la timp soluții pentru pro
blemele care apar și. împreună cu 
oamenii muncii, aplică in practică 
noile cunoștințe. Garanția unei po
litici încununate de succes este și 
rămîne faptul că partidul se ghi
dează după teoria marxist-Ieninistă, 
ținind seama de legitățile general- 
valabile ale luptei de clasă, pe 
care le aplică in mod creator la res
pectivele condiții de luptă.

Strategia elaborată de P.S.U.G. 
pentru construirea societății socia
liste dezvoltate a dat răspunsuri 
creatoare la toate problemele pri
vind dezvoltarea continuă a socie
tății.

P.S.U.G. nu consideră că s-a în
cheiat elaborarea conceptului stra
tegic de edificare a societății 
socialiste dezvoltate. Mai mult, el 
pornește de la faptul că acesta este 
un proces istoric, implicind profuncle 
transformări politice, economice, so
ciale. culturale și spirituale, Acea,sta 
inseâmnă, după cum afirma Erich 
Honecker, că pentru a continua ca
lea noastră de dezvoltare social-po- 
litlcă va trebui să găsim răspunsuri 
la toate problemele puse de viață, 
potrivit condițiilor noastre na
ționale.

Așa cum în trecut lupta revolu
ționară. a clasei muncitoare germane 
a pornit permanent de la legătura 
indisolubilă dintre pace și progres 
social, în prezent unitatea dintre so
cialism și pace definește mai mult 
ca oricind politica și acțiunile 
P.S.U.G. Astăzi, cind omenirea este 
amenințată de pericolul autodistru
gerii ca urmare a unui război mon
dial nuclear, nu există nimic mai 
important și mai stringent decit a- 
părarea și asigurarea unei păci trai
nice.

R.D.G. se pronunță in mod hotărit 
împotriva tendințelor acelor cercuri 
agresive din statele membre ale 
N.A.T.O. care, prin lozinci revan- 
șiste și naționaliste, pun sub sem
nul întrebării granițele europene și 
care vor să modifice în favoarea 
imperialismului statu-quo-ul politic 
și social. Statul socialist german mi
litează pentru ca principiile coexis

Jocurile Olimpice ’88
In concursul olimpic de caiac-canoe 

s-au desfășurat miercuri semifina
lele probelor pe distanța de 500 m, 
toate cele trei echipaje românești : 
caiac dublu (Angelin Velea — Da
niel Stoian). canoe dublu (Gheorghe 
Andriev — Grigore Obreja) și ca
noe simplu (Aurel Macarencu) reu
șind să se califice pentru finalele 
programate vineri.

Au inceput și întrecerile competi
ției de lupte libere, cei doi sportivi 
români prezenți in concurs obținind 
victorii. In primul tur, in limitele 
categoriei 100 kg, Vasile Pușcașu l-a 

. invins prin tus pe kenyanul Maisiba 
Ubwoge. iar la categoria 74 kg Clau- 
diu Tămăduianu l-a întrecut la punc
te pe campionul suedez Laps Gus- 
tafsson. în turul al II-lea, Vasile 
Pușcașu l-a întrecut pe C. Wilfried 
(R.F.G.), iar in turul al treilea a 
ciștigat in fața campionului bulgar 
G. Karadușev. Claudiu Tămăduianu 
l-a invins in turul doi prin tuș pe 
irlandezul B. Harmon, iar in turul 
al treilea l-a întrecut la puncte pe 
iranianul N. Jidara.

După o zi de repaus, miercuri au 
fost reluate întrecerile de atletism, 
proba-vedetă a zilei fiind cea mascu
lină de 200 m plat, în care tînărul 
sprinter american Joe DeLoach a 
furnizat o mare surpriză terminind 
invingător cu timpul de 19”75 100. ur
mat de principalul favorit, compa
triotul său Carl Lewis, clasat pe lo
cul secund in 19”79 100. Pe locul trei 
s-a situat brazilianul Robson Silva — 
20”04H00. In proba de săritură cu 
prăjina pronosticurile au fost confir
mate intru totul : recordmanul mon
dial Serghei Bubka (U.R.S.S.) a ciș
tigat cu performanța de 5.90 m, pe 
locurile următoare clasindu-se 
coechipierii săi Rodion Gataulin — 
5.85 m și Grigori Egorov — 5.80 m. 
Proba feminină de 400 m garduri a 
revenit atletei australiene Debra 
Flintoff-King. cu timpul de 53”17/100. 
Proba masculină de 400 m s-a în
cheiat cu succesul lui Steven Lewis 
(S.U.A.) — 43”87.100, urmat de com- 

tenței pașnice să devină norme ge
neral recunoscute in relațiile dintre 
statele cu orînduiri sociale diferite.

P.S.U.G. caută neîncetat să gă
sească un limbaj comun cu partidele 
social-democrate 
Internaționala 
blemele păcii 
stringente cu

și socialiste, cu 
Socialistă în pro- 
și în alte probleme 
care se confruntă

omenirea și dorește să se ajungă la 
acțiuni comune. Rezultate evidente 
ale acestor eforturi sint propunerile 
privind crearea unui coridor liber de 
arme nucleare și de arme chimice 
în Europa centrală, precum și docu
mentul comun „Lupta ideologiilor și 
securitatea comună", elaborat de 
Academia de Științe Sociale a C.C. 
al P.S.U.G. și de o comisie a P.S.D. 
(din R.F.G.).

Potrivit principiului că, prin În
treaga sa activitate, partidul trebuie 
să obțină rezultate pozitive in folosul 
oamenilor, s-a trecut la înfăptuirea 
sarcinii principale, de edificare a so
cietății socialiste dezvoltate. Ea con
stă in îmbunătățirea permanentă a 
condițiilor materiale și culturale ale 
poporului, pe baza unui înalt ritm 
de dezvoltare a producției socialiste, 
a creșterii eficienței, progresului 
tehnico-științific și sporirii pro
ductivității muncii.

Democrația socialistă se dezvoltă 
printr-o participare tot mai activă 
a tuturor forțelor sociale in cadrul 
organismelor, comisiilor, comitetelor 
și consiliilor. Dezvoltarea lor mai 
departe in întreprinderi, pînă la co
lectivele de muncă, se realizează 
mai ales prin stabilirea drepturilor 
și răspunderilor sindicatelor, potri
vit rolului lor crescînd de școli ale 
socialismului, inițiatoare ale între
cerii socialiste și reprezentante ale 
intereselor oamenilor muncii.

Potrivit principiului că „socialis
mul se creează pentru toți și are ne
voie de toți", perfecționarea perma
nentă a relațiilor tovărășești între 
clasa muncitoare, clasa țăranilor coo
peratori și intelectualitate este și ră- 
mine baza strategiei P.S.U.G. Fiecare 
petățean, indiferent de originea sa- 
socială, de concepția sa despre lume,’ 
de religie, are posibilitatea să acti
veze. Jn mod democratic, să mun
cească și să-și< dezvolte liber pftrâăt 
nalitatea. Pornind de la aceasta, 
P.S.U.G. acordă o atenție deosebita 
colaborării cu,toate celelalte partide 
și organizații de masă din țară.

Frontul Național oferă in acest 
sens un larg cîmp de desfășurare 
pentru colaborarea dintre partide, 
organizațiile de masă și toate forțele 
sociale și pentru inițiativa cetățe
nilor.

Rolul conducător al partidului tn 
societate, activitatea sa zilnică poli- 
tico-ideologică și organizatorică con
stituie garanția succeselor prezen
te și viitoare. P.S.U.G. este partidul 
clasei muncitoare, al întregului po
por și iși pune intreaga sa capacita
te în slujba poporului. El conduce și 
mobilizează forțele creatoare și ini
țiativele oamenilor muncii în edifica
rea unei existențe în care omul poate 
fi pe deplin beneficiar al roadelor 
muncii sale. Premisa pentru creș
terea rolului conducător al partidu
lui in edificarea societății socialiste 
dezvoltate este și rămîne consoli
darea unității, întărirea rindurilor 
sale și creșterea forței de luptă a 
organizațiilor sale — se arată în 
încheierea documentului.

patrioții săi Butch Reynolds — 43”93f 
100 si Danny Everett — 44’’09'100.

Finala turneului masculin de 
baschet se va disputa intre selecțio-: 
natele U.R.S.S.. și Iugoslaviei. în se
mifinale. baschetbaliștii sovietici au 
întrecut cu scorul de 82—76 (47—37) 
echipa S.U.A., la capătul unei partide 
de un excelent nivel tehnic si spec
tacular. Cei mai buni jucători al for
mației învingătoare au fost Kourti- 
naitis, care a înscris 28 de puncte, 
Martciulenis (19 puncte) și Sabonis 
(13 puncte). Cosgeterul echipei ame
ricane a fost Robinson, autorul a 19 
puncte. în cea de-a doua semifinală, 
selecționata Iugoslaviei a învins for-: 
mația Australiei cu scorul de 91—70 
(44—31). avindu-1 ca principal reali
zator pe Drazen P.ctrovici (24 puncte).

Turneul olimpic de tenis si-a de-' 
semnat l'inaliștii probei de simplu 
masculin : cehoslovacul Miloslav 
Mecir si americanul Tim Mayotte.

în semifinale, Miloslav Mecir a 
reușit să-l elimine în cinei seturi, 
cu 3—6. 6—0, 1—6, 6—4, 6—2. pe fa
voritul nr. 1 al concursului, campio-' 
nul suedez, Stefan Edberg, iar Tim 
Mayotte l-a învins cu 6—4, 6—4. 6—3 
De coechipierul său Brad Gilbert.

Finala turneului olimpic de fotbal 
este programată sîmbătă, la Seul, 
între echipele U.R.S.S. și Braziliei, 
in timp ce vineri formațiile R.F. 
Germania și Italiei își vor disputa 
medaliile de bronz.

★

FOTBAL : IERI, ÎN DIVIZIA A

Miercuri s-au disputat trei meciuri 
contînd pentru etapa a 8-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate : 
Steaua — F.C. Inter Sibiu 4—2 
(3—1) ; Oțelul — Victoria București 
0—2 (0—1) ; Dinamo — Universita
tea Cluj-Napoca 4—1 (1—1).

Celelalte șase partide ale etapei 
sint programate duminică, 2 octom
brie.

(Agerpres)
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răspuns la Întrebările cttitorilor

Propunerile României la reuniunea 
de la Viena pentru securitate 

și cooperare în Europa

A SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

LA INIȚIATIVA TARII NOASTRE 
probleme de importanță deosebită înscrise 

pe ordinea de zi a sesiunii

în ultimul timp, mai multi cititori au adresat ziarului „Scinteia" în
trebări in dorința de a cunoaște mai pe larg poziția și propunerile tării 
noastre la actuala reuniune de la Viena pentru securitate și cooperare in 
Europa. In legătură cu aceasta, publicăm articolul de mal jos.

România, care — după cum este 
bine știut — a adus o importantă 
contribuție la normalizarea relați
ilor intereuropene, la inițierea is
toricei Conferințe pentru securitate 
și cooperare in Europa și la ela
borarea Actului final de la Hel
sinki, precum și. ulterior, la pro
cesul de edificare a securității și 
dezvoltare a colaborării pe conti
nent. a acordat și acordă o aten
ție deosebită actualei reuniuni ge- 

\ neral-europene de la Viena. Țara 
\noastră participă la lucrările re
uniunii animată de dorința de a 
co ntribui, alături de celelalte țări 
participante, la realizarea unor 
ințt’Iegeri și acorduri corespunză- 
toarrt. care să ducă la întărirea 
încrederii și securității pe conti
nent\și dezvoltarea colaborării pe 
multiple .planuri, la realizarea unei 
Europe', urnite.. în diversitatea orin- 
duirilor sociale existente — o Eu- 
ropă a .păcii, a dezvoltării demo- 

!• cțatice ' și independente, a progre- 
> sului economic și social al tuturor 
” popoarelpn. ca important factor al 
! păcii mondiale.

în acestf spirit, pe baza orientărj- 
’ lor prinbipiale ale tovarășului 

Nicolae Cteaușescu, a mandatului 
încredințai, delegația română a 
prezentat in cadrul reuniunii de la 
Viena un șir de propuneri privind 
problemele, esențiale, decisive ale 
securității *și  cooperării in Europa. 
Astfel. România a formulat și pre
zentat un ansamblu de propuneri 
cu privire la înfăptuirea unor mă
suri concrete, reale de dezarmare, 
la dezarmarea convențională in 
Europa, la dezvoltarea colaborării 
economice și a ‘cooperării în pro
ducție; tehnico-șitiințifice și in do
meniul mediului înconjurător. Tot
odată, potrivit principiilor umanis
mului, proprii politicii salo, țara 
noastră ai prezentat propuneri .refe
ritoare laț înfăptuirea drepturilor 
fundamentale ale omului — drep- 

i tul la muncă, la instruire, la asigu
rarea unor condiții de viață demne 
—-. cu ații m»i mult cu cit, așa cum 
se știe, situația materială și socială 
a unor largi categorii ale populației 
din diferite țări ale continentului 
este grav afectată de persistența și 
amploarea șomajului, lipsa do lo
cuințe. de diversele inegalități pe 
plan economic, politic și social.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzor» din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360

O problemă socială de cea mai 
mare acuitate este cea a șomajului, 
care afectează existența și condi
țiile de viață a milioane și milioa
ne, de oamenj. Ln t;lumina acestei 
realități dramatice, România a 
propus să se înscrie în documentul 
final al reuniunii de la Viena an
gajamentul statelor participante de 
a asigura fiecărui cetățean un loc 
de muncă potrivit pregătirii sale, 
pentru a-și putea valorifica întrea
ga sa capacitate fizică și intelec
tuală; pentru a. obține mijloacele 
materiale necesare unei vieți civili
zate. in concordanță cu cerințele 
progresului social contemporan.

Pornind de la realitatea că in mul
te țări europene largi categorii de 
tineri se află intr-o situație foarte 
grea, fiind deosebit de afectați de 
asemenea fenomene nocive ca șo
majul, analfabetismul, criminalita
tea. alcoolismul și consumul de 
droguri, tara noastră a propus ca 
in documentul reuniunii să se în
scrie angajamentul statelor parti
cipante de a asigura condițiile ne
cesare de învățătură si pregătire 
a tineretului pentru desfășurarea 
unei activități utile in societate, 
punerii depline in valoare a ca
pacităților sale creatoare. în ace
lași timp, propunerile românești 
vizează asumarea angajamentului 
statelor participante la reuniune 
de a asigura tineretului locuri de 
muncă si repartizarea in activități 
economice si sociale corespunză
toare pregătirii sale.

Q altă problemă socială care a- 
fectează, în multe țări. pături 
largi..ale populației, inclusiv fami
liile cu copii, este lipsa acută de 
locuințe, finind seama de gravi
tatea acestei situații, tara noastră 

. a propus la reuniunea de la Viena
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scurt

I PRIMIRE. Todor Jivkov. secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.

I Bulgaria, l-a primit pe Niko Gju- 
zari. președintele Comisiei de Stat 
a Planificării din R.P.S. Albania.

IA fost inminat un mesaj de salut 
din partea lui Ramiz Alia, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania, președintele Pre- 

Izidiului Adunării Populare a R.P.S. 
Albania. In cursul Întrevederii au 
fost discutate probleme ale coope- 

] rării bilaterale, aspecte ale situa
ției politice din Balcani.

I LA NEW YORK a avut loc o 
J întilnire între ministrul de externe 
; al R. P. Chineze. Qian Qichen. și 
1 omologul său israelian. Shimon

Peres. Cei doi miniștri au efectuat 
un schimb de opinii cu privire la 
problema Orientului Mijlociu.

| UN GRUP DE EXPERȚI MILI
TARI Sovietici a sosit la 28 sep-

Itenrorie. la baza americană de ra
chete „Pershing-2“ aflată în apro
pierea localității vest-germane 

. Heilbronn, din landul Baden-WCr- 
temberg. Inspecția efectuată de

I expertii sovietici se înscrie in ca
drul prevederilor tratatului sovieto-

I american de lichidare a rachetelor 
nucleare cu rază medie și mat

, scurtă de acțiune. 

să se elaboreze și să se treacă la 
in făptuirea in fiecare tară a unor 
programe care să asigure fiecărei 
familii, pină in anul 2000. un mi
nimum de condiții de locuit.

Pornind de la rolul femeilor în 
societate — care reprezintă peste 
jumătate din populația lumii — și 
care continuă să sufere in nume
roase țări felurite discriminări in 
ce privește drepturile economice, 
sociale, politice si civile. România 
a propus ca statele participante 
să-si asume angajamentul de a asi
gura femeilor locuri de muncă po
trivit pregătirii și capacității lor, 
retribuție egală cu cea a bărba
ților Ia muncă egală, drepturi care 
să permită participarea lor depli
nă si efectivă la viața politică si 
socială.

Avind in vedere practicile nefas
te ale stimulării emigrărilor și ra
colărilor de cadre, ceea ce a per
mis unor țări avansate economic 
să beneficieze de un important nu
măr de specialiști''pregătiți de alții, 
realizînd. pe această cale, un trans
fer de avuție națională, fără nici 
o investiție si afectind direct dez
voltarea economico-socială a țări
lor de origine, România a propus 
ca statele participante să-și asume 
angajamentul de a nu stimula emi
grarea și de a renunța la racolarea 
de cadre de specialitate din alte 
țări. Totodată, țara noastră a pro
pus ca . statele participante să se 
angajeze să conlucreze pentru 
pregătirea de cadre in diferite do
menii. potrivit necesităților de pro
gres economico-social ale țărilor 
mai puțin dezvoltate.

Prezentind ■ aceste propuneri., 
România consideră că asigurarea 
drepturilor fundamentale ale omu
lui. punerea in valoare a capacită
ților sale creatoare constituie o 
cerință de bază a promovării unui 
climat de pace și înțelegere inter
națională, o componentă esențială 
a progresului economic, social și 
politic al lumii contemporane, o 
îndatorire a fiecărui stat.

înfăptuirea acestor deziderate 
reclamă o conlucrare strmsă intre 
toate statele participante la reu
niune. pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte dome
nii. precum și promovarea largă in 
rindurile tineretului, ale întregii 
opinii publice a idealurilor de pace, 
progres și colaborare, de înțelegere 
și respect reciproc intre popoare.

Aceasta impune totodată obliga
ția statelor participante de a res
pecta cu strictețe normele de bază 
ale relațiilor internaționale, prin
cipiile independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in 
treburile interne ale altor țări, 
dreptul fiecărui stat de a-și so
luționa propriile probleme in con
formitate cu condițiile sale inter
ne. cu legile țării, cu tradițiile și 
specificul său național.

Țara noastră a prezentat, de 
asemenea, la reuniunea de la 
Viena o serie de propuneri privind 
crearea condițiilor corespunzătoare 
pentru formarea și dezvoltarea 
conștiinței pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
pentru a asigura difuzarea largă a 
cunoștințelor științifice și a faci
lita accesul tuturor cetățenilor la 
cunoașterea valorilor culturii na
ționale și mondiale, pentru a sti
mula capacitatea lor de creație in 
toate sferele vieții sociale. în acest 
sens. România a propus ca — in
tre prevederile proiectului de do
cument final al reuniunii referi
toare la libertățile de gindire, con
știință. convingere — să se înscrie 
angajamentul statelor participante 
de a sprijini și încuraja activita
tea de ridicare a nivelului de cu
noștințe științifice și culturale al 
oamenilor, îndeosebi al tineretului; 
in spiritul principiilor umanismu
lui, prieteniei, păcii și înțelegerii 
intre popoare. în această concep
ție. statele sint chemate să asigure 
condițiile necesare pentru ca sin
dicatele, asociațiile științifice, ca
sele de cultură și știință să desfă

AGENȚIA CHINA NOUA a a- 
nunțat că in R.P. Chineză a fost 
realizată cu succes lansarea unei 
rachete-purtătoare de pe un sub
marin cu propulsie nucleară aflat 
în stare de submersiune. Se preci
zează că submarinul a fost proiec
tat și produs in R.P. Chineză, pe 
baza unor cercetări proprii.

ÎN CISIORDANIA SI GAZA — 
teritorii ocupate de Israel — si
tuația se menține, in continuare, 
încordată. Au avut loc noi de
monstrații ale populației palesti
niene, împotriva cărora unități mi
litare și de poliție israeliene au 
deschis focul. Un bilanț al victi
melor ciocnirilor, considerate de a- 
gențiile de presă drept cele mai 
puternice de pină acum, indică 
faptul că, în ultimele 24 de ore, 
șase persoane, între care un tinăr 
de 17 ani. au fost impușcate 
mortal. Citeva sute de manifes
tant i au fost răniți.

MANEVRE MILITARE. Cele 
mai mari manevre de toamnă ale 
N.A.T.O. pe teritoriul R.F. Germa
nia, desfășurate timp de mai mul
te săptămini sub denumirea codifi
cată „Autumn Forge", s-au înche
iat prin retragerea ultimelor trupe 
în cazărmile lor. Ca și in ceilalți 
ani. manevrele s-au soldat cu vic
time și pagube materiale, în cursul 

șoare activități menite să contri
buie la formarea convingerilor ști
ințifice ale oamenilor, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
contemporane, la educarea aces
tora in spiritul respectului valori
lor materiale și culturale ale ce
lorlalte popoare.

In legătură cu grupul probleme
lor legate de educație și formarea 
conștiinței, s-a ridicat la Viena și 
problema libertății religioase. în 
România, așa cum se știe, statul a 
creat toate condițiile pentru ca bi
serica, cultele religioase să-și des
fășoare activitatea neîngrădit, pe 
baza statutului lor. pentru exerci
tarea liberă a convingerilor și prac
ticilor religioase. Astfel de condiții 
sint garantate și asigurate prin 
Constituția țării și sistemul legisla
tiv. prin sprijinul material acordat 
desfășurării activităților tuturor 

.celor 14 culte recunoscute de stat. 
De altfel. în toate țările participante 
la reuniunea de la Viena există re
glementări specifice in acest sens. 
Țara noăstrâ consideră. în mod fi
resc, că problematica libertății de 
gindire, conștiință și convingere nu 
poate fi limitată doar la libertatea 
de credință religioasă și apreciază 
că propunerile prezentate de unele 
țări in acest domeniu îndeamnă la 
o întoarcere cu secole in urmă, la 
situația de înapoiere împotriva că
reia au luptat, la vremea respec
tivă. cele mai luminate minți de 
pretutindeni, toate forțele care au 
reprezentat tendințele de progres 
ale societății umane. Firește eă 
România nu va adera niciodată la 
propuneri de incurajare și propa
gare a misticismului și obscurantis
mului — propuneri în vădită con
tradicție cu cerințele actuale, cînd 
cuceririle de excepțională însemnă
tate ale noii revoluții tehnico-știin- 
țifice constituie un factor determi
nant al progresului economic și so
cial.

De altfel, se cuvine subliniat și 
reamintit că România nu este și 
nu ar putea fi de acord cu încer
cări de a se elabora de către unele 
state norme general-obligatorii, de 
a se impune prin documente inter
naționale modalități de acțiune in 
probleme care tin in mod exclu
siv de suveranitatea fiecărui stat. 
In . fiecare tară. legislația proprie 
este o parte integrantă’a suverani
tății naționale, o emanație a vo
inței. aspirațiilor si intereselor po
porului respectiv — și nici un alt 
stat sau grup de state nu au că
derea si temeiul legal de a-i pre
scrie norme de conduită, de orga
nizare a vieții interne. Aceasta 
este o poziție bine cunoscută și 
consecventă a României, oare a 
subliniat în repetate rinduri inad- 
misibilitatea ingerințelor, sub nici 
o formă sau pretext, in treburile 
interne. necesitatea respectării 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de ă-si orindui viata așa 
cum dorește.

România pornește de la convin
gerea fermă că edificarea secu
rității europene — tel sub a cărui 
egidă se desfășoară reuniunea de 
la Viena — impune c.a o condiție 
vitală respectarea strictă a norme
lor de relații interstatale, consa
crate in Actul final de la Helsinki, 
iar orice ar leza sau știrbi aceste 
norme, suveranitatea națională a 
statelor, ar compromite si afecta 
insăsi înfăptuirea marelui dezide
rat al securității Si cooperării pe 
continent. Așa cum arată expe
riența. numai pe baza respectării 
stricte a acestor principii, a res
pectului mutual se pot asigura o 
bază largă de înțelegere si colabo
rare între toate statele europene, 
promovarea unor relații de conlu
crare reciproc avantajoasă, un cli
mat de destindere, securitate și 
pace.

în acest spirit si conform aces
tor poziții, delegația României, po
trivit mandatului încredințat. va 
acționa in continuare, pentru ca 
reuniunea de la Viena să se în
cheie cu un document constructiv, 
cuprinzător si unanim acceptabil, 
care să dea o nouă perspectivă 
străduințelor de a transforma Eu
ropa intr-un continent al păcii, 
securității si colaborării, spre bi
nele si progresul tuturor națiunilor.

exercițiilor militare pierzindu-și 
viața opt persoane. Alte 250 au 
fost rănite.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
ITALIEI s-a întrunit de urgență 
sub președinția primului-ministru. 
Ciriaco de Mita, pentru a adopta 
măsuri speciale în cadrul luptei 
împotriva crimei organizate. Reu
niunea guvernului a fost convocată 
după asasinarea de către elemente 
mafiote a președintelui Curții de 
Apel din Palermo, judecătorul An
tonio Saetta. și a fiului acestuia.

OPERAȚIUNILE DE DEMINARE 
a apelor teritoriale ale Iranului in 
Golf, precum și a unei mari părți 
din apele internaționale navigabi
le din zonă, s-au încheiat, a in
format — după cum relevă agen
ția I.R.N.A. — comandantul forțe
lor navale iraniene, amiralul M. H. 
Malekzadegan. Forțele navale ira
niene iși vor continua activitatea 
de deminare pină la curățirea to
tală a apelor Golfului — a decla
rat oficialitatea militară iraniană.

TRUPELE NAȚIONALE MO
ZAMBICANS au desfășurat, in 
primele șase luni ale acestui an. 
o serie de operațiuni Împotriva 
grupării antiguvernamentale auto
intitulate „Mișcarea Națională dc 
Rezistentă" (M.N.R.), care comite 
crime și jafuri în mediul rural și 
terorizează populația civilă. Potri
vit știrilor oficiale din Maputo, in 
cursul operațiunilor militare, pes
te 650 de elemente antistatale au 
fost anihilate. De asemenea, trupe
le guvernamentale au capturat im
portante cantități de arme și mu
niții, de proveniență sud-africană.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — După cum. am. mai informat, pe 
ordinea de zi a. celei de-a 43-a sesiuni d Adunării Generale a O.N.U., care 
și-a deschis lucrările la Neto York , la 20 septembrie a.c., figurează 140 
de puncte.

La inițiativa țării noastre, Aduna
rea Generală a hotărit înscrierea, pe 
ordinea de zi a acestei sesiuni, a 
două noi puncte, intitulate : „Răs
punderea statelor dc a nu admite pe 
teritoriul lor manifestări naționalis
te, șovine, rasiste și antisemite și de 
a nu instiga și sprijini asemenea 
activități pe teritoriul altor țări ; 
angajamentul guvernelor și al mij
loacelor de informare in masă dc a

Continuarea dezbaterilor de politică generală
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — în discursurile rostite în con

tinuarea dezbaterilor generale in cadrul actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., reprezentanții diferitelor state membre s-au pronun
țat pentru acțiuni menite să contribuie la întărirea rolului Națiunilor 
Unite. Organizația mondială — au relevat mulți vorbitori — oferă cadrul 
instituțional adecvat pentru abordarea și soluționarea corespunzătoare, 
cu participarea și in folosul tuturor popoarelor, a unor probleme cum 
sint oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, criza datoriilor, 
desăvirșirea decolonizării, protejarea mediului înconjurător.

Numai o lume în care se va trece 
de la declarații la acțiuni concrete 
va oferi umanității șansa de supra
viețuire — a evidențiat ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., Eduard 
Șevardnadze. Prin eforturi comune 
ale statelor, realizînd principiul 
unei noi gindiri politice, s-a ajuns 
la îndepărtarea pericolului de război. 
Dar o securitate atotcuprinzătoare — 
a arătat vorbitorul — impune o ade
vărată colaborare pe plan interna
țional, formarea unui mecanism de 
colaborare intre popoare și națiuni, 
in special prin Organizația Națiuni
lor Unite și instituțiile sale. Vorbito
rul a reliefat necesitatea eforturi
lor colective ale statelor in vederea 
sporirii rolului O.N.U. nu numai ea 
forum internațional unic, ci și ea 
singurul centru mondial al asigură
rii securității generale și regionale, 
a securității fiecărui stat. în această 
calitate — a precizat el — O.N.U. 
trebuie să joace un rol activ și ne
mijlocit pentru eliminarea pericolu
lui ce amenință Întreaga umanitate 
— catastrofa nucleară — pentru im
plicarea sa mai profundă în procesul 
dezarmării nucleare, in realizarea 
unei ințelegeri universale cu privire 
la încetarea și interzicerea experien
țelor cu arma nucleară, in crearea 
de zone denuclearizate in diverse 
regiuni ale lumii.

Exprimindu-și dezamăgirea că în 
1988 n-a putut fi incheiat acordul 
sovieto-american cu privire la re
ducerea la jumătate â arsenalelor 
strategice ofensive, un acord privind 
interzicerea amplasării de arme in 
Cosmos, că n-a fost încheiată con
venția istorică vizind interzicerea și 
lichidarea .totală a armelor chimice, 
E. Șevardnadze a menționat că a- 
cordul cu privire la lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune trebuie conso
lidat printr-o intelegere referitoare 
la limitarea diseminării tehnologiilor 
rachetelor militare, un asemenea a- 
cord trrmind să fie elaborat numai 
sub egida O.N.U., care trebuie să 
devină, totodată, un participant real 
la rezolvarea problemei limitării ar
melor convenționale.

împărțirea sau reîmpărțirea lumii 
în sfere de influență este lipsită de 
sens, a relevat ministrul sovietic.

Tratativele, mijloacele pașnice - 
singura cale de soluționare a conflictelor

Miniștrii de externe ai Iranului și Irakului 
vor relua negocierile directe

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Miniștrii de externe ai Iranului 
și Irakului iși vor relua negocierile 
directe sub auspiciile O.N.U.. la în
ceputul lunii octombrie, la New 
York, a anunțat un purtător de cu- 
vint al Națiunilor Unite. El a pre
cizat că secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și repre
zentantul său personal la aceste ne

Noi întrevederi în cadrul convorbirilor 
intercomunitare cipriote

NICOSIA 28 (Agerpres). — La Ni
cosia s-a încheiat prima serie de în
trevederi din cadrul actualei runde 
de negocieri intercomunitare, la 
care au participat Ghiorghios Vassi- 
liou, președintele Ciprului, și liderul 
comunității ciprioților turci, Rauf 
Denktaș, consacrate examinării di
verselor aspecte ale soluționării si
tuației din insulă.

La incheierea ultimelor două în
trevederi, Oscar Camillon, reprezen
tantul special al secretarului gene
ral al O.N.U. in Cipru, și-a expri
mat satisfacția față de desfășurarea

Reuniunea cvadripartită
reglementarea situației

BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). — 
La Brazzaville continuă cea de-a 
Vl-a rundă a negocierilor cvadripar- 
tite dintre delegațiile Angolei, Cubei 
și R.S.A., cu participarea S.U.A., inCongresul Partidului Poporului din Panama
In raportul prezentat este condamnat amestecul S.U.A. 

în treburile interne ale țării
CIUDAD DE PANAMA 28 (Ager

pres). — In capitala Republicii Pa
nama s-a desfășurat congresul Par
tidului Poporului, formațiune poli
tică a comuniștilor panamezi. Par- 
ticipanții au aprobat programul par
tidului in perspectiva campaniei e- 
lectorale consacrate alegerilor gene
rale din mai 1989. Raportul la con

combate concepțiile rasiste, antise
mite, naționaliste, de învrăjbire in
tre națiuni, de a milita pentru edu
carea popoarelor, a tinerei generații 
în spiritul colaborării pașnice, res
pectului reciproc, înțelegerii și pă
cii" și „Răspunderea ce revine sta
telor pentru apărarea mediului în
conjurător și prevenirea poluării a- 
cestuia ca urmare a acumulării de 
reziduuri toxice și radioactive, pen

„Noi toți trebuie să avem acum o 
singură sferă de influentă — plane
ta noastră. Ea va muri dacă influen
ța noastră asupra cursului amenin
țător al proceselor distrugătoare va 
fi divizată și împărțită in blocuri și 
sisteme".

în intervenția sa, Robert Mugabe, 
președintele Republicii Zimbabwe, 
președinte in exercițiu al mișcării de 
nealiniere, a arătat că țările nealinia
te sint dispuse să contribuie la relan
sarea dialogului Nord-Sud in vederea 
soluționării problemelor dificile le
gate de datoria externă a țărilor in 
curs de dezvoltare. Nu sint posibile 
soluții unilaterale la această proble
mă. ceea ce impune dialogul interna
țional, â spus el. Pe de altă parte, 
președintele Mugabe a declarat că pa
cea in Africa australă nu este posi
bilă atita vreme cit regimul rasist 
de la Pretoria se menține la putere.

Președintele executiv al Republi
cii Panama. Manuel Solis Palma, a 
reafirmat sprijinul țârii sale față de 
eforturile de pace care se Întreprind 
în regiunea Americii Centrale și a 
deplins grava situație economică in 
care au fost aduse țările în curs de 
dezvoltare prin impunerea poverii 
datoriei externe și a menținerii unei 
injuste ordini economice internațio
nale. El a arătat că țara sa se află 
într-o situație deosebit de gravă, 
fiind confruntată cu presiunile eco
nomice și permanenta amenințare de 
agresiune militară din partea State
lor Unite.

Relevind evoluția pozitivă inter
venită in relațiile Est-Vest, minis
trul de externe al Greciei, Karolos 
Papoulias, luînd cuvințul in numele 
țărilor mejnbre ale C.E.E., a arătat 
că tratatul’ 'sb'v'ie'to-american de' li
chidare a rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune deschide 
calea! realizării de progrese în alte 
sfere ale dezarmării și controlului 
asupra înarmărilor. Țările membre 
ale C.E.E., a spus vorbitorul, sprijină 
eforturile in direcția reducerii cu 50 
la sută a armamentelor strategice 
nucleare ale S.U.A. și U.R.S.S. și rea
lizării unui acord asupra probleme
lor Cosmosului, care ar reprezenta 
un însemnat aport la cauza asigură
rii stabilității generale în lume. Mi
nistrul grec de externe a evidențiat 
progresul realizat in reglementarea 

gocieri, Jan Eliasspn. se vor intilni, 
vineri, separat, cu miniștrii de ex
terne ai celor două țări, iar simbă- 
tă se va desfășura o reuniune co
mună. Cu aceste prilejuri, vor fi 
discutate probleme legate de apli
carea Rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate privind încetarea ostilită
ților dintre Iran și Irak, a adăugat 
purtătorul de cuvint.

negocierilor, al căror „spirit a fost 
în totală concordanță cu hotărirea 
celor doi lideri de a acționa intens 
și cu bunăvoință în vederea găsirii 
unei soluții", relatează agenția 
A.P.A.

La jumătatea lunii octombrie, 
Ghiorghios Vassiliou și Rauf Denk
taș vor continua intrevederile la Ni
cosia, urmind să prezinte secretaru
lui general al O.N.U,, la începutul 
lunii noiembrie, un raport asupra 
rezultatelor primei etape a negocie
rilor și propuneri pentru continua
rea dialogului.

de la Brazzaville privind
din Africa de sud-vest
problema reglementării situației din 
Africa de sud-vest. După o serie de 
întilniri separate, delegațiile s-au 
reunit, miercuri, in cadrul unei șe
dințe plenare.

gres a fost prezentat de secretarul 
general al partidului, Ruben Dario 
Souza, care a condamnat amestecul 
S.U.A. in treburile interne ale țării, 
și a chemat forțele patriotice din 
țară să sprijine procesul de apărare 
a libertății și independenței, de în
făptuire a unor reforme social-eco- 
nomice in folosul maselor populare. 

tru întărirea cooperării internațio
nale in vederea soluționării acestor 
probleme".

De asemenea, pe ordinea de zi a 
Adunării Generale se mențin. în 
continuare, inițiativele românești 
referitoare la ; reducerea bugetelor 
militare, consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor și ale 
cheltuielilor militare, reglementarea 
pașnică a diferendelor și recurgerea, 
in acest sens. Ia o comisie de bune 
oficii, mediere sau conciliere, dez
voltarea și întărirea bunei vecină
tăți în relațiile dintre state.

pe calea negocierilor a unor con
flicte din diferite regiuni ale lumii, 
amintind în context acordul de. solu
ționare pașnică a situației din Golf, 
subliniind, totodată, că rămin încă 
nesoluționate numeroase probleme 
care reclamă eforturile insistente ale 
tuturor statelor membre ale organi
zației Națiunilor Unite. Este necesar 
ca in această direcție să se dea do
vadă de realism, de dorință de cola- ' 
borare și dialog, de un rol activ al 
O.N.U., a subliniat vorbitorul.

In intervenția sa, ministrul de ex
terne al Suediei, Sten Andersson, a 
arătat că sint necesare acțiuni co
mune ale întregii omeniri pentru a 
preintîmpina dispariția vieții pe 
Terra, ca urmare a poluării pe scară 
largă a mediului înconjurător. Aver- 
tizind Împotriva unor posibile catas
trofe ecologice, vorbitorul a arătat 
că O.N.U. reprezintă un cadru adec
vat pentru organizarea de acțiuni 
comune ale tuturor țărilor in direc
ția îmbunătățirii climatului ecologic. 
Ministrul suedez s-a pronunțat pen
tru pregătirea și organizarea in 1992 
a unei conferințe mondiale a O.N.U. 
pentru protecția mediului inconjură- 
tor și dezvoltare. El a cerut secreta
rului general al O.N.U. să prezinte 
anul viitor propuneri concrete pri
vind pregătirea și organizarea unei 
asemenea conferințe mondiale.

în cuvintarea sa. ministrul de ex
terne al R.F.G., Hans-Dietrich 
Genscher, s-a pronunțat pentru in
terzicerea totală a tuturor tipurilor 
de arme chimice. El a adresat sta
telor participante la Conferința pen
tru dezarmare de la Geneva apelul 
de a încheia, cit mai curind posibil, 
negocierile in această problemă, care 
se află intr-un stadiu avansat, sub
liniind’ necesitatea realizării unui 
acord cuprinzător și verificabil asu
pra interzicerii producției, depozită;- 
rii. transportului și utilizării arme
lor chimice. în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu, ministrul 
vest-german de externe a reafirmat 
necesitatea reglementării, pașnice a 
conflictului, apreciind că statu- 
quo-ul in teritoriile arabe ocupate,, 
de Israel nu poate fi tolerat.'

Ministrul afacerilor externe al E- 
cuadorului. Diego Cordovez. s-a re
ferit in intervenția sa la activitatea 
O.N.U. în direcția soluționării pe 
cale pașnică a situațiilor și stărilor 
conflictuale din diferite, regiuni ale 
lumii. Negocierile de la Geneva care 
au dus la semnarea documentelor 
referitoare la reglementarea politică 
a situației privind Afganistanul vor 
deveni, așa cum speră toată lumea, 
a declarat Diego Cordovez, un pas 
in direcția edificării unei lumi eli
berate de tentativele de a soluțio
na problemele pe baza forței, con
fruntărilor și neîncrederii.

Secrelaru) pentru afaceri externe 
al Ghanei, Obed Y. Asamoah, a de
clarat că scăderea puternică a pre
turilor la materiile prime, gravele 
probleme generate de serviciul dato
riei externe și cuantumul inadecvat 
al fondurilor destinate dezvoltării se 
constituie in trei probleme interde
pendente care compromit grav dez
voltarea economică a țărilor în curs 
de dezvoltare, cum' sint cele africa
ne. Actuala criză economică din 
Africa —• a arătat vorbitorul — re
clamă ca țările dezvoltate, ca și.or
ganismele financiare, internaționale, 
să-și asume responsabilitățile ce le 
revin in vederea contribuției lor e- 
fective la eforturile de dezvoltare 
pe continentul african.

Țările in curs de dezvoltare se 
confruntă cu problemele tot mai a- 
menințătoare ale subdezvoltării, di
ficultăților economice generate de 
povara imensei datorii externe, in
stabilității politice și violenței — a 
arătat ministrul de externe al Co
lumbiei, Julio Londono. El a preci
zat că problema datoriei externe s-a 
transformat într-una dintre cele mai 
mari și mai complexe probleme con
temporane și trebuie să fie aborda
tă simultan atit de țările debitoare, 
cit și de cele creditoare. El a reafir
mat sprijinul țării sale pentru 
procesul de pace din America Cen
trală, care trebuie să se desfășoare 
in condițiile de necontestat ale ne
intervenției și ale liberei autodeter- 
minări a popoarelor din zonă.

Critici la adresa politicii protecționiste 
a țărilor occidentale

lucrărilor adunării anuale comune a F.M.I. și B.I.R.D.in cadrul
BERLINUL OCCIDENTAL 28 

(Agerpres). — în Berlinul occiden
tal au continuat lucrările adunării 
anuale comune a Fondului Monetar 
Internațional și Băncii Mondiale. 
Miniștrii de finanțe și guvernatorii 
băncilor centrale din 151 de state 
membre au abordat probleme pri
vind situația economică internațio
nală. in special aspecte ale crizei 
datoriilor cu care sint confruntate 
țările in curs de dezvoltare.

In cuvințul său. președintele Băn
cii Mondiale, Barber Conable, a re
levat că dimensiunile actuale ale 
sărăciei fac ca un miliard de oameni 
pe glob să nu se bucure nici de 
standardul minim de viață. în con
text, el a amintit faptul că in Africa 
peste 100 de milioane de oameni 
sint subnutriți, adică fiecare al pa
trulea locuitor al continentului.

Guvernatorul Băncii Centrale a 
Mexicului, Gustavo Petricioli, vor

| Conferința pentru Europa 
a UNESCO

O rezoluție subliniază 
necesitatea educării tinerel 

qeneratii în spiritul 
înțelegerii între popoare, 

al cooperării și păcii în lume
PARIS 28 (Agerpres). — La Paris 

continuă lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe pentru Europa a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru E- 
ducație, Știință și Cultură (UNESCO). 
Conferința a adoptat în unanimitate 
o rezoluție privind intensificarea co
operării in domeniul educației. Do
cumentul subliniază necesitatea edu
cării tinerei generații în spiritul în
țelegerii între popoare, al cooperă
rii și păcii în hune. De asemenea, 
rezoluția acordă o atenție deosebită 
educării popoarelor în spiritul folo
sirii . âȚfonale a resurselor naturale.

Apel în favoarea eliminării
armelor nucleare

CANBERRA 28 (Agerpres). — în 
capitala Australiei s-au incheiat lu
crările celei de-a patra Conferințe 
internaționale a organizației „Fe
meile — parlamentare ale lumii pen
tru pace". Documentul final adoptat 
la incheierea dezbaterilor se consti
tuie intr-un apel adresat tuturor gu
vernelor de a. exclude ideea folosirii 
armelor nucleare, de a acționa in 
comun și separat pentru eliminarea 
totală a armelor atomice din viața 
omenirii. Declarația evidențiază ne
cesitatea continuării dialogului vi
zind eliminarea armelor nucleare și 
neadmiterea transferării cursei înar
mărilor in spațiul cosmic, încetarea 
oricăror experiențe cu armele ato
mice.

Forumul de la Canberra salută 
ideea. transformării regiunilor din 
sudul Pacificului și Atlanticului in 
zone denuclearizate.

ÎN ITALIA Șl FRANȚA

Acțiuni ale oamenilor 
muncii pentru 

îmbunătățirea condițiilor 
de viață și muncă

ROMA 28 (Agerpres). — în Italia 
a fost declanșată o grevă națională 
de 24 de ore a docherilor și munci
torilor portuari in semn de protest 
față de intenția de a se reduce 
câbacîtățile de producție, și. im
plicit, locurile de muncă în a- 
cest sector .important al economiei 
italiene. Greva, declanșată la apelul 
Federației Unite a Centralei Sindi
catelor Ttaliene — C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.I.L. — se desfășoară in cadrul ma
nifestațiilor greviste de toamnă ale 
muncitorilor din transporturi pentru 
îmbunătățirea condițiilor lor de via
ță și muncă.

PARIS 28 (Agerpres). — La ape
lul Confederației Generale a Mun- ■ 
cii. in Franța s-a desfășurat o „Zi 
națională de acțiuni a oamenilor 
muncii" pentru apărarea drepturilor 
lor la viață și muncă. La Paris, zeci 
de mii de oameni ai muncii au 
participat Ia o demonstrație și un 
miting in favoarea respectării drep
turilor fundamentale ale oamenilor 
muncii. Demonstrații și mitinguri si
milare s-au desfășurat in peste 120 
de orașe și departamente ale Franței.

Situația 
din Capitala Birmaniei 

în curs de normalizare
RANGOON 28 (Agerpres). — Si

tuația in capitala Birmaniei se nor
malizează treptat, au fost deschise 
magazinele și s-a restabilit circula
ția pe străzi — informează agenția 
Kyodo, citată de T.A.S.S. Generalul 
Saw Maung, șeful Consiliului pentru 
instaurarea legii și ordinii in stat, a 
emis un ordin privind înregistrare!^ 
partidelor politice pentru alegeri’e 
generale care se vor desfășura la o 
dată ce va, fi anunțată ulterior. Tot
odată, un purtător de cuvint al con
siliului, citat de agenția China Nouă, 
a anunțat că îhtre 10 și 26 septem
brie. in cursul acțiunilor antiguver
namentale. și-au pierdut viața 342 
de persoane.

Incidente în diverse 
localități din Haiti

PORT-AU-PRINCE 28 (Agerpres). 
— Citind relatările presei locale, a- 
gențiile de presă informează că in 
Haiti, la două săptămini după lovi
tura de stat militară, situația con
tinuă să rămină încordată. Se sem
nalează incidente intre unități mi
litare și grupuri de opozanți civili, 
cum au fost cele de la Port de 
Paix. din nord-vestul țării, și de la 
Kenscoff, oraș situat la sud de ca
pitală.

bind în numele a circa 50 de state 
latino-americane și-a exprimat de
zamăgirea in legătură cu rezultatele 
de pină acum ale strategiei F.M.I.- 
B.I.R.D. dc rezolvare a crizei dato
riilor. relevind că numai țările 
„lumii a treia" și-au îndeplinit obli
gațiile ce le revin, pe cind țările 
occidentale dezvoltate au pus tot 
felul de bariere comerciale în calea 
exporturilor țărilor in curs de dez
voltare. în context, el a amintit fap
tul că sporirea cu 2 la sută a ratei 
dobinzilor i-a costat pe latino-ame- 
ricani pierderea a 7—8 miliarde de 
dolari. Totodată. G. Petricioli a ară
tat că țările Americii Latine au 
pierdut, in anii 1983—1987, aproxima
tiv 96 miliarde de dolari, și chiar 
F.M.I. și Băncii Mondiale li s-au 
plătit sume mai mari decît cele re- 
prezentind noile credite primite din 
partea lor.
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