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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efectua o vizită oficială de prietenie

în Republica Populară Democrată Coreeană
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

o vizită oficială de prietenie în Re
publica Populară Democrată Coreea
nă. la invitația tovarășului Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului

Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, in a doua 
jumătate a lunii octombrie 1988.

Sub semnul voinței comune de amplificare a conlucrării multilaterale româno-sovietice, in interesul 

operei de construcție socialistă in cele două țări, al păcii și progresului in lume, ieri a începutVIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CP TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ
Sosirea 
la Moscova

Marți, 4 octombrie, a început vizita 
oficială de prietenie pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o efectuează in 
Uniunea Sovietică, la invitația C.C. 
al P.C.U.S.. și a Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Noul dialog româno-sovietic la cel 
mai înalt nivel reprezintă o expre
sia elocventă a bunelor relații dintre 
partidele, țările și popoarele noas- 
tre, precum și a dorinței comune 
de a întări tot mai mult aceste ra
porturi prietenești, tradiționale, in 
folosul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului; înțelegerii și păcii 
în lume.

Ceremonia sosirii la Moscova s-a 
desfășurat pe aeroportul Vnukovo, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
României și Uniunii Sovietice. Pe 
frontispiciul aerogării, pe mari pan
carte se afla Înscrisă, în limbile ro
mână și rusă, urarea de bun venit 
înalților oaspeți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, la cob'Prirea din avion, de 
tovarășii A. N. Iakovlâv, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C, 
al P.C.U.S., E. A. Șevardnădze, 
membru al Biroului Politic al C:C. 
al P.C.U.S.. ministrul afacerilor ex
terne, A. I. Lukianov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cu soțiile, N. V. Talizin, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Z. K. Ka- 
malidenov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem, B. L. Tol- 
stîh, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului de 
Stat pentru Știință și Tehnică, de 
alte persoane oficiale.

Erau de față Ion Bucur, amba
sadorul României la Moscova, și E. M. 
Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și. 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
oferite frumoase buchete de flori.

După încheierea ceremoniei sosi
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au luat 
loc intr-o mașină, escortată de mo- 
tocicliști. indreptindu-se spre Krem
lin. Pe intreg traseul străbătut de 
coloana oficială, marile bulevarde și 
•străzi ale capitalei sovietice erau 
impodobite cu drapelele celor două 
țări, cu mari pancarte pe care erau 
înscrise urări de bun sosit inalților 
oaspeți, de întărire continuă a rela
țiilor româno-sovietice.

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA 

COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Ceremonia întîinirii oficiale 
de la Kremlin

I«i scurt timp după sosire, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intîlnit, la 
Kremlin, cu tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist ăl Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, și tovarășa 
Raisa Gorbaciova.

Distinșii oaspeți români au fost 
întîmpinați, în marea sală „Gheor- 
ghievski" a Palatului Mare din 

Kremlin, cu deosebită cordialitate 
și călduroase urări de bun venit.: 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov și-au 
strîns mîinile . cu prietenie. Tova-, 
rășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Raisa Gorbaciova s-au salutat, de 
asemenea, cu multă căldură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au' 
întreținut apoi, într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cu tovarășul 
Mihail Gorbaciov și tovarășa 
Raisa Gorbaciova.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimat satis

facția de a se reintîlni și de a 
continua dialogul la nivel înalt, 
care a avut "și are un rol hotărî- 
tor în dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a relațiijor tradiționale 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre .România, și 
U.R.S.S., dintre poporul român și 
popoarele sovietice.

în continuare, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Mihail Gorbaciov și 
tovarășa Raisa Gorbaciova, au 
vizitat Palatul Kremlinului.

Plecarea din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste Romania. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a plecat, marți. 
4 octombrie, intr-o vizită oficială de 
prietenie in Uniunea Sovietică, la 
invitația C.C. al P.C.U.S. și a Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Conducătorul partidului și statului 
este însoțit de tovarășii Constantin 
Dăscălesc'u. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului. loan Totu. membru

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul industriei grele al Iranului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe Behzad Nabavi, 
ministrul industriei grele al Iranu
lui, care efectuează o vizită in țara 
noastră.

In acest cadru, președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat 
un mesaj și i-au fost transmise salu
tări cordiale din partea președinte
lui Republicii Islamice Iran, Seyyed 
Aii Khamenei, iar poporului român 
urări de progres și prosperitate.

Mulțumind. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis pre
ședintelui Seyyed Aii Khamenei un 
salut prietenesc, impreună cu urări 
de succes in activitatea sa.

In cursul întrevederii au fost a- 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

La plecare, ne aeroportul Otopeni. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost salutați 
de membri și membri supleanti ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R... secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă si obștești.

Au fost de fată însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București. V. G. Pozdneakov, 
și membri ai ambasadei.

Numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții ale Capitalei.

bordate aspecte ale evoluției rapor
turilor de colaborare dintre România 
și Iran, evidențiindu-se posibilitățile 
de lărgire și diversificare a conlu
crării economice reciproc avantajoa
se. A fost subliniată însemnătatea 
dezvoltării colaborării pe plan eco
nomic și tehnico-științific, pe baza 
unor acorduri pe termen lung, care 
să confere stabilitate și o largă 
perspectivă relațiilor româno-ira- 
nienfi.

Exprimîndu-se dorința de a se ex
tinde cooperarea dintre România și 
Iran in toate domeniile de interes 
comun, s-a relevat că aceasta este 
în folosul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii. înțelegerii și coope
rării internaționale. 

prezenți la aeroport, au aplaudat 
scandind cu însuflețire numele parti
dului si al secretarului său general. 
Ei au dat glas sentimentelor de dra
goste si aleasă prețuire cu oare in-’ 
tregul nostru popor il înconjoară pa 
conducătorul partidului și al tării, 
profundei recunoștințe pentru strălu
cita sa activitate pusă în slujba pro
gresului si'prosperității patriei noas
tre socialiste, creșterii necontenite a 
rolului și prestigiului României în 
lume. '

La scara avionului, un grup de 
pionieri a oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La ora 13,45, aeronava prezidențială 
a decolat, indreptindu-se spre Mos
cova.

Abordindu-se o serie de probleme 
ale vieții internaționale actuale, s-a 
acordat o atenție specială situației 
din zona Golfului. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
Rezoluția 598 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. creează condiții 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin negocieri a problemelor dintre 
Iran și Irak. Ca și pină acum, 
România va sprijini activ eforturile 
pentru instaurarea păcii în această 
regiune a lumii.

La primire a participat Radu Pău- 
nescu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

A fost prezent Mohammad J. Go- 
hari, ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

îndeplinirea ritmica, integrală a planului 
— cerință de maximă însemnătate pentru 

progresul economico-social al țării
O dată cu începerea ultimului 

trimestru al anului, in fața tuturor 
oamenilor rriuncii se deschide o 
perioadă hotaritoare pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor economice complexe pe 
întregul an — an deosebit de im
portant pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului.

Dezbătind această problemă, in 
ședința din 3 octombrie a.c.. Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a făcut o profundă analiză 
a stadiului realizării planului pe 
nouă luni din acest an, în vederea

relevării acțiunilor și măsurilor ce 
se impun în continuare pentru 
asigurarea îndeplinirii sarcinilor 
economice pe trimestrul IV. 
Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a subliniat atît 
progresele importante obținute pe 
ansamblul economiei și intr-o serie 
de sectoare. cit și direcțiile de 
acțiune ce se impun pentru recu
perarea rămînerilor in urmă in 
realizarea prevederilor planului, 
pentru eliminarea hotărită a 
neajunsurilor care mai există în 
anumite domenii de activitate.

Sarcina centrală care se desprin

de din cuvintarea secretarului ge
neral al partidului este aceea că, 
trăgindu-se toate concluziile din 
activitatea desfășurată, se impune 
ca acum să se acționeze cu 
întreaga fermitate și răspundere 
pentru ca. pină la sfirșitul acestui 
an, să se lucreze Ia nivelul maxim 
al posibilităților, al capacităților de 
producție și. acolo unde este cazul, 
să se recupereze orice restanțe, 
astfel incit pretutindeni prevederile 
planului să fie îndeplinite integral. 
Pentru aceasta, consiliile oamenilor 
muncii. organele și organizațiile 
de partid din întreprinderi trebuie 
să asigure o bună organizare a

producției si a muncii, să mobili
zeze toate forțele tehnice, materia
le și umane disponibile pentru îm
bunătățirea de fond a activității pro
ductive. în această privință, așa cum 
s-a subliniat in ședința Comitatului 
Politic Executiv, o mare răspunde
re revine centralelor și ministere
lor. organelor locale de partid și de 
stat, tuturor factorilor de resort din 
conducerea economiei în urmărirea, 
coordonarea și controlul activității 
productive, in asigurarea tuturor 
condițiilor necesare desfășurării

(Continuare în pag. a V-a)
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MUREȘ : Producție
Antrenați cu toate forțele pentru 

a transpune neabătut în viață indi
cațiile și indemnurile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
Plan la fiecare sortiment, colecti
vele de oameni' ai muncii din in
dustria județului Mureș au obținut 
rezultate bune in îndeplinirea 
planului la producția fizică. Astfel, 
prin folosirea la indici superiori a 
utilajelor și instalațiilor din dota
re, in perioada care a trecut din 
acest an ei au realizat, in plus 
față de sarcinile de plan, produse 
electronice, de mecanică fină, op
tică și echipamente hidraulice in

BAIA MARE : Livrări
Realizarea în cele mai bune con

diții a producției destinate expor
tului, onorarea în mod exemplar 
a contractelor încheiate cu parte
nerii externi constituie obiective 
majore ale colectivului de munci
tori și specialiști de la întreprin
derea mecanică de mașini și utilaj 
minier din Baia Mare. Printr-o 
bună organizare a ipuncii, prin 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, asigurarea asistenței teh-

fizicâ peste prevederi
valoare de 85,5 milioane lei, 125 
bucăți remorci și semiremorci, 
13 550 tone amoniac de sinteză. 
45 315 tone îngrășăminte chimice 
cu un ridicat conținut de azot, fos
for și potasiu, 1 543 mc prefabri
cate din beton armat. 3 786 mc 
cherestea. 30 200 mp plăci din aș
chii de lemn, confecții textile și 

i din înlocuitori în valoare de 51,1 
milioane lei. precum și alte pro
duse utile economiei naționale. De 
remarcat că aceste sporuri de pro
ducție au fost obținute, în cea mai 
mare parte, pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (Gheorghe 
Giurgiu).

suplimentare la export
nice și controlului de calitate la 
fiecare loc de muncă, prin orga
nizarea de formații de lucru spe
cializate, pe primele trei trimestre 
ale anului planul la export a 
fost realizat în proporție de 
108 la sută- In continuare se ac
ționează pentru adaptarea, nomen
clatorului de fabricație la cerințele 
partenerilor externi. (Gheorghe 
Pârja).
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Primirea în partid — act politic, cu implicații 
profunde în munca și viața comunistului

între cerințele fundamentale formulate de 
tovarășul «Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, în Tezele din aprilie și în expu
nerea la Consfătuirea de lucru cu activul și ca
drele de bază din domeniile activității organiza
torice, ideologică și politico-educative privind 
necesitatea perfecționării activității organelor și 
organizațiilor de partid în toate laturile muncii 
lor, cea referitoare la creșterea rîndurilor parti
dului, prin primirea celor mai buni dintre cei 
mai buni oameni ai muncii, ocupă un loc dis

tinct. „Trebuie să acționăm tn așa fel — sub
liniază secretarul general al partidului — incit 
primirea in partid, să constituie un act solemn, 
dar, în același timp, să determine o schimbare 
in activitatea și viața celui care devine mem
bru al Partidului Comunist Român. Calitatea de 
membru al partidului trebuie ințeleasă nu ca 
o formalitate, ci ca o schimbare profundă in 
viața și munca fiecărui membru de partid, in 
activitatea sa — in societate, la locul de mun
că, in familie**.

Cum au acționat, cum Ișl propun să acționeze 
organizațiile de partid, in lumina acestei im
portante cerințe, pentru a realiza o asemenea 
înțelegere a calității de membru al partidului, 
o asemenea schimbare profundă în viața celor 
care iși exprimă opțiunea de a purta înaltul ti
tlu de comunist 7 — iată obiectivul care s-a 
aflat în centrul unei dezbateri pe această temă, 
organizată împreună cu Comitetul dc partid din 
sectorul 1 al Capitalei, cu participarea unor 
secretari de birouri de organizații de bază și 
de comitete de partid din acest sector.

*
Fundamentarea primirii in 

partid — prima condiție a 
Calității Aceasta a fost una din 
primele concluzii afirmate in cadrul 
dezbaterii. Și nu e vorba de o simplă 
împrumutare a unui termen — funda
mentarea — propriu altor domenii de 
activitate, ci chiar 'de asigurarea 
unei rigori științifice in elaborarea 
■perspectivei de primire în partid. 
Întrebarea „Cum procedați pentru 
realizarea unei asemenea cerințe ?“ 
a primit, mai multe răspunsuri. Și 
nu pentru câ unul sau altul n-ar fi 
fost corect, ci fiindcă ideile — ca 
in orice dezbatere — se completează. 
De asemenea, fiindcă, pe lingă 
orientările principiale, general vala
bile, există și anumite particulari
tăți de la o organizație la alta in 
elaborarea acestei perspective. Tova
rășul Ion Berciu, secretar adjunct 
cu probleme organizatorice al comi
tetului de partid din cadrul între
prinderii de utilaj chimic „Grivița 
roșie", a schițat o sinteză a modului 
de fundamentare a primirii în 
partid. „Noi avem în vedere — spu
nea el — cel puțin următoarele cri
terii i a) efectivul și compoziția or
ganizației de partid la data funda
mentării perspectivei; b) structura 
socio-profesională pe sectoare de ac
tivitate a personalului muncitor si 
modul in care se reflectă prezența 
comuniștilor in ea; c) cunoașterea 
sarcinilor curente si de perspectivă 
ale unității si corelarea lor cu efec
tivul organizațiilor de bază din sec
toarele in care acestea urmează sd 
aibă o dinamică mai mare ; d) eva
luarea posibilităților de primire in 
partid pe baza unor procente orien
tative din rindul organizațiilor U.T.C. 
și de femei, al altor organizații de 
masă si obștești“.

Opiniile celorlalți participanți nu 
•-au îndepărtat nici ele de la aceste 
criterii, dar le-au conferit noi ele
mente pentru adîncirea cunoașterii 
oamenilor.' Astfel. Romulus Bădescu, 
secretarul comitetului de partid din 
cadrul întreprinderii de avioane 
București, a subliniat necesitatea de 
a se avea in vedere, de pildă, si „co
laborarea cu organizațiile de partid 
din scoli în cazul in care unitatea 
primește elevi pregătiți de acestea". 
Ioana Florescu, secretar al biroului 
organizației de bază de la „Eiectro- 
far". opina pentru ..obligativitatea 
consultării — în cazul birourilor or
ganizațiilor de bază — a șefilor de 
formație și a maiștrilor, care sint 
cei mai în măsură să cunoască da
tele profesionale si morale ale oa
menilor". MVhaela Nicolae, secretar 
adjunct cu probleme organiza-

PROBLEMELE SEMNALATE DE OAMENII MUNCII
- analizate și rezolvate operativ, la fața locului

în cele nouă luni care au trecut 
din acest an, la Comitetul municipal 
de partid Craiova' și la comitetul 
executiv al consiliului popular mu
nicipal au fost primiți în audiență 
aproape 3 000 de cetățeni și au fost 
înregistrate peste 1 500 scrisori. De 
bună seamă, aceste cifre au o anu
mită semnificație. Ele ilustrează, pe 
de o parte, încrederea pe care oa
menii muncii o au în organele lo
cale de partid și de stat, faptul că 
cererile, propunerile și sesizările lor 
sînt luate în modul cel mai serios 
în considerație, sînt analizate cu 
competență și soluționate in confor
mitate cu legile țării. Pe de altă 
parte, din examinarea mai aprofun
dată a conținutului concret a tema
ticii lor, rezultă că nu toți factorii 
de conducere și execuție din între
prinderile și instituțiile municipiului 
și din unitățile direct subordonate 
consiliului popular dovedesc maxi
mă solicitudine și promptitudine în 
rezolvarea operativă a scrisorilor 
oamenilor muncii.

Este de relevat că. în. acest an. în 
activitatea de soluționare a scrisori
lor la nivel municipal s-au adus 
unele îmbunătățiri, „Incepînd din 
luna ianuarie a acestui an. atît pri- 
mul-secretar, secretarii comitetului 
municipal de partid, cit și prim- 
vicepreședintele, secretarul și vice
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular al municipiului 
țin audiențele — fiecare în cite o zi 
a săptăminii — numai după-amiaza, 
atunci cind majoritatea oamenilor 
muncii nu sînt ocupați în producție 
sau în alte activități sociale — afir
mă tovarășul Ion Voiculescu, prima
rul municipiului Craiova. Am sta
tornicit în practica muncii noastre 
ca trimestrial — în ședințe de secre
tariat, de birou și in plenare ale co
mitetului municipal de partid — si 
lunar — în comitetul executiv — să 
analizăm cu exigență modul în care 
sînt rezolvate propunerile, cererile 
și sesizările cetățenilor adresate prin 
scrisori sau audiențe. Nu de puține 
ori, asemenea analize sînt precedate 
de controale efectuate in unități 
spre a cunoaște nemijlocit cum se 
desfășoară audiențele la locurile de 
muncă".

Evident, prezența sistematică în 
mijlocul colectivelor de oameni ai 
muncii, dialogul de la om la om, ati
tudinea plină de solicitudine față de 
cei cu care se discută la locurile de 
muncă sau care vin în audiență la 
primărie reprezintă calea cea mai 
directă pentru a cunoaște în mod 
detaliat problemele pe care le ridică 
diferiți cetățeni și la care ei caută 
răspuns. Există insă și situații cind, 
negăsind răspunsul cuvenit, cetă
țenii în cauză se adresează foruri
lor superioare de partid și de stat.

Ca să cunoaștem mai îndeaproape 
cum decurg lucrurile în această pri
vință. am participat, nu de mult, la 
audiențele pe care le țin primarul 
orașului Craiova și' prim-vicepre- 
ședintele consiliului popular muni- 
cipal. Ne-a reținut atenția faptul că 
fiecare din cei 41 de solicitanți din 
acea zi a fost primit cu bunăvoință, 
fiind ascultat cu luare-aminte, pri-

Dezbatere cu secretari ai organizațiilor 
de partid din sectorul 1 al Capitalei

torice al comitetului de partid 
de la întreprinderea „Textila" Gri
vița, afirma că „ar fi bine ca 
și organizațiile U.T.C. să-și întoc
mească o perspectivă a uteciștilor 
avuți in vedere pentru recomandarea 
de a fi primiți in partid și care să 
fie studiată de organizațiile de 
partid la definitivarea perspectivei 
pe ansamblul întreprinderii". Doina 
Ioachini, secretar al comitetului 
de partid din cadrul Institutului de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru proiectări și auto
matizări București, a adus in dis
cuție necesitatea „ca în, cadrul insti
tutelor de cercetare, pe lingă cele
lalte criterii, să se aibă în vedere 
și conținutul aprecierilor anuale for
mulate de conducerile acestora asu
pra activității celor incluși in per
spectiva de primire in partid".

Ce relevă aceste accente pînă la 
amănunt ? Tn primul rind, evaluarea 
unor concluzii concrete, exigente, în 
spiritul cerințelor formulate de secre
tarul general al partidului. Evaluare 
care să confere, tn toate organizațiile 
de partid, fundamentării perspectivei 
de primire în partid un caracter ri
guros. științific, care să elimine. încă 
din această fază, orice posibilitate 
de act întîmplător. subiectiv. Tn al 
doilea rind. amplificarea procesului 
de cunoaștere mai bună a oamenilor 
prin îmbinarea criteriilor unitare cu 
unele particulare, specifice domeniu
lui de activitate. Pentru ca, așa cum 
subliniază secretarul general al 
partidului, calitatea și înaltul titlu 
de comunist să reprezinte o mîndrie, 
un simbol al luptei pentru progres, 
pentru socialism, pentru interesele 
patriei și ale națiunii.

Etapa cunoașterii, etapă 
hotărîtoare pentru devenirea 
viitorului comunist. s_a subli’ 
niat, pe bună dreptate, în cadrul 
dezbaterii că accentul pe care-I pune 
secretarul general al partidului pe 
calitatea primirii in partid a fost 
mereu afirmat după Congresul al 
IX-lea al partidului. In spiritul Te
zelor din aprilie, al expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la perfecționarea activității organi
zatorice, ideologice și. politico-educa- 

mind explicații clare în concordanță 
cu prevederile legale.

Din ansamblul cazurilor audiate 
s-au desprins două concluzii princi
pale. Cu deosebire a ieșit în eviden
ță că nu peste tot sint cunoscute ac
tele normative. O dovadă in acest 
sens este faptul că o treime din ce
tățenii veniți în audiență au solicitat 
locuințe noi. Or, după cum se știe, 
repartizarea de locuințe intră in sar
cina organelor de conducere colec
tivă din unitățile unde își desfășoară 
activitatea oamenii muncii respectivi 
și ele sînt atribuite în funcție de cri
terii bine stabilite. „Acești oameni 
s-au adresat primăriei din mai mul
te motive — a ținut să precizeze ing. 
Iliodor Plăstoi, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular municipal. Mai. 
exact, pentru că ori nu cunosc legile, 
ori n-au cerut sau n-au fost primiți

Despre activitatea 
de soluționare 

a scrisorilor 
și de organizare 

a audiențelor 
în municipiul Craiova

în audiență în Întreprinderile res
pective, ori nu se respectă listele de 
prioritate privind acordarea locuin
țelor sau — de ce să n-o spunem — 
socotesc că primăria s-ar putea sub
stitui conducerii unităților respec
tive. Iată de ce am organizat recent 
o instruire minuțioasă cu factorii în
vestiți cu răspunderi în acest dome
niu din toate unitățile municipiului 
și am inițiat o largă acțiune de 
popularizare și cunoaștere a actelor 
normative în vigoare".

Din cele afirmate de mulți dintre 
cei veniți în audiență s-a putut des
prinde și aspectul tergiversării solu
ționării problemelor cetățenilor de 
către unii dintre cei la care aceștia 
au mai fost în audiență. Argumente: 
Elena Mitran, om al muncii la 
„Electroputere" Craiofa, locuiește 
de 8 ani intr-un apartament din 
Calea București, bloc A 4, în care 
plouă pur și simplu. Cam tot de 
atîția ani. în fiecare primăvară bale 
drumul audiențelor. Adevărul es.te 
că atit.la secția de fond locativ, cit 
și Ia întreprinderea județeană de 
profil, unde a fost primită in au
diență eu zimbetul pe buze, i s-au 
făcut și promisiuni optimiste. Mai 
mult chiar, de două ori au venit și 
diferiți meseriași ca să repare aco
perișul blocultii, dar apa continuă să 
se infiltreze in apartament. Acum, 
Elena Mitran s-a prezentat în au
diență la primarul orașului, care a 
asigurat-o că în cel mult o săptă- 
mină i se va soluționa sesizarea.

Din discuția cu tovarășul Costi
ță Radovici, vicepreședinte al con
siliului popular municipal, a re
ieșit că mai mulți cetățeni au se
sizat că* sint unele apartamen
te cu condens, iar întreprinderea 

tive I se conferă acesteia o nouă di
mensiune. „Argumentul fundamental
— relevă Gheorghe Grigore, secretar 
al comitetului de partid din cadrul 
complexului C.F.R. „Grivița" — îl 
subliniază cu toată claritatea tovară
șul Nicolae Ceaușescu: „Este necesar 
să întărim continuu partidul, să avem 
in vedere că încă multă și multă 
vreme — inclusiv in societatea co
munistă — partidul va avea un rol 
important" — a arătat secretarul 
general al partidului, subliniind 
că tocmai de aceea se cere „să dez
voltăm mindria de a fi membru al 
Partidului Comunist Român, de a fi 
in rîndurile eelor care și-au asumat 
răspunderea in fața națiunii de a 
conduce poporul spre visul de aur". 
Ce exprimă aceste cerințe dacă nu 
o nouă perspectivă, o orientare clară 
cu privire la primirea în partid și 
la educarea celor primiți în partid ?“ 
' In spiritul acestor cerințe, parti- 
cipanții la dezbatere au relevat atît 
experiența pe care au acumulat-o 
organizațiile din care fac parte în 
cunoașterea oamenilor, în educarea 
și formarea lor pentru a purta cu 
mîndrie înaltul titlu de comunist, 
cit și apariția unor sincope nedorite 
atunci cind preocupările în această 
privință înregistrează ele însele anu
mite inconsecvențe. Adalgiza Gealei», 
membru al comitetului de partid din 
cadrul Trustului de antrepriză ge
nerală „Carpați", a adus în prim- 
plan o preocupare care ar merita să 
fie cunoscută și generalizată. Este 
vorba de faptul că sarcina de pro
pagandist la cercurile dc studiere a 
Statutului P.C.R. se încredințează, 
de regulă, secretarilor adjuncți, cu 
■probleme organizatorice sau propa
gandă, ai birourilor organizațiilor de 
bază. sau. acolo unde este stabilit, 
un alt propagandist; aceștia participă 
cu regularitate la învățămînt. „Tn 
acest fel — afirma tovarășa Gealep
— biroul organizației de bază nu 
numai că coordonează activitatea de 
pregătire, dar se și implică direct, 
„pe viu" cum se spune, in această 
pregătire".

In practica muncii organizațiilor 
■de partid, privind pregătirea celor 
aflați în perspectiva intrării în 
partid, există — așa Cum aveam 
să ne convingem in .cadrul aces
tei dezbateri — o adevărată stra- 

județeană de gospodărie comu
nală și locativă acuză lipsa acută do 
bitum, ceea ce nu justifică, desigur 
în totalitate, insuficienta preocupare 
pentru a se găsi o soluție adecvată 
in acest sens. După părerea noastră, 
problemă condensului poate să fie 
rezolvată prin unirea eforturilor 
primăriei, ale unității județene de 
profil și ale institutului județean de 
proiectări, întrucît. numai astfel se 
va ajunge la diminuarea numărului 
celor ce sint nevoiți să vină și să re
vină in audiență spre a solicita spri
jin în această privință.

Apare cu toată claritatea, așa cum 
afirmam la începutul acestor însem
nări, că nu toate conducerile de uni
tăți economice și instituții din mu
nicipiu acordă atenția cuvenită solu
ționării cu operativitate și temeini
cie, în spiritul hotărîrilor de partid' 
și de stat, a sesizărilor oamenilor 
muncii. In legătură cu această stare, 
de lucruri, tovarășul Ion Voiculescu» 
primarul Craiovei, a ținut să men
ționeze unele măsuri pe care comi
tetul municipal de partid urmează 
să le adopte in scopul creșterii res
ponsabilității tuturor cadrelor de 
conducere in examinarea și cerce
tarea . faptelor relatate în scrisorile 
oamenilor muncii, precum și in ca
drul audiențelor. Bunăoară, îndeo
sebi in unitățile subordonate consi
liului popular ce lucrează cu publi
cul— și nu numai in acestea — con
comitent cu efectuarea sistematică a 
unor controale privind modul in 
care se desfășoară audiențele și se 
rezolvă scrisorile oamenilor muncii, 
secretarii comitetului municipal de 
partid, prim-vicepreședintele și vi
cepreședintele consiliului popular 
municipal vor ține audiențe chiar în 
unitățile respective, mai ales acolo 
unde numărul celor veniți în au
diență la primărie sau la comitetul 
municipal de partid este mai mare. 
De asemenea, la anumite intervale 
de timp, cadrele de conducere de la 
I.J.G.C.L., întreprinderea de rețele 
electrice, secția de distribuție a ga
zelor, Direcția de poștă și telecomu
nicații vor fi invitate să raporteze — 
în secretariatul comitetului munici
pal de partid și in comitetul execu
tiv al consiliului popular — despre 
modul in care sint soluționate pro
blemele ridicate de cetățeni in ca
drul audientelor și in scrisori. Tot
odată, se va urmări ca juriștii din 
unitățile economice și din institu-' 
țiile municipiului să organizeze per
manent acțiuni de popularizare și. 
cunoaștere a legilor.

Este evident câ, prin aplicarea ri
guroasă a acestor măsuri, multe 
dintre problemele pentru care cetă
țenii vin in audiență sau se adre
sează primăriei vor fi soluționate cu* 
mai multă operativitate chiar de că
tre factorii de decizie din unitățile 
și instituțiile respective, determi- 
hind creșterea răspunderii lor pen
tru aplicarea întocmai a prevederilor: 
hotărîrilor de partid și de staț pri
vind rezolvarea scrisorilor oamenilor 
muncii.

Nicolae BĂBALĂU 
corespondentul „Scînteii" 

iegie, care tși propune să nu 
omită nimic in procesul de formare 
și educare a viitorului comunist. 
Tovarășul Gheorghe Grigore vorbea 
despre faptul că, în cadrul organi
zațiilor de bază de la complexul 
C.F.R. „Grivița", cei care dau reco
mandări celor care solicită primirea 
în partid primesc sarcina să se ocu
pe în continuare de educarea și for
marea acestora ca revoluționari și 
după intrarea în rindurile partidului. 
Tovarășa Mihaela Nicolae a prezen
tat și ea o metodă interesantă : 
constituirea de colective, formate din 
cei mai buni comuniști — un fel de 
colective „multidisciplinare" — care 
se ocupă atît de pregătirea politică, 
cit și profesională a celor aflați in 
perspectiva de intrare in rindurile 
partidului. Iar tovarășii Doina 
Ioachim și Romulus Bădescu au în
fățișat rezultatele unui experiment. 
Despre ce este vorba ? Despre prac
tica organizațiilor de bază de a sta
bili sarcini de partid celor aflați în 
perspectivă. încă din această peri
oadă, spre a-i obișnui cu sentimen
tul răspunderii de comunist, cu 
starea proprie comunistului de per
manentă autodepășire.

Este o realitate — au subliniat 
aproape toți, participanții la dezba
tere — că fundamentarea primirii 
în partid reprezintă o îmbinare intre 
metodele muncii politico-organiza- 
torice și metodele investigării știin
țifice. Dar ca orice metodă a activi
tății de partid, ea trebuie aplicată 
in mod creator, dinamic, avind in 
vedere faptul că aceasta nu este 
elaborată o dată pentru totdeauna, 
ci se cere actualizată periodic, spre 
a avea mereu în atenție, pentru pre
gătirea primirii in partid, pe cei mai 
buni dintre cei buni. Or, așa cum a 
rezultat din dezbatere, acest caracter 
mobil, înnoitor al perspectivei este 
uneori, fie din comoditate, fie din 
rutină, ignorat.

Ce arată un „sondaj în 
Sondaj” ? Fiecar® din particî- 
panții Ia dezbatere a prezentat cu 
rigoare matematică situația perspec
tivei de primire in partid. Se cu
noșteau exact numărul celor cuprinși, 
structura socio-profesională. diferite 
date personale ale celor primiți etc, 
etc. Ceea ce ne-a determinat să for
mulăm la un moment dat și această 
întrebare : „Cum ar arăta cel mai 
concludent portret, in descrierea dv., 
al unuia din noii primiți în partid 
sau care urmează să trăiască acest 
înălțător moment

Iar. acest „sondaj în sondaj" ne-a 
dezvăluit citevq lucruri neprevăzute? 
S-a dovedit, destul de dificil pentru' 
participant! să se oprească pe mo
ment asupra unui anumit nume. S-a 
invocat motivul. îndreptățit, de a face 
o selecție. Doar doi tovarăși au optat 
pentru a identifica un asemenea 
portret in persoana unora din noii 
primiți în partid. Romulus Bădescu 
s-a oprit la inginerul Victor Ivan. 
De ce la el 7 Calitățile lui profesio
nale și umane — proiectant de ex
cepție și om de modestie rară — 
l-au impus atenției colectivului și ca 
membru de partid (a fost primit in 
ultimele două luni), si ca un compe
tent șef al atelierului de ‘ construit 
avioane ușoare (a fost numit tot in 
ultimele două luni). Ioachim Doina 
s-a oprit la o tinără, primită in 
■partid la începutul anului, munci
toare excepțională, și despre care 
s-a aflat că la seral are numai note 
de 9 și 10. Nu și-a putut aduce 
aminte — ce păcat I — numele ei.

Ce relevă, așadar, acest „sondaj, in 
sondaj" ? Că iată; chiar la eșantio
nul cel mai important al cunoașterii 
oamenilor, și chiar al acelor cu date 
de excepție — și sint mulți din 
aceștia — are loc uneori o cunoaș
tere... mai generală. Iar aceasta, 
poate, nu fără'implicații mai mari 
sau mai mici asupra calității celui 
primit in partid.

Intr-un număr viitor al ziarului, 
partea a doua a acestei dezbateri va 
fi consacrată formării ca revoluțio
nari. integrării in viața organizației 
și viața colectivelor de muncă a ce
lor nou primiți in partid.

Constantin PRIESCU

Unități turistice în județul Olt
Amatorilor de dru

meții prin județul Olt. 
le stau la dispoziție 
frumoase și atrăgătoa
re locuri de popas. 
Astfel, in orașul Balș. 
hotelul „Central" are 
100 de locuri de .ca
zare cu confort de. ca
tegoria I, restaurant, 
bar ci.e zi, cofetărie. în. 
apropiere se poate 
vizita centrul de cera
mică Oboga.'

La circa 8 kilometri 
de Balș. pe șoseaua 
națională, Pitești-Cra-, 
iova, se află popasul 
turistic „Pădurea ba
rului". situai in pădu
rea ciț același nuftie. 
Unitatea este dotată 
cu căsuțe și un res-: 
taupant-braserie.

Pe același traseu, la 
23 kilometri de Slati
na. pe drumul națio
nal spre "Pitești, iu a-

Imagine din municipiul Turnu Măgurele Foto : S. Cristian

CETĂȚENII ÎȘI PREZINTĂ LOCALITATEA 

Orașul cu vederea spre viitor
Oraș fremătînd de istorie. Aici, la 

Turnu Măgurele, au fluturat fla
murile lui Mircea și Mihai. Aici, 
intr-o comună din marginea o- 
rașului, a fost citită Proclama
ția de la Islaz, actul de naștere 
al Revoluției de la 1848. Treizeci de 
ani mai tîrziu, tot aici, din Turnu 
Măgurele. George Coșbuc și Nicolae 
Grigorescu eternizau, fiecare cu in
strumentele sale, eroismul ostașilor 
ce luptau pentru independenta 
României. Și tot de aici, de pe a- 
ceastă palmă de pămint, s-a îndrep
tat spre ultimul său exil. Palermo, 
Nicolae Bălcescu.

Privesc această „palmă de pămint" 
și mă gindesc la destinul ce a fă
cut ca orașul-port, o vreme reședin
ță de județ, să rămină multă vreme 
doar un modest tîrgușor de cereale. 
O monografie a localității, întocmită 
în 1942, amintește că pe vremea a- 
ceea industria orașului număra doar 
o moară de măcinat, o „fabrică" de 
luminări și plute de candelă, una de 
cherestea și una de mobilă. Cu va
loarea cifrei lor de afaceri abia dacă 
s-ar fi putut cumpăra o casă pe 
„strada mare". Astăzi comparația 
este aproape cu neputință. De aici, 
din port, dacă întorci spatele Dună
rii, orizontul este acaparat de uriașul 
păienjeniș de instalații al marelui 
combinat de îngrășăminte chimice.

— Cum se vede orașul de aici, din 
gigantul acesta industrial, tovarășe 
Gheorghe Jianu ?

Președintele consiliului oamenilor 
muncii din combinat nu răspunde 
imediat. Privește mai intîi îndelung 
către blocurile care se conturează în 
depărtare.

— Nici nu mal știu cine cui a dat 
viață : orașul combinatului sau in
vers ? Cum se vede orașul de aici 7 
Ca un aluat care dospește. Crește și 
tot crește. Așa spune și nevastă-mea 
despre combinat. Adevărul este că 
dacă crește combinatul, atunci crește 
și orașul.

Nu exagerează cu nimic. Flecare 
dintre cele șapte etape de dezvolta? 
re și modernizare a capacităților 
combinatului a însemnat și un salt 
in urbanizarea orașului. La început, 
prin anii ’60, pentru a putea porni 
combinatul, oamenii din partea locu
lui. agricultori prin tradiție, au tre-' 
buit să se transforme în chimiști. 
mecanici, operatori, A.M.C.-iști, elec
tricieni. instalatori. Au învățat me
serii tocmai la Năvodari. Era de
parte. S-a hptărit atunci înființarea 
unui grup școlar propriu — scoală 
profesională, liceu si școală tehnică 
de maiștri — pentru a se pregăti ca
drele necesare aici, în oraș. Cînd, 
după cîțiva ani. s-a pornit întreprin
derea de mașini electrioe sau între
prinderea de tricotaje, orașul își 
avea de acum specialiștii săi.

Oamenii combinatului — cetățenii 
orașului. Statut probat efectiv pe 
șantierele de locbinte. in acțiunile de 
înfrumusețare și gospodărire a car
tierelor. Ia definitivarea lucrărilor de 
alimentare cu apă și de termoficare 
a municipiului.

Stelică Bocai. maistru in combinat, 
este unul dintre acești oameni. Cînd 
l-am întîlnit era împreună cu soția 
Si cei trei copii ai lor. Ieșiseră prin 
oraș, după rechizite pentru cei mici.

— Ce să vă spun 1 Despre noi ? 
Nimic deosebit. Muncim, ne creștem 
copiii.

— Cum se vede orașul de la dum
neavoastră din combinat ?

— Eu. cind privesc dinspre combi
nat. mai întii văd ferestrele casei 
noastre. Avem o casă frumoasă, cu 
patru camere. în centrul cel nou al 
municipiului. După o zi de muncă, 

propierea comunei 
Scornicești. cabana si 
crama „Scornicești" 
oferă vizitatorilor. în- 
tr-un pitoresc cadru 
natural, condiții din
tre cele mai bune 
pentru popas și re
creare, .

în fotografie : po
pasul Juristic „Pădu
rea Șaruluj" din ju
delui Olt. 

cînd ies la poarta întreprinderii, 
orașul se vede departe, frumos...

Mergem împreună mai departe, 
prin magazine. în timp ce maistrul, 
capul familiei. îmi povestește cum a 
fost cu termoficarea orașului. îmi 
spune pe nerăsuflate o sumedenie de 
date tehnice. Pe scurt, la combinat 
era mult abur care se pierdea în aer 
și apă fierbinte care se ducea la 
canal. S-au gîndit oamenii că-i păcat 
de atîta energie nefolosită. Stelică 
Bocai îmi explică cum resursele a- 
ceștea. recuperate, asigură acum apa 
caldă a orașului fără nici un consum 
de combustibil. Mai aflu și că șanti
erul noii termoficări — care ar fi 
trebuit terminat în doi ani de zile — 
a fost încheiat cam într-o vară. 
Cum ? Păi a muncit toată suflarea 
orașului. Fiecare făcea ce se price
pea. Era nevoie de lăcătușerie sau 
de sudură, după orele de program 
veneau sudorii și lăcătușii și ’și 
făceau treaba. Alții duceau la capăt 
așa-zisa „muncă neoaliflcată". săpau 
gropi și canale de aducțiune. La 
prima vedere pare ușor. In fapt, au 
fost necesari oam 20 kilometri de 
săpături. O treabă deloc simplă în 
condițiile tn care din cauza rețele
lor de apă și energie electrică ce 
se lntretăiau nu au putut fi folosite 
utilaje mecanice. Reușita a fost asi
gurată prin volumul uriaș de muncă 
al cetățenilor. Zeci șl zed de mii de 
ore de muncă patriotică.

Mai tîrziu. după ce m-am despărțit 
de familia Bocai. primarul orașului, 
tovarășul Ion Ghercu. ml-a vorbit 
si el îndelung, argumentat cu cifre, 
despre munca cetățenilor :

— în acest an. numai pe primele 
opt luni, valoarea acestei activități 
s-a ridicat la 122 milioane de lei. 
Dacă adaug si faptul că pînă acum 
am recuperat cu ajutorul cetățeni
lor circa 150 tone de materiale re- 
Tolosiblle. o să înțelegeți si mai bine 
ce înseamnă civismul oamenilor 
de aici. Și tot cu ajutorul lor 
am efectuat întreținerea si repara
țiile străzilor, am amenajat parcul 
din fata Casei de căsătorii — acum 
unul dintre locurile preferate de 
promenadă —. am plantat în această 
primăvară peste 15 mii de pomi, 
arbori și arbuști ornamentali, pre
cum și peste patru mii de trandafiri.

Orașul nu trăiește însă numai in 
trepidațiile cotidiene ale muncii, 
încet, cu grijă, cu respect pentru 
ceea ce vine din trecut, dar cu 
privirile ațintite departe, înainte, 
aici se clădește si o dimensiune 
culturală proprie. Pe profesorul de 
limba și literatura română. Vasile 
Dumitru, l-am cunoscut într-una din 
librăriile orașului. Căuta un volum 
de versuri recent apărut, „Constela
ția lirei".

— In curînd vom avea și o casă a 
cărții, la parterul unuia din cele trei 
blocuri ce mai sint de construit în

SUCEAVA : Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă
Constructorii care lucrează la a- 

limentarea cu apă potabilă a mu
nicipiului Suceava din Sursa Ber- 
chișești (riul Moldovă) acționează 
in ritm susținut pentru scurtarea 
termenului de realizare a obiecti
vului. Deși lucrările au început in 
luna august, oamenii, din brigada 
nr. 2 de construcții-instalații a An
treprizei de construcții industriale 
Suceava au montat conductele pe

TÎRNĂVENI : Construcții social-edilitare
în ultimii ani, orașul TIrnăveni 

a cunoscut o puternică dezvoltare 
urbanistică. Intre realizările de 
seamă ale constructorilor din acest 
vechi oraș de pe Tirnava Mică se 
numără noile cartiere „1 Decem
brie 1918-*, „23 August", și „Enes- 
cu“. insumînd peste 2100 aparta
mente. Totodată, prin darea in fo
losință in aceste zile a unor noi 
apartamente din planul pe acest 
an. in zona întreprinderii de gea
muri a prins contur un alt mare 
ansamblu de locuințe care, in fi
nal, va număra peste 2 000 aparta
mente. spații comerciale și de-pres
tări servicii către populație. De

BACĂU : Locuințe pentru specialiștii satelor
tn comunele Filipești, Parincea, 

Ttaian. Motoșeni. ca și in viitoa
rele centre agroindustriale Sascut 
și Răcăciuni din județul Bacău au 
fost construite și date in folosință 
specialiștilor satelor, de la Începu
tul anului si oină acum, blocuri 
care însumează peste 100 de apar
tamente. Cu acestea, numărul a- 
partamentelor construite in ultimii

IALOMIȚA : Valorificarea
La întreprinderea județeană de 

prestări servicii și producție indus
trială Ialomița a fost omologat 
„sistemul mixt de conversie a e- 
nergiei vintului in energie electri
că și mecanică pentru pomparea a- 
pelor de la adincime". Prima tur
bină. cu o capacitate de 134 kW, 
a fost expediată in Delta Dunării, 
in localitatea Sf. Gheorghe pentru 

centru — îmi spune. Cine vrea însă 
să citească are. desigur, și acum de 
unde alege. în afara librăriilor, a 
bibliotecii de la Casa de cultură — 
ou aproape 30 mii de volume —. mai 
există biblioteci în aproape toate 
instituțiile orașului.

Plecăm’ împreună din librărie. Tmî 
arată moderna casă de cultură. Aici 
își desfășoară activitatea, pe lingă 
celelalte cercuri și colective de crea
ție, și un teatru popular cu stagiune 
permanentă. în plus, tot aici au loc 
reprezentații ale unor teatre din Ca
pitală și din țară. Chiar lingă casa 
de cultură, in parcul central al mu
nicipiului. se găsește vechiul cinema
tograf. Pe vremuri, mă lămurește 
profesorul, era o sală de spectacole 
bună la toate. Astăzi, cu lojile ei 
laterale de la parter, cu fosa pentru 
orchestră — de unde pe timpuri 
pianistul iși susținea partitura la 
filmele „mute" —. bătrîna sală mai 
păstrează parcă ceva din parfumul 
începutului de secol. „Dacă tot a 
venit vorba — îmi spune interlocuto
rul —. aflați că anul viitor 1a Turnu 
Măgurele chiar va avea loc aniver
sarea unui centenar, cel al Liceului 
«Unirea»". Liceul „Unirea" este una 
dintre cele trei unități de Învățămînt 
ce fac parte din vechea zestre a 
orașului. Astăzi. în municipiu sînt 
patru licee, mal multe școli generale 
și... au apărut grădinițele. Spatiile 
de școlarizare s-au mărit, dar a 
crescut si s-a diversificat foarte 
mult si dotarea cu material didactic, 
acum in valoare de milioane de lei. 
Rezultatele sînt semnificative. Ilus
trând investiția făcută în și pentru 
copii. Astfel. în ultimii trei ani. 
numai Liceul „Unirea" a clștigat, *; 
prin elevii săi. 29 de premii la faze
le naționale ale olimpiadelor școlare, j

înainte de a ne despărți. îi adresez 
aceeași întrebare: Cjum se vede 
orașul de la catedra dumneavoastră ’

Frecindu-sl arătătorul de tîmplă, 
un tic pe 'cane probabil elevii căi 
11 cunosc bine, ne spune :

— De la catedră orașul se vede 
departe. în viitor, In copiii din 
bănci se pot vedea de pe acum 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
proiectanții și constructorii, medicii 
zilei de mîine. și. de ce nu. viitorii 
dascăli. Copiii sint frumoși, tar pen
tru cel aflat la catedră ei unt 
viitorul.

Ii urmăresc privirea. întîmplător 
sau nu. pe stradă trec, cu brațele 
încărcate de rechizite, copiii maistru
lui Bocai. îmi amintesc cum arăta 
pentru tatăl lor orașul privit din 
poarta combinatului. Ca o fereastră 
de casă frumoasă. Intr-adevăr, orașul 
este casa cea mare a locuitorilor săi. 
o casă care — se vede și cu ochiul 
liber — va fi tot mai frumoasă. 
Pentru că, la fel ca toate localitățile 
țării, și Turnu Măgurele are vederea 
spre viitor.

Stefan CIOCHINAJRU

distanța de 3 kilometri din totalul 
de 26 kilometri ai noii aăucțțuni 
și au început execuția rezervorului 
ele 10 000 metri cubi din preajma 
Sucevei. Graficele întocmite, a că
ror realizare este urmărită custric- 
tețe, permit finalizarea aducțiunii, 
care va avea un debit de 450 litri 
pe secundă, cu cel puțin 4 luni mai 
devreme decit termenul planificat. 
(Sava Bejinariu).

remarcat că. in perioada care a 
trecut de la reorganizarea admi-» 
nistrativ-teritorială a tării si Dină , 
in prezent, numărul apartamentelor , 
construite aici se ridică la 4 200, iar 
suprafața totală a spațiilor comer
ciale însumează 17 500 mp. Pentru 
a veni in intimpinarea Solicitărilor 
cetățenilor, de curind în Piața 
Trandafirilor a. fost dat in folosin
ță Un magazin lacto-vegetarian, iar 
in spațiile de Ia parterul blocuri
lor din zona autogării de călători 
au fost inaugurate noi unități 
prestatoare de servicii către popu
lație. (Gheorghe Giurgiu).

ani in comunele județului Bacău 
depășește cifra de 1 000. La parte
rul noilor blocuri au fost amena
jate spații comerciale și unități 
prestatoare de servicii pentru 
populație. Alte 150 de apartamen
te se află în diferite stadii de con
strucție și vor fi date in folosință 
specialiștilor satelor pină la finele 
acestui an. (Gheorghe Baltă).

energiei neconvenționale
a furniza energie electrică. O djtă 
cu omologarea, care a evidențiat 
eficiența prototipului, s-a trecut Ja 
producția de serie. La realizarea 
acestui „sistem", care pune in va
loare . energia vintului, colectivul 
de la întreprinderea județeană de 
prestări'servicii și producție indus
trială Ialomița a colaborat cil spe
cialiști din București. (Mihai 
Vișoiu),

1
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în spiritul sarcinilor subliniate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Înaltă răspundere, puternică mobilizare pentru 
Îndeplinirea exemplară a obiectivelor economice

In perioada de dezvoltare calitativă, intensivă a economiei, in care 
; ne aflăm, problema reducerii severe a consumului de resurse energetice
j se pune cu deosebită acuitate. Așa cum sublinia tovarășul

Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al 
| C.C. al P.C.R.. m fiecare întreprindere este necesar să se asigure inc.;- 

drarea strictă in normele de consum materiale și energetice. stabilite, 
fc acestea fiind considerate ca limite maxime.
C Sint. sarcini, obiective mobilizatoare, dar realiste. Ampla acțiune de
ț: perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție
& a demonstrat prin rezultatele obținute pină acum, prin bogăția de idei

și soluții tehnice propuse și adoptate că in — practic — toate intreprin- 
t. derile există importante posibilități de economisire a resurselor energe

tice care pot fi și trebuie puse in valoare. Cu atit mai mult se cuvin 
| apreciate inițiativele in această privință in unitățile in care, prin natura 

proceselor tehnologice, producția se obține cu mari consumuri energe
tice. Este cazul instalațiilor de electroliză a clorurii de sodiu de la Com
binatul chimic Rîmnicu Vilcea, la care, prin ingenioase măsuri tehnice 
și organizatorice, in ultimul timp consumurile, specifice de .energie elec
trică marchează o descreștere accentuată. Cum s-a acționat in mod
concret ? Ce obiective sint programate pentru etapa următoare și care 
sint problemele ce se impun rezolvate in acest scop '?

Un calcul arată că dacă' pentru a 
i te obține producția prevăzută pentru 

acest an la secția electroliză I —- 
caa mai veche din combinat — s-ar 
fi lucrat la nive
lul tehnologic și 
cu consumurile 

s specifice energe- 
t tice prevăzute in 
' proiectul instala

ției ar fi fost, 
necesară o canti
tate suplimentară 
de energie elec
trică echivalentă 

t cu cea furnizată 
( in sistemul ener- 
‘ getic național in 

aceeași perioadă 
de hidrocentrală 
Rimnicu Vilcea, 
de pe Olt. .Fireș
te, la temelia a- 
cestor bune re
zultate stau o 
multitudine de 
măsuri adoptate
prin efortul comun al specialiști
lor din cercetare și producție. Im
portant este că toate aceste mă
suri au făcut obiectul unei strategii 
limpezi de modernizare complexă a 
instalațiilor, astfel incit să se obțină 
cele mai bune rezultate, intr-un timp 
optim, fără a fi afectată desfășura
rea procesului de fabricație, strategie 
la care ne vom referi in continuare.

— Există unele produse — printre 
f. care și soda caustică și clorul ce se 

obțin pe cale electrolitică — la care 
competitivitatea se asigură în prin
cipal in măsura in care se realizea
ză o reducere a consumurilor ener
getice — ne-a spus ing. Nicolae Bo- 
ieriu, șeful compartimentului meca- 
no-energetic. Intr-adevăr, dacă prin 
însăși natura tehnologiei produsele 
clorosodice de electroliză pe care 
le obținem au o puritate cores
punzătoare, deci calitatea poate 

■j fi asigurată prin măsuri la m- 
demină, îndeosebi printr-o stăpini- 
re atentă a procesului de fabricație, 
costul producțieiîn care ponderea 

| o deține consumul de energie elec- 
jj. trică — este elementtul ce hotărește 
f cucerirea unei piețe, încheierea unor 
£. contracte de export avantajoase, 
t Deci orice demers pentru competiti- 
t. vitate trebuie să pornească de la 
P înnoirea tehnică și tehnologică în 
S scopul diminuării consumului ener- 
A getic.

— Cum s-a concretizat această 
concepție in acțiunile de moderniza
re întreprinse la electroliză I ?

— în elaborarea programului de 
modernizare s-a pornit de la inves
tigarea atentă, pas cu pas. a întregu
lui flux tehnologic, aplicarea măsuri
lor stabilite fiind ierarhizată in timp, 
în funcție de valoarea efectelor esti
mate. dar și de posibilitățile de real’- 
zare. De exemplu, in' domeniul în 
discuție principalul salt tehnologic 
pe plan mondial se referă la înlocui
rea anozilor de grafit cu anozi de 
titan. Cea mai comodă, dar costisi
toare soluție de implementare a

O precizare se impune de la bun 
început. întreprinderea de tricotaje 
„Crinul" din Capitală are in compo
nența sa trei unități productive : la 
București, Lehliu și Brăila. Așadar, 
o structură organizatorică mai deo
sebită. dar care nu a constituit, to
tuși. un impediment in moderniza
rea și creșterea nivelului calitativ al 
producției. Iar cea mai bună dovadă 
o constituie rezultatele obținute în 
promovarea exportului, comenzile 
tot mai numeroase primite din par
tea partenerilor de peste hotare. 
Iată, pe scurt, citeva din trăsăturile 
definitorii ale activității de export a 
întreprinderii: • In prezent, unita
tea realizează o gamă variată de tri
cotaje din bumbac și tip bumbac, in
tens solicitate de 24 de firme recu
noscute din Olanda. Franța. R.F.G., 
Belgia. Suedia. Austria, Anglia, 
U.R.S.S.. S.U.A. ș.a. • Peste 70 la 
sută din tricotajele realizate in în
treprindere sint destinate exportului.
• De la începutul anului si pină in 
prezent, toate comenzile incheiate cu 
partenerii străini au fost onorate la 
termen, iar in unele cazuri — cind 
partenerii au cerut — in avans.
• Peste 95 la sută din volumul to
tal al producției îl dețin tricotajele 
de calitatea intii, extra si lux. • In 
cadrul colectivului de creație din în
treprindere s-au realizat în cele 
nouă luni care au trecut din acest 
an peste 650 de modele noi de tri
cotaje. oferite acum in cantități mari 
la export.

Ce ilustrează practic aceste rezul
tate ? Ce semnificații au ele dincolo 
de cifre și procente ? înainte de toa
te. ele evidențiază atenția prioritară, 
permanentă pe care conducerea uni
tății, comisia de export din între
prindere o acordă realizării ritmice, 
in condiții de calitate ireproșabilă a 
fiecărei comenzi de export. Ca ur
mare a acestor preocupări, produsele 
cu marca „Crinul" sint tot mai bine 

acestei noutăți tehnice ar fi fost ca 
lucrarea să fie contractată cu o firmă 
străină, specializată. Poate, dacă 
ne-am fi' aflat la început cu această

CONSUMURI REDUSE, 
EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ 
prin modernizarea tehnologiilor

--------------------------------- La Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea ---------------------------------

industrie am fi recurs la modalita
tea respectivă. Numai că industria 
chimică are de pe acum o forță con
siderabilă. s-au format specialiști cu 
recunoscută competentă, dispunem 
de un corp de cercetători și proiec- 
tanti deosebit de capabili. Așa incit 
modernizarea, recent încheiată, s-a 
înfăptuit exclusiv prin concepția pro
prie a specialiștilor din combinat, 
intr-o strinșă conlucrare cu Institutul 
de inginerie tehnologică și proiecta
re pentru industria chimică. Execuția 
propriu-zisă a lucrării a revenit 
oamenilor de la electroliză. împreună 
cu cei din secția mecanică a combi
natului.

Efectul acestei măsuri, precum și al 
altora de acest fel aplicate in cadrul 
programului de modernizare ? Pină 
acum o economie de peste 2 000 MWh 
fată de normele de consum, rezulta
tele urmînd a fi amplificate pină la 
sfirșitul anului. Iată insă că la o 
altă secție — electroliză III — con
sumurile normate au fost depășite, 
folosindu-se suplimentar -14 400 
MWh. De ce ? Potrivit părerii ingi
nerului Teodor Țătar. șef de secție 
coordonator, în cauză ar fi o problemă 
aparent minoră pentru un nespecialișt. 
si anume calitatea necorespunzătoa
re a protecției anticorosive a rezer
voarelor și traseelor de saramură, 
care determină corodarea acestora 
și impurificarea cu fier a soluției 
de clorură de sodiu și de aici un 
consum suplimentar de energie și de 
mercur, cheltuieli mari pentru repa
rații neprevăzute și pierderi de ca
pacitate la producție in perioada de 
imobilizare a instalațiilor pentru re
medieri.

— Cine execută materialele pen
tru protecția anticorosivă ?

— Unitatea de specialitate — în
treprinderea de protecții anticoro
sive, utilaje și piese de schimb Bucu
rești — care, la rindul ei, aduce drept 
justificare lipsa unor materiale — ex
plica inginerul Tătar. Iată insă ce ara
tă un calcul: numai valoarea mercu

apreciate pe piața externă. Cum s-a 
ajuns la aceste performanțe ? Prin 
ce se detașează experiența colecti
vului de aici ?

— In primul rind. prin speciali
zarea formațiilor, liniilor, atelierelor 
și secțiilor de fabricație pe comenzi 
și firme străine — ne precizează di
rectoarea întreprinderii, inginera 
Maria Suzana Mirică. Astfel, unita

Maximă promptitudine în onorarea 
contractelor la export

tea din București este specializată 
integral pe exportul de tricotaje 
tip sport. Rezultatele acestei specia
lizări ? S-au obținut numai produ
se de calitatea intii și extra, în con
dițiile creșterii productivității, mun
cii, tocmai datorită familiarizării 
muncitoarelor cu operațiile și pro
dusele. Nu ne-am rezumat însă' nu
mai la luarea unor măsuri de. ordin 
Organizatoric. Pentru realizarea 
promptă, la termenele stabilite a 
producției de export avem întoc
mite grafice zilnice, pe baza cărora 
se urmăresc fiecare comandă în 
parte, stadiul execuției lor. Știm in 
orice moment ce comenzi se află pe 
flux, la tricotat, in imprimerie, la 
croit, in confecții sau la expediție.

Ce comenzi se află acum in fa
bricație ? Care este stadiul lor de 
execuție ? Ce produse urmează a fi 
expediate partenerilor străini ? Am 
adresat aceste întrebări inginerei 

rului irosit este echivalentă cu cea 
a cauciucului natural necesar pentru 
realizarea unei protecții de ebonită 
eficiente. Dar dacă la consumul su
plimentar de mercur se adaugă și 
cei 11 300 MWh energie electrică fo
losită in plus, precum și cheltuielile 
pentru repararea instalațiilor coroda
te și pentru purificări se ajunge la 
o pierdere de ciroa 20 milioane lei. 
Totodată, se poate estima că, prin 
ihlăturarea acestor neajunsuri, la 
nivelul unui an pe actualele capaci
tăți s-ar obține o producție cu a- 
proape 33 milioane lei mai mare, 
care ar putea fi valorificată pe 
piața externă. Din păcate însă, ase
menea calcule nu au fost făcute sau 
nu au fost suficient luate în consi
derare de către factorii de resort 
atunci cind s-a analizat eficienta im
portului și exportului.

într-o asemenea situație, pentru 
contracararea unora din efectele eco
nomice nedorite la care ne-am refe
rit. s-au luat măsuri de modernizare 

pe alte planuri. Cum ar fi. bunăoară, 
perfectionarea instalației de purifica
re a saramurii sau realizarea unei 
instalații de protecție și automatiza
re, după o concepție proprie, fără 
import. Dar măsura cea mai impor
tantă privește utilizarea tehnicii de 
calcul ,în conducerea proceselor de 
fabricație. Măsura in sine are o largă 
aplicabilitate in procesele de electro
liză din' economie, de aceea o vom 
prezenta succint.

Concret, centrul de calcul al combi
natului. printr-o colaborare strînsă 
cu specialiștii din secție și cu furni
zorul de tehnică de calcul — între
prinderea de calculatoare electronice 
București. — a realizat, la patru celule 
de electroliză, experimentarea urmă
ririi principalilor parametri și regla
rea distantei interpolare cu ajutorul 
microcalculatoarelor SPOT. adap
tate pentru fabricația de aici. După 
cum ne-a relatat ing. Gheorghe 
Băltățeanu, directorul centrului de 
cajcul, s-a elaborat și implemen
tat un model. matematic care, in 
baza datelor culese automat, permite 
că .încărcările pe liniile de curent, și 
tensiunile pe cadre să fie corelate 
cu distanta interpolară. Măsurătorile 
au demonstrat că, extinzînd proce
deul la întreaga hală, se pot econo
misi anual 10 000 MWh. Și aceasta 
în condițiile in care ți durata de 
viață a anozilor crește cu circa 6 
luni, deci încă aproape 400 000 lei 
economisiți. Eficiență care se va re
simți din plin incă din anul 1989, 
întrucit există toate condițiile pen
tru generalizarea aplicației tehnicii 
de calcul la nivelul întregii hale. 
Pasul următor ? Utilizarea acestei 
soluții și pentru hala de electro
liză I.

Din categoria măsurilor de reduce
re a consumurilor nu pot fi omise si 
cele referitoare la valorificarea re
surselor secundare, cum sînt : recu
perarea hidrogenului excedentar, 
care este utilizat în centrala termică

Ruxandra Neaga, șefa atelierului 
confecții 3, care ne-a spus :

— In execuție avem, desigur, mai 
multe comenzi. Dar urgente, con
form graficului, sint două comenzi 
pentru firme din Belgia- și Olanda. 
Sint tricotaje deosebit de- fine, care 
au. necesitat anumite operații spe
ciale de imprimerie. Prin măsurile 
tehnice și organizatorice luate pe

La Întreprinderea 
de tricotaje 

„Crinul" din Capitală

întregul flux vom onora comenzile 
în avans.

într-adevăr, cele două comenzi au 
fost finalizate chiar în ziua docu
mentării noastre. Confirmarea ne-a 
făcut-o tovarășa Ana Cocor, ad
juncta șefului compartimentului 
C.T.C. : „Cele 2 000 de tricotaje, ne-a 
spus interlocutoarea, au fost execu
tate intr-un timp foarte scurt și la 
un nivel calitativ cu totul deosebit. 
De altfel, comisia de export din în
treprindere acordă o atenție specială 
calității tuturor produselor. In felul 

proprie, precum și la instalația de 
recuperare a mercurului si recupera
rea condensului din instalații care 
este fie reutilizat pe loc in tehnolo
gie, fie returnat la C.E.T. Pe aceas
tă cale se economisesc anual circa 
10 700 tone combustibil convențional.

— Practica ne-a arătat că. pe 
măsură ce înaintăm cu programul de 
modernizare, ne punem din ce in ce 
mai multe probleme. întrezărim alte 
și alte' soluții care ne obligă la 
reorientarea „din mers" a activității 
de perfecționare tehnică si tehno
logică.— ne-a spus ing. Emilian 
Georgescu, șef de laborator in cadrul 
centrului de cercetări de pe platfor
ma chimică. Una din idei, de natură 
organizatorică, care, cu sprijinul co
mitetului de partid si al consiliului 
oamenilor ' muncii de la combinatul 
chimic, a și fost materializată este 
aceea a constituirii unui colectiv 
format. din specialiști din cercetare, 
proiectare și producție care se ocupă 
efectiv de problemele modernizării in 

sectoarele de ,e- 
lectroliză. Pro
gramul. acestui 
colectiv, cuprinde 
investigarea unor 
teme de - strin
gentă actualitate, 
cum ar fi redu
cerea conținutu
lui de fier in sa
ramură, . recupe
rarea avansată a 
mercurului din 
ape reziduale și 
diminuarea con
sumului energe
tic și de mercur 
in instalații, re
cuperarea clorurii 
de sodiu și a sul
fatului de sodiu 
din instalația de 
cristalizare a să

rii. testarea unor noi materiale de 
protecție pe circuitul de saramură. 
Viabilitatea,acestei formule de orga
nizare a cercetărilor legate de mo
dernizare a și primit atestarea prac
tică : instalația de recuperare avan-, 
sată a mercurului, care a fost pusă 
in funcțiune, permite la nivelul unui 
an obținerea unor economii de 10 
milioane lei și eliminarea poluării.

în final, câteva propuneri formula
te de specialiștii din combinat, pe 
care le supunem atenției forurilor de 
resort :

• Dimensionarea corespunzătoare 
a colectivului de cercetare pentru 
electrolize prin completarea acestuia 
cu specialiști avind o bogată expe
riență in producție in vederea re
zolvării problemelor complexe care 
șe pun in exploatarea și moderni
zarea tehnologiilor și instalațiilor.

• Asigurarea fondului de. literatu
ră la biblioteca tehnică a combina
tului chimic pentru cunoașterea ce
lor mai recente realizări pe plan 
mondial in acest domeniu.

• Intensificarea preocupărilor 
pentru adoptarea în timp cit mai 
scurt a unor tehnologii de vîrf pe 
plan mondial, cum ar fi electroliza 
cu ajutorul membranei schimbătoare 
de ioni.

In esență, se poate aprecia că în 
sectorul de electroliză al Combinatu
lui chimic din Rîmnicu Vîlcea există 
un climat propice stimulării și apli
cării ideilor tehnice valoroas.e. căre 
oferă condiții pentru reducerea în 
continuare a consumurilor materiala 
si energetice. De aoeea. —“au ținut 
să ne asigure interlocutorii — există 
certitudinea că, in perioada 1988— 
1990, prin aplicarea perseverentă â 
măsurilor cuprinse în programul de 
modernizare, se va economisi, între 
altele, o cantitate de cel puțin 100 
milioane kWh energie electrică.

Corneliu CÂRLAN 
Ion STANCIU

acesta ne-am impus pe multe piețe 
externe. Datoria noastră, a tuturor 
este să păstrăm prestigiul cîstigat. Și 
acest lucru este pe deplin posibil, to
tul depinde numai de noi. de munca 
noastră. Am stabilit un control deo
sebit de riguros pe întregul flux de 
fabricație. Am creat posibilitatea fie
cărei muncitoare să-și verifice singu
ră munca. Prin autocontrol urmărim 

să întărim răspunderea fiecărei mun
citoare față de munca sa, față de 
marca fabricii. Avem rezultate bune 
în această direcție. Peste 95 la sută 
din produsele noastre sînt compe
titive pe plan mondial, dar țintim 
și mai sus".

Ce vrea să însemne acest „țintim 
și mai sus" ? Cit de ridicată este 
ștacheta calității aici ? Răspunsul la 
aceste întrebări îl oferă activitatea 
de creație din întreprindere. în ate
lierul de creație privirea ne este 
atrasă de o multitudine de produse 
în zeci de variante coloristice. Aflăm 
că sînt colecțiile pentru sezonul pri- 
măvară-vară 1989. Mai aflăm că de 
la începutul anului și pină in pre
zent peste 85 la sută din produse au 
fost reproiectate și înnoite. Drept 
urmare, în luna septembrie au fost 
trimise spre contractare diverșilor 
parteneri străini peste 100 de modele 
și tricotaje. Vom insista puțin asu-

PENTRU RECOLTE MARI ÎN ANUL VIITOR

Insămintările de toamna-efectuate cit ma 
repede, la cel mai huo nivel agrotehnic!

însămințarea griului concentrează în aceste zile gătirea terenului, cit și la semănat, astfel incit să se
principalele mijloace din agricultură.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, 
pină in seara zilei de. 3 octombrie au fost insămin-, 
țațe cu griu 48 la sută din suprafețele prevăzute a ,se 
cultiya- în unitățile agricole de stat și cooperatiste. 
După cum se știe, in j-udețele situate in zona a Xl-a 
agricolă griul trebuia insămințat pină acum, iar in 
cele din zona I — lucrarea urmează să se incheie la 
10 octombrie. Analizind stadiul lucrărilor pe județe, 
rezultă că în cele mai multe locuri lucrările sint in- 
tîrziate. Astfel, în zona, a Ii-a, agricolă cele mai mari 
restanțe se. înregistrează în județele.. ..Alba. ..Brașov, 
Harghita, Sibiu, Mureș, iar. sub media zonei intii se 
situează . județele Teleorman, Argeș, Dolj și altele. 
Avind în vedere că timpul este foarte înaintat, iar 
suprafața de insămințat — apreciabilă, este necesar 
să fie revizuite vitezele zilnice de lucru atit la pre-

realizeze ritmuri superioare celor prevăzute in progra
mele privind desfășurarea campaniei agricole de 
toamnă.

Grăbirea însămințărilor este condiționată. în mare 
măsură, de pregătirea in avans a terenului. Pe an
samblul țării au fost, efectuate arături pe 89 la sută 
din suprafețele prevăzute a se insămința în această 
toamnă. Cele nearate sint terenuri, in majoritatea 
lor, ocupate cu diferite culturi. Prin urmare, trebuie 
strînsă cu prioritate recolta de pe terenurile destinate 
griului, creindu-se astfel front de lucru mecanizatori
lor la efectuarea arăturilor.

Am urmărit, in cadrul anchetei noastre efectuate în 
unități agricole din județele Constanța, Ialomița, Olt, 
Mureș și Timiș, modul cum se acționează în vederea 
intensificării insămînțărilor și efectuării unor lucrări 
de cea mai bună calitate.

Ritmul de lucru — inten
sificat la maximum. Avînd în 
vedere suprafețele mari care au 
rămas de insămințat, problema care 
se ridică, este sporirea ritmu
lui de lucru intr-o asemenea mă
sură incit . să se asigure depăși
rea vitezelor planificate la această 
lucrare. în mod deosebit trebuie ac
ționat în zona a Il-a agricolă, unde 
semănatul griului trebuia încheiat 
de acum. Ce se Întreprinde in a- 
cest sens in județul Mureș, județ 
situat in zona a doua de cultură ? 
Din datele oferite de direcția a- 
gricolă' rezultă că, pină in seara 
zilei de 3 octombrie, griul a fost 
insămințat pe 44 la sută din su
prafața prevăzută. Inginerul Teo
dor Ardeleanu, director cu produc
ția vegetală la direcția agricolă ju
dețeană. afirma că prin urgentarea 
recoltării și eliberării terenului de 
porumb — care a ajuns peste tot 
la maturitate —: se urmărește asi
gurarea unui larg front de lucru la 
pregătirea terenului și semănat. Lâ 
indicația. comitetului județean, de 
partid s-a stabilit un program con
cret. de ajutorare a. unităților agri
cole cu. suprafețe mari de porumb, 
atîț cu mijloace mecanice sporite, 
cit și cu' personal dirț întreprinderi 
și-, instituții" cărora Ife^au. foSt re
partizate suprafețe precis delimita
te. Acum sînt ,în judpț 10 000 hectare 
de pe '.care s-a strips recolta de pp- 
rumb și âu fost eliberate de resturi 
vegetale. întrucit o mare parte din 
suprafața cu sfeclă de zahăr ur
mează a fi îrisămirițată imediat cu 
griu, se acționează în ritm intens 
și la recoltarea acestei plante teh
nice, lucrare efectuată pe 51 la sută 
din suprafața, cultivată. S-au' great 
astfel condiții pentru impulsionarea 
arăturilor. Au fost organizate schim
buri prelungite la arat, iar benefi
ciind și de sprijinul personalului din 
unități industriale, care cunoaște 
conducerea tractorului, a fost orga
nizat și schimbul doi. Ca urmare, 
luerările s-au intensificat. In con
siliul agroindustrial Tirgu Mureș, 
unde 1 032 hectare cu griu din cele 
3 600 hectare se insămințează după 
porumb, la recoltarea acestuia lu
crează mii de oameni, reușindu-se 
ca zilnic să fie strînsă producția de 
pe aproape 150 hectare. Prin buna 
organizare a muncii, pe ansamblul 
consiliului agroindustrial s-a reușit 
ca pină la această dată să fie recol
tată 450 hectare cu porumb și 467 
hectare cu sfeclă ■ de zahăr. Ea 
această dată, in unitățile agricole de 
aici sînt pregătite pentru semănat 
400 hectare teren, iar 800 hectare sint 
arate. Acest ritm de lucru a permis 
ca in seara zilei de 3 octombrie să- 
mînța de griu să fie încorporată - în 
sol pe 1 500 hectare.

Cele mai mari suprafețe cu griu — 
aproape 1 742 000 hectare — urmează 
să fie însămințate în județele din 

:prima zonă agricolă a țării. Și aici 
termenul-limită pentru incheierea 
lucrărilor se apropie. Ca atare, este 

pră acestui aspect, subliniind făptui 
că, la ora actuală, oa urmare a creă
rii unor noi modele de tricotaje mo
derne, în- diverse variante și nuanțe 
coloristice, in funcție de solicitările 
partenerilor străini și ca rezultat al 
implementării unor t<*hnologii noi, 
de nivel mondial. în special în do
meniul imprimării, produsele între
prinderii sînt pe deplin competitive, 
ceea ce oferă garanția că și în viitor 
întreprinderea va primi un însem
nat număr de comenzi.

Specializarea fabricației oe firme 
si parteneri, calitatea ireproșabilă a 
tricotajelor, gradul ridicat de înnoire 
a produselor — iată cele trei direcții 
de acțiune principale avute în vedere 
de consiliul oamenilor muncii din în
treprindere. Realizarea sarcinilor de 
Plan deosebit de ^mobilizatoare în pe
rioada care a trecut din acest an. și 
în mod deosebit a celor de export, 
a solicitat din partea colectivului 
întreprinderii „Crinul" o mobilizare 
exemplară. Acest efort trebuie să fie 
însă susținut in continuare si de 
furnizorii de materii prime, care une
ori nu-si respectă integral obligațiile 
contractuale. Este adevărat, această 
situație se analizează săptămînal in 
comisia de export, iar reprezentanți 
ai întreprinderii se deplasează per
manent la principalii furnizori din 
tară. Cu toate acestea, si in prezent 
întreprinderea se confruntă cu pro
bleme deosebite din cauza lipsei 
firelor pe care trebuie să le livreze 
Filatura de bumbac din Gura Humo
rului, întreprinderea textilă „7 No
iembrie" din București și întreprin
derea textilă „Moldova" Botoșani. Or, 
fără fire nu se pat produce tricotaje. 
Ceea ce trebuie să-i determine pe 
furnizori să acționeze în consecință, 
Adică să-și onoreze la timp contrac
tele incheiate. ■

Gheorqhe IONIȚA 

necesar ca și în această zonă să se 
asigure toate condițiile pentru spori
rea vitezelor zilnice la pregătirea te
renului și semănat. De la început, tre
buie menționat că în unitățile agri
cole din județul Ialomița, pină la în
ceputul acestei săptămini, a fost în- 
sămințată jumătate din suprafața 
prevăzută a se cultiva cu griu. 
Această realizare este atribuită spo
ririi vitezelor zilnice de lucru. Dacă 
la începutul săptăminii trecute s-au 
realizat, în medie, 5 500 hectare pe 
zi, acum viteza zilnică la semănatul 
griului a ajuns la 7 500 hectare, față 
de 6 500 cit este prevăzută. Ca atare, 
există condiții Ca lucrările să fie fi
nalizate pină la 9—10 octombrie, așa 
cum s-a stabilit.

In avans — arăturile și 
pregătirea terenului. In iude' 
țul Olt. suprafața însămînțată cu griu 
pină in seara zilei de 3 octombrie 
reprezenta 48 la sută din cea pre
văzută in plan. Există condiții ca în 
această săptămînă să se realizeze la 
semănat viteze superioare celor pla
nificate. Și aceasta, întrucit la în
ceputul săptăminii in curs nu mai 
erau de arat decit 4 000 hectare din 
cele 144 300 hectare prevăzute a se 
insămința cu diferite culturi de 
toamnă. Cum s-a realizat acest lu
cru 7 Semnificativ este modul cum 
s-a procedat în unitățile din consi
liul agroindustrial Găneasa. S-a con
siderat că problema cea mai dificilă 
o constituie nu însămînțarea propriu- 
zisă, ci pregătirea terenului. De 
aceea, principalele forte au fost con
centrate la pregătirea terenului. Pă- 
mintul fiind uscat, arătura era bolo
vănoasă și au fost necesare trei-pa- 
tru, uneori chiar cinci discuiri pentru 
pregătirea patului germinativ. Ș-a 
arat cu 80 de tractoare, în schimburi 
prelungite, din zori și pină noaptea 
tirziu. Ș-a primit și ajutorul perso
nalului din unități industriale din 
Slatina și Balș care stăpinește mi- 
nuirea tractorului. Astfel, s-a creat 
un front de,lucru de o zi între su
prafața care primește ultimul disc 
și cea planificată pentru însămînța- 
rea cu griu de 380—400 hectare zil
nic. „In felul acesta — ne precizează 
Constantin Răchită, organizatorul de 
partid al consiliului agroindustrial 
Găneasa — sîntem siguri că ne vom 
încadra in termenul prevăzut pentru 
încheierea însămințării griului. Rea- 
lizind o bună pregătire a patului ger
minativ, cu o rezervă pentru cel 
puțin o zi, frontul de lucru pentru 
semănători este asigurat, astfel incit 
putem atinge vitezele zilnice prevă
zute".

Și în județul Constanța există con
diții ca ritmul însămințărilor să spo
rească mult. Facem această afirmație 
întrucit arăturile, practic, s-au în
cheiat. Ca atare, activitatea la se
mănat a fost intensificată mult. Re
zultate bune au obținut pină acum 
cooperatorii din Ostrov. Indepen
denta. Valu lui Traian, Cernavodă, 
Albești și Castelu. Dar și aici, ca și 
în alte unități există condiții pentru 
sporirea ritmului de lucru. „Pentru 
această toamnă, ne spunea tovarășul 
Aurelian Păncujescu, inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial Cobadin, 
atem de insămințat o suprafață de 
12 035 hectare. Pină acum am Semă
nat, conform graficelor, suprafețele 
cu răpită pentru ulei, răpită pentru 
masă-verde, secară și orz, concen- 
trin'du-s'e în prezent toate forțele la 
grip. , cultură semănată deja pe 635 
hectare".

Atenție deosebită calității 
lucrărilor. Concomitent cu inten
sificarea ritmului de lucru la semă
nat, pretutindeni cadrele de condu
cere și. specialiștii din unități au da
toria să asigure efectuarea unor lu
crări de cea mai bună calitate. Ce 
se face în această direcție în'județul 
Timiș ? Pină in seara zilei de 3 oc
tombrie, în județ griul a fost înșă- 
mințat pe numai 42 la sută din su
prafețele prevăzute. De la direcția 
agricolă sîntem informați că după ce 
vineri s-a încheiat semănatul orzu
lui. principalele mijloace mecanice 
sint concentrate acum pe terenurile 
ce vor fi cultivate cu griu și care 
însumează 157 000 hectare. Dar ca
litatea ? Urmărim cum se desfășoară 
lucrările la I.A.S. Peciu Nou, uni
tate care a obținut în acest an, în 
medie, 8 300 kg orz și 7 330 kg griu 
la hectar. „Semănatul orzului a durat 
exact 4 zile — ne spune inginerul Lu
cian Drăgan, directorul întreprinde
rii. Griul, pe care îl cultivăm pe 1 500 
hectare, îl vom insămința în perioada 
optimă și numai după culturi pre
mergătoare bune $i foarte bune". 
Intr-adevăr, așa cum aveam să con
statăm în cîmp, sămînța se punea în 
brazdă in terenuri eliberate de floa- 
rea-soarelui, soia și porumb. Toate 
cele 1 500 ha rezervate acestei cul
turi erau la data documentării eli
berate de plantele premergătoare, 
iar pe cea mai mare parte din su
prafață se executaseră arăturile și 
fertilizarea cu Îngrășăminte minera

le. Exemplul de mai sus este de 
fapt, caracteristic pentru majoritatea 
unităților agricole din Timiș, care 
s-au angajat in fața secretarului ge
neral al partidului și cu prilejul re
centei vizite efectuate în județ ca în 
anul 1989 să obțină producții medii 
de 7 000 kg orz și 6 000 kg griu la 
hectar.

Și in județul Mureș se urmărește 
efectuarea la semănat a unor lucrări 
de cea mai bună calitate. La coope
rativa agricolă Mureșeni, unitate 
care a realizat. în acest an o produc
ție medie de 6 024 kg griu la hectar, 
specialiștii au acordat o mare aten
ție amplasării judicioase a griului, 
rezervindu-se pentru această cultură 
terenurile care au fost cultivate cu 
leguminoase, porumb și sfeclă de za
hăr. Totodată, pentru îmbunătățirea 
structurii solului, majoritatea supra- 

• fețelor au fost afinate in profunzi
me, iar pe solurile acide s-au 
aplicat amendamente. Acum, la pre
gătirea terenului și semănat, specia
liștii asigură respectarea tehnologii-, 
lor stabilite. Tot așa se acționează 
și în cooperativele Sintana. Livezeni, 
Sintioana și altele din județ.

Inginerul Atanase Florescu. direc
tor general al Direcției agricole Ia
lomița, apreciază că, față de anii 
trecuți, precipitațiile căzute în ulti
ma perioadă oferă posibilitatea ca 
inșărhințarea cerealelor păioăse să 

. .fie efectuată la, niveluri superioare 
de calitate. Potrivit programului în
tocmit de comandamentul județean 
pentru agricultură,. în toate unitățile ' 
specialiștii au urmărit respectarea 
asolamentelor, iar acum veghează 
permanent la calitatea lucrărilor 
efectuate de mecanizatori. „Pe so
lele unde se insămințează după floa- 
rea-soarelui și porumb acordăm o 
atenție deosebită curățirii suprafe
țelor de resturi vegetale — afirmă 
directorul general al direcției agri
cole. La arat, printr-un control e- 
fectuat zi și noapte, se urmărește 
respectarea adîncimii prevăzute, iar 
semințele să fie incorporate uniform. 
Unităților care in 1988 au realizat 
producții mai mici le asigurăm o 
îndrumare mai atentă, ea fiind 
acordată de cei mai buni specialiști 
din cadrul direcției agricole".

In unele unități agricole din ju
dețul Olt, din lipsa precipitațiilor, 
pămîntul se lucrează greu. Totuși, 
nu se acceptă abateri de la norme
le de calitate. La cooperativa agri
colă Bîrza, inginerul Constantin 
Stoiculescu, președintele unității, 
supraveghează direct însămînțările. 
Deși pămîntul a fost, ca peste tot, 
excesiv de uscat și s-a arat cu bul
gări, acum arată uniform, mă
runții. incit se realizează o bună în
corporase a seminței. Și la cooipe- . 
rativa agricolă Piatra-Ott, unde se 
vor insămința 1 000 hectare cu griu, 
se lucra intens. Aici, după cum pre
ciza Angela Mincă, inginerul-șef al 
unității, terenul a fost pregătit în: 
avans, ceea ce a asigurat așezarea 
lui, element de cea mai mare însem
nătate pentru ca sămînța să vină 
in contact cu solul și să răsară re
pede. Sint numai citeva din ' exem
plele care demonstrează preocupările 
cadrelor de conducere și ale specia
liștilor din unitățile agricole, ale 
organelor de specialitate pentru e- 
fectuarea în această toamnă a unor 
lucrări de cea mai bună calitate.

Control permanent și efi
cient la fața locului. In iu<,etul 
Ialomița, comisiile pentru însarnfttțâ- 
rile de toamnă controlează in fie
care unitate, pe ferme, modul cum 
se respectă normele agrotehnice, 
buna funcționare a agregatelor și 
iau parte la recepția lucrărilor. După 
ce se încheie complet sola de semă
nat, se face un control atit pe direc
ția semănăturii, cit și în diagonală, 
urmărindu-se dacă semințele au fost 
încorporate la adîncimea prevăzută 
in ordinele de lucru înminate meca
nizatorilor, dacă există numărul de 
boabe germinabile stabilit la metru 
pătrat. Unde se constată deficiențe 
se iau măsuri imediate pentru refa
cerea lucrării.

Pentru a se preveni abaterile da 
la normele tehnice, în județul Timiș, 
cu prilejul controalelor efectuate 
pe teren și in unele ședințe de co
mandament, au fost criticate aspru u- 
nele întirzieri la recoltarea porum
bului și altor culturi de toamnă de 
pe solele care urmează a fi semă
nate cu griu, unele abateri de la nor
mele tehnice la pregătirea terenu
lui și alte neajunsuri constatate în 
cooperativele agricole Sînmihaiu 
Român, Stanciova, Ohaba Forgaci 
și alte unități. Prin colectivele de 
control, sprijin și îndrumare, care 
acționează in toate consiliile agroin
dustriale din județ, au fost luate 
măsuri in vederea înlăturării și pre
venirii unor asemenea fenomene și 
generalizarea experienței unităților 
fruntașe.

Redactorii și corespondenții 
„Scînteii"
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

Prin sistemul de concepte, teze și 
idei noi care și-au găsit fundamen
tarea științifică in opera teoretică și 
practică a secretarului general al 
partidului, cit și prin spiritul nou, 
revoluționar în care sint abordate 
problemele vieții economice interne 
și internaționale, prin respingerea 
hotărită a oricăror tendințe de a pri
vi doctrina economică marxistă ca 
pe o colecție de adevăruri imuabile, 
ca pe o dogmă rigidă, valabilă pri
cind și în orice condiții, prin ra
portarea permanentă și creatoare la 
condițiile concrete ale țării și ale 
fiecărei etape a construcției socia
liste, economia politică și, in gene
ral, teoria economică din țara noas
tră au beneficiat și beneficiază de 
climatul înnoitor al vieții econcmi- 
co-sociale inaugurat cu mai bine de 
două decenii in urmă. Rolul dinami-. 
zator al acestui 
climat este pro
bat de capacitatea -----------------------
partidului nostru 
de a formula râs- 1 A I
punsuri funda- /lll|g|9||/i
mentate, realiste Ft Bl 1111 fi
la numeroasele / » V J 1U / 11 
probleme de or
din principial- 
teoretic și practic- A1
organizatoric ri- V I
dicate de elabo- , ț |
rarea și infăptu- VI
irea strategiei J
procesului de e- ----------------------
dificare a noii o- 
rinduiri sociale.
Conceptele, tezele și ideile vi- 
zind etapele construcției socialiste, 
stadiile dezvoltării economico-socia- 
le, căile, formele și metodele de ur
mat au îmbogățit economia politică 
și întregul sistem al științelor eco
nomice, conducînd, totodată, la des
chiderea politicii 
noile realități și 
ționarea practicii 
liste.

în acest cadru, 
economico-social 
tr-o largă viziune dialectică și is
torică, intr-un autentic spirit uma
nist, prin analiza complexă și pro
fundă a determinațiilor lui multila
terale, a factorilor de ordin econo
mic, politic și social-um.an care con
diționează evoluția vieții 
și creșterea gradului de 
materială și spirituală.

în concepția partidului 
secretarului său general, ...__ ,
Nicolae Ceaușescu. progresul econo
mico-social este un proces bazat in 
mod hotăritor pe eforturile proprii, 
pe mobilizarea și fructificarea resur
selor proprii, dar el implică — as- 

. tăzi mai mult ca oricind — și lăr
girea colaborării și cooperării cu 
alte țări, participarea activă la di
viziunea internațională a muncii și 
la circuitul economic mondial. în 
acest cadru, o idee majoră1 amplu 
fundamentată in opera teoretică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in
cepind cu Raportul la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. și pină la expune
rile secretarului general al partidu
lui din 29 aprilie și 23 iunie a.c., o 
reprezintă necesitatea cunoașterii le
gilor obiective și a aplicării acesto
ra m strînsă concordanță cu condi-c 
țiile concrete ale dezvoltării econo-

economice spre 
cerințe, la perfec- 
construcției socia-
ideea de progres 
este abordată in-

economice 
civilizație
nostru, a 
tovarășul

României. „Este im- 
relevă Raportul pre- 

1965 la Congresul al 
activitatea lor, orga-

mico-sociale a 
perios necesar, 
zentat in iulie 
IX-lea, ca, în 
nele de conducere și planificare a
economiei să țină permanent seama 
de cerințele legilor obiective care 
acționează in societatea noastră". 
Studierea temeinică a vieții, a feno
menelor noi constituie principala ce
rință, absolut obligatorie, a unei jus
te conduceri și planificări a econo
miei. Au fost criticate pe această 
bază atit teoriile care neagă rolul 
acțiunii conșțiente de organizare și 
conducere, teorii de promovare a 
mersului de la sine, cit și tendințele 
voluntarist-subiectiviste. care sub
apreciată legile obiective, supralici- 
tmd rolul și forța factorilor subiec
tivi. Studierea și folosirea legilor 
economice obiective, ale dezvoltării

claie, care trebuie să aducă o contri
buție tot mai mare la modernizarea 
forțelor de producție. Prezintă o 
mare importanță teoretică și practi
că ideile și propunerile referitoare 
la perfecționările necesare in etapa 
actuală, in vederea participării mai 
active a organelor și organismelor 
științifice, incepind cu Comitetul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, la elaborarea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare, nu numai 
in partea de cercetare, ci in toate 
problemele dezvoltării economicâ- 
sociale.

In lumina acestor orientări este 
necesară intensificarea preocupări
lor cadrelor didactice și cercetători
lor din științele economice pentru 
ridicarea nivelului lucrărilor de cer
cetare. prin abordarea cu curaj a 
problemelor noi ridicate de dezvol-

de abordare a rolului determinant 
al forțelor de producție ; viziunea 
dinamică și coerentă despre struc
tura economiei și evoluția ei, care 
pune accentul pe dezvoltarea pu
ternică a bazei proprii de materii 
prime și energie, pe gestiunea rațio
nală a resurselor, intr-o perspectivă 
îndelungată, precum și pe valorifi
carea lor superioară, prin promova
rea mai accentuată a ramurilor și 
subramurilor de mare complexitate 
și tehnicitate ; fundamentarea ne
cesității și importantei dezvoltării
ramurilor și subramurilor purtătoare 
ale progresului tehnico-științific, 
ținind seama atit de nevoile și po
sibilitățile interne, cit și de avanta
jele încadrării in diviziunea inter
națională a muncii ; tezele 
vire la • realizarea 
nico-științifice și

Stanst-W*
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chimie, elevii clasei a Xll-a C, conduși de proLa Liceul industrial „I. L. Caragiale" din Capitală, in laboratorul de
fesoara Marilena Dobre, efectuează o oră de activități experimentate la tema „analiza elementară a compușilor 

organici" Foto : E. Dichiseanu

economico-sociale conferă politicii 
economice un fundament trainic, ști
ințific, forță de acțiune și de trans
formare a realității, capacitatea de 
a mobiliza, dinamiza și amplifica 
energiile creatoare ale poporului și 
de a înfăptui obiectivele propuse in 
fiecare etapă.

tn ultimele decenii, în teoria eco
nomică din țara noastră, o dată eu 
fundamentarea rolului hotăritor al 
industrializării țării, al dezvoltării' și 
modernizării industriei, care asigură 
atragerea in circuitul economic și 
valorificarea superioară a resur
selor, transformarea structurii pro
ducției materiale și schimbarea 
locului țării in diviziunea inter
națională a muncii, a avut loc 
reconsiderarea locului ocupat de 
agricultură în sistemul reproducției 
sociale și au fost, adoptate programe 
și măsuri pentru modernizarea aces
tei ramuri.

în acest cadru, critica viziunii li
mitative, care, în trecut, reducea 
conținutul revoluției agrare la re
structurarea relațiilor de producție 
la sate, a fost însoțită, in opera 
secretarului general al partidului 
nostru, de formularea și fundamen
tarea amplă a conceptului de nouă 
revoluție agrară, ca proces complex 
care privește baza tehnico-materia- 
lă. producția și eficiența economică, 
formele de organizare și relațiile 
sociale, modul de gîndire și acțiune 
al celor ocupați in această ramură.

în condițiile afirmării cu putere a 
revoluției tehnico-științifice. to
varășul Nicolae Ceaușescu a funda
mentat tezele de mare importanță și 
perspectivă potrivit cărora -știința și " ' tuale. 
invățămintul constituie factori de 
bază ai edificării noii orînduiri so-

tarea economico-socială și de evo
luțiile' din economia mondială. Șe 
impune ca noul rol al științei și în- 
vățămîntului să se . reflecte mai 
pregnant in preocuparea pentru ri
dicarea nivelului de pregătire tehni- 
co-științifică și culturală al tutuțor 
specialiștilor.

Un rol esențial in acest sens re
vine perfecționării predării econo
miei politice, prin incorporarea' or
ganică a tezelor și ideilor din docu
mentele de partid, prin regindirea 
raportului dintre expunerea și ana
liza problemelor predate, prin crește
rea locului acordat argumentației 
teoretico-ideologioe și relevării sem
nificațiilor politice, a raporturilor de 
condiționare reciprocă a proceselor 
și fenomenelor, prin perfecționarea 
sistemului conceptual in concordanță 
cu transformările actuale și de per
spectivă care au loc in econbtriia 
noastră și in, lume.

Cu vigoarea științifică ce li. ește 
proprie, cu clarviziune și cutezanță 
politică, secretarul general al parti
dului a evidențiat noi căi și mijloa
ce de întărire a proprietății socia
liste. in condițiile perfecționării 
conducerii economiei, prin creșterea 
rolului planului național unic de dez
voltare economico-socială. în strînsă 
corelare cu afirmarea consecventă a 
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare, cu participarea largă și 
nemijlocită a oamenilor muncii la 
elaborarea și înfăptuirea planului 
național unic, în calitatea lor de 
proprietari, producători și benefi
ciari ai valorilor materiale și spirt-.

O deosebită 
practică au în

valoare teoretică și 
acest sens noul mod

Valori noi care îmbogățesc străvechiul
tezaur al artei populare

Linia dreaptă a 
ce leagă Brașovul 
nind in cale nici 
bate fără ocolișuri cimpia mănoasă 
dintre Munții Brețcului și cei ai Bo
bocului. în această depresiune, brăz
dată de cursul agitat al Riului Ne
gru, pe versantul estic al Munților 
Bodocului, se intinde una din cele 
mai însemnate localități rurale ale 
județultii Covasna, dacă nu cea mai 
mare ca număr de locuitori, dar cea 
mai puternică din punct de vedere 
economic. Mulți cunosc Cernatuf ca 
cea mai mare producătoare de car
tofi din țară, dar 'tot atit este de ves
tită și în cultura sfeclei de zahăr, a 
cerealelor păioase sau in zootehnie, 
pentru care cooperativa agricolă de 
producție din localitate a fost de 
mai multe ori răsplătită cu Înalta 
distincții.

Viața spirituală a Cernatuluj se 
ridică la nivelul activităților econo- 
mico-productive care au adus locui
torilor atitea satisfacții materiale și 
morale. Din curtea secției cu profil 
etnografic, din Cernat, a muzeului 
județean se văd piscurile semețe ale 
IWunților Bodoc. Peisajul pitoresc al 
unei grădini cu vegetație luxuriantă, 
îmbogățit ou lucrări de artă popu
lară și cu o colecție originală de 
mașini și utilaje folosite in trecut in 
cultivarea pămîntului, a servit drept 
cadru pentru instalarea a zeci și 
zeci de barăci in care, timp de 15 
zile, au locuit meșteri populari ve- 
niti din județele Arad, Bihor. Bra- 
ȘgWț-Hunedoara, Maramureș, Mureș, 
Sălaj, Vrancea, din municipiul Bucu
rești și, bineînțeles, din județul gaz
dă. Covasna. Tabăra de sculptură, 
organizată pe principiile autogospo- 
dăririi. a unit tineri și virstnici, de- 
la 11 pină la 71 de ani. toți dornici 
să cunoască cit mai multe amănunte 
despre arta populară locală, despre 
motivele decorative ce fac ca obiec
tele plăsmuite de miinile îndemâna
tice ale creatorilor de frumos din 
diferite zone, precum cele ale întor
suri! Buzăului. Baraoltului. Aradului 
și a Cernatului, să incinte ochiul și să 
înnobileze sufletul. Principalii ani
matori ai taberei de sculptură popu
lară de la Cernat au fost frații 
Hasman — Pavel, Iosif și Lajos.

— S-a lucrat foarte mult — ne 
mărturisea Pavel Hasman — de 'di
mineață, de la ora 6, pină seara, la 
10. Dar nimeni nu s-a plictisit și nu 
s-a simțit obosit, toți doreau ca o- 
biectele ce vor intra în patrimoniul 
secției muzeale să fie piese care să 
amintească cu cinste de numele sem
natarului. Am fost foarte mult aju
tați de organele județene și locale 
de partid prin crearea celor mai fa
vorabile condiții de muncă, fapt ce 
se reflectă și in ținuta artistică a 
obiectelor ce îmbogățesc, colecția 
secției noastre. De aceea, tabăra 
sculptorilor, pe lingă faptul că s-a 
constituit intr-un armonios colectiv 
format din aproape 90 de meșteri 
populari de toate virstele, a însem
nat si legarea unor prietenii, un util 
schimb de experiență. Aici au în
vățat cum se dăltuiește lemnul, cum 
această materie primă se transformă 
in obiecte de autentică artă elevii 
Csongor Mathe, mezinul taberei, 
care abia terminase clasa I. Adrian 
Dumitru. Octavian Crețu sau Zoltan 
Nagyolah. Au invățat de la meșteri

drumului national 
de Bacău, neintil- 
un obstacol, stră-

cu o vastă experiență îp materie, ca 
Iosif Ferencz din Hunedoara, m 
virstă de 71 de ani, de la Constan
tin Baciu, Alexandru Gajdo. Nicolae 
Moldovan sau

Aceasta este cea de-a IX-a ediție 
a taberei de 
populari ■— ne 
nuare interlocutorul — dar în am
ploare, însuflețire și spirit creator 
cred că se situează 
Este ediția în care 
al muncii înfrățite 
avut drept rezultat 
btecte de o rară 
aceea dorim ca tabăra de sculptură 
populară să devină o permanență, 
ca amintirea celor care azi du creat 
să fie întipărită in dantelele din 
lemn, iar cei care acum deslușesc 
tainele cioplitului să ducă mai de
parte meșteșugul sporirii caratelor 
lemnului. Miile de obiecte care s-au 
adunat pină acum : stâlpi sculptați, 
porți decorative, elemente- ornamen
tale pentru pridvoare, garduri, grinzi 
interioare, ntobiliere rustice sculpta
te sau pictate și alte ornamente 
specifice interioarelor caselor țără
nești aduc elemente specifice locu
lui de proveniență a creatorului. De 
aceea, bogata colecție a secției mu
zeale din Cernat, chiar datorită ta
berei de vară a creatorilor populari, 
întrunește diferite stiluri și elemen
te ornamentale specifice celor mai 
diverse zone folclorice ale țării.

Tabăra de sculptură populară din 
Cernat s-a transformat de mult in
tr-un centru de perfecționare a cu
noștințelor de specialitate, cadru 
prielnic pentru schimbul de expe
riență. pentru perpetuarea valorilor 
noastre populare, care îmbină fru
mosul cu ingeniozitatea și utilul. în 
orele de răgaz, specialiști in etno
grafie și folclor au prezentat expu
neri pe teme ca : motive ornamen-

Andrei Moldovan.
creație a meșterilor 
mărturisea in conti-

pe primul loc. 
limbajul comun 
și al creației a 
peste 200 de o- 
frumusete. De

tale in aria populară, tehnici și mij
loace folosite in sculptura populară, 
construcțiile populare și elementele 
ce pot fi valorificate în arhitectura 
modernă. De un deosebit succes 
s-a bucurat iritilnirea particinan- 
tilor la tabăra de sculptură cu 
creatoarea de artă populară Tilda 
Simon, in virstă de 83 de ani. care 
și acum, cu deosebită măiestrie, dă 
forme diferite lutului ce exprimă 
noblețea sufletească a țăranului, pa
siunea lui pentru frumos, pentru 
muncă, pentru tot ce poate fi de fo
los semenilor săi.

Așa cum sintem informați de fra
ții Hasman, secția din Cernat a mu
zeului județean din Sfintu Gheorglie 
iși îndreaptă activitățile în tț-ei prin
cipale direcții : tabăra de creație a 
meșterilor populari, tabăra coregra
fică la care participă un mare nu
măr de instructori șl dansatori, ce 
studiază această latură a valorilor 
populare, și șezătorile din perioada 
de iarnă, care au devenit adevărate 
prilejuri de creație a unor autentice 
lucrări de țesături și cusături popu
lare. După terminarea lucrărilor 
cimpului și pină la începerea lor. 
săptăminal. in atelierele de creație 
ale secției muzeale din Cernat, zeci 
de pasionate pentru țesături și cusă
turi populare se intrunesc in serile 
lungi de iarnă pentru a se îngriji 
de perpetuarea elementelor populare 
ce impodobesc interioarele locuințe
lor țărănești, pentru a transmite ti
nerelor fete tot ce au moștenit și ele 
de la bunicele și străbunicele lor.

întreaga activitate a unei mici, dar 
prestigioase instituții cultural-educa
tive este leagănul folclorului nou, dar 
și un 
creat 
vechi

cu pri- 
noii revoluții teh- 
la lărgirea1 capaci
tății naționale 
de a asimila si 
de a genera pro
gresul tehnic și 
științific ; am
plasarea râtiona- 
lă'a . forțelor de 
producție pe te
ritoriul țării, prin 
analiza si luarea 

Tn,- seamă .atit a 
criteriilor de or
din economic, cit 
și, a celor de or
din social-ppli- 
tic. ca factor ho- 
tăritor al, ga
rantării dreptu

lui la muncă și al participării la re
zultatele creșterii economice a tutu
ror zonelor și localităților, a tuturor 
oamenilor muncii.

Unor asemenea cerințe nu le poa
te răspunde decit o economie puter
nic dezvoltată, modernă prin, toate 
componentele sale — aparat de pro
ducție. structură a producției socia
le. nivel al productivității muncii și 
calității produselor, metodele de or
ganizare și, gestiune — care să îm
bine intr-un tot armonios, eclnll- 
braț, o industrie , puternică. și de 
inaltă tehnicitate, o' agricultură in
tensivă și, de înalt' randament, con
strucțiile și celelalte sectoare, un 
puternic aparat tehnico-științifie, un 
comerț exterior dezvoltat și eficient.

în condițiile actuale, cind trăsă
tura fundamentală a procesului de 
dezvoltare eConomico-socială o re
prezintă accentuarea laturilor calita
tive și sporirea contribuției factori
lor intensivi.. , problemele creșterii 
eficienței economice au însemnătate 
hotăritoare. Pe baza analizei profun
de și multilaterale a potențialului 
material și tehniCo-științific creat in 
anii socialismului, a limitelor și re
stricțiilor reproducției socialiste de 
tip extensiv, care antrenează o 
creștere mare a cerințelor și con
sumului de resurse. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat o stra
tegie unitară și de lungă perspectivă 
cu privire la creșterea eficienței 
economice. Astfel, creșterea eficien
tei economice — atit la nivelul eco
nomiei naționale, cit și Ia nivelul 
fiecărei ramuri, subramuri și unități 
economico-sociale — constituie fac
torul de bază al dinamismului eco
nomiei naționale, soluția de fond și 
de durată a problemelor complexe 
implicate de trecerea României la 
un stadiu nou, superior de dez
voltare și de înfăptuire a obiec
tivelor . de ordin social corespun
zătoare. Programele speciale,, am
ple și- complexe, adoptate, pentru 
creșterea mai rapidă a productivită
ții muncii, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al ; produselor, reducerea 
consumurilor de materii . pițlme; ma
teriale și energie și creșterea gra
dului de valorificare a acestora, 
precum și pentru sporirea eficienței 
folosirii fondurilor fixe, și, în gene
ral. a tuturor fondurilor unităților 
economice, dau expresie in plan ac
ționai strategiei fundamentale de 
secretarul general al partidului și 
fac corp corhun. cu. cele care vizea
ză accentuarea procesului de moder
nizare a producției1 și perfecționarea 
organizării și normării muncii, prin 
aplicarea largă a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Prof. univ. dr. 
Gheorqhe CREȚOIU

ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR

Sub imperativul calității și eficienței
Liceul de matematicâ-fizică din 

municipiul Zalău, în care învață pes
te 1 200 de elevi, esțe una dintre in
stituțiile școlare de referință ale ju
dețului Sălaj, unitate de învățămint 
cu vechi tradiții (are aproape 3 se
cole și jumătate). care a dat si dă. 
an de an.' promoții de elevi bine pre
gătiți. rezultatele , obținute aici fiind 
o Consecință firească a competenței 
profesionale, seriozității si dăruirii 
dovedite de colectivul de cadre di
dactice cafe asigură instruirea, edu
carea si formarea tinerei generații.

Procentajele privind integrarea so- 
cioprofesionalâ a absolvenților de 
aici, profnovabiliiatea in invățămin- 
tul superior, nenumăratele premii și 
mențiuni obținute la diverse con
cursuri școlare, olimpiade, prezența 
unor elevi in loturile naționale de 
matematică, performanțele obținute 
și participarea activă a elevilor li
ceului la propunerea sau rezolvarea 
a numeroase probleme din gazetele 
de specialitate se constituie intr-o 
foarte serioasă carte de vizită, care se 
cere onorată in continuare la un nivel 
superior. Iată de ce și dialogul cu 
prof, constantin Cobirzan, directorul 
liceului, l-am abordat din perspec
tiva exigentelor actuale si de viitor 
privind realizarea- unui proces in
structiv de inaltă calitate.

— Ce au întreprins organizația de 
partid, conducerea școlii pentru a 
asigura o nouă calitate în pregă
tirea științifică a elevilor ?

— Din unghiul de vedere la care 
vă referiți, două sint coordonatele 
esențiale ale preocupărilor colectivu
lui de cadre didactice din acest liceu, 
ne spunea interlocutorul nostru,. Și 
anume asigurarea unei baze ma
teriale didactice corespunzătoare ce
rințelor etapei pe care o parcurgem 
și realizarea unui sistem unitar prin 
care se introduce noul in predarea 
cunoștințelor si însușirea lor de către 
elevi. Acestea nu sint privite ca un 
scop in sine, nu latura spectaculară 
ne interesează, ci calitatea si efi
cienta. Pentru a Îndeplini acest 
obiectiv — prin rigoare metodică, ți
nută științifică — am acționat de așa 
manieră incit debutul noului an 
învățămint să st? producă sub 
mal bune auspicii sub toate aspec
tele. incepind cu dezvoltarea și mo
dernizarea bazei didactice.

Că asa stau lucrurile, ne relevă 
imaginea oelor 7 laboratoare (4 de fi
zică. 2 de chimie. 1 de biologie), 
cabinetele tehnice de specialitate, să
lile specializate pentru predarea lim
bilor moderne, cabinetele de științe 
sociale, geografie etc. Cele 12 ateliere ' 
de practică productivă au fost com
plet renovate și reorganizate în vară, 
dotate si modernizate cu sprijinul 
electiv al unității patronatoare. în
treprinderea de. conductori electricii 
emailați. Așa cum se prezintă, ate
lierele asigură din start o temeinică 
instruire practic-aplicativă in dome
niul mecanicii șl electrotehnicii. Ni
mic nu pare a fi făcut sub semnul 
provizoratului. Profesorii de fizică 
loan Opriș și Doinita Mihalcea ne-au 
vorbit pe larg despre gradul de do
tare si posibilitățile multiple pe care 
Ie oferă laboratoarele de fizică reali-

zării unui proces instructiv-formativ. 
bogat in conținut. Am înțeles că pui 
fi făcute in condiții de calitate 
toate experiențele prevăzute de pro
grama școlară, pe de o parte, iar pe 
de alta, laboratoarele oferă tuturor 
elevilor, membrilor cercurilor de fizi
că posibilitatea efectuării undr lu
crări practice, unele dintre ele fiind 
apreciate la nivel național. Conclu
dent ni se pare și faptul că baza 
materială, mijloacele didactice permit 
studierea unor fenomene din tehni
ca de virf. Parte din operațiile de . 
întreținere »i reparații a truselor si 
aparatelor din dotare sint efectuate 
de elevi, ca să nu mai vorbim că 
tot ei. sub directa îndrumare.. și co
ordonare a profesorilor si a ingineri
lor, realizează mijloace tehnice de 
învățămint. Adăugind la toate aces
tea elaborarea unor lucrări cu carac-

Însemnări din județul 
Sălaj

ter științific, referate și comunicări 
prezentate la diferite simpozioane, 
avem si mai clar conturată imaginea 
despre nivelul de Instruire teoreti
că si practică a elevilor, despre in
tegrarea lor tot mai activă în 
producție și cercetare, idee subli
niată pregnant de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al par-tidului, și în cuvintarea 
rostită la Timișoara cu prilejul des
chiderii noului an de învățămint.

La Liceu) industrial nr. 3, cu pro
fil principal de chimie industrială, 
unul dintre liceele noi, moderne din 
municipiul Zalău, beneficiind de o 
puternică bază materială didactică, 
stăm de vorbă cu prof. Eugen Cri- 
han. director adjunct, pe tema pre
dării științelor sociale. Cabinetul de 
economie politică Și politica econo
mică a partidului este organizat din ■ 
perspectiva 
forma unui 
cu o largă 
dezbateri.

— Pregătim forța de muncă nece
sară In primul rind întreprinderii de 
anvelope din municipiul Zalău, ne 
spune directorul adjunct. Avem per
manent in vedere faptul că tinerii 
aceștia sînt muncitorii de inline, că 
Instalațiile, dotările moderne din uni
tățile industriale, vor fi minuite de 
ei. E un lucru foarte important să le 
formăm si dezvoltăm răspunderea, 
atitudinea înaintată față de muncă, 
însușirea temeinică și corectă a unor 
noțiuni, cunoștințe legate de produc
tivitatea muncii, spre exemplu, chel
tuieli materiale, preț de cost etc. 
este un obiectiv principal asupra că
ruia stăruim, avînd in vedere că ei 
se vor inttlni nemijlocit cu toate 
acestea in procesul de producție. 
Este una din direcțiile de bază ale 
acțiunii scolii pentru integrarea so- 
cioprofesională a viitorilor absol
venți. Accentuăm. în tot ceea ce fa
cem, latura formativă, vizăm reali
zarea unei conștiințe economice ți

desfășurării lecțiilor sub 
dialog activ, permanent, 
participare a elevilor la

social-politice moderne, așa cum n« 
cere secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un 
principiu metodologic fundamental 11 
constituie integrarea organică a do
cumentelor de partid in procesul de 
instruire, in cadrul, lecțiilor de ști
ințe sociale. Aria dialogului, a dezba
terilor se extinde apoi in cadrul ce
lor trei cercuri (de economie poli
tică și politica economică a partidu
lui. de filozofie, de istorie).: aici 
mergindu-se uneori piftă la nuanțe 
și chestiuni de amănunt, urmărind 
să ie trezim elevilor interesul pentru 
lectura in acest domeniu. Unii elevi 
au elaborat lucrări cu caracter .știin
țific, deosebit de interesante, pe baza 
unor analize efectuate in cadrul în
treprinderii patronatoare.

„Costul de producție și rentabilita
tea" — nu facem altceva decît să 
transcriem titlul unei lucrări mult 
apreciate. Iată deci că elevii mani
festă curiozitate, interes și pasiune 
atunci cind se lucrează cu ei cu pri
cepere si dăruire. Pentru buna desf 
fisurare a lecțiilor au fost reorgani
zate cabinetele de filozofie și istorie, 
actualizate planșele, graficele. Unele 
lucruri mal sint de finisat, dar im
portant rămine un aspect : ceea c« 
se face se face bine........  ■ .

Și Liceul agroindustrial din Crasna 
și-a primit elevii așa cum se cuvine, 
pregătit minuțios pentru inoeputul 
de an școlar.

— Ce noutăți le oferă actualul an 
de învățămint celor 600 de 
pe care-i aveți, prin prisma 
didactice ?.

— Noutăți li se, oferă atit 
lor zootehniști. horticultori._ __
mecanicilor agricoli ; 3 laboratoare 
modernizate (de chimie, fizică și bio
logie), cabinete și săli specializate, a 
căror dotare a fost completată in 
această vară, si 3 noi cabinete teh
nice : unul de agrotehnică, unul de 
tractoare și altul de mașini agricole, 
ne spune Ana Lut?a. <jitecturlfl liceu
lui. Imediat după' deschiderea anului 
de învățămint. in spiritul cuviptării 
de la Timișoara a secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. organizația., de 
partid, conducerea școlii. întreg per
sonalul didactic și-au revăzut planifi
carea muncii din perspectiva unor 
exigente superioare, cu deosebire in 
ceea ce privește integrarea procesu
lui Instructiv cu producția.

— ...Am văzut niște elevi oare ml* 
nuiau tractoarele in cimp, erau la 
practică ?

— Sint cei din ultimii ani de Ia 
școala profesională. Participă efec
tiv la lucrările din actuala campanie.

Am vizitat laboratoarele, sălile de 
specialitate, atelierele de practică, 
cele de reparatii. mașini-agi'icole. 
cabinetele tehnice : toate expriină un 
real spirit gospodăresc, grija deose
bită pentru asigurarea unei baze di
dactice corespunzătoare realizării 
unei instruiri teoretice și practice 
de inaltă ținută științifică, eficiente 
a elevilor.

elevi, 
bazei

vlitori- 
cii și

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii

autentic păstrător a tot ce s-a 
frumos și durabil pe aceste 
meleaguri românești.

Constantin TIMARU

Centrul municipal de creație și cultură „Cintarea României" al sindicatelor 
din Alba lulia Foto : E. Dichiseanu

De unde vine atracția 
publicului pentru fiecare 
premieră cu „un nou film 
pe teme contemporane" ? 
De la ceea ce estetica nu
mește efectul de recunoaș
tere a problemelor de via
ță curente, a peisajului fa
miliar. a comportamentu
lui zilnic, a psihologiilor 
obișnuite ori redescoperi
te, intr-o lumină nouă, 
surprinzătoare ; a multor 
situații — ades neprevăzu
te, derutante — ce pot 
surveni in relațiile noastre 
de muncă ori de familie in 
iureșul cotidian al existen
ței moderne, cu ritmurile 
ei creatoare de noi afir
mări și intruntâri. tensi
uni, conflicte cu care ne 
confruntăm in realitate, 
dar ne intilnim mai rar in 
film. Sigur că și explora
rea artistică a mediilor in
solite atrage publicul, ea 
corespunzind altui „set de 
nevoi" — cum le numesc 
sociologii — precum ne
voia de varietate, aventu
ră, compensație, ele soiici- 
tind cerințe specifice față 
de genurile respective. Dar 
pentru povestirile timpu
lui prezent (drame senti
mentale, ciocniri de fami
lie, comedii lirice) desfă
șurate în ambianțe cotidie
ne, bine cunoscute, condi
ția primă devine firescul. 
Firescul ca treaptă către 
emoția artistică obținută 
prin autenticitatea situa
țiilor dramatice, a medii
lor, a tipologiilor, verosi
militatea caracterelor, a 
înfruntărilor, a replicilor. 
Așa se explică uneori suc
cese 
pentru 
unele 
fără mari ambiții, artistice, 
dar capabile să asigure, 
din pornire, o anume stare 
de încredere în acțiunea 
de pe ecran, o participare 
afectivă a spectatorului, a- 
sigurindu-I un anumit con
fort spiritual. Dacă 
aminti decit mari 
de public, ca 
Story", „Un bărbat i 
meie",. „Kramer 
Kramer" șl — din i 
ția noastră 
clarație de dragoste"

„Liceenii" ; ori, mai Înain
te, comedii ca „Buletin de 
București" sau „Toamna 
bobocilor", firescul perso
najelor, familiaritatea re- 
plicifbr ne făceau să mai 
trecem cu vederea lipsa de 
profunzime a unor psiho
logii, lipsa de originalitate 
a situațiilor sau unele re
zolvări pripite, în „alb" ori 
„negru" (cind nu prea co
lor spre final).

Se intimplă și dimpotri
vă, ca realizări mai pre-' 
tențioase, dar insuficient 
de atente la detaliul de

matografului asupra rea
lității cotidiene, narațiu
nile ce tatonează procese 
complicate sociopsihologi-. 
gice, în curs de desfășura
re, urmind traiectorii une
ori neprevăzute, derutante. 
Și aici, din păcate, încer- - 
cările sint mai timide, re
zultatele artistice nu întot
deauna spectaculoase. Dar 
merită, de bună seamă, 
consemnate tocmai pentru 
tatonările, pentru ineditul 
propus.1 O poveste de dra
goste desfășurată nu „pe 
fundalul". ci chiar in

pună într-o lumină prea 
crudă, dezavantajarea, re
lația psihologică — repet, 
puțin obișnuită in povesti
rile noastre pe peliculă, 
dar tot mai des intîlnită in 
existența constructorilor 
moderni, tmbinind o frec
ventă rivalitate — doi băr
bați iubesc, aceeași femeie, 
de aici și o rivalitate pro
fesională ce tinde să de
natureze adevărul asupra 
unei descoperiri geologice 
importante — povestea 
solid, construită , dramatic 
a ..Vulcanului stins" avan-

Firesc și autenticitate
în filmul pe teme actuale

(neașteptate chiar 
producători) cu 

pelicule aparent

n-am 
succese 

„Love 
și o fe- 

contra 
produc- 

liricele „De
și

viață (scenografic : ca, de 
pildă, un decor idealizat ; 
sau scenaristic: o replică 
mai retorică, declarativă, 
amplificată de emfaza ges
tului), să îl irite pe spec
tator pină 
să refuze 
Să devină 
tenticitate 
amănunt — criteriul valo
ric absolut în judecarea 
filmului cu acțiunea pre
zentă ? în bătălia pentru 
un realism cit mai pro
fund, și de esență, nu doar 
de ambianță, detaliu, fil
mul românesc iși cîștigă, 
pas cu pas, poziții impor
tante, ajungînd, mai ales 
prin ecranizări după-opere 
care au parcurs deja „de
frișarea" umanului in toa
tă adincimea, complexita
tea sa. la valori de referin
ță internațională. Dar, in 
această direcție, jumătate 
din „lucrarea" asupra psi- 
hologiilor individuale ori 
de grup, a atmosferei-eta- 
lon pentru anumite cate
gorii sociale — aparține 
literaturii. Mai dificilă e 
defrișarea pe cont propriu, 
demersul original al cine-

într-atit incit 
Întregul artistic, 
oare această au- 
— chiar cea de

miezul unei magnifice 
construcții contemporane, 
foarte solicitante — ca 
metroul, de pildă — ascul
tă și ea in viață (deci 
obligatoriu și in cinema) 
și de alte legi, suspens-uri, 
decît clasica dilemă a fe
meii ce așteaptă, ori nu 
așteaptă, cu termosul cald, 
întoarcerea meșterului Ma- 
nole din schimbul doi. 
Poate exista și o aseme
nea scenă, dar numai se- 
cundind un proces conflic- 
tual cu mult mai de an
vergură. Ceea ce. s-a și în- 
timplat : „Cale liberă" 
căuta un drum (nedus pină 
la capăt, dar căuta ceva 
insolit) către o altfel de 
relație bărbat-temeie, dez
văluind un echilibru fragil 
ai orgoliilor profesionale 
intrate in contradicție 
cele sentimentale, 
tul încordat între 
îndrăgostiți crea 
mai noi ecranului, 
cereau. tratate cu subtilita
te psihologică, pentru a nu 
părea artificiale. Aici,
tocmai naturalețea am
bianței (realizată tn stil
cvasidocumentar) risca să

cu
Rapor- 

cei doi 
situații 
care se

sa ieleea necesității unei 
priviri mai complexe asu
pra personajelor, .reușind 
o luminare a lor din mul
tiple unghiuri. O prezen
tare cinematografică mai 
originală, mozaicalâ, pe 
formula „audiatur et alter 
pars", sau „acordați cir
cumstanțe atenuante" ca
zurilor aduse în discuție 
— fiecare' univers uman 
fiind un mecanism com
plicat, ce trebuie „demon
tat" artistic cu răbdare, a- 
tenție analitică. Relații 
intilnite in ' jur. uneori 
conflictuale, ca cele dintre 
părinți șl copii — și nu 
numai pe linia cunoscutei 
opoziții a generației .virst- 
nice față de libera alegere 
matrimonială a 
dar și ca numeroase 
judecăți 
cultural 
relațiile 
familie, 
pete la 
tat cu firesc tocmai 
rescul unor atare raporturi 
creatoare de tensiuni. Dar 
tema propusă nu atingea 
în film și anvergura dra
matică așteptată, nu avea

tifierilor, 
pre- 

de ordin social, 
ivite, ce pot altera 

normale dintr-o 
propunea „Un oas- 
cină“ căci era tra- 

nefl-

proporțiile — cu consecin
țe uneori dureroase pentru 
ambele generații — la care 
pot duce in realitate atare 
Înfruntări de atitudini. 
Mai gradată, tensionată ar
tistic, beneficiind și de 
ci'țiva interpreți (printre, 
care și un talentat copil) 
recunoscuți pentru marea, 
lor naturalețe, spontanei
tate, este cea mai nouă 
realizare a studiourilor 
noastre, „Nelu". Drama u- 
nui copil cu părinți des- 
părțiți, care găsește la o 
școală anume căldura fa
milială ce-i lipsește, este 
tratată intr-o sensibilă 
cheie emoțională.

Tot un debut recent adu
ce in discuție o altă expe
riență artistică legată. de 
fiitnui pe teme contempo
rane. „Niște băieți . gro- 
zavi" se baza pe o for
mula dramaturgies nu ne- ; 
apărat nouă (ea mai .fuse
se folosită in „Mijlocaș 1a 
deschidere"), ciar eficace . 
ca obținere a unei senzații’ 
mai acute de autenticitate. 
Și aceasta — printr*un 
conflict mai spontan, par
că iscat și desfășurat de la 
sine, pe parcurs — de aici 
o anume surpriză — cu 
relații de muncă și viață 
cind destinse, degajate, — 
in echipa de tineri tracto
riști — cind tensionată, 

. dar ca pe cimp. nu „ca la 
cinema". O anume ironie, 
autoironie.de bună calitate 
sporeau farmecul, căldura, 
culoarea povestirii. Dar 
oare au ele calități sufi
ciente pentru a asigura o 
cotă artistică, inaltă filmu
lui pe teme contempora
ne ? Oare nu lipsesc aici 
tocmai anvergura, zborul 
ideii, fiorul marilor adevă
ruri ale vremii, ce asigură 
perenitatea operei ?

Dar. desigur, pină a a- 
tinge aceste înălțimi, de
mersurile amintite sint 
necesare, vitale chiar, pen
tru o cinematografie care 
Iși caută cu tenacitate pro
filul, originalitatea crea
toare pe terenul cel mai 
greu de străbătut, cel al 
filmului ca oglindă a so
cietății contemporane.

Alice MĂNOIU
______________

autoironie.de
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SCRISORI SOSITE LA REDACȚIE

Condamnăm încălcarea principiilor
și normelor bunei vecinătăți

In legăturâ cu unele poziții și atitudini ten
dențioase, denigratoare, antiromânești ce au 
avut loc în ultimul timp în Ungaria, la redacția 
Ziarului „Scînteia" au sosit scrisori ale oame
nilor muncii, prin care aceștia își exprimă 
indignarea și condamnă aceste manifestări.

Răspunzînd solicitării lor îndreptățite de a 
le face larg cunoscute opiniile, dorinței de a 
da glas și pe această cale adeziunii depline 
la politica internă și externă a partidului și 
statului nostru, începînd cu numărul de azi, 
dăm publicității o parte din scrisorile primite.

împotriva
O discuție mai lungă pe care 

am avut-o cu cîțiva dintre tova
rășii mei și gindurile care mă fră- 
mîntă de atunci mă fac să vă scriu 
cu rugămintea respectuoasă să pu
blicați această scrisoare. în ziarul 
nostru, „Scînteia“. Despre ce este 
vorba 1 Pe scurt :

Noi, toți locuitorii Aradului, și 
români, și maghiari, ne-am bucu
rat foarte mult cind am aflat re
zultatele întîlnirii care a avut, loc 
în orașul nostru între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kăroly Grosz 
și am crezut că, gata, s-a închis 
un capitol din istoria relațiilor 
româno-ungare și că, în sfîrșit, 
vecinii noștri sînt hotărîți să facă 
ordine în propria lor casă și să nu 
mai lase diferite elemente anti
românești și antisocialiste să ne 
ponegrească la radioteleviziune si 
in presă. Ne-am zis cu toții, tova
rășii de muncă, prietenii, rudele 
cu care am stat de vorbă, st 
români, și maghiari, că lucrurile 
au intrat în normal și ne-am 
bucurat.

Numai că părerea noastră de 
bine a ținut puțin. Nu înțelegem 
ce se intîmplă la Budapesta. Dis
cuția despre care am vorbit la 
început a avut loc în legătură cu 
faptul că o personalitate din con
ducerea de partid a vorbit Ia ra
dio pe un ton inadmisibil și 
cu termeni inadmisibili despre po-

„Teorii" din lada de vechituri 
a istoriei

Dintre legile scrise și nescrise 
ale bunei vecinătăți nu poate lipsi 
cea a respectului reciproc. Nu poți 
fi un bun vecin cînd te amesteci 
în ograda celui de alături, cînd îți 
arogi dreptul de a da sfaturi cum 
să-și orînduiască el munca, viața 
și traiul. După cum. de asemenea, 
nu te poți numi bun vecin dacă, 
înainte de a-ți cunoaște vecinul, de 
a-1 vizita, începi să faci diferite 
afirmații necontrolate despre cel 
din casa de alături.

Sînt lucruri elementare, de bun 
simt, și pentru aceasta nu trebuie, 
de pildă, o înaltă cultură politică. 
Dar se pare că unii oameni politici 
din tara vecină — pe care o dorim 
întotdeauna prietenă — exact acest 
lucru elementar nu-1 înțeleg. Altfel 
nu se pot explica unele declarații 
și afirmații lipsite de răspundere, 
care, la cea mai sumară judecată 
își arată nocivitatea, lipsa de rea
lism si bună-credintă.

Aceste considerații mi-au fost 
impuse de pozițiile — le-aș spune 
incalificabile — ale unor cercuri 
din Ungaria, ale unor oameni cu 
răspunderi în statul vecin — expri- 
mind, nu e greu de înțeles, nu doar 
opinii strict personale. Ceea ce 
fac aceștia nu face un om 
care are sentimentul respectului, 
pentru vecin, și anume : por
nind de la denaturarea realită
ților românești, au început să 
ne dea sfaturi cum să ne orinduim 
viața în casa noastră, să lanseze 
aprecieri și „teorii" diametral 
opuse normelor de relații între 
popoare suverane, independente, 
care știu ce înseamnă să se 
pretuiască și să se respecte cu 
adevărat.

Ca cetățean al României socialis
te. de naționalitate maghiară, 
doresc să le spun tuturor celor care 
vorbesc și acționează împotriva 
adevărului : este foarte periculos 
ca, ignorind cu bună știință reali
tățile, să te erijezi în apărător 
al drepturilor populației maghia
re din România, să dai „sfa
turi" sau, pur și simplu, să 
îndemni populația maghiară din 
România la dezbinare. E periculos 
— pentru că această politică a mai 
fost folosită si este bine cunoscut

Nu permitem!
Cind lași neghina în holdă, să nu 

te asteoti să umpli hambarul. Asta 
o știe orice țăran, fie că e român, 
că e ungur, că e german sau ori
care altă nație. De-aia. zic eu. nici 
noi nu trebuie să lăsăm pe nimeni

\^să semene neghina in holda noastră.

(Urmare din pag. I)
ritmice, la nivelul planificat, a pro
ducției materiale.

De bună seamă. în toate domeni
ile de activitate se imoune ca în 
prim-planul preocupărilor să se 
situeze îndeplinirea ritmică, inte
grală, la toate sortimentele a pla
nului Ia producția fizică, și cu prio
ritate a sarcinilor la export. In 
mecanismul echilibrat al econo
miei. fiecare produs, fiecare sorti
ment prevăzut în plan și contractat 
este absolut necesar. Avînd în 
vedere această realitate, secretarul 
general al partidului a accentuat 
cerința ca unitățile din industria 
extractivă, metalurgie, chimie, din 
celelalte sectoare să livreze Ia 
timp toate produsele contractate. 
Totodată, trebuie să se realizeze o 
bună cooperare în industria orizon
tală. astfel incit să se asigure fina
lizarea in cele mai bune condiții a 
fabricației produselor complexe, cu 
un înalt grad de prelucrare.

în strînsă legătură cu aceasta, 
avrndu-se in vedere interesele 
majore ale economiei, o atenție 
deosebită trebuie să se acorde 
realizării producției destinate ex
portului. onorării contractelor 
perfertate cu partenerii externi, li
vrării operative a mărfurilor fa
bricate. Desigur, așa cum a sub
liniat secretarul general al parti
dului. eforturile pentru realizarea 
olanului trebuie să aibă permanent 
in vedere laturile calitative, de efi
cientă ale activității, economice. 
Echilibrul material al dezvoltării

calomniilor
litica națională a partidului și sta
tului nostru, ajungînd pînă la a 
spune că în România are loc o 
„asimilare forțată" a maghiarilor, 

în discuțiile pe care le-am avut, 
cineva a spus pe bună, dreptate : 
„Dacă am auzi numai noi, aici, 
în România, minciunile astea, am 
ride, dar le aud și ungurii din 
Ungaria și alții și ar putea să 
creadă, căci, doar, vorbește un om 
cu funcții importante". E greu să 
crezi că un om cu cit de cît simț 
de răspundere poate să spună un 
asemenea neadevăr și, totuși, iată 
că s-a spus.

Ca muncitor, ca cetățean român 
de naționalitate maghiară, ca ară
dean, mă simt obligat, in numele 
meu și al tovarășilor mei de mun
că, să-mi ridic glasul împotriva 
atacurilor pornite de la Budapes
ta. Nu sînt un diplomat, sînt un 
simplu muncitor, așa că vă rog 
să-mi dați voie să le spun pe 
nume, fără ocolișuri, afirmațiilor 
de la radioteleviziunea ungară 
privind situația maghiarilor din 
România : minciuni sfruntate.

Ne pare rău că tradiționala ospi
talitate românească a fost greșit 
înțeleasă !

Mai mult nu vreau să spun...
Alexandru VERASZTO 
muncitor la întreprinderea 
de vagoane Arad

și cine a folosit-o (cele mai retro
grade. mai reacționare forte), si ce 
rezultate a dat ea (învrăjbire și 
ură. cu tragice consecințe).

A reînvia azi „teorii" scoase din 
lada, de vechituri a istoriei este 
nu numai absurd, dar si de-a drep
tul periculos, potrivnic voinței de 
colaborare si prietenie ce trebuie 
să anime popoarele, cu atît mai 
mult două popoare vecine.

Drepturile și datoriile noastre, ale 
maghiarilor din România, nu sînt 
nici mai mari, și nici mai mici decît 
ale tuturor celorlalți cetățeni ai 
României și. oricum, presupunînd 
prin absurdul absurdului că ele ar 
fi lezate, nu Budapesta ar fi cea 
chemată să ne apere. Să fie limpe
de pentru toți : politica României 
se hotărăște la București ! De 
aceea consider că avem nu numai 
dreptul, ci și datoria de a le cere 
celor străini de hotarele tării să 
nu ne mai poarte de grijă — mai 
cu seamă că știm foarte exact că 
nu grija de noi îi mînă. ci alte 
motive, străine de interesele noas
tre reale, izvorînd din calcule de 
altă natură, care nu au nimic 
comun cu cauza prieteniei și so
cialismului. După opinia mea. si
tuația economică și sodială din 
Ungaria cere anumitor cercuri să 
creeze cu orice preț o diversiune... 
Dar nu vreau să merg mai departe, 
pentru a nu comite și eu grava 
eroare politică pe care o reproșez 
demnitarului în cauză : amestec în 
afacerile interne ale unui alt stat.

Prefer. în încheiere, să-i asigur 
pe cititorii acestor rinduri. oriunde 
s-ar afla ei. că. unit în jurul 
Partidului Comunist Român. al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivul nos
tru. in care lucrează cot la cot oa
meni ai muncii români, maghiari 
și de alte naționalități, este animat 
de voința de a-și îndeplini exem
plar sarcinile de plan, de a con
tribui din toate puterile la crește
rea și înflorirea iubitei noastre 
patrii. Republica Socialistă Româ
nia.

Albert KISS
director al întreprinderii 
„Metalotehnica" Tg. Mureș

Și trebuie să spun că sînt nespus 
de necăjit că tocmai vecini de-ai 
noștri pe care i-am crezut prieteni 
aruncă boabe de neghină pe ogo
rul nostru. Pentru că ce altceva 
fac unele emisiuni de la radiotele

economice în acest an este conceput 
in condițiile încadrării stricte în 
normele de consum aprobate, recu
perării și valorificării in proporți
ile stabilite a resurselor refolosibi- 
ie și reducerii, pe această bază, a 
cheltuielilor materiale, a costuri
lor de producție. In același scop, 
conducerile de întreprinderi, con
siliile oamenilor muncii, organele 
și organizațiile de partid sînt 

îndeplinirea ritmică, integrală a planului
chemate să acorde întreaga atenție 
asimilării de produse noi. in gene
ral măsurilor de ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ al producției, 
de creștere mai puternică a pro
ductivității muncii. Experiența 
bună dobîndită in această privință 
de numeroase unităti trebuie gene
ralizată. astfel incit buna gospo
dărire. chibzuință și spiritul de 
răspundere să caracterizeze activi
tatea tuturor unităților, a fiecărui 
om al muncii. In fond, nu este 
vorba de altceva decit de exercita
rea directă, reală a autoconducerii 
și autogestiunii. care să determine 
sporirea producției nete, a benefi
ciilor, a rentabilității fiecărei în
treprinderi, a fiecărui produs, pro
blemă care, așa cum s-a stabilit, 
trebuie să fie definitiv rezolvată în 
trimestrul IV al acestui an. In nici 
un caz — accentua secretarul gene

viziunea din Budapesta decît să 
arunce sămînța învrăjbirii ?

Sint de naționalitate maghiară si 
sînt președinte de la înființare al 
cooperativei agricole Roșiori, în 
care muncesc laolaltă români și 
maghiari, dar uite că pe mine 
m-au ales și reales ani la rînd 
președinte. O spun pentru că_ unii 
din tara vecină — si. din păcate, 
persoane cu funcții mari în stat și 
în partid — se fac că nu înțeleg 
că în România e la Ioc de cinste 
omul harnic și e pus să conducă 
cel care este mai capabil, mai bun 
gospodar, si nu după naționalitate. 
Chiar e rușinos să te faci că nu 
Știi, să te faci că nu vezi că în 
România cetățenii de naționalitate • 
maghiară sînt promovați fără nici 
o discriminare acolo unde se dove
desc a fi capabili. Pe mine m-au 
ales si reales în funcția de pre
ședinte al cooperativei nu numai 
cei de naționalitate maghiară (pen
tru că nici nu ar fi fost în majo
ritate). ci și toți românii. Mi-e 
greu să-i înțeleg pe cei care sînt 
atît de îngrijorați, vezi doamne, de 
„discriminările", de „dezavanta
jarea" cetățenilor români de na
ționalitate maghiară.

Nu mai sînt tînăr. Eu am trăit, 
se poate spune, toate timpurile. Si 
atunci cînd românii și maghiarii 
trăiau in bună pace. își vedeau de 
ogorul lor. de bucuriile si necazu
rile lor împreună. Am trăit si vre
mea ocupației horthyste. cind vraj
ba a adus dezastru pentru oameni. 
Am trăit și trăiesc și anii revolu
ției socialiste în patria noastră, ani 
in care ne-am gospodărit si am 
ajuns una din cooperativele de 
frurite ale județului Bihor. Trăim 
într-o comună frumoasă. Diosig, 
care, ca și multe alte comune din 
județul nostru și din toată țara, 
aproape că nu se deosebește de 
un oraș. E o comună mare și pu
ternică si realizarea planurilor 
noastre de modernizare de care sîn- 
tem foarte mîndri ne garantează un 
nivel de viată, de civilizație socia
listă tot mai înalt. Noi și copiii 
noștri vom trăi într-un oraș agro
industrial. Și iată că din țara 
vecină se aud glasuri plîngărete 
care spun că în comunele din 
România maghiarii sînt „deznațio
nalizați" prin acțiunea de moder
nizare. Priceapă cine ce poate, 
adică dacă se construiesc scoli, si 
magazine, si spitale, si case fru
moase. trainice, cu etaj si cu toate 
înlesnirile... e rău. Faptele vorbesc 
și vor vorbi singure, dar înseamnă 
că dorul de învrăjbire al unora e 
mare dacă vin cu așa scorneli.

Pe noi. aici. în patria noastră. în 
România, nu ne-a învrăjbit nimeni 
— pentru că omul care muncește, 
care știe ce e truda și care își cu
noaște interesul, țăranul nostru, 
fie că e român sau maghiar, nu 
are la suflet asemenea sentimente 
rele și asemenea gînduri urîte : și 
apoi învrăjbirea națională, șovinis
mul sînt pedepsite de lege în tara 
noastră. Nu cunosc legile din țara 
vecină și prietenă., dar mi-e greu 
să înțeleg că într-o tară socialistă 
este liberă instigarea la învrăjbire, 
că rămîne nepedepsit îndemnul la 
discordie. Dar, cum se spune, asta 
îl privește pe fiecare, cu o condiție 
însă : să nu-și permită nimeni să 
adreseze chemări la dezbinare 
populației din altă tară, o tară 
socialistă suverană si independentă, 
pentru că asta nu le-o permitem. 
Nu permitem, in primul rînd. pen
tru că noi cunoaștem ce a însemnat 
învrăjbirea și teroarea care au re
zultat din Învrăjbire. Nu permitem, 
pentru că sintem un popor unit.

Avem un partid puternic, unit, 
care. în frunte cu secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ne conduce pe un drum al muncii, 
al faptelor de bine pentru tară, 
pentru noi. pentru pace și bună 
înțelegere în lume. Avem legi 
făcute de noi. avem în noi ome
nie și spirit de dreptate, avem 
planuri pe care le înfăptuim și tre
buie să le înfăptuim numai în 
unitate.
Alexandru NAGY
președintele C.A.P. Roșiori — Bihor

ral al partidului — nu trebuie 
admisă o creștere a costurilor, a 
preturilor, nici la produsele desti
nate activității industriale, și cu 
atît mai mult la produsele care sînt 
destinate bunei aprovizionări a 
populației, ci. dimpotrivă, rentabi
lizarea tuturor produselor trebuie 
să se realizeze prin reducerea chel
tuielilor. a costurilor.

Practic, toate măsurile și acțiu

nile ce vizează îmbunătățirea cali
tății produselor, reducerea costu
rilor. valorificarea superioară a 
resurselor materiale și energetice, 
sporirea productivității muncii sint 
circumscrise programelor de per
fecționare a organizării și moder
nizare ă producției in toate uni
tățile din economie, programe care 
— așa cum s-a subliniat la ședin
ța Comitetului Politic Execu
tiv — trebuie infăptuite neabătut, 
cu sprijinul nemijlocit al cercetării 
științifice. în acest context, orga
nelor si organizațiilor de partid, or
ganelor de conducere colectivă din 
întreprinderi le revine datoria să 
creeze absolut toate condițiile ne
cesare aplicării, cu efectele scon
tate. a măsurilor stabilite.

Toate aceste cerințe se referă, 
desigur, la perioada care a mai ră

Domnului RICHARD VON WEIZSĂCKER
Președintele Republicii Federale Germania

BONN 
în legătură cu încetarea din viață a prim-ministrului Bavariei, Franz 

Josef Strauss, vă exprim sincere condoleanțe și vă rog să transmiteți fami
liei îndoliate profunda mea compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM 

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM

Stimați tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al 

Republicii Socialiste România vă adresează cele mai sincere condoleanțe in 
legătură cu încetarea din viață a tovarășului Truong Chinh, fost secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, fost 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam.

Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră 
compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ELOCVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE

A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI
Azi, despre:

în legătură cu majorarea de la 1 
octombrie a unor categorii de pen
sii, am avut o convorbire cu to
varășul Ionică Mitică, directorul 
general al Direcției generale de 
asigurări sociale, pensii și asisten
tă socială din Ministerul Muncii.

— Adoptarea măsurilor de majo
rare a pensiilor — ne-a spus la în
ceput interlocutorul — a devenit 
posibilă ca urmare a marilor reali
zări obținute în dezvoltarea econo- 
mico-socială a tării, a profundelor 
transformări ce au avut loc în mo
dernizarea forțelor de producție si 
a bazei tehnico-materiale. a dina
mismului și vigorii economiei națio
nale. Noua majorare a pensiilor — 
expresie concretă a politicii consec
vente a partidului și statului nos
tru de a asigura condiții tot mai 
bune de viată celor care au depus 
o activitate îndelungată în muncă, 
de îmbinare armonioasă a venitu
rilor obținute direct din muncă cu 
cele din fondurile de asigurări so
ciale — face parte din măsurile cu
prinse în Programul de creștere a 
nivelului de trai in actualul cinci
nal. program adoptat de Congresul 
al XHI-lea- al partidului. Impor
tanta noilor măsuri este cu atît mai 
semnificativă dacă se are în vedere 
că ele au fost adoptate intr-o pe
rioadă in care pe plan mondial, in 
multe țări capitaliste, inclusiv in 
cele dezvoltate, pensionarii se con
fruntă cu greutăți deosebite atît în 
privința veniturilor, a puterii lor 
de cumpărare, a condițiilor de lo
cuit, cît și a asistentei sociale. în
tr-o perioadă cînd programele so
ciale sînt primele care se diminu
ează cu prilejul adoptării bugete
lor de stat. Or. la noi. pe temelia 
dezvoltării sănătoase și armonioase 
a economiei, statul a găsit resursele 
financiare destinate noilor majo
rări de pensii, ca o prețuire a con
tribuției aduse de generațiile mai 
in vîrstă. în decursul perioadei lor 
active, la edificarea societății socia
liste pe pămîntul patriei.

— Concret, ce categorii de pen
sii urmează să se majoreze ?

— Prin Decretul Consiliului de 
Stat nr. 210/1988 s-a stabilit ca. de 
la 1 octombrie, să se majoreze pen
siile de asigurări sociale de stat 
pentru munca depusă și limită de 
vîrstă în cuantum de pînă la 1500 
lei lunar, precum și pensia minimă 
pentru pierderea capacității de 
muncă, gradul II de invaliditate, 
acordindu-se creșteri mai mari pen
siilor mici. Astfel, pensia minimă 
pentru munca depusă și limită d? 
vîrstă. pentru pensionarii cu vechi
me integrală, se maiorează de la 
900 lei la 1100 lei lunar, pentru 
cei cu vechime incompletă. ’ cate 
au depus o activitate de cel puțin

cinema
• Nelu : STUDIO (59 53 15) — 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19, LUMINA
(14 74 16) — 9: 11,30; 14: 16,30; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Agentul straniu: GRI VITA (17 08 58) 
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30: 14; 16.30; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
COTROCENI (49 48 48) — 15: 17; 19
• Artista, dolarii șl ardelenii: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11: 13; 15; 17: 19
O Răzbunarea haiducilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

mas pînă la sfîrsitul anului, dar. în 
egală măsură, au în vedere si anul 
1989. Prin această prismă, concomi
tent cu eforturile care se depun în 
fiecare întreprindere pentru ca re
zultatele acestui an să fie cît mai 
rodnice, important este ca in ulti
mul trimestru al anului să se defi
nitiveze și să se soluționeze toate 
problemele care privesc pregătirea 

temeinică a activității economice 
din anul viitor. Un bun prilej pen
tru aceasta îl reprezintă dezbaterea, 
in cursul lunii octombrie, a planu
rilor de dezvoltare economico-socia- 
lă in adunările generale ale oame
nilor muncii din întreprinderi, cen
trale. institute de cercetare, din 
toate unitățile economice.

Dată fiind însemnătatea si com
plexitatea acțiunilor ce trebuie în
treprinse in această perioadă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a insistat 
în mod deosebit asupra răspunderii 
cu care fiecare om ăl muncii tre
buie să-și îndeplinească îndatoririle. 
Pentru că — se desprinde limpede 
din cuvîntare — exercitarea auto- 
con iucerii si autogestiunii presupu
ne ibordarea într-un mod nou a 
pro emelor, care nu îngăduie

Majorarea pensiilor
zece ani în unităti de stat, de la 
550 lei Ia 800 lei lunar, iar pensia 
minimă pentru pierderea capacității 
de muncă, gradul II de invalidita
te. pentru pensionarii care primesc 
pensie numai din fondurile asigu
rărilor sociale de stat, crește de la 
600 la 800 lei lunar.

— Cum se determină cuantumul 
pensiei la care se aplică procentele 
de majorare si care sînt aceste pro
cente ?

— Așa cum se precizează în art.

Pentru pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și 
limită de vîrstă cu vechime integrală :

Nivelul actual 
al pensiilor

Procentul 
de majorare

Nivelul pensiei după 
majorare

minim 
lei

maxim 
lei

Pînă Ia 900 22,2 1 100901 — 1 000 17,0 1 100 1 1701 001 — 1 100 15,0 1 170 1 2651 101 — 1 200 12,9 1 265 1 3551 201 — 1 300 11,9 1 355 1 4551 301 — 1 400 11,0 1 455 1 5541 401 — 1 500 9,9 1 554 1 649

Pentru pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și 
limită de virstă cu vechime incompletă :

Nivelul actual 
al pensiilor

Procentul 
de majorare

Nivelul pensiei după 
majorare

minim 
iei

maxim 
lei

Pină Ia 550 45.5 800
551 — 700 25,2 800 877701 — 800 15.2 877 922801 — 900 13.7 922 1 024901 — 1 000 7,9 1 024 1 079

1001 — 1 100 5.6 1 079 1 1621 101 — 1 200 5.2 1 162 1 263
1 201 — 1 300 4.8 1 263 13631 301 — 1 400 4,4 1 363 1 462
1 401 — 1 500 4.1 1 462 1562

Potrivit legii, fracțiunile de leu 
rezultate din calculul de majorare 
a pensiilor se întregesc la un leu.

— Cum se determină plafonul de 
1 500 lei pînă la care se acordă 
majorările de pensii în prima 
etapă ?

— Acest plafon se calculează prin 
includerea în pensie a compensa
țiilor prevăzute la art. 8 din decret.

— Noile majorări vor influența 
drepturile de alocație de stat pen
tru copii si obligațiile de plată aie 
pensionarilor privind chiriile ?

— Conform prevederilor legii, 
pensionarii cărora li se maiorează 
pensiile vor beneficia in continuare 
de drepturile de alocație de stat 
pentru copii, stabilite în condițiile

• Totul pentru fotbal : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
e Novăceștii : POPULAR (35 15 17) — 
15, COSMOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13
• în fiecare zi mi-e dor de tine :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Ultima intllnire : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19
• Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15; 
17: 19
• Noile povești ale Seherezadei : FE
RENTARI (80 49 85) — 15: 18
• Jocul coincidențelor : ARTA
(213186) — 9; 11; 13: 15; 17.15; 19,30
• Jandarmul șl jandarmerițele : ME
LODIA (11 13 49) — 9; II; 13; 15; 17; 19

lipsa de exigentă. „A vorbi despre 
democrația revoluționară muncito
rească — arăta secretarul general 
al partidului — înseamnă a înțelege 
bine că fiecare poartă răspunderea, 
in fața organelor de conducere co
lectivă, in fata oamenilor muncii, 
in fata poporului, de felul cum iși 
îndeplinește sarcinile incredintate 
intr-un domeniu sau altul de acti
vitate !“.

Avind în vedere că fiecare 
lună, fiecare zi care a mai ră
mas oină la sfirsitul anului tre
buie folosite din plin, cu randamen
te maxime în întreaga activitate 
economică, nu există cerință mai 
stringentă în fata organelor si or
ganizațiilor de partid decît aceea 
de a asigura în fiecare secție, ate
lier. la fiecare loc de muncă din 
întreprinderi, precum si din centra
le si ministere. în toate forurile 
conducerii economice o maximă 
mobilizare a forțelor pentru rezol
varea în cele mai bune condiții a 
problemelor economice, pentru în
deplinirea integrală a planului. 
Pretutindeni, oamenii muncii, indi
ferent de locul în care îsi desfă
șoară activitatea, trebuie să aibă 
clară conștiința faptului că de ei 
și numai de ei. de răspunderea cu 
care se vor implica în ducerea la 
bun sfîrșit a sarcinilor economice 
va depinde îndeplinirea obiective
lor de progres si bunăstare stabi
lite de partid.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim vii mulțumiri pentru urările și felicitările călduroa

se pe care ati binevoit să mi le adresați în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al poporului român, precum și al dumneavoastră personal, cu 
ocazia celei de-a 40-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate 
Coreene.

în mesaj, dumneavoastră' ați dat o înaltă apreciere succeselor obținute 
de poporul nostru în construcția socialistă in cei 40 de ani și ați exprimat 
sprijinul și solidaritatea dumneavoastră militantă față de inițiativele și pro
punerile noastre privind reducerea tensiunii in Peninsula Coreeană și rea
lizarea reunificării pașnice și independente a țării, ceea ce constituie o mare 
încurajare pentru poporul nostru,

La rindul meu, imi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor 
întări și dezvolta continuu.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării a 39 de ani 

de la întemeierea Republicii Demo
crate Germane,.la ambasada acestei 
țări la București a avut loc, marii, 
o conferință de presă.

8 din Decretul nr. 210/1988, cuantu
mul pensiilor de asigurări sociale 
de stat la care se aplică majorarea 
cuprinde și compensațiile pentru 
produse agroalimentare. energie 
termică, gaze naturale si alti com
bustibili, prevăzute în decretele 
Consiliului de Stat nr. 46/1982, nr. 
240/1982 și nr. 283/1984.

In privința procentelor de majo
rare a pensiilor, prevăzute în ane
xele nr. 1 și 2 din Decretul nr. 210/ 
1988, acestea sînt următoarele : 

legii pînă Ia data majorării pensiei. 
De asemenea, chiriile pentru locu
ințe. stabilite potrivit pensiilor ne
majorate. rămin nemodificate. In 
încheiere, aș dori să remarc faptul 
că de noile majorări de la 1 oc
tombrie urmează să beneficieze cir
ca 800 000 pensionari, care se adau
gă pensionarilor invalizi de război, 
care primesc pensii mărite incă de 
la 1 august a.c.. Pentru a se înțe
lege efortul financiar al statului în 
vederea realizării noilor măsuri de 
majorare a pensiilor, menționez că, 
numai în trimestrul IV a.c.. se alo
că suplimentar de la buget suma 
de 300 milioane lei.

Mlhal IONESCU

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 octombrie, ora 20 — 8 oc
tombrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi in general închisă în regiunile nord- 
vestice și schimbătoare în restul teri

în cupele europene la fotbal
BUCUREȘTI: Steaua — Sparta Praga

La ora 14. cind arbitrul vest-ger- 
man Dieter Pauly va fluiera începu
tul partidei Steaua București — Spar
ta Praga. din Cupa Campionilor Eu
ropeni. tabela de marcaj va arăta 
0—0, dar scorul real al întilnirii va 
fi in acel moment 5—1. Pentru că. in 
prima manșă (Praga. 7 septembrie), 
fotbaliștii noștri campioni au reușit 
un ioc de excepție si un scor de sen
zație.

Vom asista astăzi — cînd steliștii 
evoluează pe teren propriu — la un 
joc ușor pentru ei si la un scor ase
mănător ? Greu de spus. Și iată de 
ce...

în fotbal (ca si în alte jocuri spor
tive) se spune că nici un meci nu 
seamănă cu altul. Așa este. Ne place 
să credem că știu aceasta in primul 
rînd ei. jucătorii, si că. în consecință, 
nu vor trata cu ușurință misiunea ce 
o au, ci vor trata jocul cu toată se
riozitatea.

Fiind de față la meciul tur de la

LAHTI : Kuusysi —
(Prin telefon). De la ora 19, 

ora de incepere a partidei — 
ce va fi arbitrată de . o brigadă 
din U.R.S.S., la centru, A. Kokria- 
kov — echipa finlandeză va incerta 
să încălzească pe suporterii locali 
din tribunele cu o capacitate de pes
te 20 000 locuri. La obișnuita confe
rință de presă dinaintea meciului, 
conducerea clubului local nu și-a as
cuns intenția de a obține o victorie 
cu orice preț. Kuusysi va miza deci 
pe ofensivă continuă, cu centrări 
inalte in fața porții, cam așa cum 
joacă echipele engleze.

Avind un avantaj de 3—0, echipa

Ambasadorul R. D. Germane la 
București, dr. Herbert Plaschke, a 
vorbit despre rezultatete obținute de 
oamenii muncii din R.D.G.. sub con
ducerea Partidului Socialist Unit din 
Germania. în înfăptuirea hotăririlor 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.S.U.G. privind edificarea societății 
socialiste dezvoltate.

Referindu-se la bunele relații sta
tornicite între partidele, țările și 
popoarele noastre, ambasadorul a 
evidențiat rolul determinant al con
vorbirilor si înțelegerilor stabilite cu 
prilejul întilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, în consolidarea și dezvoltarea 
continuă a colaborării si cooperării 
pe multiple planuri dintre țările 
noastre.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,25 în pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și însuflețltor 
program pentru perfectionarea în
tregii activități • Preocuparea 
constantă a partidului nostru pen
tru creșterea retribuției și cointe
resării materiale

20,40 Muncă și creație (color). Din a- 
genda Festivalului național 
,,Cîntarea României”

20,55 Cadre pregătite la nivelul exigen
țelor dezvoltării economico-sociale 
a patriei (color)

21,15 Tribuna experienței înaintate 
O Numitor comun : răspunderea

21,30 Monumente ale unității și inde
pendenței românilor. Documentar- 
artistic (color).

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 : (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18 ; (sala
Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al H.S.R.): 
„Comori camerale". Mihaela Vlad — 
vioară, Manuela Stănculescu Nedelea
— spinetă (Couperin, Lesillet, Ra
meau, Lully, Corelli, Vitali) — 13 : 
(Ateneul Român) : Recital de orgă 
Iosif Gerstenengst (Bach. Alblnoni- 
Giazotio, Zeno Vancea, Vasile Botez, 
Messiaen, Reubke) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nunta 
Iui Figaro — 18
• Teatrul de operfetă (13 63 48) ; Li
liacul — 18
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Ciinele grădinaru
lui — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 18,30 ; (sala Magheru) : Intr-o di
mineață — 18
® Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18
A Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo
- 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine, dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Stop ! în top, Daniela — 15 ; (la clu
bul F.C.T.B.) : lin tinăr printre alții
- 15,15

toriului. Vor cădea ploi cu caracter 
local la început in sud-estul extrem, 
apoi în restul țării. Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse între 14 și 22 de 
grade, iar cele minime, în creștere 
treptată, vor oscila între 4 și 14 grade, 
în București : Vremea va fi schimbă
toare, cu cerul mai mult noros. Tem
porar va ploua. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile maxi
me vor fi cuprinse între 18 și 22 de 
grade, cele minime între 9 și 13 grade.

Praga. cunoscînd și palmaresul adver
sarilor. ne-am convins că Sparta (in 
ciuda „accidentului" din 7 septem
brie. cind și Steaua a surprins prin- 
tr-o „zi“ formidabilă) este in gene
ral o echipă robustă, experimentată 
(cuprinde 7 internaționali ceho
slovaci). etalează pronunțate valențe 
tehnice și un joc constructiv-ofensiv.

Antrenorii Dumitriu III și Radu 
Troi (care conduc echipa pe timpul 
concediului medical al lui Anghel 
Iordănescu) au la dispoziție aproape 
întregul lot. minus Pițur.că si Bălan, 
încă nerefăcuți pentru ioc. E foarte 
probabil, prin urmare, să înceapă cu 
formația standard : Lung — Iovan, 
Bumbescu. Belodedici. Ungureanu — 
Stoica. Balint (Ilie Dumitrescu), Ro- 
tariu. Hagi — Lăcătuș. Pena.

Avem încredere că Steaua își va 
onora și de această dată clasa eu
ropeană.

Gh. MOROI

Dinamo București
Dinamo București pregătește calm, 
cu toată seriozitatea, un răspuns pe 
măsură la pretențiile robustei for
mații din Lahti. Cu toate că terenul 
de joc este relativ dificil, moale și 
cu multe denivelări, bucureștenii au 
executat două ședințe complete de 
antrenament chiar în preziua meciu
lui. Conducerea tehnică a echipei 
Dinamo București va incepe proba
bil jocul de astă seară cu următoa
rea formație • Stelea — Mihăescu, 
Rednic, Andone. Varga — Lupu,- Lu- 
pescu, Sabău. Mateuț — Vaișcovici, 
Cămătaru.

Valeriu MIRONESCU

f



Vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceausescu, In U.R.S.S.
- nouă si importantă contribuție la 

dezvoltarea colaborării romăno-sovietice
Presa centrală sovietică, posturile de radio și televiziune au con

sacrat spatii ample vizitei oficiale de prietenie pe care o întreprinde 
in Uniunea Sovietică tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. si a Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Ziarul ..PRAVDĂ", organ al C.C. 
al P.C.U.S., a publicat pe prima 
pagină «in salut de bun venit și 
biografia conducătorului partidu
lui și statului nostru, insolite 
de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Oamenii sovie
tici — scrie cotidianul — salută 
vizita oficială de prietenie in 
U.R.S.S. a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și iși exprimă 
convingerea că 
aceasta va cqn- 
tribui la întărirea 
și dezvoltarea, în 
continuare, a 
prieteniei și co
laborării pe mul
tiple planuri dintre P.C.U.S. și 
P.C.R.. dintre Uniunea Sovieti
că și Republica Socialistă Româ
nia. dintre popoarele sovietic și 
român, in interesul cauzei păcii și 
socialismului.

Cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. o între
prinde. in Uniunea Sovietică, presa 
centrală sovietică a publicat arti
cole și corespondențe în care infor
mează despre realizările poporului 
român in dezvoltarea multilaterală 
a patriei, despre succesele obținute 
in dezvoltarea industriei, in mo
dernizarea agriculturii, despre chi
pul nou al orașelor și satelor ro
mânești, ca rezultat al amplei ac
tivități de construcție de la orașe 
și sate. Astfel, ziarul ,.IZVESTIA" 
publică o corespondență din Bucu
rești intitulată „Reportaj din 
România. Dimboviță — apă dulce" 
in care autorul, prezentînd amplul 
proiect de infrumusețare și mo

Revista presei sovietice

„Este necesara impulsionarea eforturilor 
în direcția dezarmării"

Mesajul adresat de secretarul general al O.N.U. 
reuniunii țârilor nealiniate

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpre-) 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-a deschis o reuniune 
a conducătorilor delegațiilor din ță
rile nealiniate participante la lucră
rile celei de-a 43-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Intr-un mesaj adresat participanți- 
lor. secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, relevă că. in 
acest an, s-au creat condiții mai fa
vorabile pentru pace decit in oricare 
perioadă din ultimele decenii, apre
ciind că lichidarea unei clase în
tregi de rachete nucleare de către 
U.R.S.S. și S.U.A. a dat un conținut 
real examinării problematicii dezar
mării. Sint in curs de reglementare 
o serie întreagă de conflicte inter
naționale. procesele multilaterale au 
ciștigat încredere, iar recunoașterea 

LUMEA CAPITALULUI

ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

Violența și criminalitatea, 

ca expresie a debusolării sociale
„Asasinate in serie, spargeri singeroase, violuri ne-au 

zdruncinat concediile acestei veri". Sînt cuvintele cu 
care își începe revista „PARIS MATCH" din 2 septem
brie a.c. relatările despre valul de violență care s-a 
abătut asupra Franței, Germaniei federale, Angliei și 
altor țări occidentale in cursul ultimelor luni.

„...Pe Silke Bischoff a cuprins-o groaza. Degowski, 
gangsterul nebun, i-a luat ostateci pe toți cei 30 de 
călători din autobuzul ce o aducea pe fată acasă. 
Silke avea să moară. In cursul acestei veri s-au pro
dus multe alte fapte macabre, în care s-au luat la 
întrecere cinismul cu teroarea" — scrie revista, enu- 
merînd la intîmplare : La 22 august, în localitatea 
Bruăy-en-Artois, un adolescent inculpat de uciderea 
unei femei oferă „pe tavă" polițiștilor însărcinați cu

„Vară sălbatică”
Vata 1988 este marcată de o 

demență criminală. în Franța 
există tineri care jefuiesc, incen
diază. In Germania federală, asal
tul, cu luare de ostateci. al unei 
bănci are un epilog criminal. 
„Portocala mecanică"." propria mea 
carte-reportaj, car e dat ează de acum 
aproape un sfert de veac, avea o 
exactitate profetică. In prezent, 
există mai multă violență decit in 
1967, anul cind a apărut cartea. Șl 
într-o oarecare măsură am fost 
făcut răspunzător de acest lucru, 
ceea' ce constituie, firește, o absur
ditate. Este insă adevărat, televi
ziunea contribuie mult la esca
ladarea violenței. Fără nici o 
îndoială, tinerii răufăcători din 
Franța au asistat la o serie de 
scene de viol, spargeri și masacre, 
pe micul ecran. Toâte acestea fac 
să se „infierbinte singele" în" vine 
și să prindă contur ideea transfe
rării unor violențe fictive pe 
tărimul lumii reale.

In ce-i privește pe asasinii din 
Gladbeck. R.F.G.. ziariștii de la 
televiziunea vest-germană s-au 
grăbit să se amestece .in povestea 
respectivă și să ia acestora in
terviuri. asigurînd. astfel, în orele 
de mare audiție, un „divertisment" 
bazat pe isprăvile unor criminali 
smintiți, înfățișați insă ca „mag
nifici" de către camerele de luat 

■ vederi. Or, a-i prezenta pe asasinii 
din Gladbeck pe ecran înseamnă a

dernizare a Capitalei Republicii 
Socialiste România. înfățișează lu
crările de anvergură înfăptuite de 
specialiștii români pentru con
struirea marelui lac de acumulare 
de la intrarea Dimboviței in Capi
tală, pentru amenajarea albiei rîu- 
lui, pentru construirea podurilor 
moderne peste oglinda de apă cu
rată.

Cotidianul „SELSKAIA JIZN" 
publică un reportaj in care pre
zintă dezvoltarea unei comune — 
Boroșneu Mare — din județul Co- 

vasna. Intre al
tele. se sublinia
ză că rezultatele 
obținute la mare
le complex zoo
tehnic se răsfrîng 
nemijlocit asupra 

nivelului de viață material și spiri
tual al locuitorilor.

Ziarul armatei sovietice, „KRAS- 
NAIA ZVEZDA". evocă tradițiile 
îndelungate de luptă comună ale 
popoarelor celor două țări, eviden
țiază contribuțiile armatei române 
la lupta pentru zdrobirea fascis
mului.

POSTURILE SOVIETICE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE au in
format despre începerea vizitei 
oficiale de prietenie întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. im
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Uniunea Sovietică, 
exprimind convingerea că această 
vizită, convorbirile care vor avea 
loc intre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări vor re
prezenta o nouă contribuție la dez
voltarea și adincirea raporturilor, 
de prietenie și colaborare reciproc 
avantajoasă dintre cele două țări 
și popoare, în interesul reciproc, al' 
cauzei înțelegerii, socialismului și 
păcii. (Agerpres) 

necesității lor absolute a oferit 
O.N.tl. posibilitatea de a. acționa, po
trivit scopurilor și,. Împuternicirilor 
înscrise in Carta organizației — re
levă mesajul.

Eforturile in direcția dezarmării 
trebuie să fie impulsionate pe baza 
propunerilor aprobate in ansamblu 
la cea de-a III-a sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată problemelor dezarmării.

Tendințele pozitive ai căror mar
tori sintem trebuie să fie transfor
mate in elemente stabilizatoare ale 
relațiilor internaționale — a subli
niat Perez de Cuellar, adăugind că 
este necesar să se depună toa’e 
eforturile pentru soluționarea defi
nitivă a conflictelor existente și pen
tru preintimpinarea apariției altor 
stări conflictuale noi.

le justifica într-o oarecare măsură 
actele comise ! Televiziunea a 
devenit atit de avidă de imagini 
violente incit își trage seva, in mod 
inevitabil, din reziduurile unei 
arte de proastă calitate, care ex
ploatează emoții facile. Este mai 
simplu să te ocupi de violența 
fizică decit de conflicte afective ori 
de dezbateri de idei...

O dată cu sporirea numărului de 
canale TV. micul ecran va fi tot 
mai mult acoperit de cadavre pli
ne de singe, inventate de ficțiune 
ori „furnizate" de crime adevăra
te. iar telespectatorii vor reacționa 
acordindu-le același interes.

Violența de pe micul ecran mar
chează, inevitabil pină la urmă, 
comportamentul tinerilor. Este mai 

zitșor să distrugi decit să creezi. 
Tineretul este inzestrat cu o mare 
forță a mușchilor, dar nimeni nu 
l-a învățat (in societatea occiden- 
tală — n.n.) să se slujească in mod 
creator de aceste însușiri. Unicul 
mijloc de exprimare îl constituie 
violența, iar aceasta ajunge repede 
să izbucnească, mai ales atunci 
cind este încurajată de mijloacele 
de comunicare in masă. Meciurile 
internaționale de fotbal oferă vio
lenței ocazii prielnice de manifes
tare. Cel mai mare șuvoi de vio
lență se canalizează insă in viața 
de zi cu zi. Germania nazistă ne-a 
făcut să înțelegem cit de primej
dios este ca violența să fie pusă in 
slujba filozofiei statale. Chiar și.. 
înainte de inventarea ziarelor și de

Lucrările Adunării Generale a O.N.D.
Soluționarea pe cale pașnicâ a conflictelor și necesitatea 
depășirii situației critice din economia țărilor lumii a treia 

— în centrul dezbaterilor de politică generală
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— în alocuțiunile rostite in cadrul’ 
dezbaterilor generale ale celei de-a 
43-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., reprezentanții statelor mem
bre s-au pronunțat pentru soluțio
narea corespunzătoare, cu partici
parea și in folosul ’ tuturor statelor, 
a problemelor care preocupă in oel 
mai inalt grad omenirea.

Ministrul afacerilor externe al So
maliei, Mohammed Aii Hamud, s-a 
referit in cuvintul său la problema 
datoriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare. îndeosebi a statelor afri
cane. care este estimată in prezent, 
de statistici ale O.N.U., la 218 mili
arde dolari, ceea ce echivalează cu 
76 la sută din produsul national brut 
al continentului. El a subliniat faptul 
că situația statelor africane s-a agra
vat și mai mult, acestea fiind nevoite 
să suporte povara datoriilor externe 
deosebit de ridicate, a preturilor scă
zute acordate pentru produsele lor de 
export și a măsurilor comerciale pro- 
tectioniste ale țărilor occidentale in
dustrializate. Vorbitorul a arătat că 
este imperios necesar ca țările dez
voltate din punct de vedere economic 
să coopereze cu statele în curs de 
dezvoltare în vederea soluționării 
problemelor cu care se confruntă 
acestea.

Ministrul Uruguayan al relațiilor 
externe. Luis Barrios Tassano, a ce
rut statelor puternic industrializate 
să dea dovadă de o mai mare solida
ritate cu țările in curs de dezvoltare 
pentru rezolvarea problemelor finan
ciare ce decurg din datoria externă. 
Evidențiind faptul că datoria externă 
a dobindit un caracter politic, vorbi
torul a subliniat necesitatea de a nu 
fi lăsată pe plănui secund discutarea 
neîntirziată a noilor resurse pentru 
impulsionarea dezvoltă-ii si facilita
rea accesului tăriilor slab dezvoltate 
la actualele cuceriri științifice si teh
nologice. Ministrul Uruguayan a sub
liniat. pe de altă parte, că instaura
rea păcii in America Centrală este 
posibilă numai pe baza respectării 
stricte a principiilor neamestecului in 
treburile interne si dreptului po
poarelor de a-si alege propria cale 
de dezvoltare. Totodată, el a arătat 
că guvernul Uruguayului se pro
nunță in favoarea transformării 
Atlanticului de sud intr-o zonă a pă
cii si cooperării.

Ministrul de externe al Filipinelor, 
Râul Manglapus, a propus crearea 
unei comisii internaționale asunra 
datoriei externe și dezvoltării. El a 
arătat că datoria externă a țărilor din 
Sud a crescut de la 100 miliarde 
dolari în 1970 la peste 1 200 miliarde, 
dolari în prezent.-In context, minis
trul filipinez a crit’cat statele indus
trializate occidentale din Nord, care 
..creează dificultăți" in calea expor
tului provenind din . lumea a treia.

Ministrul costarican al relațiilor 
externe. Rodrigo Madrigal Nieto, a 
relevat că țările -centroamericane, ca 
urmare a datoriei externe,, sint. 
victimele sărăciei, impunindu-se 
acceptarea coresponsabilității credi
torilor și debitorilor și negocierea 
unor formule realiste de ușurare a 
acestei poveri. Vorbitorul a arătat 
că in vreme ce devizele atit de ne
cesare ocrotirii sănătății, învățămin- 
tului și" dezvoltării sint destinate 
plății serviciului datoriei externe, 
strategia creditorilor ignoră costu
rile sociale și politice extrem de ri
dicate ale acesteia.

Referindu-se la necesitatea soluțio
nării situației din Orientul Mijlociu, 
ministrul afacerilor externe al Ior
daniei, Taher El Masri, a pus accen
tul pe problema organizării unei con

anchetarea cazului alte patru asasinate. „Am pulsații 
sălbatice", declară el. La Rumilly, cițiva tineri smin
tiți, de 15-20 de am, sînt arestoți pentru că ataca
seră opt persoane, pe trei dintre ele ucigîndu-le. Un 
trio infernal împrăștie teroare în zona din sudul Loarei, 
comițînd jafuri, violuri și crime cu o sălbăticie nemai
auzită. lată deci citeva scenarii pe măsura celui din 
„Portocala mecanică" - o carte de referință asupra 
fenomenului violenței, ca expresie dramatică a alienă
rii in societatea capitalistă. Anthony Burgess, auto
rul acestei celebre cărți transpusă pe ecran într-o 
adaptare cinematografică la fel de celebră, a comen
tat pentru revista „Paris Match" evenimentele verii 
1988, supranumită de pe acum.„vara sălbatică", lată 
ce scrie el, între altele :

Încercările acestora de a-și spori 
tirajul pe seama imoralității și a 
violenței, relatate cu titluri de o 
șchioapă, se comiteau jafuri sub 
amenințarea armelor, violuri și cri
me, despre care se auzea insă 
foarte puțin. In prezent, toate â- 
ceste acte pătrund in căminele 
noastre prin intermediul' mijloace
lor de informare. Probabil că une
le aspecte ale sporirii actelor de a- 
gresiune sînt parțial legate de o 
filozofie a vieții care începe Să se 
impună tot mai mult în Occident.

Criminalitatea - 
reversul amar 
al așa-zisului 

liberalism
Privim cu toții Înapoi, nostalgic,' 

spre vremurile bune de altă dată, 
cind nu se comiteau răpiri, detur
nări de avioane, acte de agresiu
ne, violuri și omucideri gratuite, 
in plină stradă. Probabil că acele 
vremuri n-au existat niciodată. în 
orice caz insă, locuitorii din New 
YOrk. orașul care deține, pare-se, 
recordul mondial de violență in 
momentele cind scriu aceste rinduri, 
puteau, odinioară, să petreacă 
nestingheriți o noapte de vară in 
Central Park. Locuitorii tuturor o- 
rașelor considerau că a putea um
blă seara pe străzi, fără să fii ata- 

ferințe internaționale de pace sub 
auspiciile O.N.U. și pe cerința des
fășurării de negocieri directe intre 
părțile interesate. cu participarea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Vorbitorul a evidențiat, tot
odată. necesitatea retragerii Israelu
lui din teritoriile ocupate. Soluționa
rea problemelor Orientului Mijlociu, 
a arătat el, reclamă exercitarea de 
către poporul palestinian a drepturi
lor sale inalienabile, îndeosebi a 
dreptului la autodeterminare și a 
celui de a avea un stat propriu, in
dependent. Ministrul iordanian a 
subliniat, totodată, că trebuie garan
tat dreptul' tuturor statelor din re
giune, inclusiv al Israelului, de a 
trăi în pace, in cadrul unor fron
tiere sigure.

Pentru prevenirea înrăutățirii în 
continuare a situației din Orientul 
Mijlociu s-a pronunțat primul-minis- 
tru al R.D.P. Yemen, Yassin Saeed 
Numen. Vorbitorul a relevat necesi
tatea convocării, unei conferințe in
ternaționale in problemele Orientului 
Mijlociu, sub egida O.N.U., cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei si a membrilor per- 
manenți ai Consiliului de Securitate 
al O.N.U. El a chemat Libanul la 
realizarea neîntirziată a- unei- înțele
geri care să garanteze unitatea tării. 
Reprezentantul R.D.P. Yemen și-a 
exprimat, de asemenea, speranța, că 
tratativele directe intre Irak șl Iran 
vor duce la încheierea unui acord 
just de pace.

Referindu-se la necesitatea regle
mentării pe cale negociată a conflic
tului iraniano-irakian, ministrul ira
nian de externe. Aii Akbar Velayati, 
a subliniat că țara sa cooperează cu 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar. în vederea apli
cării prevederilor Rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
Sintem gata să materializăm toate 
prevederile rezoluției „in cadrui 
planului secretarului general al 
O.N.U." de înfăptuire a acesteia, a 
spus ministrul iranian. El s-a pro
nunțat. de asemenea, pentru retra
gerea forțelor navale ale S.U.A. din 
zona Golfului, „astfel incit intre ță
rile din zonă să se instaureze pacea 
și cooperarea fără amestec străin din 
afară".

Ministrul afacerilor externe al 
Etiopiei, Berhanu Bayih, a relevat 
că țâra sa se pronunță pentru regle
mentarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase, in interesul păcii Și 
cooperării. Arătînd că Etiopia a 
semnat un acord cu Somalia de nor
malizare a relațiilor dintre cele două 
țări, ministrul etiopian de externe a 
subliniat că, in prezent, se desfășoa
ră negocieri in direcția găsirii unor 
soluții problemelor etiopiano-sudane- 
ze. ,

întrevedere 
între miniștrii 

de externe 
ai Chinei și Albaniei
NAȚIUNILE UNITE 4 (AgerpreS,). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o întreve
dere intre ministrul de ’ externe al 
R. P. Chineze. Qian Qichen. și mi
nistrul de externe al R.P.S. Al
bania. Rejs Malile, care participă 
la actuala s.esiune'a Adunării Gene
rale a O.N.U, După cum transmite 
agenția China Nouă, de ambele părți 
s-a subliniat dorința îmbunătățirii 
relațiilor reciproce.' 

cat, era unul dintre drepturile o- 
mului. Călătorii nu erau scotociți, 
in căutarea de arme, iar siguranța 
vieții in apartamentele oamenilor, 
nu depindea de portari' • înarmați 
ori de circuite interioare TV de 
supraveghere.

Trăim, in prezent, intr-o lume 
așa-zis „tolerantă", in care • totul 
este permis. Părinții nu mai sînt' 
păzitorii unor rinduieli acceptabile:, 
liii iși disprețuiesc tații și contestă 
că misiunea acestora, ar fi mai 
mult decit una de ordin pur bio
logie. Părinții și-au adus copiii pe 
lume și acum nu le mai revine 
decit răspunderea de a-i hrăni.

Noi înșine, adulții. la fel ca 
tinerii, sintem niște copii recalci
tranți. Avem puțină incredere în 
poliție. Prea mulți cetățeni cu 
funcții de răspundere nu mai res
pectă legile. Biserica este incapa
bilă să impună sancțiuni morale 
impo’triva actelor antisociale, la 
fel cum statul este prea liberal 
pentru a pretinde aplicarea pedep
sei capitale. Firește, nici un cri
minal n-a fost vreodată intimidat 
de perspectiva pedepsei cu moar
tea. Esența însăși a criminalității 
se Întemeiază pe convingerea că 
societatea și legile acesteia pot fi 
călcate in picioare.

Criminalitatea la nivelul indivi
dului reprezintă reversul amar al 
așa-zisului liberalism. Ea este 
chiar unul dintre aspectele mult 
lăudatului liber arbitru. Rezolvarea 
acestor probleme — și o spun cu 
toată convingerea — nu poate fi 
decit rezultatul activității educa
tive.

Influența nefastă 
a mijloacelor 

de informare în masă
In Marea Britanie ■— și șint 

sigur că acest lucru este valabil și 
în Franța ori Germania federală — 
criminalii sint din ce in ce mai 
tineri. Copii de 9—10 ani află de la 
televiziune cit de ușor sînt de je
fuit și de ucis persoanele .în vîrstă. 
In instituțiile penitenciare de re

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă incidentele in Cisiordania și Gaza ® Vizita la Bei
jing a președintelui Comitetului Executiv al O.E.P. • Apel la 
adoptarea de măsuri pentru asigurarea securității palestinienilor 

din teritoriile ocupate
In Cisiordania și Gaza — teritorii 

ocupate de Israel — s-au semnalat 
noi' incidente ca urmare a interven
ției politiei militare împotriva de
monstranților palestinieni. Agenția 
MENA informează că cele mai pu
ternice ciocniri s-au produs la Ra- 
mallăh Tulkaram și Nablus, in Cis
iordania. Cinci palestinieni au fost 
răniți. Autoritățile israeliene au pro
cedat la arestări.

Aceste grave incidente au loc în 
contextul grevei generale la care 
participă — după cum s-a anunțat 
—. peste 1.5 milioane persoane. Miș
carea grevistă de masă se datorește 
măsurii adoptate de autoritățile is
raeliene de a menține închise, pină 
în ă doua jumătate a lunii poierh- 
hrie., sepiile și universitățile frecven
tate de tineretul din Cisiordania.

(Agerpres)
BEIJING 4 (Agerpres). — Zhao 

Ziyang. secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, s-a întilnit marți cil 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, aflat la Beijing, 
în’ cadrul convorbirilor au fost abor
date în principal probleme privind 
lupta populației palestiniene împo
triva ocupației israeliene. Zhao Zi
yang a arătat că această luptă și-a 
ciștigat o largă simpatie și sprijin 
din partea opiniei publice internațio
nale si are o semnificație deosebită 
pentru promovarea unei soluționări 
globale și drepte a problemei Orien
tului Mijlociu.

In aceeași zi, Yang Shangkun, pre
ședintele R. P. Chineze, a conferit cu 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Cu acest prilej, Yasser Ara

Demersuri pentru realizarea unui climat de pace 
in America Centrală

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Intr-o declarație făcută cu prile
jul prezenței sale la lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U., minis
trul relațiilor externe al Uruguayu
lui, Luis Barrios Tassano, a calificat 
procesul de negocieri vizind realiza
rea unui climat real de pace in Ame
rica Centrală ca fiind lent, și aceasta 
datorită lipsei de înțelegere din par
tea unor guverne. centroamericane 
privind necesitatea unor pași fermi 
și con Crețipe calea pacificării și de
mocratizării regiunii — transmite a- 
genția Prensa Latina. El a precizat 
că mai persistă încă dezacorduri in 
problema refugiaților, a prezenței 
unor forțe „contras" pe teritoriul 
Hondurasului și asupra procesului de 
democratizare din Nicaragua. Minis
trul s-a referit la recenta întilnire a 
miniștrilor de externe din țările

Datoria externă contribuie la extinderea sărăciei 
in America Latină

Dezbaterile conferinței regionale a F.A.O. de la Recife
BRASILIA 4 (Agerpres). — Dato

ria externă și restricțiile comerciale 
imping numeroase țări spre o para
lizie economică — a declarat direc- 
toruL general al Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.). Edouard Saouma. 
Inaugurind. in orașul brazilian Re
cife. lucrările celei de-a XX-a Con
ferințe a F.A.O. pentru America La
tină. și zona Caraibilor, ei a arătat 
că ih condițiile existentei unei da
torii externe de 421 miliarde de do
lari și. a unor servicii ale acesteia 
care absorb 42 la sută din veniturile 
obținute din exporturi, producția 

BURGESS
25 an» aptă»

educare, acești tineri iși revăd ve
chii lor prieteni și așteaptă clipa 
cind se vor cufunda din nou in de
lincventă.

Crește numărul crimelor violen
te. Bătrinii lipsiți de apărare Că
min principalele victime. Ideile tra
diționale . despre curăj și lașitate 
nu mai sint la preț. Fără nici o 
rușine se asistă la asemenea spec
tacole, cum ar fi cel al unei fe
mei in vil-stă înjunghiate care se 
scaldă in singe... Sintem niște 
ipocriți. Dăm glas oroarei care ne 
cuprinde in fața aatetor de agre
siune din această vară, deplingem 
faptul că ele au fost exploatate 
cu singe rece de ziariștii de la 
televiziune, dar ne prosternăm 
înaintea unui microfon sau a unei 
camere de luat vederi, înaintea 
colosalei puteri pe care ' ele o re
prezintă. Violențele de pe stradă 

fat s-a pronunțat pentru organizarea 
unei conferințe internaționale asupra 
Orientului Mijlociu cu participarea 
tuturor. părților implicate. Yang 
Shangkun a reafirmat. sprijinul gu
vernului și poporului chinez față de 
cauza poporului palestinian.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian, 
Absa Claude Diallo (Senegal), a 
adresat secretarului general al Na
țiunilor Unite, Javier Perez de 
Cuellar, o scrisoare in care relevă că, 
de la declanșarea, in decembrie 
anul trecut, a revoltei populației 
palestiniene din teritoriile arabe 
ocupate, 287 de palestinieni au fost 
uciși in cursul operațiunilor repre
sive ale forțelor israeliene de ocu
pație. Comitetul iși exprimă îngrijo
rarea in legătură cu escaladarea re
presaliilor Israelului, care încalcă 
Convenția de la Geneva, acordurile 
internaționale cu privire la dreptu
rile omului și rezoluțiile O.N.U. Po
litica și acțiunile Israelului — rele
vă scrisoarea — urmăresc să împie
dice poporul palestinian de a-și 
exercita drepturile sale inalienabile 
în conformitate cu principiile înscri
se in Carta și rezoluțiile Națiunilor 
Unite, ele constituind o piedică in 
calea realizării unei păci globale, 
juste și trainice în Orientul Mijlociu.

Comitetul cheamă secretarul gene
ral ăl O.N.U. să adopte toate măsu
rile necesare pentru asigurarea secu
rității palestinienilor din teritoriile 
ocupate, să intensifice eforturile in 
direcția convocării, intr-un viitor a- 
propiat, a unei Conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu.

membre ale „Grupului de la Conta- 
dora" și ale „Grupului de sprijin", de 
la sediul O.N.U. din New York, sub
liniind că a fost exprimată voința 
țărilor respective de a-și aduce un 
aport susținut la normalizarea de
plină a situației din America Cen
trală.

CIUDAD. DE MEXICO . 4 (Ager
pres)..— Intilnirea președinților țări
lor centroamericane. prevăzută să 
aibă loc la San Salvador în noiem
brie, se va desfășura în perioada 
20—25 ale lunii respective, a declarat 
ministrul de externe al Salvadorului, 
Ricardo Acevedo Peralta.

Șeful diplomației ' salvadoriene, a 
precizat, de asemenea, că reuniunea 
la nivel înalt va fi precedată de o 
întrunire a miniștrilor de externe ai 
țărilor semnatare ale acordurilor de 
pace in regiune.

agricolă în regiune este marcată de 
stagnare, iar sărăcia proliferează. în
deosebi in zonele rurale. Subliniind 
necesitatea unor acțiuni grabnice 
menite, să evite înrăutățirea.și mai 
mult a situației, vorbitorul a cerut 
statelor creditoare să adopte măsuri 
de ușurare a poverii datoriei exter
ne a țărilor latino-americane. și ca- 
raibiene și a lansat un apel la inten
sificarea cooperării regionale în ve
derea consolidării poziției in cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale, 
precum și la acțiuni menite să diver
sifice producția agricolă, transmite 
agenția Prensa Latina.'

nu sint decit consecința libertății 
individului rău înțelese.

In timp ce unii mă acuză că, 
scriind „Portocala mecanică", , arh 
provocat nașterea unei noi rase de 
criminali, alții așteaptă să vin cu 
o explicație pentru violența care 
a izbucnit vara aceasta. Explicații 
am, nu însă și remedii. Cunosc 
natura umană, căci om sînt șj eu 
însumi. Avem nevoie de forțe de 
poliție, dar . nu trebuie să așteptăm 
prea mult de la ele. Caracterul 
sacru al vieții umane-nu mai . re
prezintă strălucita cauză nentru 
care pleda Albert Schweitzer. Dacă 
oamenii sint uciși in războaie, nu 
trebuie să ne mire că-i vedem 
omoriți și pe străzile orașelor. 
Concluzia mea nu-i prea reconfor" 
tantă, dar nu am alta pe care s-o 
pot propune — iși încheie consi
derentele scriitorul britanic.

I
AGENȚIILE | 
DE PRESĂ| 
TRANSMIT: I

I CONVORBIRI. Președintele Con- ' 
siliului de Stat al R.D. Germane,

I Erich Honecker, care se află in I
I vizită oficială la Madrid, a avut'] 

convorbiri cu președintele guver-
. nului spaniol, Felipe Gonzalez. In | 
I timpul întrevederii, părțile s-au I
• pronunțat în favoarea extinderii co- 

operării bilaterale. In ce privește

I problemele internaționale, au fost I 
remarcate tendințele pozitive din I 
evoluția situației in lume. Părțile

Iau fost de acord că in era nuclea- I 
ro-eosmică nu există o alternativă I 
1a calea coexistenței pașnice, pen- .

Itru. promovarea căreia trebuie în
treprinse măsuri hotărite.

COOPERARE. La Moscova a

Ifost semnat, la 4 octombrie, un I 
acord interguvernamental sovieto- | 
chinez in domeniul pescuitului.

I Documentul prevede cooperarea > 
între cele două țări in domeniul I 
cercetării pentru ocrotirea și ex- I 
ploatarea rational^ a resurselor

I marine vii in regiunea nord-vesti- I 
I că a Oceanului Pacific și în rîurile | 

de frontieră dintre cele două state.
PRIMIRE. Deng Xiaoping, pre- I

1 ședințele Comisiei Militare a C.C. 1 
al P. C. Chinez, l-a primit pe fos-

Itul cancelar vest-german, Helmut I 
Schmidt, care se află la Beijing. | 
Au fost discutate probleme inter-

• naționale și alte subiecte de inte- i 
res comun.ACORDURI DE COOPERARE. .

I La Bonn au avut Ioc convorbiri 
I între Hans-Dietrich Genscher, vice- I 

cancelar și ministru de externe al

IR. F. Germania, și Yao Yilin. vice- I 
premier al Consiliului de Stat al | 
R. P. Chineze. Au fost abordate

. aspecte ale relațiilor bilaterale și ■ 
I probleme internaționale actuale. Au I 
I fost semnate o serie de acorduri • 

de cooperare economică și tehno-
I logică intre cele două țări.

ÎN CONFORMITATE CU HOTA- 
. RÎRILE PLENAREI din iunie a | 
I C.C. al P. C. Francez. în orașul I 
1 Nanterre va avea loc, in zilele de 1 

12 .și, 13. noiembrie. Conferința na- 
I țiOnală a.partidului — se arată în- I

tr-o declarație a Biroului Politic al I 
C.C. al P.C.F. La conferință va fi 

| dezbătut rolul organizațiilor de I
bază și al membrilor de partid in I 

' mobilizarea .maselor populare la 1 
înfăptuirea .politicii partidului. .

1 NEGOCIERI COMERCIALE. La I
Islamabad s-au Încheiat lucrările 

Iunei reuniuni a miniștrilor comer- I
țului din 28 de țări membre ale | 
G.A.T.T. (Acordul General pentru

I Tarife și Comerț) vizind pregătirea i 
rundei de convorbiri comerciale I 
multilaterale, programată să aibă ' 
loc in luna decembrie, la Mont
real. Au fost analizate .aspecte ale I 
problemelor pe Care continuă să le I 
ridice măsurile, protection iste im- I 
puse de unele state industriali-

. zate, precum și fluctuațiile și scă- ( 
derea preturilor la materiile prime.

„ZIUA MONDIALA A HABITA- . 
I TULUI — 1988“ a fost marcată la I 
I sediul din New York al O.N.U. In- I 

tr-'un mesaj adresat cu acest prilej
• de secretarul general al O.N.U., | 

Javier Perez de Cuellar, se cere I
I acordarea unei atenții sporite mi- ’ 

lioanelor de oameni fără locuință, .

Iin principal din țările in curs de 
dezvoltare. I

I PROBLEMA CIPRIOTA. Președin- I 
tele Ciprului. Ghiorghios 'Vassiliou, | 
va avea o nouă rundă de convor-

Ibiri cu liderul comunității turco- i 
cipriote de pe insulă. Rauf Denk- I 
taș. Dialogul, care se va desfășura • 
in zilele de 7—8 octombrie in pre-

I zența reprezentantului O.N.U., este i 
menit să ducă la solutionarea pro- I 
blemei cipriote. •

I TRIBUNALUL SUPREM AL PA- I 
I KISTANULUI a autorizat pârtiei- | 

părea tuturor partidelor politice la
I apropiatele alegeri legislative, pre- i 
| văzute să aibă loc la 16 noiembrie.

Potrivit unei .hbtăriri date publici- • 
■ tății la islamabad, „toate partidele

politice vor putea prezenta candi- I 
' dați la. scrutinul, pentru ocuparea I 

locurilor in Adunarea Națională și 
| in cele provinciale”.

NOUL GUVERN AL ISLANDEI
I a dat publicității o declarație in ■ 

care se pronunță in sprijinul mă- I 
surilor de dezarmare. Guvernul is- • 

Ilandez, a declarat primul-ministru,
Steingrimur Hermannsson, se pro- I 
nunță ferm in favoarea eliminării | 
armelor nucleare, pentru crearea

I unei zone denuelearizate in nordul i 
I Europei.
. GREVA. La chemarea principale

lor trei centrale sindicale — I
I C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — in Ita- | 

lia s-a desfășurat o grevă națio-

Inală de țrei ore a personalului din i 
transporturile publice. Personale, 
revendică îmbunătățirea condițiilor’ •

Ide muncă și de viață.
PARLAMENTUL FRANCEZ. |

Luni s-a deschis sesiunea de toam- 
Ihă a Parlamentului francez. Un i 

loc central pe ordinea de zi il ocu
pă dezbaterile 'pe mărginea proiec- 

Itului de buget al țării pe anul .
1989. Documentul prevede o redu
cere a deficitului bugetar pină la I 

. 100,3 miliarde franci.
I „COSMOS-l 900". Agenția T.A.S.S. | 

anunță că la 2 octombrie com-
I partimentul cu instrumente al să- i 

telitului „Cosmos-r900", care nu I 
prezenta nici un pericol de radia- • 

. ții, a pătruns in straturile dense 
ale atmosferei și și-a incetat exis- I 

I tența deasupra regiunii Oceanului | 
Indian. Aceeași agenție precizează

I că. la 1 octombrie, generatorul ato- i 
I mic al satelitului a fost desprins

d'e corpul lui „Cosmos-l 900", fiind. 1 
| înscris pe o orbită la mare altitu- 

dine, de existență îndelungată, pină 
ce emanațiile radioactive' nu vor I 

Imai prezenta nici dn pericol.
ÎMPOTRIVA DEȘERTIFICARII. |

In capitala Algeriei se desfășoară 
lucrările celei de-a treia conferin- I 
te ministeriale de luptă împotriva I 

I fenomenului deșertificării. Iau
parte delegați din țări africane, ex- I 
perți și reprezentanți ai unor or- I 

I ganizâții internaționale.
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