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adresat țărănimii cooperatiste, lucrătorilor din întreprinderile agricole
de stat, mecanizatorilor și specialiștilor, tuturor oamenilor muncii
din agricultură, cu prilejul „ZILEI RECOLTEI11
Dragi tovarăși,

Cu prilejul tradiționalei „Zile a recoltei", do
resc ca, in numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat
și ol Guvernului, precum și al meu! personal,
să adresez tuturor oamenilor muncii de la sate,
membrilor cooperativelor agricole de producție,
lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat,
mecanizatorilor și specialiștilor, întregii noastre
țărănimi un salut călduros, revoluționar, împreu
nă cu urarea de a obține noi și tot măi. mari
succese pe calea sporirii producției agricole
vegetale și animale, a realizării noii revoluții
agrare în România.
Sărbătorirea „Zilei recoltei" se înscrie ca un
moment important în cadrul activităților desfășu
rate de întregul nostru popor pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al Xlll-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului privind reali
zarea tuturor programelor de dezvoltare economico-socială a țării în actualul cincinal,' spo
rirea contribuției agriculturii la progresul ge
neral al patriei, la ridicarea continuă a nivelu
lui general de civilizație și bunăstare al în
tregului nostru popor.
Deși nici în acest an condițiile climatice nu
au fost dintre cele mai favorabile, oamenii
muncii din agricultură au obținut, atît la ce
realele de vară, cit și la culturile de toamnă,
producții superioare, care asigură aproviziona
rea corespunzătoare a populației cu produse
agroalimentare, precum și satisfacerea altor
cerințe ale economiei naționale.
Este îmbucurător faptul că în acest an peste
700 de unități agricole de stat și cooperatiste
au obținut producții mai mari de 5 000 kg griu
la hectar, iar circa 50 dintre acestea au de
pășit 8 000 kg la hectar. Recolte bune se în
registrează și la porumb, unele județe și mai
multe unități, inclusiv consilii unice agroindus
triale, obținind, în condiții de irigare, peste
20 000 de kilograme porumb știuleți la hectar.
De asemenea, s-au obținut rezultate bune la
producția de orz, sfeclă de zahăr, legume și
fructe, precum și în zootehnie.
Realizările obținute în acest an de unitățile
agricole de stat și cooperatiste demonstrează,
încă o dată, cu putere, marea superioritate a
agriculturii noastre socialiste, capacitatea ță
rănimii, a tuturor oamenilor muncii din agri
cultură de a obține an de an recolte tot mai
bogate, producții sporite în toate sectoarele
acestei ramuri de bază a economiei naționale.
Pentru toate aceste realizări, doresc să adre
sez țăranilor cooperatori, muncitorilor agricoli,
mecanizatorilor și specialiștilor, tuturor lucrăto
rilor ogoarelor, întregii țărănimi, cu prilejul
„Zilei recoltei", cele mai calde felicitări, împreu
nă cu chemarea de a face totul pentru a ob
ține producții și mai mari in anii viitori, pe
măsura condițiilor create agriculturii de partidul
și statul nostru socialist, a cerințelor economiei
naționale și a înaltelor exigențe puse de noua
revoluție agrară I
Realizări importante s-ou obținut, de aseme
nea, in industrie și in celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale, in înfăptuirea programelor de
dezvoltare intensivă a producției și valorificare
superioară a resurselor de materii prime și
materiale ale țării. Folosesc acest prilej pentru
a adresa, de asemenea, oamenilor muncii din
industrie, construcții, transporturi, din cercetarea
științifică, învățămînt și celelalte ramuri de ac
tivitate calde felicitări și chemarea de o acțio
na neabătut pentru îndeplinirea prevederilor
planului pe acest an și pe întregul cincinal, de
a face totlil pentru realizarea in cele mai bune
condiții a obiectivelor privind dezvoltarea inten
sivă și modernizarea întregii economii, pentru
creșterea puternică a productivității muncii, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ al produse
lor, desfășurarea largă a noii revoluții tehnicoștiințifice in țara noastră.
Apreciind rezultatele înregistrate în agricul
tura anului 1988, trebuie să spunem că ele
puteau să fie și mai bune dacă în fiecare
județ, în fiecare unitate. agricolă s-ar fi lucrat
în conformitate cu cerințele științei agricole,
dacă s-ar fi acționat peste tot intr-un spirit de
ordine și disciplină desăvîrșite, de răspundere
maximă pentru efectuarea la timp și în con
diții de bună calitate a tuturor lucrărilor - de
la semănat pînă Io strîngerea și depozitarea re
coltei. Analiza rezultatelor obținute în acest an
arată că, acolo unde s-au respectat cu strictețe
planurile de cultură, unde s-a folosit cu ma
ximă răspundere baza materială și s-au aplicat
riguros tehnologiile stabilite, s-au obținut pro
ducții mari, chiar și in condiții de climă mai
puțin favorabile.

„Ziua recoltei" trebuie să constituie pentru
organele agricole și pentru toți oamenii muncii
din agricultură un prilej de a examina cu ma
ximă responsabilitate, în spirit critic și auto
critic, munca desfășurată în acest an, de a
trage toate învățămintele necesare, atît din ex
periența bună acumulată, cit și din lipsurile
și neajunsurile care s-au manifestat. Și de a lua
toate măsurile pentru ridicarea la un nivel su
perior a întregii activități și a pregăti în cele
mai bune condiții recolta anului viitor.
Sărbătorirea „Zilei recoltei" trebuie să ducă
la intensificarea activității, la o amplă mobi
lizare a tuturor forțelor de la sate în vederea
terminării, în toate județele și în toate unită
țile agricole, a strîngerii recoltei de toamnă.
Totul să fie strins de pe cîmp, transportat Și
depozitat în cele mai bune căndiții ! Nimic din
recolta acestui an nu trebuie să se risipească I
In același timp este necesar să se ia toate
măsurile pentru ’livrarea integrală la fondul de
stat a cantităților de produse agricole stabilite
- aceasta constituind o condiție de bază
pentru înfăptuirea programului de aprovizionare
a populației cu produse agroalimentare, pentru
asigurarea cantităților de furaje necesare hrănirii animalelor pe timpul iernii, cit și pentru
satisfacerea corespunzătoare a cerințelor de
materii prime agricole ale industriei și pentru
alte nevoi ale economiei naționale.
Totodată, trebuie să se treacă la verificarea
temeinică a realizării însămînțărilor de toamnă,
a calității acestora, a stării de vegetație a
culturilor și să se ia toate măsurile care se
impun pentru buna întreținere, în continuare,
a tuturor suprafețelor însămințate.
O dată cu încheierea grabnică a recoltării
culturilor de toamnă, trebuie să se pună pe
primul plan realizarea, în cele mai bune con
diții, a tuturor lucrărîfor de pregătire a re
coltei anului viitor.. In centrul preocupărilor din
aceste zile trebuie să se afle încheierea - cel
mai tîrziu pînă la 20 noiembrie — a. arăturilor
de toamnă, respectîndu-se prevederile privind
executarea acestor lucrări cu plugul cu scor
monitor, la adincimea prevăzută de normele
agrotehnice, inclusiv a lucrărilor de scarificare.
Trebuie să se ia toate măsurile pentru execu
tarea la timp și de bună calitate a arăturilor
adinei, deoarece - așa cum a arătat experien
ța - aceasta reprezintă o condiție hotăritoare
pentru obținerea unor recolte mari în anul
viitor I
Totodată, pregătirea corespunzătoare a re
coltei viitoare impune stabilirea, încă de pe
acum, a amplasării culturilor de primăvară și
amenajarea corespunzătoare a terenurilor, în
conformitate cu specificul fiecărei culturi, astfel
incit în luna martie să se poată trece în cele
mai bune condiții la însămînțări.
O condiție hotăritoare în vederea obținerii de
recolte superioare o constituie efectuarea, în
perioada care urmează, a tuturor lucrărilor de
care depinde buna funcționare a sistemelor de
irigații în anul viitor. In acest scop, în fiecare
județ trebuie să se treacă de urgență Ia stabi
lirea de programe speciale — pe unități - pri
vind punerea în stare de funcționare completă,
cel mai tîrziu pînă în luna martie, a tuturor
sistemelor de irigații, precum și pentru execu
tarea lucrărilor noi de irigații, prin aplicarea cu
strictețe a normelor stabilite și respectarea
riguroasă a sistemelor de organizare a ferme
lor, a solelor și tarlalelor, pentru folosirea la
maximum a fiecărei suprafețe de pămînt. In
nici un caz nu trebuie să se mai admită lucrări
de irigații care duc la scoaterea din circuitul
agricol a unor importante suprafețe de teren !
Trebuie pregătite din timp toate condițiile pen
tru a putea folosi cu maximum de eficiență, în
anul viitor, toate terenurile irigate, astfel incit
să obținem de pe acestea producții de 25-30
tone porumb știuleți la hectar.
Paralel cu lucrările de ameliorare a solurilor
și de pregătire a irigațiilor, vor trebui luate
măsuri în vederea bunei funcționări a sistemelor
de desecare, de curățire și .adîncire a șanțu
rilor, a lichidării la maximum a băltirilor, astfel
ca pe fiecare metru pătrat de pămînt să se
obțină recolte mari.
In zootehnie, atenția principală trebuie în
dreptată în direcția asigurării și. bunei admi
nistrări a bazei furajere. Trebuie ca - cel mai
tîrziu pînă la 10 noiembrie - să stringem pină
la ultimul balot de paie, de coceni, tot. ceea ce
se găsește pe cîmp, in vederea asigurării hra
nei animalelor pe timpul Iernii. Măsuri cores
punzătoare trebuie întreprinse pentru sporirea
continuă a efectivelor de animale, a realizării

Experiența înaintată
la temelia dezvoltării
agriculturii
românești

producțiilor de carne, lapte, ouă, lină, la nive
lul stabilit prin plan, a asigurării fondului de
stat și a fondului de autoaprovizionare cu
aceste produse.
in toate sectoarele agriculturii, perioada de
iarnă trebuie să fie o perioadă de muncă in
tensă, de pregătire temeinică a tuturor condi
țiilor necesare obținerii unor producții agricole,vegetale și animale, mult sporite in anul viitor^
Totodată, este necesar să folosim la maximum"
perioada de iarnă' pentru a asigura mai buna
organizare a muncii în fiecare unitate, întărirea
economico-financiară a cooperativelor și a în
treprinderilor agricole de stat, creșterea efici
enței întregii lor activități. Să acționăm în așa
fel îneît să crească și să se întărească rolul
proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, în
toate domeniile agriculturii, în creșterea pro
ducției agricole și a veniturilor țărănimii I
Răspunderi sporite revin comitetelor județene
de partid, organelor și organizațiilor de partid
din unitățile agricole și de la sate, Care trebuie
să asigure buna organizare și conducere a
întregii activități din' agricultură, mobilizarea
tuturor cadrelor de specialitate, a fiecărui om
al muncii în îndeplinirea sarcinilor ce revin
acestei ramuri de bază a economiei naționale.
Organele și organizațiile de partid, comuniștii,
toți locuitorii satelor trebuie să înțeleagă că a
lucra în agricultură, în spiritul Tezelor din
aprilie, înseamnă o manifesta maximum de
exigență și spirit revoluționar in toate activi
tățile întreprinse pentru realizarea prevederilor
de plan, a do dovadă de cea mai mare răs
pundere față de .modul în care este gospodărit
pămîntul - avuția națională cea mai de preț
a întregului popor
față de realizarea pro
ducției agricole, de păstrarea și folosirea aces
teia. Trebuie, totodată, să se asigure respec
tarea riguroasă a hotărîrilor de partid și a
legilor țării cu privire la întreaga activitate din
agricultură, să se introducă pretutindeni un
înalt spirit de răspundere, de ordine și disci
plină. Revoluția agrară - ca și revoluția tehnico-ștnnțifică în general - nu se poate realiza
decît cu oameni cu o concepție nouă, revolu
ționară, cu o bună pregătire profesională, poli
tică și culturală, cu oameni hotărîți să facă ,
totul pentru a înfăptui neabătut obiectivele
stabilite de partidul și statul nostru în domeniul
agriculturii.
Nu trebuie să uităm nici un moment că rea
lizarea planurilor și programelor noastre de
dezvoltare a industriei, agriculturii, o întregii
economii naționale și ridicarea, pe această bază,
a bunăstării materiale și spirituale a întregu
lui popor sînt posibile numai în condițiile unui
climat de pace și largă colaborare internațio
nală. De aceea, partidul și statul nostru, punînd in centrul activității asigurarea tuturor con
dițiilor pentru desfășurarea cu succes a în
tregii opere de construcție socialistă pe pămintul patriei, promovează, în același timp, cu
toată fermitatea, o politică de pace și colabo
rare cu toate națiunile lumii; participă activ și
își aduce contribuția constructivă la soluționa
rea marilor și complexelor probleme ce con
fruntă omenirea, la făurirea „unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta noastră.
„Ziua recoltei" trebuie să constituie un pri
lej de manifestare a voinței și hotărîrii între
gii țărănimi de a acționa cu toată fermitatea,
irțipreună cu întregul popor, pentru înfăptuirea
neabătută a politicii partidului de dezvoltare
economică și socială a țării, de ridicare con
tinuă a nivelului de civilizație materială și spi
rituală a întregii națiuni, precum și pentru pro
movarea politicii de pace și colaborare a
României socialiste.
Să facem totul, să muncim cu dăruire și
răspundere pentru a obține, în anul viitor, in
cinstea celei de-a 45-a aniversări a victoriei
revoluției de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și a Congresului
al XlV-lea al partidului, cea mai mare recoltă
agricolă din istoria țării I
Să asigurăm prin munca noastră îndeplinirea
exemplară a planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială, ridicarea patriei so
cialiste pe culmi tot măi înalte dă civilizație și
progres I
Cu prilejul „Zilei recoltei" urez întregului nos
tru popor noi. și noi succese în îndeplinirea
sarcinilor de plan pe acest an și pe intregu,
cincinal, a hotărîrilor Congresului al Xlll-lea și
Conferinței Naționale ale partidului, a Progra
mului de făurire a societății socialiște muitila-'
terai dezvoltate și de înaintare a României spre
comunism I
Urez tuturor lucrătorilor ogoarelor și intregului-' nostru popor multă sănătate și fericire I

NICOLAE CEAUȘESCU

Astăzi e „ZIUA RECOLTEI”, zi in care oame
nii muncii din agricultură fac bilanțul rezulta
telor fiecărei unități, evaluează posibilitățile de
creștere simțitoare a producției la nivelul cerin
țelor noii revoluții agrare, dar și O ZI DE MUN
CA STĂRUITOARE PENTRU ÎNCHEIEREA
STRÎNGERII RECOLTEI ȘI EFECTUAREA CE
LORLALTE LUCRĂRI DE TOAMNA.
IN PAGINA A III-A : relatări privind citeva experiențe
remarcabile in sporirea producțiilor ți acțiuni in
vederea pregătirii viitoarei recolte

>

Muncă bine organizată pentru
îndeplinirea integrală a planului
In vasta arie a preocupărilor con
ducerii' partidului privind deâfăsurârea cu înalta eficientă a complexelor
procese oe care le implică dezvol
tarea economiei noastre in această
etapă, in care se afirmă cu priori
tate factori intensivi ai reproducției
lărgite, problema realizării in cele
mai bune condiții a olanului ocupă
un Toc central. Fapt întru totul în
dreptățit dacă avem in Vedere că-în
deplinirea in cit mai bune condiții a
prevederilor de olan reprezintă con
diția primară, esențială pentru evo
luția sănătoasă a întregii vieți economico-sociale. în multitudinea arti
culațiilor sale. Problema capătă un
spor de acuitate în această perioadă
cind au mai rămas doar două luni
pină Ia sfirsitul celui de-al treilea
an al actualului cincinal.
Tocmai de aceea, după ce a fost
analizată, ne larg, la începutul aces
tei luni, problema realizării planului
s-a aflat in centrul dezbaterilor si
in ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. desfășurată
vineri. 28 octombrie a.c„ sub preșe
dinția tovarășului Nicolae Ceausescu.
Relevînd rezultatele obținute în
cele 10 luni care au trecut din acest
an. tovarășul Nicolae Ceausescu a
cerut organelor si organizațiilor de
partid, tuturor organismelor cu res
ponsabilități in desfășurarea activi
tății economice să întreprindă o
seamă de măsuri ce vizează mai
buna organizare a muncii, mobili
zarea plenară a tuturor forțelor, fo
losirea tutuegr- capacităților la para
metrii stabiliți! de natură să. asigure
încheiereaTju rezultate cit mai bune
a planului pe 1988 și pregătirea co
respunzătoare a trecerii la producția
anului viitor.
Pe fond'iiT general al realizării pla
nului. in mod deosebit s-a cerut co
lectivelor de muncă din economie
să se acorde, in continuare, o atentie
specială realizării producției de ex
port. de a cărei îndeplinire depinde
asigurarea miiloacelor valutare ne
cesare desfășurării in bune condiții
a întregii activități economice. în
acest sens, s-a precizat că este ab
solut necesar să fie luate neintîrziat
măsuri pentru vămuirea si livrarea
la termen, in condiții de bună cali
tate. a fondului de marfă prevăzut
in contractele cu beneficiarii ex
terni. Pentru a asigura derularea
normală a contractelor cu partenerii
externi, tovarășul Nicolae Ceausescu
a cerut ministerelor, centralelor si
întreprinderilor ca. pină la iumătatea lunii viitoare, să asigure lansa
rea in producție a comenzilor pentru
acest an. cit si condițiile tehnicomateriale necesare pentru realizarea
acestora.

Deși ne aflăm într-o perioadă de
maximă concentrare in direcția rea
lizării olanului sub raport cantita
tiv. a producției fizice, unităților din
economie li se cere, deopotrivă,
maximă atentie si sub raportul ri
dicării continue a calității si a ni
velului tehnic al produselor. Aceste
probleme de fond ale eficientei eco
nomice trebuie să fie urmărite cu
cea mai mare răspundere, să con
stituie o preocupare de zi cu zi a
ministerelor, centralelor si întreprin
derilor.
Pe fondul general al problemelor
Oe care le implică bunul mers ăl
realizării planului. Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. a exami
nat modul în care se desfășoară
punerea in funcțiune a capacităților
energetice, executarea reparațiilor
capitale. modernizarea grupurilor
termoenergetice si asigurarea pro
ducției de energie electrică în iarna
1988—1989.
Asigurarea bazei energetice consti
tuie. după cum este știut, una din
condițiile hotăritoare pentru buna
desfășurare a întregii activități economico-sociale. . Relevind această
realitate fundamentală, secretarul
general al partidului a cerut să se
ia de urgentă cele mai eficiente
măsuri, deopotrivă în ce privește in
troducerea unui înalt spirit de răs
pundere. de ordine si disciplină in
toate unitățile energetice, cit si oe
linia urgentării livrării materialelor
si a utilajelor . necesare centralelor
electrice, intensificării execuției lu
crărilor de reparații capitale si a
modernizărilor la unele grupuri
energetice, recuperării rămînerilor in
urmă, astfel incit să se asigure res
pectarea prevederilor din progra
mele adoptate, punerea în funcțiune
a noilor capacități de producție din
sistemul energetic prevăzute în pla
nul ne anul 1988.
Avînd in vedere intîrzierile care
există in realizarea lucrărilor de in
vestiții în acest sector și a celor
de reparații la grupurile energetice,
secretarul general al partidului a
subliniat necesitatea ca soluționarea
acestei probleme să fie urmărită zil
nic de către factori responsabili din
economie. Importanta deosebită a
problemelor impune, de asemenea,
ca organizațiile de partid să le con
sacre o atenție deosebită, adoptînd
măsuri prin care să se asigure întărirea ordinii si buna
funcționare a tuturor centralelor electrice. și in primul rind a celor
care utilizează cărbunele ca agent
termic. Este limpede că asigurarea
energiei trebuie să constituie o
cauză a tuturor lucrătorilor din acest
sector vital al economiei, o preo

cupare de cea mai mare importanță
pentru absolut toți cei ce își desfă
șoară ăici activitatea.
în cadrul larg al problematicii economice aflate oe agenda de lucru
a recentei ședințe a Comitetului Po
litic Executiv s-a aflat și examina
rea unui aspect de fond al .creșterii
eficientei economice — repararea,
modernizarea și reintroducerea in
producție a mașinilor, utilajelor și
instalațiilor nefolosite. Desigur, este
vorba de o problemă căreia și pină
acum 1 s-a acordat maximă atenție,
fapt reflectat prin însăși existenta
unui program special stabilit in această privință. Problema a fost re
luată din perspectiva evaluării re
zultatelor obținute și a reanalizării
prevederilor cuprinse în acest pro
gram, astfel incit să se asigure re
pararea și modernizarea tuturor
mașinilor. utilajelor si instalațiilor
aflate incă în stare de neutilizare.
Exigențele creșterii continue a efi
cienței economice, a valorificării su
perioare a marelui efort de investiții
făcut în anii de după Congresul al
IX-lea al partidului impun ca pu
ternica bază materială pe care o
avem să fie intens valorificată. în
acest scop. Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut ministerelor, centrale
lor industriale si întreprinderilor să
ia în continuare măsuri ferme pen
tru repararea și valorificarea tutu
ror mașinilor, utilajelor și instala
țiilor nefolosite, să asigure introdu
cerea lor în producție, prin transfer
la alte întreprinderi, care le pot uti
liza corespunzător în raport cu ce
rințele procesului de producție. Cit
privește mașinjle-unelte s-a indicat
expres ca o parte a acestora să fie
transferată centrelor mecanice și
S.M.A.-urilor din comune în vede
rea organizării de unități de repa
rații puternice, în măsură să asigure
buna deservire a unităților agricole
si a oamenilor muncii de la sate.
Dată fiind însemnătatea acțiuni
lor ce trebuie întreprinse în această
perioadă de sfirșit de an, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat
convingerea că organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii din industrie si agri
cultură. din toate sectoarele econo
miei naționale nu vor pregeta să
întreprindă tot ceea ce le stă in pu
tință. că vor acționa cu fermitate
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor indicatorilor planului pe luna
noiembrie și decembrie, pe trimes
trul IV și pe întregul an. punind
astfel temelie trainică înfăptuirii in
bune condiții a obiectivelor stabilite
pentru 1989 — cel de-al IV-lea an
al actualului cincinal.

Imagine de la întreprinderea „Automatica" din Capitală
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Afirmarea democrației interne de partid
- cerință esențială a perfecționării
activității politico-organizatorice
In magistrala expunere prezentată
Ia ședința
Comitetului
Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. de
la sfirșitul lunii aprilie. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. sintetizind expe
riența partidului și poporului nostru
in construcția socialismului, a for
mulat teze și idei fundamentale pri
vitoare la fenomenele economice și
politice pe care le implică contintțarea procesului revoluționar al edificării noii societăți in tara noas
tră. la modalitățile de rezolvare a
problemelor ridicate de desfășurarea
acestui proces. în acest context este
abordat și conceptul de critică și
autocritică revoluționară, ca parte in
separabilă a democrației interne de
partid, conferindu-i-se noi valențe
de o deosebită însemnătate teoretică
și practică pentru perfectionarea ac
tivității organelor și organizațiilor
de partid, a tuturor organismelor so
cietății noastre. De altfel. Tezele din
aprilie sint străbătute de la un capăt
la altul de un inalt discernămint cri
tic. constituind un strălucit model de
analiză lucidă, profund științifică a
problematicii economice, politice si
sociale in actualul stadiu de dez
voltare a societății noastre. încă la
începutul expunerii, secretarul gene
ral al partidului dă expresie deose
bit de clară fundamentului princi
pial, partinic al conceptului de cri
tică și autocritică revoluționară atunci cind. punind intr-o riguroasă
logică , dialectică _ raportul dintre
scop, posibilități șl mijloace,' ajunge
la concluzia că telurile propuse, con
cretizate in planurile și programele
de dezvoltare economico-socială. co
respund' posibilităților poporului
nostru, așa cum o demonstrează suc
cesele obținute pînă acum in con
strucția socialistă, dar că In folpsirea deplină a potențialului uman
si material de care dispune societa
tea noastră se manifestă încă ne
ajunsuri pentru eliminarea cărora
este imperios necesară inițierea unui
amplu proces de perfecționare in
conducerea și organizarea, tuturor
domeniilor de activitate economicosocială.
Firește, ca și pină acum, criticii șl
autocriticii le revine menirea să

combată cu fermitate și intransigentă
asemenea manifestări, cum ar fi lip
sa de răspundere, risipa, automultumirea. festivismul. îngimfarea. su
perficialitatea. abaterile de la nor
mele statutare, de la principiile Co
dului etic al comuniștilor. încălcări
le disciplinei și moralei partidului
nostru, tendințele de nesocotire a
legilor statului și a hotărîrilor de
partid, de ascundere a adevărului și
altele. Tolerarea unor asemenea fe
nomene ar duce Ia amplificarea lor,
la slăbirea simțului politic. Ia dimi
nuarea rezultatelor în muncă dintr-un colectiv sau altul. Dar. mai
mult decît pînă acum, critica și
autocritica trebuie să constituie. în
lumina Tezelor din ■ aprilie, acea
forță motrice transformatoare, de
perfecționare a mecanismelor economico-sociale ale societății noastre,
să aibă un puternic caracter con
structiv. să determine finalități
eficiente, dinainte scontate de
oarece, așa cum cerea tovarășul
Nicolae Ceaușescu. critica și auto
critica au valoare numai dacă din
ele s-au tras concluziile respective
și se acționează pentru înlăturarea
lipsurilor.
Una dintre direcțiile principale ale
exercitării criticii și autocriticii re
voluționare — in mod deosebit sub
liniată de secretarul general al
partidului — o reprezintă lupta îm
potriva rutinei, conservatorismului,
inerției, pentru afirmarea noului in
toate sectoarele de activitate. Purtă
torii acestor fenomene nu rareori
vin cu argumente, cu justificări,
care, la o examinare superficială, pot
părea și verosimile și a căror accep
tare ar avea drept urmare perpe
tuarea unor stări de lucru nedorite.
Or., în combaterea unor asemenea
argumente și justificări, cei care as
piră. îndreptățit, la înlăturarea pie
dicilor din calea afirmării noului nu
trebuie să se limiteze la o evaluare
critică constatativă. expozitivă, a
unei situații de fapt, ci să formu
leze aprecieri si judecăți predomi
nant cauzale. Numai in temeiul unei
profunde cunoașteri a realităților si
posibilităților pot fi conturate cu
claritate atît aspectele negative, cit

și căile si mijloacele pentru înlă
turarea cauzelor care le-au determi
nat. Astfel, caracterul constructiv al
criticii și autocriticii — in contrast,
cu înțelegerea simplistă, unilaterală
a rolului lor — iși va găsi ilustra
rea în propuneri, decizii și acțiuni
cu proprietăți preventive sau corec
tive în condițiile menținerii unui
tonus de muncă ridicat, a increderii
oamenilor muncii in forțele proprii,
a dorinței de autodepășire, de spo
rire a aportului propriu la afirma
rea noului.
Principialitatea, obiectivitatea, ca
racterul constructiv, probitatea, im
plicarea sint tot atitea valențe ale
exercitării unei critici și autocritici
eficiente. Organele și organizațiile
de partid nu trebuie insă să aștepte
ca aceste exigente să se impună de
la sine, ci. in mod deliberat, este
necesar ea întreaga muncă politicoorganizatorică pe care o desfășoară
să fie axată pe afirmarea spiritului
critic, analitic. Așa cum o demon
strează practica de zi cu zi, acolo
unde organele și organizațiile de
partid se preocupă de această latură
fundamentală a activității politicoorganizatorice — stabilind cu răs
pundere ordinea de zi a adunărilor
generale și plenarelor, asigurind
buna lor pregătire. solicitîndu-Ie
permanent comuniștilor opiniile,
punctele de vedere, stimulînd criti
ca și autocritica revoluționară, con
structivă, în vederea înlăturării ne
ajunsurilor. manifesting receptivita
te fată de propunerile si sugestiile
pe care aceștia le fac — se reali
zează efectiv cerința vitală a con
cordantei intre consultarea largă și
participarea directă a tuturor mem
brilor de partid la adoptarea planu
rilor de măsuri, a hotăririlor si pro
gramelor și imperativul răspunderii
nemijlocite și acțiunii concrete a
fiecăruia dintre ei pentru înfăptuirea
obiectivelor propuse.
în Tezele din aprilie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a atras in mod
deosebit atenția asupra respectării
cu strictete a obligativității statu
tare a membrilor de partid, a tu(Continuare în pag. a II-a)
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program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor
Respectarea principiilor eticii
și echității socialiste
- îndatorire de supremă onoare a fiecărui
comunist, a tuturor celor ce muncesc
Siritem 23 de milioane de, oameni,
martori și participant,! Ia un proces
de dimensiuni istorice — in înțelesul
cuprinzător al acestui din urmă'cuvint : edificarea, noii orinduiri pe pămintul .României. în doar patru de
cenii, peisajul material al țării a tre
cut prin prefaceri de o amploare și
de o profunzime cu greu de imagi
nat chiar pentru cele mai cutezătoa
re spirite atunci, în anii de început
ai uriașei epopei a construirii socia
lismului. Iar peisajul social și poli
tic, cultural îndreptățește, și el, o le
gitimă mindrie din partea fiecărui
cetățean. România situîndu-se in pri
mele rinduri ale ofensivei de dimen
siuni planetare pentru ameliorarea
condiției umane, pentru edificarea
unei lumi mai bune și mai drepte.
Iată de ce vorbim despre dimensiu
nile istorice ale acestui uriaș pro
ces <-r- construirea socialismului și
comunismului pe pămintul de la Carpați, Dunăre și Mare.
Aflat în fruntea poporului, organizînd munca și lupta lui pentru trium
ful noii orinduiri, Partidul Comunist
Român acordă o atenție primordială
făuririi unui om nou, cu o conștiin
ță înaintată și înalte calități morale,
promovării unor raporturi de tip nou
intre oameni, afirmării depline în
toate sferele vieții sociale a princi
piilor eticii și echității socialiste.
Proces vast și complex, cu rezultate
mai puțin vizibile „la prima vedere"
— cum ar fi, de pildă, o platformă
industrială sau un nou cartier de lo
cuințe, răsărite in trei-patru ani —
formarea și educarea omului nou
este o elaborare îndelungată, conti
nuă, un efort care nu admite pau
ze, un demers cu o multitudine de
parametri, dintre care nici unul nu
poate fi neglijat, parțial sau total,
fără a păgubi însuși întregul. In acest
sens. Tezele din aprilie reiterează cu
fermitate necesitatea întăririi mun
cii politico-educative pentru imple
mentarea spiritului revoluționar în
toate domeniile si sectoarele de ac
tivi ta te.
Normele și principiile etice ale so
cietății noastre — adoptate drept
„cod al muncii și vieții, îndrumar
de conduită in societate al comuniș
tilor, al tineretului revoluționar, al
tuturor oamenilor muncii din socie
tatea noastră" de către Congresul al
XI-lea al partidului — se înalță pe
temelia de granit reprezentată de li
chidarea exploatării omului de că
tre om, pe temelia trainică a proprie
tății socialiste, care a creat condi
țiile pentru ștergerea inegalităților
sociale și naționale, in aplicarea prin
cipiilor socialiste de repartiție, pen
tru dezvoltarea comunității de inte
rese și de aspirații a întregului po
por. Totodată, ele se află într-o
conexiune organică cu sistemul de
mocrației muncitorești-revoluționare
-- cadrul de afirmare plenară a fie
cărui cetățean in viața politică a ță
rii, de participare activă la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne
și externe a partidului și statului
nostru.
Acționînd pentru transpunerea în
viață a principiilor și normelor eti
cii- și echității socialiste — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU —,
partidul nostru „urmărește crearea
condițiilor celor mai propice ca omul
să se poată manifesta plenar în toa
te domeniile vieții sociale, fiecare cu
capacitățile, personalitatea și felul
său de a fi, in spiritul comun între
gii societăți, al dragostei de dreptate
și adevăr, al curajului și cinstei, al
simplității, al hotăririi de a lucra îm
preună cu semenii săi pentru ferici
rea proprie, pentru fericirea întregii
societăți". Este un adevărat program
moral, un orizont moral in care se
situează Întreaga ațtivitate a fiecă
ruia Și a tuturor constructorilor noii
societăți.
In prunca si lupta pentru transpu
nerea iii viată a Tezelor din aprilie,
faptele, atitudinile de conștiință
ale cetățenilor României socialiste,
care demonstrează insușirea normelor
eticii socialiste, transformarea lor —
rod ăl unei trăiri organice — în com
portament cotidian se constituie, zi
de Zi, intr-un inestimabil tezaur etic,
marea zestre de suflet cu care po
porul nostru înaintează spre viitor.
Pdntru comuniști, pentru ceilalți oa
meni ai muncii, respectarea neabătu
tă a normelor și principiilor eticii și
echității socialiste este o chestiune
de supremă onoare, modul de a fi în
societatea noastră. Adevărat model
teoretic al omului nou, codul nos
tru etic este un veritabil motor al
dezvoltării sociale, forță transforma

toare pusă în slujba progresului și
înfloririi patriei, al construirii cu
succes a noii orinduiri.
Nenumărate fapte de muncă și de
viață, individuale și colective, demon
strează cu tărie că prima și supre
ma îndatorire înscrisă in Codul etic
— aceea de a servi cu credință cauza
partidului și poporului, de a pune
intreaga energie, capacitatea de
muncă și pricepere in slujba înfăp
tuirii Programului Partidului Comu
nist Român — este îndeplinită cu
devotament de milioane și milioa
ne de oameni. Toate realizările noas
tre obținute pe planul construcției
materiale, succesele in producție, in
îndeplinirea programelor de dezvol
tare și modernizare a economiei na
ționale. succese cu care, pe bună
dreptate, ne mindrim. sint și tot atitea
victorii morale, acte morale. Ele de
monstrează voința colectivelor mun
citorești din industrie și agricultură,
din cercetare, din toate unitățile de
a-și face neabătut datoria, de a ac
ționa cu competență și hărnicie, de
a îndeplini exemplar sarcinile în
credințate — cu alte cuvinte, de a
reitera zilnic deplina lor adeziune la
politica partidului nostru comunist.
Iar această voință devenită faptă
este, prin ea însăși, un act moral, o
trăire etică. Din milioane și milioane
de astfel de fapte de muncă și crea
ție socialistă se compune un superb
portret interior, portretul de suflet
al poporului hotărit să-și edifice, sub
conducerea partidului, un viitor pe
măsura nobilelor sale aspirații, a hăr
niciei și competenței sale.
Cunoașterea și insușirea concepției
revoluționare despre lume și viață,
a politicii interne și externe a parti
dului, a documentelor și hotâririlor
sale se înscriu, in chip firesc, prin
tre imperativele de frunte ale Co
dului eticii și echității socialiste. Cu
nenumărate prilejuri — și la loc de
frunte se situează Tezele din apri
lie — secretarul general al partidului
a subliniat’ că omul nou este omul
animat de spirit revoluționar, stăpîn
.pe concepția materialist-dialectică
despre lume și societate, cu un vast
orizont cultural și științific, pe de
plin competent in profesia sa, par
ticipant activ la elaborarea și trans
punerea in viață a politicii partidu
lui. Asemenea trăsături de caracter,
■,ca fermitatea, consecvența, principia
litatea in îndeplinirea sarcinilor de
■ partid, a tuturor îndatoririlor sociale,
dau măsura spiritului de răspundere
care îi animă pe membrii societă
ții noastre socialiste, vorbesc de în
sușirea și răspîndirea cu caracter de
masă a trăsăturilor morale ale omu
lui nou.
Respectarea disciplinei de partid,
„care este aceeași pentru toți mem
brii partidului, indiferent de poziția
pe care o au in societate, de func
țiile și atribuțiile încredințate de
partid și de stat", se înscrie printre
îndatoririle de frunte ale comunistu
lui. Comuniștii nu au alte privilegii
în afara aceluia de a servi mai bine,
mai conștiincios, cu mai bune rezul
tate cauza poporului, cauza socialis
mului. Disciplina de partid, una pen
tru toți membrii săi, respectarea
scrupuloasă și integrală a statutului
partidului este o adevărată „piatră de
incercare" a nivelului politic și ideo
logic al fiecărui membru de partid,
a moralității sale.
Dezvoltarea continuă și apărarea
proprietății socialiste, a avuției noas
tre naționale, munca pentru consoli
darea ei sint îndatoriri fundamenta
le, de onoare ale fiecărui cetățean.

Străbătind drumul de la „al meu" la
„al nostru", conștiința a făcut un salt
enorm și notele etice dobindite pe
acest parcurs sint printre cele mai
prețioase atunci cind este vorba de
omul nou. Toate sau mai toate vir
tuțile comuniste ale contemporanului
nostru sint puse în lumină pe acest
teren al proprietății colective, al
participării la munca colectivă. „Cit
spirit colectivist, atita om nou" —
am putea spune parafrazînd .un ce
lebru dicton.
Etica nouă, comunistă, nu s-a năs
cut — nici nu se putea naște — pe
un loc gol. In aliajul nobil care o
constituiexse află valorile morale
forjate de popor de-a lungul veacu
rilor. trăsăturile nobile care ilumi
nează chipul poporului român, așa
cum s-au constituit ele in istorie.
Printre aceste valori. Codul nostru
etic așază la loc de frunte apărarea
patriei, a cuceririlor revoluționare,
care reprezintă cea mai inaltă în
datorire a comuniștilor, a tuturor ce
tățenilor țării. Ei sint chemați să
fie gata în orice clipă să apere „cu
orice sacrificii, chiar cu prețul vieții,
integritatea patriei, independența și
suveranitatea națională și de stat,
realizările socialiste' ale poporului
român". în același timp, cetățenii
României socialiste au înalta indato
rire de „a milita pentru întărirea
unității moral-politice a poporului,
pentru cimentarea prieteniei frățești
dintre toți oamenii muncii — români,
maghiari, germani și de alte națio
nalități — de a lupta împotriva ori
căror manifestări de naționalism și
șovinism, de a acționa în strinsă uni
tate" pentru progresul și înflorirea
patriei, pentru consolidarea orinduirii socialiste.
Codul etic îi cheamă pe comu
niști. pe membrii organizației revo
luționare de tineret, pe toți cei ce
muncesc in patria noastră să pro
moveze in întreaga viață .socială prin
cipiile eticii și echității socialiste, re
lațiile de colaborare și întrajutorare
tovărășească : „Comunistul trebuie să
fie cinstit, sincer, principial și corect,
să nu tolereze minciupa, falsitatea,
ipocrizia", să fie leal, să-și asume
răspunderea actelor sale. Etica nouă,
revoluționară cere comuniștilor, ce
lor ce muncesc să dovedească in în
tregul lor comportament modestie,
principialitate, să combată, stilul de
viață burghez, mentalitățile lumii ca
pitaliste, reminiscențele gîndirii re
trograde. Comuniștii au datoria să
militeze pentru promovarea concep
ției științifice despre natură și so
cietate, să combată teoriile idealis
te, prejudecățile mistice, orice ma
nifestări de obscurantism.
Un Ioc important il ocupă înteme
ierea relațiilor de familie pe princi
piile moralei socialiste, ale egalității
respectului și încrederii reciproce
între soți, ale grijii pentru dezvolta
rea generațiilor viitoare, pentru for
marea lor din punct de vedere
moral.
Prin întreaga lor viață, comuniștii
trebuie să se constituie în exemplu,
să fie și să devină, in fiecare co
lectiv, adevărate modele. Profilul
moral al comunistului este o proble
mă de partid și afirmarea în toate
împrejurările a trăsăturilor sale eti
ce. a principiilor și normelor eticii și
echității socialiste constituie o la
tură șsențială a muncii și vieții de
partid, a întregii activități politicoideologice și cultural-educative des
fășurate in cadrul partidului, al so
cietății noastre socialiste.

Georqe-Radu CH1ROVJC1

în perioada actuală, modernizarea
producției și trecerea la dezvoltarea
intensivă sint indisolubil legate de
creșterea rolului științei si tehnolo
giei. de promovarea consecventă, in
toate sectoarele, a progresului tehnic.
Subliniind acest raport de determi
nare, in, expunerea din 29 aprilie
a.c„ in care sint cuprinse Tezele
pentru plenara C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, arăta că :
„intreaga dezvoltare de construcție
socialistă nu se poate realiza decit
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, ale cunoașterii
umane, in general, a legării strinse
a științei cu invățămintul și cu pro
ducția".
Adaptarea economiei naționale la
noile cerințe de dezvoltare se im
pune și, in același timp, este posibilă
astăzi tocmai ca urmare a valori
ficării resurselor de creativitate
umană și de gindire tehnică origi
nală. în acest sens, politica parti
dului 1 nostru solicita și stimulează
creativitatea tehnică și economică,
atragerea rapidă
și eficientă a aceșteia în efortul
de modernizare a
economiei
na
ționale.
Viața, practica
de fiecare
zi
aduc noi și con
cludente
argu
mente in spriji
nul acestui de
mers. Sint aproa
pe trei ani de
cind intreaga economie, cu deo
sebire industria,
se află angajată
în efortul de aplicare a progra
mului de perfec
ționare a organi
zării și moderni
zare a produc
ției. Acest am
plu proces de
perfecționare, de'
restructurare a muncii în toa
te sectoarele a mobilizat, prac
tic. întregul, front de specialiști, atit
din unitățile de cercetare speciali- "
zate, cit si din industrie și institu
tele de învățămînt superior. un
imens număr de oameni ai muncii
din toate intreprinderile tării. Am
nutea spune câ este perioada in
care industria noastră a beneficiat
de cea mai densă infuzie de creati
vitate. a absorbit cu aviditate si a
valorificat eficient tot ceea ce inseamnă noul științific si tehnologic.
Pentru că zecile de mii de măsuri
cuprinse in programele de moder
nizare la nivelul întregii țări nu
sint altceva decit tot atitea idei,
soluții tehnice, tehnologice și orga
nizatorice, rod al gîndirii și creației
științifice originale.
Activitatea de cercetare științifică
și inginerie tehnologică, condusă cu
înaltă competență de tovarășă
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. și-a orientat cu precă
dere eforturile, în această perioadă,
spre rezolvarea unor obiective con
crete cuprinse in programele de
modernizare. în conexiune cu această
orientare, in actualul cincinal un
volum considerabil de investiții se
alocă cu prioritate pentru lucrări
de modernizări, automatizări și reutilări ale capacităților existente, prin
care se urmărește o mai bună pro
filare. integrare si specializare a
producției, creșterea. în general, a
eficientei economice. Ele implică in
troducerea rapidă și la o scară fără
precedent a microelectronicii, auto
matizării. robotizării, tehnicii de cal
cul și informaticii, a chimizării și
ingineriei genetice, a altor domenii
de virf ale științei si tehnicii, adică
implică un voium de muncă inte
lectuală de cea mai înaltă calificare,
o valorificare optimă a „materiei
prime" care o reprezintă inteligenta,
creativitatea umană. Această „ex
plozie" creatoare are in vedere abor
darea a circa 8 300 de obiective
principale de cercetare științifică si

dezvoltare tehnologică si finalizarea
a mai bine de două treimi dintre
ele. vi'zîfid toate sectoarele econo
miei naționale. De asemenea, este
prevăzută realizarea a peste 2 600
produse noi. de Înalt nivel calitativ,
introducerea a aproape 3 000 tehno
logii noi si perfecționate, astfel in
cit la nivelul anului 1990 aproape o
jumătate din producția-marfă reali
zată in ramurile producătoare ale
industriei republicane să o repre
zinte produsele noi și modernizate,
cu un înalt nivel de competitivitate.
Este, fără îndoială, dovada cea mai
evidentă . că activitatea de creație
Stiintifico-tehnică reprezintă prin
cipala resursă a modernizării, că
promovarea neabătută a cuceririlor
noii revoluții stiintifico-tehnice este
suportul hotărîtor. definitoriu al
desfășurării acestei acțiuni de mare
interes național. De altfel, nu există
program de măsuri stabilit la nivel
de ramură, minister, centrală sau
unitate industrială, menit să asigure
realizarea in Cele mai bune condiții
a obiectivelor pronuse, care să nu

Cercetarea științifică
-puternic angajată
în modernizarea
producției
se afle sub incidența directă a re
zultatelor cercetării științifice.
Economia
națională
dispune
astăzi de un important potential teh
nic și de creație, care permite să
se tină pasul cu cele mai noi reali
zări pe plan mondial. Strădaniile
cercetării științifice si ingineriei teh
nologice de a găsi soluții noi si va
loroase nu sint insă nici pe departe
suficiente dacă rezultatele acestui
efort nu sint grabnic asimilate si
generalizate in producție. Este un
fapt cert că orice idee valoroasă isi
multiplică eficienta socială prin lăr
girea ariei sale de.aplicare. Iată de
ce. in sfera producției materiale
trebuie să se manifeste receptivitate
maximă și să se asigure operativ
condiții optime de aplicare a rezul
tatelor de ultima oră ale cercetării.
Trăim o epocă extrem de grăbită.
Ne aflăm, . practic, intr-o veritabilă
competiție cu timpul, in careciștigă
cel eare a gîndit mai bine si a apli
cat mai repede rezultatele acestui
efort. Obiectivul urmărit este clar :
dobindirea priorității, cîstigul obținut
din cota de noutate pe care o contine noul produs sau noua tehnolo
gie comparativ cu altele similare
existente la un moment dat. Dacă
am lua in calcul fie si numai ci
frele prezentate mai înainte. vom
vedea că, numai intre hotarele tării,
aproape la fiecare 5 ore este re
zolvată o temă de cercetare, la 12
ore se elaborează o nouă tehnologie,
la 14 ore un nou produs și in mai
puțin de o oră este prevăzută a se
înfăptui o acțiune ce are in vedere
organizarea și modernizarea produc
ției. Poate că niciodată ca în acești
ani omul de inițiativă nu a avut
atitea mijloace în sprijinul moder
nizării și perfecționării, cu eficientă
matematic calculată. Este o bătălie
pe care sintem interesați cu toții să
o ciștigăm. deoarece de aceasta
depinde ridicarea pe noi trepte de
progres a patriei, a calității vieții
fiecăruia. Tocmai de aceea, o obli
gație morală si legală a organelor'
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Revoluția
socialistă
determină cut reprezintă un moment al discon
schimbări fundamentale în sistemul tinuității.
Acționind consecvent in. spiritul
vieții social-econ ornice. determină
formarea si dezvoltarea unui nou principiilor sale democratice, ale esistem politic, juridic, a unei noi galitătii in drepturi intre toți mem
conștiințe sociale. Numai in acest brii societății, orinduirea de stat so
cadru, noile relații de producție ca cialistă nu face nici o discriminare
pătă ele insele realitate si evoluează intre religioși si atei, ca membri ai
intr-o măsură tot mai mare in mod oomunitătii socialiste, ca cetățeni ai
conștient. în socialism, realitatea so aceleiași patrii. Persistenta credin
cială se inscrie in prelungirea ac țelor religioase la o parte din mem
țiunii conștiente a întregului popor. brii societății este considerată ca o
Dezvoltarea socială nu mai este stii- consecință a răminerii in urmă a
hinică. spontană. Relațiile dintre oa nivelului. conștiinței. Atitudinea sta
meni sint ele insele, in bună măsu tului socialist față de religie si cre
ră. proiectate si instituite conștient dincioși pornește de la realitatea că
pentru a permite dezvoltarea plena subiecții credincioși conviețuiesc in
ră a societății și afirmarea liberă a noua orinduire contribuind efectiv
personalității fiecărui membru al ei. la realizarea obiectivelor stabilite de
Iată de ce noiie relații socialiste nu societate. Aceasta și determină, ne
funcționează in nici o ipostază a lor de altă parte, adeziunea marii ma
ca un mecanism orb. străin, care jorități a subiecților credincioși față
tace din indivizi instrumente ale de politica internă si externă a sta
unui scop exterior. A formula con tului. participarea cultelor la viața
știent finalitățile societății presupu democratică in cadrul Frontului De
ne acum nemijlocit ca ele să coinci mocrației si Unității Socialiste. So
dă rational cu finalitățile membrilor cietatea socialistă a elaborat si' în
ei. cu valorile umaniste ale noii o- făptuiește in același timp, cu tact si
perseverentă. o strategie complexă
rinduiri.
Poate singura ipostază a conștiin in vederea ridicării nivelului de pre
ței sociale care nu cunoaște aseme gătire științifică și culturală a lienea mutații' este aceea a vieții reli ' cărui om. a dezvoltării conștiinței
gioase. a religiozității care se păs noi. socialiste. Ea vizează, in același
trează incă in oonstiinta individuală timp, perfecționarea continuă a ca
a unor oameni si in condițiile socia drului social instituit, pentru ca dilismului. în raport cu trecutul, trăi ■ mensiunea umanistă a noilor relații
rile Si obiceiurile religioase repre socialiste să fie tot mai prezentă in
zintă pentru subiecții care le prac viața fiecărui membru al societății.
tică un moment al continuității : Tovarășul Nicolae Ceausescu subli
față de prezent insă, față de cerin nia în acest sens in expunerile din
țele dezvoltării noii societăți, aceste 29 aprilie si 23 iunie cerința ca în
trăiri si obiceiuri preluate din tre treaga pregătire științifică, profesio

nală. nivelul cultural tot mai înalt al
omului societății noastre să fie puse
nemijlocit in slujba acțiunii revolu
ționare do transformare a societății
Si a îmbogățirii vieții reale, a rela
țiilor sociale ale fiecărui om al mun
cii. „Să formăm la toți oamenii, la
tineret — sublinia secretarul general
al partidului — o concepție științifică

fi decit opera societății, a vieții so
ciale în ansamblu, si nu a unuia din
segmentele acesteia. Putem spune,
in acest context, că reprezintă o cre
dință iluzorie ideea după care sarci
na emancipării omului de religie ar
reveni exclusiv educației sau exclu
siv propagării rezultatelor științei
contemporane. Emanciparea conștiin

Cristian

unilaterală, adesea legat de Primul
(atit in teorie, cit și in practică), re
duce ansamblul valorilor culturale
care trebuie să se structureze ca
fundament al personalității atee la
un singur gen. la valoarea de adevăr
a științei. în. acest caz, religiei ii
este contrapusă știința;
A devenit astăzi tot mai larg recu

Finalitatea umanistă a educației
materialist-științifice
despre viață, corespunzător uriașe
lor cuceriri ale științei, ale cunoaș
terii umane, care demonstrează jus
tețea concepției materialist dialec
tice Si istorice despre lume, mate
rialitatea lumii șj dă o perspectivă
minunată pentru noi și noi cunoaș
teri. pentru înaintarea omului spre
un asemenea nivel de cultură și
conștiință care să-l facă cu adevărat
liber, dar și stăpin cu adevărat pe
destinele sale, să-i dea posibilitatea
să acționeze in mod conștient pen
tru transformarea lumii, pentru rea
lizarea unei lumi mai bune și mai
drepte".
Un proces atit de complex cum
este depășirea înstrăinării nu poate

de conducere colectivă din unitățile
industriale este ca. sub directa în
drumate a organizațiilor de partid,
să ia măsurile cuvenite pentru în
tărirea peste tot a climatului gene
rator de progres. Cu atit mai mult
cu cit noul științific si tehnologic se
confruntă nu de puține ori cu incom
petenta ori cu lipsa de înțelegere
sub pretextul lucrurilor, chipurile,
mai... presante. Este si motivul pen
tru care mai există azi nroduse cu
nivel tehnic si calitativ necorespun
zător. unele unități care nu reușesc
să sc încadreze in limitele admise
pentru consumurile de materiale și
energic sau unde productivitatea
muncii este scăzută, iar sarcinile de
plan par foarte mari si nu sint rea
lizate corespunzător.
O dată cu sfirșitul acestui an ne
apropiem practic de încheierea celei
de-a doua etape de modernizare.
Tnseamnă oare că ne apropiem și de
sfirșitul acestei acțiuni ? Nicide
cum : programele de organizare și
modernizare nu pot fi considerate
ca înfăptuite o dată oi realizarea
măsurilor
cu
prinse in ele. Abordind aspectul
continuității. al
permanenței ac
țiunii de
mo
dernizare. secre
tarul general al
partidului
sub
linia clar că nu
este vorba de o
campanie, de o
acțiune pentru o
perioadă de timp,
ci de un proces
de mare anver
gură, in profun
zime Si pe ter
men lung, menit
să revoluționeze
viața economică.
„Trebuie să avem permanent
in vedere, afir
ma
secretarul
general al parti
dului. că pu
ternica dezvoltare a științei si tehni
cii necesită periodic — cel puțin o
dată la 5 ani — și îmbunătățirea
generală a structurii producției, a
nivelului tehnic, care să pornească
de la noile cuceriri ale revoluției
tehnico-șiiințifice". Or. aceasta nu
presupune doar continuitate, ci si o
adincire a procesului de moderniza
re. cerință obiectivă, aflată in rela
ție directă cu trecerea României in
rindul țărilor cu dezvoltare econo
mică medie. Va trebui ca. pină in
anul 1990. pe ansamblul economiei
să se realizeze o creștere cu circa
35 la sută a gradului de valorificare
a materiilor prime. în unele sec
toare, în metalurgie și chimie, bu
năoară, se prevede ca pe această
cale să se asigure chiar o dublare
a valorii tonei de produse finite.
Desigur, obiective de asemenea amjploare nu se mai pot înfăptui prift,.
simpla innOire â actualului nomen-'
dator de nroduse fabricate pe baza
tehnologiilor existente, ci este vorba i
de a gindi produse noi. de mare
eficientă și utilitate, cu mare cău
tare pe piața externă. Rezultă câ
sint necesare angajarea fermă a
cercetării științifice, stimularea spi
ritului creator in toate sectoarele și
la.toate nivelurile de activitate. Aceasta atrage după sine o nouă di
mensiune și 'orientare a programe
lor de modernizare., in care să pre
domine preocuparea fată de apli
carea rezultatelor de „ultimă oră"
ale cercetării.
Ne apropiem, așadar, de sfirșitul
celui de-al treilea an al actualului
cincinal, perioadă in care România
socialistă a pășit cu hotărire pe un
drum de dezvoltare structural nou, cu
un accent decisiv pe elementele de
modernitate, calitate Si eficientă.
Hotărîtor pentru etapa ce urmează
este, așa cum. se sublinia in Tezele
pentru plenara C.C. al P.C.R.,
modul în care activitatea produc
tivă va crea un cadru larg de
aplicare a rezultatelor cercetării. Din
chiar modul de formulare a acestei
priorități reiese necesitatea ca ști
ința să se găsească in permanență
cu un pas înaintea economiei. Nu
este vorba doar de a răspunde in
timp util solicitărilor producției —
condiție necesară. dar nu si sufi
cientă — ci si de a oferi în avans
soluții tehnice si tehnologice noi. in
pas cu cuceririle științei si tehnicii
mondiale și stimulind in acest fel
efortul de adaptare la noile cerințe
ale producției. în același timp, cerce
tarea trebuie să furnizeze si rezerva
de soluții, in perspectiva dezvoltării
si modernizării, anticipind evoluțiile
posibile ale științei și tehnicii timpu
lui. Este in toate acestea înțelesul
profund al îndemnului partidului,
al secretarului său general, de a se
realiza o implicare profundă, revo
luționară. responsabilă si creatoare
a științei în întreaga viață economică
si socială a tării.

ței Individuale de credință este,
dimpotrivă, un proces complex, cu
etape succesive, uneori cu reveniri
la momente depășite. Nu este vorba
de un act de iluminare, de o reve
lație. ci de o desprindere treptată de
trecut Cu toate acestea, conținutul
educației materialist-stiintifice si umanist-revoluționare este uneori
incă abordat in mod unilateral. Două
„modele" ale acestui mod de abor
dare amintim aici ; primul constă in
înțelegerea emancipării omului ca
proces care s-ar limita doar la com
baterea religiei Se pune în acest caz
accentul, după cum e ușor de în
trevăzut. pe momentul negației. Al
doilea model de acțiune educativă

noscut adevărul că educația materialist-științifică si umanist-revolutionară presupune in mod necesar
afirmarea unui cit mai bogat sistem
de valori. Evantaiul valorilor noi
promovate de societatea socialistă
este si trebuie să fie cit mai cu
prinzător. Tot ce este valoare auten
tică in cultură si in viata socială este
si trebuie să fie chemat să participe
la procesul '.de formare a omului nou.
Cerința perfecționării continue a re
lațiilor sociale socialiste, a vieții
materiale a societății pornește de la
principiul că socialismul creează
pentru prima dată în istorie condi
țiile pentru ca relațiile sociale si via
ta materială a societății să aibă în
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centrul lor omul, realizarea sa ple
nară intr-un cadru social favorabil,
care să inlăture procesual cadrul în
străinării religioase. Socialismul nu
este expresia unui ideal utopic si
nu va fi niciodată întruchiparea per
fecțiunii idealizate, ci viața practi
că, nemijlocită, așa cum o trăiesc
și așa cum si-o construiesc oamenii
in fiecare etapă a istoriei. Ca proces
istoric, socialismul este devenire,
confruntare dintre vechi și nou,
dintre trecut și viitor. Noul umanism
nu este un spațiu abstract in
care urmează a viețui o lume pu
rificată, ci însuși procesul edificării
sale și al devenirii oamenilor acestei
societăți așa cum sint ei in etapa
dată. cu ceea ce au luminos in
ființa lor, dar și cu umbre și în
tunecimi. Luarea in stăpînire a
mijloacelor de producție de către
cei ce le produc și le minuiesc re
prezintă, fără îndoială, o cotitură
fundamentală pe drumul umaniză
rii raporturilor sociale și de produc
ție, implicit al dezalienării umane.
Ea constituie insă numai un prim
pas pe acest drtlm. O dată cu dez
voltarea noii societăți, in funcție de
noile cerințe ale practicii, de etaje
le devenirii sociale, se impun noi și
noi abordări ale problemelor afirmă
rii plenare a personalității umane
in noul cadru social. Desfășurarea
unor activități educative cu o arie
largă, in mod sistematic și perma
nent reprezintă, desigur, o cale ne
cesară și hotăritoare in vederea de
pășirii contradicțiilor care apar.
Marea problemă la care au încercat
să răspundă filozofii iluminiști —

Afirmarea
democrației
interne de partid
(Urmare din pag. I)
furor cadrelor cu funcții de răspun
dere de a raporta in fața comuniști
lor. a oamenilor muncii despre mo
dul in care își îndeplinesc sarcinile
încredințate, atribuțiile cu care au
fost investite. O practică încetățe
nită. de altfel, in multe organizații
de partid, care oferă un cimp larg
afirmării unei autocritici sincere,
constructive. Mai sint insă organe
de partid carp manifestă ezitări in
a desemna cadre de conducere spre
a prezenta raport in fața comuniști
lor. Evaluarea in mod autocritic
in fata membrilor de partid a re
zultatelor muncii' tale nu trebuie în
țeleasa intr-un sens negativ sau
privită cu sentimentul că aceasta ar
insemna numai tragere la răspun
dere. Se poate intimpla și acest lucru, dar inainte de toate înseamnă
control de partid, inseamnă a le
vorbi comuniștilor despre modul
cum muncești, despre greutățile pe
care le intimpini. inseamnă a apela
la sprijinul colectivului, a arăta incredere in acesta și a te bucura de
încrederea lui. a găsi soluții pentru
depășirea unor dificultăți prin su
gestiile și propunerile ce se fac.
Totodată, raportul comunist prezen
tat de membrii de partid asupra pro
priei lor activități va contracara
tendința unora de a privi lucrurile
din afară, detașat, ca simpli obser
vatori. fără a se considera implicați
in ceea ce este bun și mai ales in
ceea ce nu merge bine in domeniul
sau in colectivul in care acționează.
Afirmarea deplină in viata parti
dului și a societății noastre a con
ceptului de critică și autocritică‘ re
voluționară este condiționată in mod
hotăritor de gradul de conștiință, de
temeinicia simțului de răspundere
și, nu in ultimul rind. de pregătirea
politică, profesională, de cultura ge
nerală ale comuniștilor, ale tuturor
oamenilor muncii.. De aceea, paralel
cu necesitatea îmbunătățirii forme
lor organizatorice de afirmare a de
mocrației de partid, a democrației
muncitorești-revoluționare in general
și a criticii și autocriticii revoluțio
nare în special, organele și organi
zațiile de partid au datoria să des
fășoare o intensă muncă educativă
de ridicare a conștiinței politice a
comuniștilor, a celorlalți oameni ai
muncii., de sporire a gradului de
participare activă Ia viața de orga
nizație și ă colectivelor de muncă,
a receptivității la critică pentru a
mbntîn'e sau Ș întrona un climat de
muncă sănătos, care să deschidă larg
■pom-t^ -pătrunderii noului., progresu
lui in toate sectoarele de activitate.
în întreaga tară au avut loc si
continuă să se desfășoare amble
dezbateri asupra conținutului Teze
lor din anrilie. pentru aplicarea
lor in viată, moment important
pentru perfecționarea activității economice. sociale și educative. Parti
ciparea directă a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii la anali
zarea tuturor aspectelor dezvoltării
societății noastre socialiste, a tu
turor problemelor legate de asigu
rarea bunului mers al unităților si
instituțiilor economice si sociale, de
înflorirea localităților, a întregii țări,
prilejuită de dezbaterea acostui ex
cepțional document de partid, de
monstrează cu putere faptul că
partidul nostru este un partid cu
profund caracter democratic. larg
deschis opiniilor critice constructive,
menite să accelereze progresul mul
tilateral al patriei noastre socialiste.
Deosebit de concludente in acest
sens sint zecile de mii de propuneri
care au foA făcute. în perioada care
a trecui de, la publicarea Tezelor,
pentru îmbunătățirea muncii in in
dustrie. in agricultură, in știință și
cercetare, in celelalte sfere ale ac
tivității economice si sociale, Însoți
te de strădaniile depuse pen
tru a le aplica. în această at
mosferă de efervescentă crea
toare, generată de insușirea conți
nutului magistralei expuneri a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. organele
și organizațiile de partid, evaluirtdu-si in mod critic si autocritic ac
tivitatea de pînă acum, au in pre
zent înalta îndatorire de a-și buije
in valoare intreaga lor capacitate de
mobilizare a oamenilor muncii în
vederea incheierii cu rezultate cit
mai bune a acestui an și pregătirii
temeinice a condițiilor de îndepli
nire a planului pe anul viitor, pen
tru a asigura înfăptuirea mărețelor
obiective stabilite de ce] de-al XIIIlea Congres și Conferința Națională
ale partidului de ridicare a patriei
noastre, libere și independente, ne
noi trepte de civilizație si progres.

Constantin VARVARA
cu ce trebuie început, cu schimba
rea împrejurărilor sau cu schimba
rea oamenilor pentru ca societatea
Bă înainteze pe trepte superioare —
se pune, intr-un mod specific, și în
cadrul procesului de formare a
omului societății noastre. A consi
dera insă că totul râm ine pe seama
educației înseamnă intrucitva a re
edita eroarea ginditorilor iluminiști,
a uita, cum spune Marx, „că îm
prejurările insele sînt modificate de
oamerji". „Coincidența dintre modi
ficarea împrejurărilor și aceea a
activității omenești sau propria
schimbare — scria Marx — nu poate
fi concepută și înțeleasă în mod
rațional decît ca practică revoluțio
nară".
tn practica revoluționară, desfășu
rată în sfera vieții politice, are loc,
am spune, o dublă transformare : a
vieții sociale, dar și a individului,
formarea lui ca subiect al noilor re
lații sociale. Aceasta arată rolul deo
sebit al participării politice in an
samblul factorilor care asigură și
determină progresul societății socia
liste și, implicit, emanciparea omu
lui de prejudecăți.
Antrenarea tuturor membrilor so
cietății la viața poiitico-economică,
perfecționarea democrației socialiste
sint, in acest sens, expresia unei le
gități proprii societății noastre so
cialiste. un proces care se inscrie in
devenirea istorică a valorilor liber
tății și demnității umane, a uma
nismului revoluționar.

Conf. univ. dr.
Harin GEORGESCU
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Experiența înaintată
la temelia dezvoltării
agriculturii romanești
Terenurile cooperatorilor din Gir 10 zile de la eliberarea terenului si oră aduse acestei mașini. în întreținere a acestora. Repartizarea
bovi sint situate in zona nordică a nu mai tîrziu de 10 septembrie, acest fel. se realizează o mai bună combinelor și utilajelor pe ferme
Cimpiei
Bărăganului
ialomitean. pentru ca ele să se așeze bine, după distribuție a seminței în sol cu, are drept scop urmărirea lor direc
acolo unde solul are un potențial care se face nivelarea și grăparea toate avantajele ce decurg de aici.
tă de către șeful de fermă, care de
productiv foarte ridicat. Din supra ori de cîte ori apar buruieni si
Semănatul cerealelor păioase, ca și fapt răspunde primul de > realizarea
fața totală a cooperativei, de aproape crustă. Pregătirea patului germinativ al celorlalte culturi se realizează în producțiilor planificate si. strîns
6 000 hectare, se cultivă an de an se face mai ales cu combinatorul fiecare fermă de mecanizatori. anu legat de aceasta, de. executarea re-,
aici cu griu 1 000 de hectare. Pe o sau cu grapa cii disc în agregat cu me pregătiți pentru această lucrare, pede si in cele mai bune condiții, a
asemenea întindere foarte mare, lamă nivelatoare si tăvălugi inelari. care cunosc în amănunt toate datele secerișului. El cunoaște în amănunt
cooperatorii din Girbovi au obținut La fertilizarea terenului ținem cont tehnice ale semănătorii, Recepția modul in care trebuie reglate si con
anul acesta o producție medie de de cartarea agrochimică si de plan lucrării la semănat se face în două trolate combinele si celelalte agre
8 230 kg grîu la hectar., precum si ta premergătoare. La griu apiicăm etape : prima, imediat după semă- gate. Reglarea combinelor se face nu
8 415 kg orz și aceasta intr-un an înainte de arătură doze diferențiate nat. si a doua — după răsărire, con- numai de trei ori pe zi. cum se pro
agricol qu condiții nu dintre
<
cele de 60—100 kg fosfor substanță ac semnindu-se. totodată, măsurile ce cedează de regulă, ci ori de cîte ori
mai favorabile. Cum
"
a fost posibilă tivă la hectar. In ce privește .doza se impun. Comisia de recepție este este necesar, avînd în vedere că pe
realizarea unei asemenea perfor- de azot la grîu este de 160 kg. și alcătuită din mecanizatorul care a ’parcursul zilei pot apărea diferite
mante ?
fertbmene atmosferice".
„Griul, ca si orzul de altfel, sint
La C.A.P. Girbovi. în 1988 s-au
De la an la an. cooperativa agri 5-8-10 cm pentru a evita formarea
culturile specialiștilor si mecanizaobținut producții mari nu numai la
colă din Sanislău. județul Satu hardpanului („talpa plugului"), afilorilor
—
.
............
.
tine
să
precizeze
presedincerealele păioase, ci și la celelal
Mare, se află intr-o adevărată com ' narea, scarificarea. folosirea raționa
tele cooperativei. Marcel Dobra. De
te culturi : la mazăre — 3 250 kg la
petiție a autodepâșirii propriilor per lă a îngrășămintelor si amendamen cum iși cunosc ei profesia, de răs
hectar, la fasole — 2 350 kg la hec
formanțe in domeniul producțiilor telor.
punderea
si
competenta
lor
depinde,
tar,
la floarea-soarelui — 3 050 kg la
„Aplicarea tehnologiilor avansate de fapt, nivelul producțiilor. Conducerealiere. cele mai spectaculoase
hectar. în ce privește porumbul, se
rezultate fiind obținute la cultura la grîu. ca. de altfel, si la celelalte
unității ii revin doar sarcinile
estimează o recoltă medie de aproa
griului. Dacă in 1986 unitatea a ob culturi — a ținut să precizeze pre ■ b■ cerii
organizatorice, adică să asigure
pe 20 000 kg ștluleți pe 1 535 . 'hec
ținut 8 009 leg griu la hectar, iar în ședintele cooperativei agricole. Liviu
inginerului-șef.
șefilor
de
fermă
si
tare. producție obținută in condiții
1987 — 8 024 kg. iată că anul acesta Groza — se reflectă in mod deose
necesarul optim de
de neirigare. Pentru a pune temelii
a realizat 8 273 kg la hectar. Ce de bit pe planul eficienței economice mecanizatorilor
utilaje,
semințe.
îngrășăminte,
car

sigure la baza viitoarelor recolte în
monstrează acest „Urcuș" continuu al a unității si al bunăstării coopera
buranți
etc.
Ei
sint
cei
care
trebuie
1989.
după încheierea semănăturilor
producțiilor de griu in această uni torilor. Astfel, față de 7 940 de lei
șă stăpînească tehnologiile. iar
de toamnă s-a trecut cu toate .for
tate deținătoare a titlului de „Erou cit am cheltuit la un hectar cultivat atunci
cind
este
vorba
de
cunoștințe
DIN EXPERIENȚA COOPERATIVEI AGRICOLE GIRBOVI, țele la eliberarea suprafețelor.
al Noii Revoluții Agrare" ? în pri cu griu. noi am realizat un venit de atît de ridicate cum presupune o
1 munca fiind organizată pe formații
mul rind că rezultatele superioare nu 15 884 lei. Așadar, diferența de a- agricultură intensivă, nimeni nu are
JUDEȚUL IALOMIȚA, CARE A REALIZAT ÎN 1988
și ferme. Concomitent cu eliberarea
întirzife să apară si să răsplătească proape 8 000 Iei rezultată dintre ve
dreptul
să
decidă
in
locul
lor.
Și,
terenului de coceni si resturi ve
pe autorii lor, pretutindeni acolo nit si cheltuieli reprezintă beneficiul
după
cum
se
vede,
tehnologiile
aCÎTE
8
230
KILOGRAME
GRÎU
ȘI
8
415
KILOGRAME
ORZ
getale se execută arăturile adinei de
unde eforturile se irnbină ferm, cu obținut pe fiecare hectar, ceea ce.
doptate
de
ei
sint
la
nivelul
cel
toamnă. Ogoarele se efectuează la
competenta profesională. Este însă ridicat la scara întregii suprafețe de
mai
înalt".
LA HECTAR NEIRIGAT
adîncime mare, plugurile fiind do
vorba de o competentă permanent 630 hectare cultivate cu griu in anul
Dar
să
vedem
care
sint
anume
tate cu scormonitori în agregat cu
racordată la știința si tehnologiile de producție 1987—1988, înseamnă aceste tehnologii. Ni le prezintă
grapă stelată. Pe suprafețele care
cele mai avansate. Pentru că astăzi un beneficiu total de peste 5 milioa
inginerul-șef
al
cooperativei,
tourmează să fie insămintate in pri
este de neconceput să faci o agricul ne lei numai de la această cultură.
varâșul Iordan Olteanu.
ea se administrează atît înainte de insămințat si cooperatorul de pe măvară cu sfeclă de zahăr, lucerna
tură intensivă fără aplicarea pe sca Este demn de remarcat că beneficiul
„în
agricultură
a
trecut
de
mult
semănat, cit si în perioada de vege semănătoare, șeful de fermă, ingine și soia se execută și nivelarea. For
ră largă a metodelor de organizare sporește simțitor pa seama fiecărui
vremea cind se putea munci de pe tație. Desigur, este vorba de niște rul-șef si șeful secției mecanizare. mațiile de mecanizatori sint . conduse
și cele mai inaintate tehnologii, care, kilogram de grîu obținut in plus .o
zi
pe
alta.
Trebuie
să
gindoze medii, fiindcă aplicarea lor se In perioada de vegetație se execută de șefii de ferme, mecanicii , din
in condițiile date, și-au dovedit în peste limita celor 5 000 kg la hectar,
dești în perspectivă, pornind de la face diferențiat, de la solă la solă, fertilizarea cu o treime din doza de secție, iar munca se desfășoară in
treaga eficiență. Vom reda, in cele nivel peste care reglementările in
ce ai făcut bine și eliminînd defici in funcție de indicele de azot din azot din iarnă si apoi la pornirea schimburi prelungite, de 1-1—15 ore
ce urmează, principalii factori care vigoare acordă un spor la prețul de
entele — tine să precizeze inginerul- cartarea agrochimică și de cultura in vegetație. in_primăvară. cu agre pe zi. Se asigură hrană caldă meau condus Ia producția-record din livrare de 0,40 lei la fiecare kilo
șef. S-o pornim deci de la asola- premergătoare.
gatul MA 3,5. De asemenea, in pe» canizatorilor si diferite sttmulente.
acest an.
gram. Sporirea beneficiilor din cul
mente. Rotația culturilor la noi se
La pregătirea terenului se are rioada de vegetație se execută la astfel ca cel tîrziu pină la 15 noPregătirea patului germinativ după tura griului, «a si din celelalte cul
face
pe
8
ani
în
fiecare
fermă
ve

in
vedere
ca
această
lucrare
să
se
momentul
optim erbicidarea si tra- iembrie întreaga suprafață de 4 200
reguli specifice sistemului intensiv turi se reflectă corespunzător în
de
agricultură.
creșterea retribu getală. rotație care cuprinde de fapt facă in cele mai bune condiții, rea- tamentele impotriva dăunătorilor și hectare să aibă lucrarea terminată.
două cicluri de 4 ani, după cum lizîndu-se cite 2—3 treceri cu agre bolilor foii are.
Și tot in această perioadă, coopera
Baza acestui sis
ției
membrilor
înainte de recoltare se organizează torii din Girbovi sint hotăriti să
cooperatori. Sem urmează: griu — sfeclă de zahăr — gatele mai sus menționate. La C.A.P.
tem o constituie
porumb
pentru
consum
—
mazăre
si
Girbovi s-a statuat mai de mult ca taberele de cimp la fiecare ferma, finalizeze fertilizarea cu gunoi de
executarea ară
nificativ în acest
LA COOPERATIVA
soia ; iar in al doilea ciclu — orz și cercetarea să se impletească tot mai unde sint duse în perfectă stare de grajd a celor 500 de hectare prevă
turilor la o adin
sens este nu nu
griu
—
floarea-soarelui
și
porumb
mult, cu producția, mai ales prin or funcționare — duoă verificări si zute. cel mai bun si mai ieftin
cime de 28—30
mai faptul că ni
AGRICOLA SANISLAU,
pentru sămintă — fasole. în acest ganizarea loturilor experimentale si testări — combinele, presele de. ba ipgrășăminL Gunoiul de grajd sp
velul
. fondului
cm, operație cu
mod sfecla de zahăr si floarea-soa demonstrative, ceea ce ne-a arătat lotat. celelalte mașini
..........si utilaje
.. .... ce află in platforme si in cantități suprilejul căreia se
retribuire a
JUDEȚUL SATU MARE - de
incorporează toa
ajuns la 23 mi relui revin după opt ani. iar păioa- că pentru condițiile noastre soiurile concură la campania de vară. în ficiente. unitatea avînd un puternic
sele
—
după
patru
ani
și
numai
după
cele
mai
bune
sint
„Fundulea
'
*
29.
,
fiecare fermă sint organizate forma sector zootehnic.
te resturile ve
lioane lei. ci. mai
BENEFICII MARI
leguminoase pentru boabe (mazăre, ..Flamura 80“ și „Fundulea 4“, soiuri ții specializate, toate coordonate de
Prin întreaga lor muncă, prin pri
ales, că 22 la sută
getale, pentru a
soia,
năut).
Arătura
de
bază
fasole,
deosebit
de
productive.
Folosind
nu

dove
șeful de fermă, el fiind de fapt si ceperea și pasiunea pe căre le doveasigura o bună DIN CULTURA CEREALELOR din valoarea ase
efectuează
imediat
după
recol

mai
semințe
din
categorii
biologice
șeful
formației
de
combine.
Stabilirea
desc
zi de
' zi, prin dragostea față de
pregătire a patu
cestuia este con tarea plantelor, lucrare ce se face la
superioare — super-elită și elită — momentului optim la recoltat se tape pămint, cooperatorii din Girbovi sint
lui germinativ, cu
stituit din benefi
o adincime de 23—25 cm in agregat întreaga suprafață prevăzută a fost după reguli stricte. Astfel, se stabilesc hotăriti să dea noi dimensiuni munalte cuvinte un
ciile obținute de
cu
grapă
stelată.
în
anumite
situa

cultivată numai cu griu pentru să- . parcelele unde se intră prima dată cii lor, pentru a ridica rezîiltatele
teren mărunțit. bine afinat, care să unitate din producțiile ridicate la griu
ții. pe unele suprafețe am execu mintă. așa cum de fapt am procedat in lan. la fiecare fermă existind umi- cooperativei la nivelul înalt pe care
permită o adincime la semănat de 6—8 Si celelalte culturi. Și aceasta, in timp
tat
lucrări
de
discuit
pentru
ca
ulte

si în această toamnă. în ultimii ani. dometre. Ca si la semănat, avem îl presupune înfăptuirea obiectivelor
cm. A doua condiție ține de introduce ce acum două decenii, cind cooperati
să se poată executa o arătură semănatul s-a realizat la cerealele combinați și mecanizatori speciali noii revoluții agitare.,
rea in cultură a unor soiuri de înal va realiza doar 1 800—2 000 kg griu la rior
uniformă și fără resturi vegetale.
păioase numai cu semănătoarea zați și permanentizați pe fiecare
tă productivitate. Soiurile care au hectar și un venit de 3 000 lei la
Mihai VIȘO1U
Arăturile pentru cerealele păioase SUP-29-EM, cu tipul de patină mașină și tio de utilaj care cunosc
dat cele mai mari producții la Sa hectar, in retribuția membrilor coo
le
executăm
de
regulă
in
cel
mult
DC O și cu modernizările de ultimă bine reglajele si. mai ales, modul de
corespondentul „Scinteii
nislău s-au dovedit a fi „Fundulea peratori nu șe regăseau deloc efec
29“ și „Fundulea 4“ (peste 8 300 kg tele beneficiilor. De altfel, si valoa
la hectar). Ca atare, pentru anul de rea fondului de retribuire era atunci
producție 1988—1989. Ia C.A.P. Sa de numai 12 milioane lei. in timp ce
nislău se preconizează păstrarea în valoarea unei norme de muncă se
aceeași proporție a soiului ..Fundu situa intre 12 și 18 lei. fată de 52
lea 29“ și extinderea soiului „Fun lei, cit este in prezent".
dulea 4“. in detrimentul soiului „LoFapt este că, la Sanislău. benefi
Cu citeva excepții, pe aceiași zooteh- vară rămăseseră în stoc 1 000 tone dezafectate de la sistemele de iriFapt este că incă de anul trecut
vrin 32“. De asemenea, se va intro ciile realizate pe seama producțiilor
niști de acum doi ani îi regăsești furaje suculente și 70 tone de fin. gații. Finul a fost depozitat_ în fînar asociația a achitat cele 3,5 milioane
duce experimental in cultură șoiul mari si-au adus, an de an. contriși
acum
la
Asociația
economică
inS-a acționat mai hotărit pentru ini incă pe cind era verde. Pentru a lei datorii la diverși furnizori, iar pe
„Lovrin 41“. acesta avînd în mo butia la sporirea fondului de deztercooperatistă de creștere a vacilor bunătâțirea pajiștilor și pentru ma i nu se încinge, prin sistemul de ven perioada din acest an veniturile to
mentul de față o perspectivă largă voltare. ceea ce, în final, s-a răscu
lapte
Huțani,
din
județul
Bo

buna lor 'exploatare. Terenul a fost tilație creat, aerul cald era suflat tale au fost realizate în proporție de
de extindere.
frînt in creșterea averii obștești a
toșani. Cu deosebirea că atunci ei parcelat, iar pășunatul se face prin periodic folosindu-se un simplu 130 la sută, nivelul producției-marfă
Densitatea ridicată Ia semănat — cooperativei, care a ajuns acum la
abia realizau o producție mediede
_ • rotație. Din suprafața de pajiște, ventilator de împrumut,
în felul fiind depășit cu 35 la sută, iar cel al
circa 1 000 spice pe metru pătrat 105 milioane lei. față de numai 6
lapte de 2 000 litri de la o vacă, in 100 hectare constituie teren pentru acesta, atit in 1987, cit și în anui beneficiilor — cu 33 la sută. Pe
Densitatea de cel puțin 850 boabe milioane lei in 1968. Anual se alocă
timp ce astăzi ei obțin, de la pășunat, iar restul e lăsată pentru acesta au fost preparate cite 300 această bază lucrătorii primesc re
germinabile pe metru pătrat a dat aici centru fondul de dezvoltare in aceleași animale, peste 4 600 litri. Ce a fi cosită. De fapt, in cei doi ani tone de fin vitaminos, care înlocuieș tribuții care în destule cazuri de
Statornic garanția acestei unități in tre 7 și 8 milioane lei. beneficiile anume factori au contribuit la în peste 90 la sută din suprafața cul- te furajele combinate pentru viței. pășesc 4 000—4 500 lei, ajuhgind chiar
privința obținerii, prin înfrățirea intrind in componenta acestuia in registrarea acestui salt spectaculos ?
la 5 000 lei pe lună. „De fapt, ține
plantelor, a unui număr ridicat de proporție de 72 la sută.
Interlocutorii,
aceiași
lucrători
să sublinieze Constantin Jora. a
spice — de circa 1 000 la metru pă
zootehniști de odinioară, dau o ex
Concluzia ce se desprinde din acrescut treptat retribuția pe măsură
trat — și. implicit, realizarea de pro ceste date si calcule este cit se poate plicație semnificativă pentru modifi
EXPLICATE
ALE
CREȘTEAU
PRODUCȚIILOR
ce am reușit să ridicăm și gradul
ducții mari la hectar. Desigur, a- de limpede : obținind producții cit
cările petrecute în asociația lor :
de responsabilitate, de angajare a
cegsta a impus administrarea in sol mai ridicate, posibile numai prin aeforturile stăruitoare depuse pentru ÎNTR-0 UNITATE ZOOTEHNICA DIN JUDEȚUL BOTOȘANI lucrătorilor noștri. Programul lejer,
a unor cantități mai mari de îngră plicarea celor mai avansate tehnolo a înlătura anumite deprinderi în
ca să nu spunem indolența și
șăminte. lucrare care aici se desfă gii. cooperativa agricolă deține cu
folosul unor tehnologii noi. eficiente.
chiulul, a fost înlocuit cu rigorile
șoară după o „strategie" riguros sta certitudine si cheia realizării unor
Iar toată această preocupare este tivată cu furaje a fost fertilizată cu
In paralel, s-a întronat metoda programului de grajd, al furajării
bilită, care ia in calcul și terenurile venituri din ce in oe mai mari, care
legată de munca neobosită a ingine cite 60 tone îngrășăminte organice mulsului științific, mecanic și ma științifice, pe care le-am respectat
pe care doar in anul următor se va duc. deopotrivă, la dezvoltarea eco
rului zootehnist Constantin Jora, cel și cu cite 200 tone dejecții lichide, nual spre sfîrșit, fapt ce a făcut să eu in primul rînd. Adunările de
însămința grîu. Astfel. îngrășămin- nomică a unității Si la ridicarea
care in vara lui 1986 a preluat con ceea ce a făcut ca producția de crească atit cantitatea de lapte de partid lărgite, cursurile agrozooteh
tele naturale sint aplicate plantelor bunăstării cooperatorilor.
ducerea asociației din Huțani. Atunci. nutrețuri să se tripleze față de ni la fiecare vacă, cit și procentul de nice, ținute cu regularitate _ funcțio
premergătoare griului, in cantități
Așadar, „semne bune" pentru vii Ia inceput. in fața ingrijitorilor. ca velurile inițiale. Astfel, s-au obținut, grăsime care a ajuns la 4 la sută. nează ca un cadru de promovare a
de 40—<60 tone la hectar. Ingrășăminpentru niște învățăcei, directorul a in medie, cite 60 tone trifoliene și Mai ales pe această cale, a asigură disciplinei, a întăririi deprinderilor
tele chimice se utilizează in cantități toarea producție de grîu la Sanislău
fost obligat să prepare el națiile de 40 tone leguminoase la hectar. In rii unor furaje de calitate și a îm profesionale de inalt nivel. Astăzi,
dar
și
in
celelalte
unități
agricole
moderate și sint administrate în trei
furaje pentru animale după alte prezent s-au asigurat 1 200 tone
tehnologiilor. producția cu aceeași regularitate ca și acum
faze. Prima la insămînțare (o jumă sătmărene, care, urmărind îndeaproa reguli decit cele folosite pină atunci fin, 7 850 tone suculente și există in bunătățirii
de lapte a crescut la 2 730 litri in un an sau doi in urmă, analizele
tate din doză), a doua — in ianuarie, pe această experiență, s-au aprode oameni. Dar pină să poată face stoc de anul trecut 3 400 tone de 1987, iar în acest an șe estimează „la locul de producție
*
1- sint- ținute
iar a treia in aprilie. La primele piat treptat de nivelul productiilor
treabă a fost nevoie de a alte nutrețuri, reuși ndu-se astfel să o producție medie de 4 600 litri. cu participarea
.
Îngrijitorilor. îneca
două faze se aplică îngrășăminte de aici. Astfel, numărul celor care această
se
depozitez?
cîte
1,5
tone
de
fin,
9
găsi furajele necesare. La început
Există aici însă exemplare de la nizatorilor etc. Pe coordonatele •. în
complexe, iar la a treia — numai azo au
producții de peste 5 000 a fost mai greu, deficitul era su tone de suculente pe unitate vită care se mulg acum între 9 000 și trecerii socialiste toți sînt angajați
tat de amoniu, administrarea lor kg obținut
mare.
plinit
prin
procurări
„din
mers".
10 000 litri lapte. La ora actuală intr-o permanentă competiție a pro
6
la
la hectar s-a ridicat de la
treptată făcindu-se in scopul unei
Apoi, prin organizarea sistematică a
Cu spirit gospodăresc s-au avansat asociația deține un efectiv to^al de ducțiilor mari".
mai bune asimilări de către plante. 14 în aCest an. iar al celor cu probazei furajere, s-a rezolvat treptat
taurine de 1100 capete, din care
Erbicidarea si combaterea bolilor ductil între 3 000—5 000 kg la hectar această problemă după o metodolo metode adecvate și pentru asigura 500 efectiv matcă. Prin calitatea
Un exemplu bun. un exemplu de
rea
unor
furaje
de
calitate
superioa

foliare. Oricîte păreri contradictorii a crescut in acest an cu 23.
gie care,
in locul deficitului' de
efectivului, unitatea este în evidența urmat.
ră. In finare s-au montat capre de centrului republican de selecție și re
ar exista în această privință, spe
odinioară,
a
adus
belșug
de
nu

Octav GRUMEZA
cialiștii de aici recomandă cu insis
Euqen HRUSCA
trețuri. Anul trecut, de exemplu, susținere prevăzute cu canale de producție, livrînd tăurași și vițele
tentă ca erbicidarea să se facă ocorespondentul „Scînteii
pină la prima coasă de fin. din aerisire confecționate din tuburi vechi. pentru prăsilă.
corespondentul ,, Scînteii
bligatoriu cu respectarea a două
condiții : numai atunci cind buruie
nile au ajuns la faza de rozetă si să
nu se depășească faza de formare a
internodurilor la griu (cind griul în
cepe să dea in spic si cind aplica
rea erbicidului are efecte negative și
asupra griului, determinind scăderea
prafața planificată, și. s-au aplicat „Lucrăm cu 122 de tractoare Ia arat,
recție au unitățile agricole, din con
BACĂU
producției). în privința, bolilor folia
MUREȘ
îngrășăminte organice pe 37 100 hec cu 21 de mașini la imprăștiat îngrăsiliul agroindustrial Tîrgu Mureș,
tare din cele 40 400 hectare prevă sămintele organice și cu 11-utilaje la
re. in acest an s-au aplicat trei tra
unde trebuie arate 7 439 hectare.
zute. în program. Cele mai mari su afinarea solului. Pentru a grăbi rit
„Experiența anilor trecuți — ne spu
tamente : primul — o dată cu erbi
Pentru insămințările de primăvară, prafețe au fost arate în consiliile mul arăturilor, am luat din secții pe
In județul Mureș, concomitent cu ne Constantin Pop. inginerul-șef al
cidarea. al doilea — înainte de inin județul Bacău se execută arături agroindustriale Hemeiuș. Helegiu, toți mecanicii care și-au însușit
acțiunile întreprinse pentru înche cooperativei agricole Mureșeni —
spfeare. iar al treilea — duoă termi
pe circa 85 000 hectare. Tovarășul Răcăciuni. Filipesti si Izvoru Ber- conducerea tractorului1*. Pe solele de
ierea grabnică a recoltării porumbu ne-a arătat că una din lucrările care
Gheorghe Antochi, secretar cu pro heciului,
narea polenizării, acesta din urmă
lui, a sfeclei de zahăr și transportul condiționează executarea rapidă și
unde media realizărilor la Beresti si Păncesti. 34 de tracto
blemele
de
agricultură
la
comitetul
fiind si cel mai important pentru că
produselor din cimp, un număr în de bună calitate a arăturilor este
este superioară celei înregistrate oe riști arau sub conducerea inginerilor
județean
de
partid,
ne
spune
că
pes

semnat de tractoare au fost repar eliberarea operativă a terenului de
el dă posibilitatea frunzelor si spi
Rodica Florea si, respectiv. Lucica
te tot unde in toamna trecută aceste iudet.
tizate ta efectuarea arăturilor pe coceni și de alte resturi vegetale.
cului să se mențină mal mult timp
Am urmărit cum se desfășoară a- Năstase.
lucrări
de
bază
au
fost
executate
la
cele 126 500 hectare. „Pentru a ne Acordînd atenție sporită acestei lu
v.erzi, cum s-ar spune să „acumule
ceste
lucrări
in
mai
multe
unități
Aceeași
grijă
și
răspunderi
penvreme și de calitate corespunzătoare
incadra strict in perioada optimă crări, noi am încheiat în citeva zile
ze". aceasta asigurind creșterea
s-au obținut recolte mari de porumb, cooperatiste și de stat din consiliile tru soarta recoltei din anul viitor am
stabilită pentru această lucrare — atit recoltarea și transportul tutu
unităților a. ogoarele
_
greutății hectolitrice a griului.
sfecli de zahăr și cartofi. De aceea, agroindustriale Sascut și Traian. La intilnit Și pe
ne preciza Mircea Radu, inginerul- ror produselor din cimp, cît și eli
I.A.S. Sascut, bunăoară, unitate re gricole din Consiliul agroindustrial
comandamentul
județean
pentru
așef
al Trustului județean S.M.A. berarea terenului de resturi vege
De mare însemnătate se consideră
prezentativă pentru agricultura ju Traian. La Negri, de exemplu, tot
gricultură a luat măsura ca specia dețului,
Mureș, in prezent se lucrează cu tale. în ritmul in care lucrăm la
a fi aici si complexul de măsuri alucrează la . arat 3 formații satul se afla pe cimp la eliberarea
1 500 tractoare, urmînd ca, pe măsu arat — peste 25 hectare pe zi — vom
liștii din unități să răspundă îm de tractoare. „întreaga suprafață de terenului de sfeclă și coceni pentru
grotehnice pe care specialiștii îl au
ra extinderii frontului de lucru, nu încheia ogoarele de toamnă pîriă cel
preună cu mecanizatorii de calitatea aproape 800 hectare pe care o avem a da cale liberă tractoarelor.
mereu in .atenție privind folosirea
mărul acestora să crească, realizind tirziu la 15 noiembrie". Intr-adevăr,
tuturor lucrărilor pregătitoare și în de arat a fost eliberată și curățată
rațională a pămîntului. menținerea
Experiența acestor unități frun
un ritm de lucru de 4 000 hectare pe aici, la, data documentării noastre, la
deosebi a arăturilor. Ca urmare, de coceni și alte resturi vegetale — tașe cunoscute in județ pentru re
Însușirilor ce-i conferă un potențial
zi“. Creșterea vitezei de lucru este arat lucrau o formație de 6 pluguri,cu
peste tot se acționează cu formații ne spune inginerul Dumitru Pintilie, coltele mari pe care le obțin an de
ridicat de fertilitate. Menționăm
însoțită de preocuparea pentru efec scormonitori și cu un tractor de
mari, de 10—15 tractoare, sub con directorul unității. Lucrăm în două an tocmai datorită efectuării la vre
tuarea unor arături de calitate bună, mare putere A-l 800. Totodată, pe te
intre altele : efectuarea lucrărilor
care să concure la realizarea produc renurile ce urmează a fi cultivate
ducerea permanentă; a șefilor de fer schimburi, iar după felul in care me și de calitate a acestor lucrări
solului in momentele optime, numai
țiilor stabilite in viitorul an agricol. cu sfeclă de zahăr și porumb se amă și inginerilor-ș.efi din unități. In ne-am organizat munca cred că în merită împărtășită și de alte coope
atunci cind este zvintat (pe teren
Faptul că într-o serie de unități plica gunoi de grajd. Alte două trac
marea lor majoritate mecanizatorii ce! mult o săptămînă încheiem ară rative agricole, atit din consiliile
moale exiștind pericolul tasării), ro
agricole recolta de porumb și de toare lucrau la scarificări și afînări
lucrează în schimburi prelungite și turile". La data raidului aici fusese respective, dar mai ales din consi
tația culturilor, folosirea plantelor
sfeclă
de zahăr a fost strinsă și adinei. Această bună organizare a
în schimburi de noapte.
ră executgte arături pe circa 500 liile agroindustriale Podu Turcului si
ameliorative (lucerna, trifoi). înlătu
transportată la timp a făcut ea, la muncii și desfășurarea activității în
Pină vineri, 28 octombrie, au fost hectare. La sediul consiliului agro Gheorghe Gheorghiu-Dei. unde ară
rarea excesului de umiditate, alter
această dată, efectuarea ogoarelor de schimburi prelungite la toate
*
trac
arate mai mult de 18 000 hectare, industrial stăm de vorbă cu ingine- turile se desfășoară intr-un ritm des
toamnă să se desfășoare pe un front toarele ă făcut ca suprafața arată
narea anuală a adîncimii arăturii.
ceea ce reprezintă 21 la sută din su- rul-șef Cornel Lazăr, care afirmă : tul de lent. (Gheorghe Baltă).
larg. Bune rezultate in această di- să ajungă aici la peste 100 hectare
diferențiat pe fiecare solă intre

Tehnologiile avansate
adecvate fiecărei sole,
fiecărei parcele în parte

A munci cu dragoste
pentru roadele pămîntului

In doi ani, de peste două ori mai mult!

a fost
depășit
LA C.A.P. DOR MĂRUNT CALARAȘI: RECORD
LA RECOLTA DE PORUMB
Multe lucruri deosebite se po
spune despre munca si rezulta,:'
obținute de cooperatorii din V
Mărunt, județul Călărași. Dinte
toate realizările lor. cele mai spec
taculoase rămin însă cele înregistra
te în domeniul producției vegetale ș
cu deosebire la cultura porumbulu
Pentru producțiile mari obținut
anul trecut la cultura porumbului peste 25 000 kg știuleți la hectar unitatea a fost distinsă cu inaltu
titlu de „Erou al Noii Revoluți
Agrare". O producție mare de po
rumb s-a realizat aici și în acest a:
cind cooperativa înregistrează î*
bilanț o recoltă și mai măre, d
25 500 kg știuleți porumb in medi
la hectar — de pe cele 850 hectar,
cultivate — așa cum de fapt s-a
angajat cooperatorii de aici la in
ceputul acestui an.
Care au fost verigile hotăritoare
căror. strictă înlănțuire a dus la ob
ținerea acestor producții ? Cu price
perea și înțelepciunea omului car
are în spate peste 40 de ani de mun
că efectivă pe ogoare, președintei
cooperativei. Constantin Popa, n
răspunde precis și concis: „Am efec
tuaț arături adinei la 37—40 cm c*
scormonitorul, toate de foarte bun
calitate, in cultură am folosit hibr!
dul F-420, care s-a dovedit in coti
dițiile noastre cel mai roditor. Se
mănatul l-am efectuat devreme, in
tre 7 și 18 aprilie, asigurind pest
67 000 plante recoltabile pe hectai
La timpul cuvenit, fără a pierde
zi, am efectuat trei prasile manual
și trei mecanice pe întreaga supra
față. Din păcate, nu am putut efec
tua decît o singură irigare și aceas
ta doar cu 600 metri .cubi de apă 1
hectar și aici cred eu că mai avem inc
rezerve pentru creșterea producție
de porumb. Asigurăm la cel puți
trei ani. prin rotație, cite 40 ton
îngrășăminte naturale la hectai
fertilizînd intre 250 și 300 hectare p
an. la care adăugăm 80 kg fosfat s
100 kg azotat la hectar. Ceea ce ere
că este, de asemenea, foarte impor
țant este faptul că întreaga supra
față, fiind repartizată in acord glo
bal. a fost recoltată
- •“ manual,
- evitin
• •
du-se orice pierdere de știuleți ori
mică
cît de
ar fi",
Dar, mai ales, trebuie subliniat
priceperea și hărnicia oameniloi
. .
pentru că în fond de ei și numa
de ei depind producțiile mari reali
zate. Eforturile lor au fost răsplă
tite din plin : anul trecut, familii!
care au lucrat în acord global a<
primit intre 2 000—2 500 kg știutei
porumb pentru depășirea planulu
La fel se va proceda si in acest an
bineînțeles, in mod diferențiat, ii
funcție de rezultate. De pildă, 1
ferma nr. 4, condusă de Eleonor
Toma, și la ferma nr. 1. condusă d
Gheorghe Toader, unde realizării
sint substanțial mai mari față d
media unității, ciștigul
.
este și e
substanțial mărit față de celelalt
ferme.
Cind am părăsit sediul C.A.P. Do
Mărunt, seara tîrziu. începea ședinț
consiliului de conducere al coopera
tivei. Se lua in discuție — de fap
se relua o dezbatere, mai veche— de
finitivarea schiței viitoarei ampla
sări a culturilor : o treabă care ni
mai este, nu mai poăte să fie a in
ginerului-șef sau a președintelui, c
a tuturor, pentru că aici toți răs
pund și se bucură, deopotrivă. d>
roadele muncii lor. de realizare;
viitoarelor producții tot mai sporit'
pe care le pregătesc de pe acum.

Mihai] DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii"

ACTIVITATE INTENSĂ PENTRU ÎNCHEIEREA TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE
din cele 666 hectare programate. Ui
ritm bun de lucru, dacă avem in ve
dere că o bună parte din terenurih
acestei cooperative sint situate ît
pantă. O bună organizare a munci
la arat am constatat, in acest consi
liu agroindustrial și in cooperativi
agricolă Sîntana, unde cu cele 22 d<
tractoare, echipate cu scormonitori
s-au efectuat arături de toamnă p<
primele 380 hectare din cele 1 151
hectare programate. Aceasta a făcu
ca, în scurt timp de lă declanșare!
lucrării, ogoarele de toamnă să fii
efectuate, pe ansamblul consiliulu
agroindustrial, pe aproape 1 000 hec
tare. Cu rezultate buhe s-au declan
sat. arăturile si in unitățile din con
siliile agroindustriale Iernut. Rîciu
Sărmasu.
Exemplul acestor unități trebuit
urmat neintirziat de majoritate!
unităților agricole din județ, unde
din cauza neeliberării in timp uti
a terenurilor de resturi vegetale, ară
turile de toamnă se desfășoară ir
ritm lent. De altfel, pe ansamblu
județului, ogoarele de toamnă nt
erau executate pină în seara zilei dt
27 octombrie în cooperativele agrico
le decît pe 1 560 hectare. (Gheorght
Giurgiu).

SCINTEIA — duminică 30 octombrie 1988

\GINA 4
;to-dacii, ramura nordică a mai neam al tracilor, au fost un
>r ale cărui rădăcini sint adine
>te in pămintul românesc. Ințevăr, descoperirile arheologice,
țările intreprinse de alte disie istorice, cu deosebire in uli 30 de ani, au dovedit că proI genezei geto-dacice a fost un
es local, autohton, care s-a pe
rt pe fondul străvechi tracic,
ria culturii numite convențional
irabi, a cărei răspindire prefiguă imaginea Daciei lui Burebista,
) parte și de alta a Dunării și
irpatilor. Pe această vatră traunitară s-au ridicat geto-dacii
ș. a format cultura lor ma
tă si spirituală, cu o strucunitară bine cristalizată. Ceea
trebuie subliniat este caracl net autohton și unitar al civiiei geto-dace, chiar de la înceirile dezvoltării ei, cu toate
sformările și îmbogățirile de
inut. proprii oricărei evoluții ale
civilizații, prefaceri apărute pe
urs și datorate atît factorului
l. cit si influențelor exercitate
alte civilizații înfloritoare ale
•ii. cum au fost cea grecească si
rea romană.
cultura geto-dacică moștenirile
ce aveau să se mențină multă
ae, ele constituind -de altfel un
)r de permanență și de continuietno-culturală și teritorială a
1 geto-dace. Fructiera, de pildă,
ana, lucrate în tehnica tradițio, cu mina, pot fi intilnite mereu
iri de cele făcute la roată, pină
ucerirea romană și chiar după
a, încă din veacul al VI-lea,
I ținem seama de existența unor
îațiuni politico-militare in vrecampaniei lui Darius I, regele
ilor, din 513 î.e.n., se și pe
rse in societatea geto-dacilor o
ucturare social-economică. cu
irea unei aristocrații militare,
,.>r virfuri aristocratice, care
iu o poziție privilegiată in so
ite și care beneficiau de avere
utere. Această aristocrație a fost
ătoarea minunatei arte princiare
imentată prin tezaure și invende morminte, cum sint cele de
lăiceni (județul Iași), Agighiol
ețul Tulcea). Peretu (județul Tenan), Găvan (județul Brăila),
iun și prin vestitul coif de aur
Poiana-Coțofenești
(județul
jva). vasul-rython de la Po. (județul Mehedinți), splendida
emă de aur de la Bunești-Ave(iudețul Vaslui). Această artă
de o rară finețe și noartă peceunor tradiții străvechi ; o atare
reflectă voința de lux și strălua aristocrației locale, cit și cop
ile acesteia cu focarele de civiie înaintate ale antichității. în
mentarea prețioaselor obiecte,
Si in tehnica lor, intilnim evie elemente de străveche tradiție
jenă, de continuitate cu perioaanterioare. cu fondul tracic. Pe
ltă parte, cercetările șl descopeî mai recente au arătat că arta
eiară traco-getică din secolul al
ea î.e.n. a constituit baza conității
manifestărilor artistice
-dacice din secolele următoare
iai ales din vremea marilor regi
ibista și Decebal, cind ne găsim,
cum, in fața unei renașteri a
autohtone. Este suficient a
iti, ca exemplu, aplicele de la
ți (județul Vilcea) și Polovragi
ețul Gori), cit și vasul de cult
ion) de la Piscul Crăsani (judelalomița). Ne găsim In fața ace;i permanent fenomen al contiății și unității, pe care îl intilin toată dezvoltarea civilizației

geto-dacilor și a daco-romanilor. în
secolele II î.e.n. și I e.n., geto-dacii
au creat nu numai un meșteșug, ci
chiar o adevărată artă a argintului ;
cele aproximativ 100 tezaure de
obiecte de argint descoperite pină
acum pe teritoriul țării noastre, cit
și obiectele găsite intimplător datind
din această perioadă fac dovada
unei reale prosperități și, în același
timp, a originalității acestei arte.
Existau centre meșteșugărești unde
lucrau argintarii locali. Aproape
în toate cetățile si așezările
geto-dacice
unde s-au efectuat
săpături arheologice au fost des
coperite creuzete, în care se to
pea argintul pentru a fi turnat în
tipare, anume făcute pentru fiecare
în parte : brățări cu protome de
șerpi, inele, cercei, pandantive, cen

darul de tip dacic, specific, a fost
folosit de populația dacică rămasă
pe loc și în timpul stăpinirii ro
mane, cît și după aceea, fiind, de
fapt, o altă dovadă a continuității
autohtonilor după cucerirea Daciei,
cit și după retragerea, in 271—275
e.n.. a armatei și administrației ofi
ciale romane. în legătură cu dezvol
tarea agriculturii a sporit numărul
uneltelor agricole, ca. de pildă, ak
secerilor, care in secolele I i.e.n. —
I e.n. se găseau în fiecare așezare.
Se răspîndesc. de asemenea, coasa,
cosorul — folosit deopotrivă și in
viticultură, și în pomicultură, dar și
ca armă. Foarte răspîndit este topo
rul de fier utilizat si la defrișare.
Merită a fi reținută constatarea
documentară că uneltele folosite de
daci corespundeau celor intilnite in

nula
din
secolele
precedente.
Gama de forme este foarte bogată
si variată, dar s-au păstrat cele tra
diționale. născute printr-o lungă
evoluție, de la etapă la etapă. Me
rită a menționa că una dintre cele
mai frecvente forme de vas pictat
este o creație geto-dacică ; . este
vorba de vasul-fructieră. element de
puternică unitate culturală de o
parte si de alta a Carpatilor
și a Dunării. O altă formă fun
damentală a ceramicii dacice este
cana bitronconică. avind o toar
tă supraînălțată, lucrată la roa
tă si de multe ori pictată sau
făcută cu mina. în mediul geto-dac
s-a păstrat mai mult timp și motivul
decorativ al brăduțului, considerat ca
simbol al vieții, al dăinuirii.
Cît privește arta construcțiilor ci
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CULTURA MATERIALA SI SPIRITUALĂ A GETO-DACILOR,
STRĂMOȘII
9 POPORULUI NOSTRU
turi, fibule etc. Ceea ce impresio
nează deopotrivă este caracterul uni
tar. caracteristic, tipic dacic, al aces
tor tezaure, răspindite pe întreaga
arie de locuire a geto-dacilor.
în aceeași perioadă, a secolelor II
î.e.n. — I e.n., și metalurgia fierului
va atinge apogeul dezvoltării ei pe
solul dacic. Cuptoarele de reducere
a minereurilor de fier — ca cele, de
pildă, de la Cireșu
(județul Me
hedinți) — fac dovadă că geto-dacii
aveau cunoștințe tehnologice înain
tate privitoare la extragerea, redu
cerea și prelucrarea fierului. Unele
piese — unice in felul lor. descope
rite in cetatea dacică de la Buridava — Ocnita. județul Vilcea — arată
că dacii stăpineau și tehnica de
combinare a fierului cu argintul și
aurul, după cum înaintașii lor
direcți, tracii din prima epocă a fie
rului, reușiseră să combine fierul
cu bronzul. S-a afirmat, și credem
că nu fără temei, că, in unele pri
vințe, dacii stăpineau cunoștințe teh
nologice superioare acelora ale celților. S-au înmulțit uneltele de fier,
pătrunzind și in cele mai modeste
așezări ; s-a diversificat funcțiunea
acestor unelte, in legătură cu dife
ritele momente ale meșteșugurilor
la care erau folosite, așa cum o
atestă marele depozit de obiecte de
fier de Ia Sarmizegetusa Regia,
componența acestuia ilustrînd excep
țional de marea varietate și perfec
țiune a uneltelor dacice de mește
șugar. Și in acest domeniu al meta
lurgiei fierului și al produselor obți
nute există aceeași relevantă unita
te pe aria geto-dacilor. cit și origi
nalitatea si superioritatea lor fată de
produsele neamurilor vecine.
în domeniul culturii materiale și
al economiei, un rol important au
jucat uneltele agricole. Trecerea. în
secolele II—I î.e.n., la forma supe
rioară a practicării agriculturii la
geto-daci a fost marcată de genera
lizarea treptată a plugului cu brăzdar de fier și iuțit de fier. Brăz-

lumea greco-romană, mareînd, si în
acest domeniu, nivelul înalt al civi
lizației geto-dacilor. După ce getodacii au folosit moneda, lor. imi
tată după cele greco-macedone,ne. începind din prima decadă a
secolului I î.e.n. — deci din vremea
lui Burebista — ei aii trecut la
utilizarea unei singure monede,
aceea a Romei republicane sau a
imitației acesteia de către ei înșiși.
O atare monedă, singura, după dis
pariția celor tradiționale unionaltribale, venea să contribuie la ci
mentarea unității politice, statale,
din timpul lui Burebista și Decebal.
O asemenea entitate statală se gre
fase. la rîndul său. pe unitatea et
nica, lingvistică si de civilizație a
geto-dacilor.
Un alt element de conținut al Ci
vilizației geto-dacilor. de vădită uni
tate si continuitate, a fost ceramica.
Meșteșugul olăritului, bazat pe ma
rea invenție care a fost roata ola
rului. a cunoscut o deosebită dezvol
tare. începind cu deosebire din se
colul II i.e.n. Desigur, nu a fost pă
răsită ceramica lucrată cu mina. în
care se constată o persistență a tra
diției tracice — hallstattiene. căci,
deși roata olarului s-a generalizat,
ea nu a putut înlocui cu totul olă
ritul casnic, sprijinit pe tehnica tra
dițională — aceea a vaselor lucrate
cu mîna. în secolul II î.e.n. vasele
lucrate cu roata s-au înmulțit și au
avut o largă răspindire, dar procen
tual ele nu întrec pe cele modelate
cu mina. Dorința meșteșugarilor
olari de a răspunde nu numai nece
sităților curente, dar și gustului pen
tru frumos s-a manifestat prin mo
delarea unor elegante vase decorate
cu motive geometrice sau florale pic
tate. Categoria ceramicii dacice pic
tate reprezintă una dintre trăsătu
rile caracteristic-originale ale cultu
rii materiale a geto-dacilor. Motivele
decorative au un caracter pro
nunțat geometric, trăsătură . ..tra
dițională ' traco-getică, care dăi-

vile. militare si religioase, geto-dacii
au creat o arhitectură originală și
au avut o concepție înaltă in legă
tură cu folosirea terenului. Dacă in
secolele V—III î.e.n. persistă încă
tradițiile hallstattiene. in secolele II
î.e.n. — I ț.n. se folosesc metode
noi și avansate, fie că e vorba de
cetăți, fie de sanctuare si clădiri pu
blice. Monumentalele cetăți de pia
tră din Munții Orăștiei dau măsura
unei civilizații mature, superioară
neamurilor vecine și în multe pri
vințe apropiată de cea clasică, grecoromană. în complexele denumite in
limba dacică .,dave“. care erau cen
tre economice, politice, militare si
religioase, apare preocuparea pentru
urbanizare. Sub Decebal — foarte
probabil chiar în vremea lui Bure
bista — cetățile dacice au fost prinse
într-un sistem defensiv unitar, care
cuprindea nu numai fortificațiile din
Munții Orăștiei. ci si pe cele din
Munții Apuseni (Piatra Craivei) și
de la răsărit de Carpați (dava de la
Bitca Doamnei — Piatra Neamț),
întregul teritoriu al Daciei era în
vremea lui Decebal presărat cu ce
tăți și puncte fortificate de rezis
tentă. pe care romanii le-au cucerit
cu mari eforturi.
Cu cit sporesc cercetările arheolo

gice si se îmbogățește an de
an documentarea istorică, se cris
talizează tot mai limpede imagi
nea unei culturi materiale unitare
geto-dace. care are rădăcini adinei,
milenare, dar care mereu, din secol
in secol, s-a îmbogățit neîncetat,
strălucind mai puternic in Carpați,
la Dunăre și la Mare.
Societatea geto-dacă era structu
rată unitar si dip punct de vedere
spiritual. Atît cit ne putem da seama
din izvoarele antice, geto-dacii se
deosebeau și pe plan spiritual de
celelalte neamuri ce se aflau in afara
lumii clasice greco-romane. Nu fără
un real temei, recunoscut de contem
porani, scria Jordanes —. reluind pe
Dio Chrisoștomul. care trăise aproxi
mativ 10 ani in mijlocul dacilor din
vremea lui Decebal — că ..geții au
fost totdeauna superiori tuturor bar
barilor și aproape egali cu grecii".
Același if tor ic din secolul al VI-lea.
Jordanes. referindu-se la Deceneu și
la preocupările acestuia de a instrui
poporul, spunea următoarele : „i-a
instruit în aproape toate ramurile
filozofiei ; el i-a învățat etica... i-a
instruit în științele fizicei... I-a învă
țat logica, făcîndu-i superiori celor
lalte popoare in privința minții" ;
tot el le-a arătat ..cum crește și scade
orbita lunii și cu cit globul de foc
al soarelui întrece măsura globului
pămintesc". Dacii practicau și me
dicina. La Grădiștea Muncelului a
fost descoperită o trusă medicală,
conținînd o pensetă, un bisturiu, iar
la Buridava (Ocmța de azi) am des
coperit două bisturiuri.
Dacii au cunoscut și folosit scrisul
și înainte de cucerirea romană. La
nord de Dunăre. încă din secolul I
î.e.n.. s-a folosit concomitent atît
alfabetul cu litere grecești, cit si cel
cu litere latine. Descoperirile de la
Ocnița-Vîlcea arată limpede acest
lucru. în vremea lui Decebal insă
începe să se utilizeze cu precădere
alfabetul latin. Stăpîni pe arta scri
sului vor fi fost reprezentanții aristo
crației și preoțimii. în anumite ate
liere. precum cele de olărit, scrierea
(incizarea literelor pe vase) o făcea
meșterul olar.
Geto-dacii au creat o civilizație
care a îmbogățit patrimoniul cultural
al Europei. Născută pe un viguros
fond tracic, în cadru) geografic și
*
istoric al Daciei străvechi, ea s-a
dezvoltat neîncetat, fără întreruperi,
păstrîtțdu-și vitalitatea, originalitatea
șl unitatea. Moștenirea civilizației
geto-dacilor a stat' la baza sintezei
daco-romane și prin aceasta s-a
transmis poporului român. în con
știința căruia unitatea și dăinuirea
sa neîntreruptă în vatra dacică au
trăit mereu vii. constituind temelia
mărețului act istoric de la 1 Decem
brie 1918.

Prof. dr. docent
Dumitru BERCIU
director al Institutului
de tracologie

TEATRUL
-tribună a educației
patriotice, revoluționare
In perioada 16—22 octombrie 1988,
în cadrul Festivalului national „Cin
tarea României'’, in județul Covasna
s-a desfășurat o prestigioasă acțiune
teatrală, ce tinde a deveni tradițio
nală, și care unește un ciclu de ma
nifestări politico-educative si cultural-ar'tistlce sub genericul „Zilele
teatrului covăsnean”.
Manifestările cultural-artistice și
educative sint organizate de o insti
tuție ce ocupă un loc de seamă in
viafa spirituală a județului și a țării:
Teatrul din Sfintu Gheorghe. „Teatrul
din Sfintu Gheorghe a devenit una
din cele mai importante instituții cu
însemnate atribuții in educarea și
formarea conștiinței înaintate a oa
menilor muncii din municipiul de re
ședință și județul aflat la poalele
Carpatilor de curbură — arăta Dali
Săndor, directorul teatrului, tn peri
oada care a trecut de la infitnțarea
sa, colectivele artistice care au
slujit scena covăsneană au prezentat
332 de premiere, 35 de producții de
studio, numeroase recitaluri de poe
zie patriotică, susținînd peste 15 mii
de spectacole, vizionate de aproape 5
milioane de spectatori din circa 230
de localități ale țării in care teatrul
s-a deplasat. Sint rezultate ce de
monstrează o muncă susținută pe tărimul activității formativ-educative
pe care colectivele artistice ale celor
două secții se angajează să le con
tinue și să le amplifice pentru ca
teatrul să devină o puternică tribună
a educației patriotice și revoluțio
nare”.
Afișul manifestării amintite a cuprins_ o serie de activități destinate
formării gindirii revoluționare a oa
menilor muncii, creării unor le
gături mai strinse intre dramaturgi,
actori, critici de artă și iubitori ai
teatrului. Spectacolele prezentate
sint dedicate diferitelor colective
de oameni ai muncii din ju
dețul Covasna și municipiul Sfintu
Gheorghe. Ca o noutate putem
aminti înscrierea în gama largă a ac
țiunilor cultural-educative din ca
drul „Zilelor teatrului covăsnean” a
unor manifestări de un înalt nivel
artistic și cu o bogată valență educa
tivă : recitaluri de poezie patrio
tică, prezentarea spectacolelor unor
prestigioase teatre din tară. întilniri
ale publicului cu regizori, artiști,
dramaturgi, critici de tpatru și alte
cadre de specialitate. La actua’a

ediție a „Zilelor teatrului covăs
nean” au participat personalități
ale vieții teatrale naționale —
regizori, scenografi, actori, critici de
artă și dramaturgi. Pe lingă prezen
tarea unor spectacole de frumoasă
tinută artistică de către cele două
secții ale teatrului, în municipiul
Sfintu Gheorghe și in județul Co
vasna, au apărut în fata spectato
rilor colective ale Teatrelor Națio
nale „I. L. Caragiale” din București
și din Tirgu Mureș, ale Teatrului
dramatic din Brașov și ale Teatru
lui de stat din Oradea — instituții
cu care Teatrul din Sfintu Gheor
ghe are strinse legături de colabo
rare. Un alt element de noutate în
cadrul „Zilelor teatrului covăs
nean” este faptul că artiștii din
orașul de pe malul Oltului sus
țin mai multe spectacole in unele
județe limitrofe, ca Brașov și Bacău.
In același cadru, sub genericul
„Teatrul contemporan pe coordona
tele educației patriotice, revoluțio
nare” s-a desfășurat un interesant și
instructiv simpozion, prilej cu care
s-au scos in evidență valențele edu
cative ale teatrului, sporirea con
tribuției acestuia la formarea con
științei înaintate a oamenilor mun
cii. La cluburi muncitorești, in ca
drul unor întreprinderi și instituții
au fost organizate intilniri ale oa
menilor muncii cu actori și regizori
de la cele două secții ale Teatrului
din Sfintu Gheorghe, urmate de re
citaluri de poezie patriotică. La rîn
dul lor, pentru a cunoaște mai bine
realitățile zilelor noastre, rezultate
le in muncă ale diferitelor colecti
ve din unități economice și insti
tuții, au fost organizate vizite ale
oamenilor de teatru. Prin ținuta lor
artistică, prin atragerea unui mare
număr de spectatori, manifestările
politico-educative și cultural-artis
tice din județul Covasna au reușit
să amplifice contribuția Teatrului
din Sfintu Gheorghe la educarea
patriotică, revoluționară a oameni
lor muncii, in spiritul orientărilor
și indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescit, cuprinse în Te
zele din aprilie, document de ine
stimabilă valoare pentru intreaga
noastră viață economico-socială și
cultural-educativă.

Constantin T1MARU

corespondentul „Scinteii"

Din activitatea O.DU.S. de formare a omului nou

etățeanul - în oglinda orașului său
inima Țării Bîrsei se perpeză tradiția, veche de mai bine
> sută de ani. de a se crește flori
sticlă. în fiecare zi, mii de flori
,asc in serele din Codlea. Dar nu
ai în sere. Edilii ne mărturii că, an de an. pe străzile orai. în parcuri, in jurul clădirilor
lice, peste tot se plantează sute
nii de fire de flori. Desigur, cu
(inul cetățenilor, astfel îneît fie■ dintre ei iși are — dacă se
e spune așa — buchetul său de
lusețe răspindit prin oraș. Este
sc deci ca despre Codlea o țară
eagâ să știe că este „orașul floDar. poate, mai puțini sint cei
știu si că această așezare iși
ește azi, cu justificat orgoliu, derea sa de oraș agroindustrial.
Codlea se realizează nu mai pude 5 la sută .din producția-marfă
istrială a județului Brașov, preși peste 10 la sută din cea agri. Orașul se înnoiește de la an la
Astăzi peste 70 la sută dintre
itori trăiesc deja în case noi, iar
re schele este pe punctul de a
iesprinde, intr-un viitor foarte
ipiat, un nou centru al orașului.
Toate aceste transformări re:intă pentru noî tot atitea fapte
oamenilor — ne spune tovarășul
Mânzală, președintele Consiliuorășenesc al F.D.U.S. Luate imînă, aceste fapte înseamnă. în
1, viata unei colectivități, cu sue
de, cu bucuriile, dar și cu pronele ei. Să vă dau un exemplu :
Codlea este supranumit, pe
ă dreptate, ..orașul florilor". Și
și, în mod paradoxal, pipă acum
za ani florile erau destul de rare
străzile orașului nostru. Oamenii
ngrijeau mai mult de florile din
ile lor, din curți, din propriile
dini...
xemplul dat de președintele Conilui orășenesc al F.D.U.S. este
arte de a fi întîmplător. Are tîllui. un miez ce se dezvăluie
>tat. pe măsura cunoașterii mai
ie a orașului, a oamenilor săi. Ca
atîtea alte ori. florile sint și in
st caz un simbol, sublimarea unei
me mentalități. Iar dacă astăzi
străzile așezării înfloresc mii de
i, atunci înseamnă că orașul trăe acum mai plin din faptele loorilor săi, că în mai mare măă aceștia și-au ocupat locul ce le
ine in viata orașului.
- O colectivitate, la orice nivel
r afla, este, cred eu. un cadru
manifestare, de participare — ne
li că Aurelia Cojocaru. președinta
nitetului orășenesc al O.D.U.S.
ist cadru există in formele lui
anizatorice, dar eficienta lui va
linde mereu de modul în care
are membru al său participă la
pierea sa cu fapte, cu viată. în
st sens cred că a-ți ocupa locul
•enit in cadrul marii colectivități
îrbei in care muncești și trăiești
eamnă în ultimă instanță dobînea conștiinței că și colectivitatea
iește prin tine, nu numai tu prin
înseamnă să-i dăruiești, să pui
slujba ei faptele tale.
ntr-adevăr, o atitudine care se
mează în munca și viața de fiee zi. E adevărat, uneori se stanicește mai greu, ca in „poves

tea" cu florile, dar pină la urmă tot
reușește. Cum au izbutit codler.ii
acest lucru ? Aurelia Cojocaru nu
vrea să răspundă in birou. Ne poar
tă prin oraș. „Vedeți cartierul aces
ta ? — ne întreabă. Se numește
Măgura, sau Codlea-Nou. cum ii mai
spunem noi. Priviți străzile, blocu
rile de locuințe, uitați-vă cum totul
in jur respiră civilizație. Unde se
află locul acela de joacă pentru
copii, pină nu demult era un mai
dan pe care se aruncau gunoaiele.
Să nu credeți cumva că au venit cei
de la consiliul popular să il amena
jeze. Nici nu era nevoie, oamenii de
aici, cei care locuiesc prin preajmă,
membri ai O.D.U.S., au făcut totul
singuri. Pentru noi, astfel de fapte
înseamnă educație. înseamnă civism
și, fără să folosim cuvinte mari, tre
buie spus că înseamnă dragoste de
oraș, patriotism".
Cum tot spirit de buni cetățeni, de
adevărați gospodari înseamnă și ac-

însemnări
din orașul Codlea
țiunile de colectare a fierului vechi,
a cioburilor de sticlă, a altor mate
riale refolosibile, ca și toate celelal
te fapte ale locuitorilor orașului,
mergind pină la acelea că întreprin
derea „Colorom" asigură azi coloranții necesari întregii noastre in
dustrii textile si de pielărie, sau că
fabrica de mobilă a reușit să în
vingă pe piața externă concurența
unor țări cu renume în acest do
meniu.
Ion Seuleanu este președintele Co
mitetului O.D.U.S. pe întreprindere
Ia „Colorom". organizație fruntașă
pe oraș. Cum ați reușit ? — îl în
trebăm.
— Cum 7 Iată, aveam planuri de
activitate bune, cadru organizatoric
de asemenea, si. totuși, treaba nu
prea mergea — ne mărturisește. Am
încercat să aflăm care sint cauzele.
La analiza activității comitetului
nostru, efectuată in spiritul sarcini
lor pe care secretarul general al
partidului le-a stabilit în Tezele din
aprilie, privind necesitatea perfec
ționării activității organizațiilor de
masă și obștești, unora de la noi nu
prea le-a convenit ce s-a constatat,
dar pină ]a urmă adevărul a trebuit
privit în față. Erau multe activități
plictisitoare, expuneri de suprafață,
ținute doar pentru a fi „bifate". Se
mai intimpla chiaF ca. uneori, pro
pagandistul de la invătămîntul
O.D.U.S. să se mulțumească doar
cu citirea din ziar a consultației la
tema respectivă. Ceea ce nici n-ar fi
fost rău. Ia urma urmei, in condițiile
în care consultația ar fi fost com
pletată cu unele adaptări și. mai
ales, cu exemple concrete de la noi.
adică dacă ar fi fost aplicată „la
concret", cum zicem noi. adică la si
tuația din organizație, dacă ar fi fost
urmată de discuții, de schimburi de
păreri. Așadar, făceam ce făceam și
trebuia să ne intoarcem la o singură
cauză : formalismul. Si. pentru a vă
răspunde, totuși, la întrebare, iată :

atunci cind am reușit să învingem
formalismul, am aiuns si noi frun
tași.
Aurelia Cojocaru ne spune că. de
fapt, de aceeași ..boală" sufereau Si
alte organizații din oraș ale demo
crației șl unității socialiste. în acest
context, modul in care au acționat
cei de la „Colorom" s-a înscris într-o acțiune mai largă, desfășurată
la nivelul orașului, de îmbunătățire
și perfecționare a activității organi
zațiilor. pentru mobilizarea mai ac
tivă a membrilor O.D.U.S. la înfăp
tuirea sarcinilor izvorîte din Tezele
din aprilie. S-a început, cum era Si
firesc, chiar cu... începutul, adică cu
îmbunătățirea muncii politico-edu
cative. Astfel, în cadrul propagan
diștilor ce activau în organizațiile
democrației și unității socialiste au
fost cooptați oameni cu experiență,
profesori de științe sociale, alte ca
dre cu pregătire superioară sau. pur
și simplu, activiști obștești cu reală
vocație. în paralel s-a acționat pen
tru deplasarea centrului de greutate
al activității educative către nevoile
reale de cunoaștere de către toti,
membrii organizației, de toți cetățenii
a politicii partidului și statului, a le
gilor, a sarcinilor ce revin Organi
zației Democrației și Unității Socia
liste. Ca urmare, cetățenii au în
ceput să se implice mai mult in ac
țiunile organizației.
Pe plan organizatoric, una dintre
direcțiile de acțiune a fost aceea a
desfășurării muncii pe microcolectivități avind pină la 50—60 de
membri, ca o premisă a eficientei in
condițiile specifice organizațiilor din
Codlea. înseși organizațiile au fost
astfel alcătuite incit să țină seama
de anumite criterii, cum ar fi virsta
membrilor, locul lor de muncă sau
de domiciliu, natura activităților
productive pe care le desfășoară, si
altele. Deoarece, după cum au ob
servat cei aflat! în fruntea obștii,
una este să lucrezi, să spunem, cu
tinerii de la „Colorom". alta cu cetă
țenii dintr-un cartier și cu totul alt
ceva cu forestierii, mecanizatorii sau
zootehniștii, care muncesc zi-lumină
departe de centrul orașului. „Esen
țial este — apreciază președinta Co
mitetului orășenesc al O.D.U.S. — că
întreaga muncă politico-educativă a
organizațiilor noastre are ca obiec
tiv principal sarcinile economice și
edilitar-gospodărești ale orașului. în
întreprinderi, preocupările s-au axat,
normat pe problemele economice,
ale îndeplinirii sarcinilor de plan, in
organizațiile de cartier pe prim-Plan
se situau problemele autogospodăririi și înfrumusețării cartierului, a
orașului".
Despre roadele acestei activități
s-ar putea da desigur numeroase
exemple. Multi dintre cetățeni ne
mărturiseau că acțiunile de educa
ție civică și patriotică, de gospodă
rire a orașului sau de organizare a
petrecerii timpului liber organizate
de O.D.U.S. — și la care au parti
cipat — au avut o certă eficientă.
Chiar dacă rezultatele concrete ale
unor asemenea acțiuni n-au putut fi
consemnate în diferite situații sta
tistice. Așa cum a fost si problema
cu florile de pe străzile orașului.

Stefan C1OCH1NARU

Centrul de cultură Și creație „Cintarea României" din Sf. Gheorghe

Sebastiana Mihai, fosta
directoare a liceului eco
nomic din Craiova, nu e o
femeie singură. Ar putea
fi acuzată că. în 80 de ani,
nu și-a găsit timp pentru
propria viată. Dar ce în
seamnă 80 de ani cind ai
atitea de făcut pentru se
meni ? Nici vorbă, pină la
un punct a trăit biografiile
altora. însă lucrul acesta o
face să se simtă mai bo
gată decit alții, care au
avut exclusiv grija pro
priei lor biografii. Aproape
o jumătate de veac de pro
fesie și 30 de ani de direc
torat (intr-un liceu care,
în 1977. și-a aniversat cen
tenarul). viata el s-a des
fășurat printre copii, pentru
copii. Venea dimineața de
vreme si pleca din scoală
tirziu. după ce. in cămin,
adormea ultimul copil. I-a
privit si ii privește ne toti
cu încredințarea că are
șansa de a privi în ochi
ziua de miine. Nici astăzi
nu se poate desprinde eu
totul de problemele liceu
lui : ar fi ca și cum s-ar
desprinde, cu încetul, de
propria existentă. Se gindește cu optimismul dintotdeauna la viitor, la ziua
aceea de mîlne, pe care,
poate mai mult decit alții,
dascălii sint chemați s-o
construiască, prin insusi
obiectul muncii lor.
Pentru fiecare, ziua de
miine e încărcată cu alte
semnificații. Pentru gazde
le noastre — „căministeie"
Liceului economic din Cra
iova — ziua de miine În
seamnă, cu alte două cu
vinte și cu tot entuziasmul
virstei lor. secolul XXI.
Adică tocmai timpul în care
vor atinge maturitatea, vor
fi intrat- cu hotărire ne
drumul în viață care înce
pe aici de pe băncile sco
lii. aici, in această a doua
casă părintească, in cămin.
Nu ne vom opri asupra
polisemiei cuvintului. Sub
stantivul „cămin" poartă cu
sine. întîi de toate. încăr
cătura emoțională pe care
i-o conferă statutul de mic
univers, de lume in mi
niatură. închizind în sine
ideea de temeinicie, refuzul
provizoratului. într-adevăr.
căminul de fete al Liceului
economic din Craiova nu
este un acoperiș vremelnic
pentru cele trei sute de
eleve care beneficiază de
confortul său. El este o
casă. în înțelesul cel mai
deplin, o comunitate de in
terese. de aspirații. ' de
preocupări. Venite din toa
te colturile județului, din
alte colturi de tară, fetele
regăsesc aici. în bună par
te. căldura căminului pă
rintesc.
Vorbind despre fetele acestea (multe dintre ele
aflate la virsta trecerii din

copilărie în adolescență),
directorul liceului, profe
sorul Pantelimon Iile. re
marca faptul că este impe
rios necesară o armonizare
a pregătirii pentru muncă
cu aceea pentru viată. „Nu
este vorba, pe de o parte,
de pregătirea pentru vi
itoarea profesiune —’ care
se desfășoară in cadrul
orelor de curs și al aplica
țiilor practice — iar pe de
altă parte de pregătirea
pentru viată, privite diho
tomic. Acestea constituie,
cu necesitate. laturi ale
aceluiași proces; o ruptură
intre eie. o disociere a lor

ale cărui servicii vor fi
extinse. începind încă din
acest an de invățămînt, asu
pra multor discipline de
curs, a pus profesorii în
situația de a fi ei înșiși
din nou obligați să Învețe,
să pătrundă mecanismele
complicate ale programării,
ale lucrului cu calculato
rul. „Trebuie și putem să
pregătim aici, ne spunea cu
justificată mindrie profe
sorul Aurel Săseanu. oa
meni pentru secolul XXI".
Cît privește condițiile de
viață și de pregătire pen
tru viată, activitatea, ex
periența căminului de fete

..Permanenta adecvare a
multiplelor si diverselor
acțiuni educative care se
întreprind la nivel de
cămin — de subliniat că
acesta, ca si cantina, func
ționează in condiții per
fecte, pe baza principiu
lui autogospodăririi — in
spiritul cerințelor si obiectivelor urmărite, con
stituie o garanție a reuși
tei. adică a eficientei acestora" — remarcă di
rectorul adjunct al li
ceului. profesorul Victor
Păduraru. ..Nu de pu
ține ori. novesteste eleva
Mariana Băică. din clasa

fiecărei familii'
A •

mime
ar fi păgubitoare din toa
te punctele de vedere".
în ce privește pregătirea
pentru viitoarea profesie,
(liceul și școala profesio
nală afiliată acestuia pre
gătesc specialiști în dome
niul circulației mărfurilor
și lucrători comerciali pen
tru mărfuri alimentare,
textile, metalochimice, ali
mentație publică, la care
liceul adaugă o secție de
finante-contabilitate si una
electrotehnică, iar școala
profesională — un sector
de pregătire pentru me
canicii de utilaje comer
ciale și instalații frigoteh
nica), Liceul economic din
Craiova oferă cele mai
bune, mai moderne condi
ții de însușire a cunoștințe
lor. Faptul că parte covîrșitoare a aparaturii „de
virf" cu care sint dotate
laboratoarele.
cabinetele
este realizată de inimoșii
profesori cu ajutorul sub
stantial al elevilor este o
probă elocventă a preocu
pării si interesului pe care,
deopotrivă. profesori si
elevi îl manifestă pentru
ridicarea muncii lor la ni
velul maximei exigențe.
Crearea cabinetului de in
formatică. spre exemplu.

VIITORUL

întregii țări

sint pilduitoare. Aceeași
ordine si curățenie desăvirsite. care domnesc in
sălile de clasă si pe cu
loarele liceului, le regă
sim și aici. Multora li s-ar
putea părea o atmosferă
de-a dreptul austeră. Dar
este vorba, după cum urma
să constatăm, despre o
anume austeritate, de o
anume severitate. Intran
sigenta se referă, în pri
mul rînd, la propria activi
tate a fiecăruia — cadru
didactic sau copil — la
propria conduită. „Elevele
noastre interne au un pro
gram riguros alcătuit — ne
spune pedagogul de servi
ciu. tovarășa Marcela Bărbulescu — în care pregă
tirea lecțiilor alternează cu
activitatea gospodărească,
cu diverse tipuri de activi
tăți educative si recreati
ve. Faptul acesta este
oglindit în primul rînd in
rezultatele bune si foarte
bune la învățătură. Cău
tăm să menținem în per
manentă un climat de
muncă și de destindere, ba
zat pe respect si afecțiune.
Metoda noastră educativă
nu a fost niciodată și nu
este întemeiată pe constrîngere. ci pe convin
gere".

a X-a. sînt organizate in
formări pe diverse teme
ale politicii interne și ex
terne a partidului, dezba
teri pe teme juridice, sa
nitare, asupra unor pro
bleme izvorîte din viata
noastră, din activitatea în
domeniul in care ne pre
gătim să muncim". Amintește apoi de activita
tea cercurilor științifice si
aplicative (de informatică,
electronică, electrotehnică),
dar și de cele eu specific
feminin (de broderie, croșetărie s.a.). „Dintr-un anumit punct de vedere,
gindindu-mă mai ales la
timpul liber —■ observă
Mihaela Opriceană. elevă
in clasa a X-a — orașul
se deplasează Ia noi la
școală prin acțiunile pe
care diferite instituții de
cultură le organizează aici,
pe care le așteptăm cu tot
interesul si la care paidicipăm in număr mare. în
sala de festivități (cu o ca
pacitate de 200 de locuri),
sint găzduite spectacole ale
teatrului dramatic din looalitgte. ale teatrului liric.
De asemenea, trebuie să
notați că avem propriile
noastre formații artistice,
laureate ale Festivalului

Foto : S. Cristian
național „Cintarea Româ
niei". cărora le sintem. pe
rînd. actori și spectatori".
După cum ne mărturisea
Flori Vasilescu. elevă in
clasa a XH-a, „căminul
ne-a format o serie de
deprinderi fundamentale.
Colectivitatea a devenit
pentru noi o formulă de
viață. Chiar și acelea care
au fost acasă, cum se
spune, -singure la părinți»
s-au integrat acestui stil
de conviețuire". „Nu veți
întilni duminica in oraș
plimbindu-se prin parc
sau mergind la film o
singură căministă. suride
Mitica Dobre. din clasa a
XH-a, ci grupuri de
două, trei sau mai multe,
într-adevăr. ne-am obiș
nuit împreună. Aici, in
cămin, am învățat să fim
comunicative.
altruiste".
„Am sporit aici toată -zes
trea» de lucruri bune cu
care am venit de acasă,
învățate de la părinții, de
la dascălii noștri din cla
sele primare", intervine
'Liliana Tomită. din clasa
a X-a. „Cind vom pleca
de aici, subliniază Mirela
C-avrilă. din clasa a Xll-a,
vom intra direct in viață.
Fiecare va fi repartizată la
locul de muncă, unele din
tre noi ne vom continua
studiile la facultate, ne
vom căsători. Răminem cu
ceea ce am acumulat, cu
ceea ce am clădit in anii
aceștia. De aceea, consi
derăm timpul petrecut aici
un timp pentru miine. pen
tru viitor".
Pregătirea pentru ziua
de miine. De fapt, acestui
țel îi sînt subordonate aici
toate acțiunile politicoeducative desfășurate de
organizația U.T.C.. de co
mitetul de cămin. de
.cadrele didactice. Iar această pregătire se con
cretizează ineă de pe acum
in numeroase premii și
mențiuni obținute la con
cursurile pe meserii (anul
acesta, spre exemplu, dintr-un număr de 22 de par
ticipant!, 17 au obținut
distincții la faza republi
cană). la olimpiadele șco
lare (mai cu seamă la
aoeea de economie politi
că. la care liceul deține de
ani de zile locul fruntaș
pe țară între liceele de
aoelasi profil).
Pregătire pentru ziua de
miine. pentru marea si nesfîrsita scoală a vieții. în
care zilnic se însușește o
nouă treaptă a supremei în
vățături : munca liberă a
omului liber -- fundamen
tul de neclintit al înaintă
rii societății noastre.

Leila MUNTEANU
Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteii"
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In urmă cu numai două
decenii, urcind prin Valea
Buzăului spre Brașov, o
curbă strînsă a drumului
te obligă la un scurt popas
intr-o comună — Nehoiu
— ceva mai răsărită decit
celelalte, datorită unei fa
brici de cherestea. Citeva
clădiri mai arătoase, intre
care școala Si primăria,
confereau localității oare
care distincție. în rest —
ulițe strimte, gloduroase,
delimitate de case modes
te, construite din piatră si
lemn. Fabrica producea
scindură și lemne de foc.
Nehoienii, in cea mai mare
parte, lucrau la pădure sau
in fabrică, iar femeile se
ocupau cu agricultura și
artizanatul. Imaginile de
atunci ale Nehoiului, ale
tăietorilor de pădure cu
topoarele și joagărele pe
umeri, au rămas tablouri
de epocă.
începind din 1965, in fe
restrele celor 14 000 de nehoieni au început să stră
lucească zorile orașului.
Datorită politicii partidului
nostru de dezvoltare armo
nioasă. echilibrată a tutu
ror zonelor și localităților
țării, beneficiind an de an
de importante fonduri de
investiții, nehoienii, mun
teni harnici și ambițioși,
și-au inăltat și lărgit fe
restrele prin cane se contu
rează astăzi un puternic si
modern centru agroindus
trial. In locul vechii fa
brici de cherestea s-a Înăl
țat întreprinderea fores
tieră de exploatare și
transport, care realizează
astăzi o producție anuală
in valoare de peste 500 mi
lioane lei, exprimată într-o
gamă largă de produse fi
nite, între care mobilă
sculptată, solicitată și apreciată pe piețele externe.
De la Congresul al IX-lea
al partidului și pină acum,
la Nehoiu s-au inăltat o
fabrică de mobilă, una de
brinzeturi, un spital cu 240

de paturi, un liceu indus
trial care pregătește forța
de muncă pentru sectorul
forestier din județul Bu
zău, un complex hotelier,
școli, grădinițe, peste 1 000
de apartamente in frumoa
se blocuri cu arhitectură
montană și spații comer
ciale și de prestări servicii
la parter, o întreprindere
de tricotaje și de curînd un
modern centru de cultură
și creație „Cîntarea Româ
niei". La rîndul lor, coo
perativa agricolă de pro
ducție, cooperativa de pro

de înnoire a producției este
de sulă la sută. Anual li
vrăm in tară și partene
rilor externi peste cinci
milioane confecții din tri
cot si nu am înregistrat
nici un refuz de calitate.
In momentul de față pla
nul este substanțial depă
șit la principalii indicatori
de eficientă economică".
Pasiunea pentru frumos
și lucrul bine făcut con
stituie numitorul comun al
acestui tînăr. harnic și am
bițios colectiv. Câ se lu
crează mult mai mult de

Ferestre
deschise spre oraș
nehoiu

:

ducție. achiziții și desfa
cere a mărfurilor, precum
și sectoarele de industrie
mică si prestări servicii au
cunoscut in acest răstimp
o puternică dezvoltare.
Distanța intre o unitate
cu tradiție — întreprinde
rea forestieră de exploata
re și transport — și alta
foarte tînără — întreprin
derea de tricotaje, înființa
tă in 1982, nu depășește
trei kilometri. Menită să
valorifice insemnatul po
tențial de forță de muncă
feminină din zonă, cu un
colectiv ambițios, pasionat
de meserie, de noutate și
calitate, a cărui medie de
vîrstă este de numai 21 . de
ani, unitatea s-a înscris în
acest scurt răstimp intre
fruntașele in întrecerea so
cialistă pe ramură, produ
sele sale fiind apreciate și
solicitate în țară și peste
hotare. „De la 30—40 de
produse, cite realizam în
1982, am ajuns astăzi la
peste 160 — ne spune in
ginera Rodica Buzilă. di
rectoarea întreprinderii. La
nivelul acestui an gradul

cit in 1982, mai repede și
mai bine, o demonstrează
și faptul că planul la pro
ductivitatea muncii este
depășit cu 2 300 lei pe per
soană. în condițiile redu
cerii cheltuielilor materia
le cu 18 iei la 1 000 lei producție-mârfă și economi
sirea unor importante can
tități de materii prime, energie și combustibil.
— In perioada de atinge
re a parametrilor proiec
tați. — ne spune Eleonora
Pîslaru. secretarul comite
tului de partid din între
prindere — nu ne-a fost
deloc ușor. Femeile și
fetele care, pină mai
ieri, după ce
hrăneau
animalele și terminau cu
gătitul și curățenia prin
casă, se așezau în fața
războiului de țesut sau in
pridvor cu pinzele de borangic, au deprins repede
meseria de tricoteur, con
fectioner, finisor si s-au
integrat in disciplina mun
citorească. în dezvoltarea
gustului pentru frumos, un
rol deosebit il au nenumărații creatori de mode

INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE
LA C.E.C.
Modul cel mai sigur și eficient de
păstrare a economiilor bănești ale
fiec&ruia dintre noi îl constituie
depunerea lor la Casa de Econo
mii și Consemnațiuni. In aceste zile
corespunzătoare „Săptăminii eco
nomiei". care se organizează, potri
vit. tradiției, intre 25 și 31 octom
brie, manifestările care au loc iși
propun să popularizeze. între altele,
și instrumentele de economisire la
C.E.C. Iată care sint acestea :
Libretul de economii
cu dobîndă „Ia vedere"

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la oricare uni
tate C.E.C. proprie sau la unitățile
P.T.T.R. și cooperativele de credit
autorizate. Libretul se emite pentru
o depunere de cel puțin 25 de lei.
La depunerile pe acest libret se
acordă o dobindă in numerar de
2.5 la sută pe an.
Libretul de economii
cu dobindă „pe termen"

Depunerile pe acest libret se
efectuează pentru 6 durată minimă
de păstrare la C.E.C. de un an,
acordindu-se o dobindă in nume
rar de 3,5 la sută pe ah. In cazul
restituirii inainte de 'împlinirea
unui an, se acordă o dobîndă de
1.5 la sută pe an.
Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unită
țile C.E.C. proprii, precum și la
unitățile P.T.T.R. și cooperativele
de credit autorizate. Depunerea mi
nimă pe acest libret este de 1 000
de lei, fiecare depunere constituindu-se ca un depozit separat, pe o
filă a libretului.
Libretul de economii
cu dobîndă și ciștiguri

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la oricare uni
tate C.E.C. proprie si la unitățile
P.T.T.R. și cooperativele de credit
autorizate. Se emite pentru o de
punere de cel puțin 25 de lei.
Ia depunerile pe acest libret se
acordă o dobindă de'2 la sută pe
an, din care 1.5 la sută se acordă
in numerar fiecărui titular, iar din
0,5 la sută se constituie un fond
din care se acordă ciștiguri prin
trageri la sorți trimestriale. •
Jiștigurile se acordă libretelor de
economii cu dobindă și cîstiguri
ieșite la sorti, care au în trimes
trul pentru care se face tragerea
un sold mediu trimestrial de cel
puțin 50 de lei.
Ciștigurile- ieșite la sorți se atri
buie integral libretelor de economii
cu dobindă și ciștiguri. care au un
sold mediu trimestrial egal cu cel
puțin 10 Ia sută din valoarea ciștigului ; dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10 la sută din
valoarea câștigului, se atribuie un
ciștig de 10 ori mai mare decit
soldul mediu trimestrial al libre
tului.
Libretul de economii
cu ciștiguri

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la oricare uni
tate C.E.C. proprie, precum și la
unitățile P.T.T.R. și cooperativele
de credit autorizate. Se emite pen
tru o depunere de cel puțin 25 de
lei.
La depunerile pe acest libret se
acordă o dobindă de 2 la sută pe
an. care se atribuie integral sub
formă de ciștiguri in numerar, prin
trageri la sorți trimestriale.
Ciștigurile se acordă libretelor de
economii cu ciștiguri ieșite la sorti
care au in trimestrul pentru oare
se face tragerea un sold mediu tri
mestrial de cel puțin 20 de lei.
Soldul mediu trimestrial maxim
care se ia in calcul la stabilirea

ciștigului este de 20 000 de lei și,
ca urmare, ciștigul maxim poate fi
de 50 000 de lei.
Libretul de economii
pentru turism

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la oricare uni
tate C.E.C. proprie și la unitățile
*
P.T.T.R
autorizate. Se emite pen
tru o depunere de cel puțin 25 de
lei.
La depunerile pe acest libret se
acordă o dobindă de 2 la sută pe
an, sub formă de ciștiguri in- excurșii organizate prin.. O.N.T. in
străinătate, prin trageri la sorți
trimestriale.
La tragerile la sorți participă li
bretele de. economii pentru turism
caTe au in tot cursul trimestrului
pentru care se efectuează tragerea
la sorți un sold de minimum 3 000
de lei provenit din depuneri ante
rioare trimestrului pentru care se
face tragerea.
■
. '
•
Obligațiuni C.E.C.

Obligațiunile C.E.C. se vînd și se
cumpără de către unitățile C.E.C.
proprii și de către unitățile P.T.T.R.
autorizate.
Sint instrumente de economisire
„la purtător" emise in valori de
bază de 200 de lei.
La depunerile pe obligațiunile
C.E.C. se acordă o dobindă de 1,8
la sută pe an, care se atribuie in
tegral sub formă de ciștiguri in
numerar, prin trageri la sorti lu
nare.
în primele 10 zile ale fiecărei
luni și in tot cursul lunii octom
brie, cu prilejul organizării „Săptâminii economiei", obligațiunile
C.E.C. se vind la valoarea lor no-'
minală. intre 11—20 ale lunii cu o
diferență de preț de 1,5 la sută, iar
incepind cu 21 ale lunii cu o dife
rență de preț de 2.5 la sută față
de valoarea lor nominală.
Contul curent personal

Instrument modern de economi
sire și de plată, contul curent per
sonal se deschide numai persoane
lor majore, ia Sucursalele și filia
lele C.E.C.. iar documentația nece
sară in acest sens se poate depune
la oricare unitate C.E.C. proprie.
Depunerile ulterioare de nume
rar in conturile curente personale
se pot efectua la oricare unitate
C.E.C. proprie, iar plățile In nu
merar se pot efectua la sucursala
sau filiala unde este deschis con
tul. precum și la o altă unitate
C.E.C. indicată de titular la des
chiderea contului.
Limita minimă a depunerilor Ini
țiale și ulterioare in conturile cu
rente personale, precum și a sol
durilor acestora este de 100 de lei.
La sumele depuse in cont se
acordă titularilor o dobindă in nu
merar de 1,8 la sută pe an.
Din conturile curente personale
se pot efectua plăți prin virament
pentru plata abonamentelor telefo
nice, radio, televizor și tadioficare, consumului de mergie electrică
și gaze naturale, chiriei, impozite
lor, primelor de asigurare, prestați
ilor de salubritate, precum și plăți
către unitățile comerciale și pres
tatoare de servicii. De asemenea,
se pot efectua plăți ocazionale prin
virament în favoarea oricărei per
soane fizice sau juridice care are
cont deschis la C.E.C. sau la o uni
tate bancară.
Important de reținui

Depunerile pe libretele de econo
mii pot fi : nominale sau la purtă
tor (cu sau fără parolă) ; condițio
nate sau necondiționate ; cu sau
fără clauză de împuternicire (va
labile pe timpul vieții titularilor):
cu sau fără dispoziții testamentare
(valabile după decesul titularului).

le vestimentare din zonă.
Dintre tinerele talente care
formează colectivul atelie
rului de creație, condus de
inginera Maria Elena Toader, as menționa oe Lilia
na Floarea, Mariana Pietroiu. Ana Birlea, Ileana
Tătulescu și Maria Moise.
Ele sint mereu prezente cu
noi și atrăgătoare modele
la expoziția permanentă
„Oglinda muncii", amena
jată în întreprindere.
Dragostea pentru frumos
are ca suport un climat ar
monios de muncă, simțul
responsabilității
fiecărui
membru al colectivului
față de meserie, de între
prindere. „La noi — ne
spunea tinăra Mariana Pietroiu. secretara comitetului
U.T.C. din întreprindere —exigențele față de profesie
și față de profilul moralpolitic al fiecăruia dintre
noi determină formarea unui colectiv model. unde
retușul se practică doar
cind este vorba de carac
tere".
Așa după cum aveam să
constatăm, fiecare om al
muncii de la întreprinde
rea de tricotaje Nehoiu se
definește. înainte de toate,
ca producător de... calitate
și frumos. „începind din
1984 — ne spune economista
Veronica Teodor — pentru
evaluarea justă a aportului
fiecăruip s-au introdus fi
șele individuale de calitate.
Primatul il deține insă au
tocontrolul. iar respectul
față de profesiunea aleasă
se regăsește în marca fa
bricii". O marcă recunos
cută. care poartă pecetea
personalității unui tînăr co
lectiv hotărît să înregis
treze numai realizări de
prestigiu într-o localitate
montană renăscută. care
deschide ferestre largi spre
zorile orașului.

Sielian CHIPER

corespondentul „Scinteii
*

Vizita oficială a primului-ministru al Guvernului
Republicii Populare Mozamhic, Mario da Graca Machungo
In cursțil zilei de simbătă, tova
rășul Mario da Grața Machungo,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Populare Mozambic, celelalte,
persoane oficiale inozambicane care
îl însoțesc, a fost oaspetele muni
cipiului Tirgoviște. Au fost vizitate
două unități economice reprezentati
ve — Combinatul de oteluri spe
ciale și întreprinderea Agricolă de
Stat — unde oaspeții au fost in-

formați despre activitafea colective
lor de aici, diversificarea produc
ției. realizarea acesteia in condiții
de înaltă tehnicitate și eficientă eco
nomică.
Președintele comitetului executiv
al Consiliului popular al județului
Dîmbovița a oferit un dejun in
onoarea primului ministru mozambican.
(Agerpres)

Cronica zilei
In perioada 24—29 octombrie a.c.
o delegație a Consiliului Unional al
Colhozurilor din U.R.S.S., condusă
de tovarășul I. I. Kuhar. președin
tele consiliului, a efectuat, la invi
tația Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție o vi
zită pentru schimb de experiență și
documentare in țara noastră.
Oaspeții sovietici au avut convor
biri la Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție, Mi
nisterul Agriculturii. Comitetul ju-

tV
11.30 Lumea copiilor • Telefllmoteca
de ghiozdan (color): Kiș șl „Două
ghiozdane". Producție a studiou
rilor sovietice. Premieră TV. Ul
timul episod
12.30 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal
19,25 „Cîntarea
României"
(color).
• Omagiul țării conducătorului
iubit. Emisiune realizată in cola
borare cu Consiliul Culturii șl Educatiei Socialiste șl cu Comitetul

dețean Olt al P.C.R. și au vizitat
unități agricole cooperatiste, institu
te și stațiuni de cercetări cu pro
fil agricol din județele Olt. Călărași
și Sectorul Agricol Ilfov.
La incheierea vizitei, delegația so
vietică a fost primită de tovarășul
Vasile Bărbulescu, secretar al C.C.
al P.C.R. La convorbirea, care a avut Ioc cu acest prilej a fost pre
zent E. M. Tiajelnikov, ambasado
rul U.R.S.S. la București.

de cultură șl educație socialistă
al județului Galați
20,25 Film artistic: „Spre culmi*
21,50 Telejurnal ■
22,00 închiderea programului.

LUNI, 31 OCTOMBRIE
20,00 Telejurnal
20,25 Tezaur folcloric (color)
20,45 Din lumea capitalului — docu
mentar
21,00 Film serial
(color): „Singur pe
lume". Ecranizare după
Hector
Malot.
Producție a studiourilor
sovietice. Premieră pe țară. Cu:
Sașa Vasiliev,
Ian Hvller, Sos
Sarkisian, Elena Solovei. Regia :
Vladimir Bortko. Partea Intîi
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

COMUNICATUL
ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
In zilele de 28—29 octombrie
1988, la Budapesta a avut loc șe
dința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală.
La ședință au participat: P. Mladenov. ministrul afacerilor externe
al Republicii Populare Bulgaria,
J, Johanes, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace, O. Fischer, ministrul aface
rilor externe al Republicii Democra
te Germane. T. Olechowski, minis
trul afacerilor externe al Republicii
Populare Polone, loan Totu, minis
trul afacerilor externe al Republicii
Socialiste România, P. Varkonyi, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare, E.A. Șevardnadze. ministrul afacerilor externe
ai Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.
Miniștrii au examinat evoluția si
tuației din Europa și din lume. Ei
au relevat că iși mențin actualitatea
aprecierile cu privire la situația și
perspectivele relațiilor internaționale
care au fost expuse la Consfătuirea
Comitetului Politic Consultativ din
iulie a.c. de Ia Varșovia. Statele
participante la Tratatul de la Varșo
via vor face și în viitor tot ce de
pinde de ele pentru asigurarea unei
adevărate cotituri în politica mon
dială. in direcția întăririi păcii,
dezarmării. în primul rind a dezar
mării nucleare, dezvoltării unei
largi colaborări reciproc avantajoa
se, pe baza egalității în drepturi, res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne și a celorlalte princi
pii și norme unanim recunoscute ale
dreptului internațional.
★
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — La
Budapesta s-au încheiat, simbătă.
lucrările ședinței Comitetului miniș
trilor afacerilor externe ai statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia. în legătură cu lucrările con
sfătuirii se dă publicității un comu
nicat.

A fost exprimată disponibilitatea
pentru dialog cu toate statele și for
țele politice și sociale în interesul
înfăptuirii acestor obiective.
La ședință s-a acordat o atenție
deosebită problemelor întăririi păcii
și colaborării în Europa, bazate pe
inviolabilitatea frontierelor și res
pectarea realităților teritorial-politice existente, Participanții au subli
niat din nou năzuința țărilor lor de
a acționa pentru incheierea in scurt
timp a Reuniunii de la Viena a
C.S.C.E. cu rezultate pozitive, de
conținut. Prin aceasta s-ar crea con
diții pentru trecerea încă în 1988 la
negocieri de reducere a forțelor ar
mate și armamentelor convenționa
le, precum și la negocieri privind
măsuri de întărire a încrederii și
securității în Europa, s-ar da un
impuls extinderii colaborării în do
meniile economiei, comerțului, știin
ței și tehnicii, securității ecologice,
în sfera umanitară, înfăptuirii drep
turilor omului.
La ședință a fost adoptată Decla
rația în legătură cu măsurile de
întărire a încrederii și securității și
de dezarmare în Europa.
Miniștrii au constatat că se înre
gistrează pași în direcția reglemen
tării conflictelor regionale, ceea ce
exercită o influență favorabilă asu
pra situației din lume.
Participanții Ia ședință au expri
mat hotărîrea fermă de a dezvolta
și adinei colaborarea dintre țările
socialiste aliate în problemele inter
naționale.
Ședința Comitetului miniștrilor
*
afacerilor externe s-a desfășurat fntr-o atmosferă de prietenie și cola
borare tovărășească.
Următoarea ședință va avea loc la
Berlin.

*

Participanții la ședința Comitetu
lui miniștrilor afacerilor externe ai
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia au fost primiți de Karoly
Grosz.
secretarul
general
al
P.M.S.U., președintele Consiliului de
Miniștri al R. P. Ungare, informează
agenția M.T.I.

===——— ACTUALI1TATEA SPORTIVĂ —___ ___=

Mai multă răspundere fată de reprezentarea în competitiie internaționale
cinema
O Muzica e viața mea : SCALA
(11 03 72) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19.
EXCELSIOR <65 49 45) — 9: 11 ; 13;
15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
0 Trapeziștii (.jZilele filmului da
nez") : STUDIO (59 53 15) — 9 ; .11;
13.15: 15.30; 17,45; 20
® în fiecare zi mi-e dor de tine :
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine :
DRUMUL SĂRII (3128 13)
—
15;
17; 19
• Novăceștii — 15. Acțiunea „Auto
buzul"
— 17;
19 :
FERENTARI
(80 49 85)
• Fiul stelelor : MELODIA (li 13 49)
— 9: 11; 13, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11; 13
® Răzbunarea haiducilor: MELODIA
— 15: 17; 19. FLAMURA — 15; 17; 19
• Nelu : FLOREASCA (33 29 71) — 9:
11,30: 14; 16,30: 19, ARTA (213186) —
9; 11.30; 14: 16.30: 19, LIRA (317171)
— 9: 11.30; 14; 16,30; 19
® Hanul dintre dealuri :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 9: 11 : 13;
15; 17: 19.
VICTORIA
(16 28 79) —
8.45: 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20
S Transport secret :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Sclava iubirii : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Singuraticul ghinionist; VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
g> Misiune specială :
AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Intercepția ; MUNCA (21 50 97) —
15; 17; 19
• Dragonul alb : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Miss Iugoslavia: PACEA (71 30 85)
— 11; 13; 15; 17; 19
• Locuri
în
inimă :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Agentul straniu : TIMPURI NO)
(15 61 10) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Program special pentru copii și
tineret; DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Jandarmul
și
jandarmerițele :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
•

teatre
• Teatrul Național (14 71 71,
sala
mare): Ploșnița — 10; A 12-a noapte
— 18; (.Sala Amfiteatru): Un
ano
timp fără nume — 10: Contrabasul
— 18; (sala Atelier): Idolul și Ion
Anapoda — 18
• Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român): Stagiunea
educativă pentru slevi Copiii cintă
copiilor" — 11; „Integrale camerale".
Cvartetul „Forum" — 18; Jsala Stu
dio) : Literatura ^hitarei".
Răzvan
Grîgorescu. Colaborează Steliana Ca
tos — mezzosoprană, Constantin An
drei. Cristian Mivej — chitară — 17
• Opera Română
(13 18 57) : Inimă
de copil — bl: Anotimpurile, Tris
tan și Isolda, Simfonia clasică — 18
• Teatrul de operetă '13 63 48); Okla
homa — 10,30; Vînzătorul de păsări
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Gin-Rummy — 18;
(sala
Grădina
Icoanei, '.195 44): Clinele grădinaru
lui — 10,30; Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic .14 70 81): Cameristele
— 10,30; O scrisoare pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ano
nimul venețian (amina! din 16.X.) —
li; Noapte bună, mamă — ÎS
• Teatrul de
comedie
(16 64 60):
Preșul — 10; Sfîntul Mitică Blajinu
— 18
• Teatru! ..Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru): într-o dimineață —
10;
Karamazovii — 17,30; (sala Studio):
EX — 18,30
• Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34): Să nu-ți faci prăvălie
cu
scară — 11 (în foyer): Pasărea mă
iastră — 11,30; Iarna cind au murit
cangurii — 18; (sala Giulești): Aș
teptam pe altcineva — 11; Medalio
nul de argint — 18
S Teatrul satiric-muzica! „C. Tănase" .15 56 78, sala Savoy):
Varietăți
pe portativ — 18
® Ansamblul artistic' „Rapsodia Ro
mână" .13 13 00): Micuța Dorothy —
11; Cintă ciocîrlie — 18
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55);
Pistruiatul — 10.30
• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Boroboață — 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04): Motanul încălțat
- 11.30
• Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 10; 15,30; 19.

Analiza bilanțului cu care delegația sportivă a țării noastre s-a întors
de la ediția 1988 a Jocurilor Olimpice de vară depășește — in mod firesc
și necesar — perimetrul ramurilor în care am fost reprezentați, ajungînd
și la aceie discipline olimpice in care am absentat, fie pentru că nu
ne-am. calificat, fie pentru că nici nu ne-am înscris Ia turneele de cali
ficare, Din acest punct de vedere se găsesc intr-o situație critică jocu
rile noastre sportive.
Pentru că în zilele acestea sint de stringentă actualitate cupele euro
pene intr-o serie de jocuri, continuăm mai ales cu ele seria articolelor
de dezbateri si analize pe teme sportive.

în fotbal urmează manșa a doua
din turul al doilea. Fotbalul nos
tru este prezent în toate cele
trei cupe europene, din cele patru
echipe cu care s-a pornit la drum
in noua ediție numai Otelul Galați
fiind eliminată (de reputata și pu
ternica formație Juventus Torino),
Mai mult chiar — consecință.,a unor
evoluții bune, de larg ecou conti
nental — si Steaua (3—0 acasă cu
Spartak Moscova), și Dinamo (1—0
la Dundee), și Victoria (1—2 la Minsk)
păstrează șanse reale pentru tre
cerea in turul al treilea, o dată cu
miercurea europeană din 9 noiem
brie. Fotbaliștii fruntași au arătat că
in această toamnă sint bine pregătiți
pen’ru confruntări Internaționale.
Cind menționăm aceasta, ne bizuim
atit pe succesele echipelor de club,
cit și pe prestația de bun nivel teh
nic și de sporită eficacitate
*
reu
șită nil de mult la Sofia de tri
colori (3—1 cu selecționata Bul
gariei). prestație ce a confirmat
în aceeași măsură modul judi
cios in care s-au făcut pregătirile
la lotul national, ca si seriozitatea
cu care se lucrează la cluburile
Steaua Si Dinamo (ce furnizează
aproape toți titularii reprezenta
tivei). Există, prin urmare, te
meiuri să așteptăm de la fotbaliștii
angrenați în competițiile internațio
nale oficiale (cupele europene, me
ciul cu naționala Greciei de ia
București) rezultate pe măsura
talentului si pregătirii lor, a condi
țiilor ce le sint asigurate cu gene
rozitate : aceasta impunind în con
tinuare maximum de răspundere m
pregătire, consolidarea si perfecțio
narea achizițiilor pozitive de ordin
tehnic si tactic, ridicarea gradului
de pregătire fizică al tuturor jucăto
rilor. precum și o hotărită corectare
a unor lacune ce s-au manifestat
în intîlnirile de pină acum — lacu
ne. sperăm, observate si cunoscute
atit de antrenori, cit si de jucători,
de ceilalți factori ce se ocupă de
formațiile angaiate in competițiile
amintite. Pentru că (să nu se uite !)
calificările ratate anterior din super
ficialitate si nregătire necorespunză
toare —’ pentru campionatul euro
pean. pentru Olimpiadă, ca și unele
ieșiri premature din cupele europe
ne — arată că in fotbal mai este, to
tuși. mult de lucrat si de îndreptat.
în baschet, două echipe feminine
au participat., ne parcursul săptămâ
nilor precedente, la primul tur al
cupelor continentale. Si amîndouă

au părăsit „scena" încă din primul
tur. cu toate că federația le-a ajutat
efectiv să-și completeze și să-și
întărească loturile de jucătoare.
Cel puțin eliminarea Universității

® Fotbalul traversează cu pași siguri actualul sezon eu
ropean • Baschetul feminin și rugbiul au clacat la start
® De ce voleiul și handbalul dau puține speranțe ?
Cluî-Napoca din ..Cupa campioa
nelor europene" este pe cît de
surprinzătoare, pe atit de nejustifi
cată: valoarea sportivă a studentelor
si bogata lor experiență internațio
nală (probate de mai multe ori cu
succese notabile în edițiile anteri
oare) ar fi trebuit să se impună si
să conducă la calificare în fata unei
formații cu cotă europeană foarte
scăzută — Galatasaray. din Turcia
— chiar dacă s-a acceptat ca ambele
manșe să se dispute la Istanbul,
jucătoarele noastre renuntînd la
avantajul terenului propriu I Dar.
niște defecțiuni de pregătire (nu au
fost programate meciuri de verifi
care cu mai multe Schine tari din
campionatul nostru, o jucătoare de
bază — Virginia Popa, care nu si-a
luat nici normele interne — a ră
mas acasă), coroborate cu alte de
fecțiuni de transport (echipa ajungind la Istanbul obosită, doar cu o
zi inainte de meci, nu cu două, cum
era planificat) au făcut ca prima
confruntare să se încheie cu un
avantaj de 15 puncte pentru... gaz
de ! Ce-i drept, după două zile de
odihnă. „U“ a învins — cum era
normal — dar numai la 13 puncte,
insuficiente pentru calificare.
Și eliminarea Voinței București
din primul tur al „Cupei Liliana
Ronchetti" putea fi evitată chiar
dacă, in acest caz. adversara a fost
o bună echipă bulgară : Kremikovțî
Sofia, tn prima manșă, la București,
baschetbalistele noastre au jucat ne
justificat ie imorate. iar cind (după
pauză) ajunseseră să conducă pe ta
bela de marcaj cu unsprezece punc
te. au slăbit subit ritmul, s-au făcut
și unele înlocuiri greșite in forma
ție. astfel că meciul s-a incheiat... la
egalitate. Degeaba s-au tras conclu
zii pentru returul de la Sofia, fiindcă
acolo — neavînd nici un handicap dc
recuperat — gazdele au învins doar

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul general al miliției —
Direcția circulație

Deplasările tn deplină siguranță
cu autovehiculele impun celor de
Ia volan, mai ales acum, in sezonui
rece, o reconsiderare responsabilă a
manierei de pilotaj, adecvarea aces
teia la condițiile meteorutiere mai
dificile, la frecvența mai mare a
unor porțiuni de drumuri umede,
alunecoase. Aceasta înseamnă, in
primul rind, dozarea judicioasă a
vitezei, evitarea acționării bruște a
comenzilor, evitarea, pe cit posibil,
a circulației după lăsarea serii.
Menținerea unei distanțe de sigu
ranță mai mare intre autovehicule
in timpul mersului trebuie să devi
nă o constantă chiar și in traficul
urban, unde zilnic se înregistrează
un număr mare de tamponări, mai
ales in diminețile mai reci, cind, da
torită precipitațiilor din cursul nop
ții și reducerii temperaturilor, se
intîlnesc porțiuni de drum alunecoa
se. Asemenea „capcane" sint mult
mai periculoase in pante și curbe,
unde sporește riscul derapărilor. în
localitatea Sibot, județul Alba, un
automobilist grăbit a încercat să
depășească o căruță. Observînd
prea tîrziu că se afla pe punctul
de a acroșa un biciclist, care se
deplasa din sens opus, el a acționat
brusc frina și a derapat. Rezulta
tul : căruța a fost lovită, iar o fe
meie și-a pierdut viața. în apropie
re de Sadu, județul Sibiu, un alt
automobilist a pierdut controlul
autovehiculului pilotat eu viteză ne
adecvată intr-o curbă și acesta s-a

la o diferență, de trei puncte, sufi
ciente pentru calificare.
Solicitat să-și expună opinia cu
privire la aceste eliminări premature
din cupele europene la baschet fe
minin. antrenorul federal George
Chiraleu, ne-a spus : „Cele două'
echipe — jucătoare și antrenori —
nu au scuze pentru o asemenea com
portare sub posibilități. Dacă parti
ciparea la competițiile europene era
tratată — cum trebuia — cu mai
multă responsabilitate, ambele pu
teau juca acum în turul al doilea.
Pentru slaba preocupare, pentru gre
șelile ce s-au comis, biroul nos

răsturnat în afara drumului. Acci
dentul s-a soldat cu rănirea gravă
a unei persoane, care, ulterior, n-a
mai putut fi salvată. Pericolul de
rapării este mai mare noaptea, cind
temperaturile Înregistrează scăderi,
iar conducătorii auto nu se pot
orienta in profunzime pentru a
aprecia corect spațiul de manevră
necesar redresării în situații critice.
De aceea. în condiții de vizibilitate
redusă se impune rulajul cu viteze
inferioare, lucru care permite, la
nevoie, și utilizarea eficientă a frînei de motor.
Sint cunoscute efectele alcoolului,
care duc la diminuarea reflexelor,
la scăderea capacității de judecată
și reducerea acuității vizuale, la
supraaprecierea propriilor posibili
tăți, concretizată prin rulajul cu
viteză excesivă și încălcarea fla
grantă a normelor rutiere, de na
tură să pună in pericol viata celor
din jur. Un automobilist, care a
săvîrșit imprudența de a urca la
volan dună ce consumase alcool, a
acroșat in municipiul Alba Iulia doi
bicicliști, din care unul și-a pierdut
viața, iar altul a fost grav rănit.
Se impune o atitudine fermă îm
potriva alcoolului la volan — atit
din partea automobiliștilor, cit și
din partea celor din jur, membri
ai familiei ori simpli pasageri in
autovehicule, care nu trebuie să-și
riște viața, încredințind-o în mîinile unor oameni care dau dovadă de
o gravă iresponsabilitate.

tru federal va analiza cu exigentă
atit modul in care au acționat
respectivele echipe, cît si modul
in care le-am ajutat noi. forul
federal. în același timp însă, o
analiză profundă si constructivă
nu poate omite nici răspunderile ce
revin in aceste cazuri conducerilor
de club. Mai cu seamă la Cluj-Napoca se manifestă un. tot mai slab
interes față de echipa feminină de
baschet, grija și eforturile (morale,
materiale) ale clubului Universitatea
concentrindu-se, probabil, spre echi
pa de fotbal". Echipă de fotbal —
adăugăm noi — care se zbate in sub
solul mediocru al clasamentului, in
timp ce echipa baschetbalistelor —
campioană națională de cițiva ani la
rind — este fanionul nu numai al
centrului universitar, dar și al mu
nicipiului. și al întregului județ Cluj.
Este nefirească și nedreaptă o ase
menea inechitate in distribuirea... atenției,
în volei, campioana feminină —
Universitatea C.F.R. Craiova — se
pregătește să inaugureze ediția 1988/
1989 a „Cupei camioanelor europe
ne". Se pregătește e un fel de a spu
ne, fiindcă echipa are o situație greu
de imaginat, prezentată astfel nu
de mult de antrenorul Ion Comstantinescu : „Am antrenat fete
le. ani de zile, pină în fe
bruarie 1988 — cind am trecut la
echipș de băieți. Iar in 5 august am
fost rechemat la conducerea forma
ției feminine. Dar lotul găsit în

seamnă numai cinci jucătoare ! Alte
cinci au dispărut : două din motive
de maternitate, una din pricina in
tervenției chirurgicale la picior, alte
două absolvind cursurile universita
re și intorcindu-se la cluburile de
unde proveneau. Sigur, situația e
obiectivă, dar ea era previzibilă și
anunțată în majoritatea cazurilor ;
neexisbind interes pentru echipa fe
minină de volei (deși cea mai bună
a tării) nici nu au fost aduse înlo
cuitoare pe măsura titularelor amin
tite. Acum facem ce putem. încer
căm să aducem echipa pe linia de
plutire, dar este foarte, foarte
greu".
Se vede că și la Craiova se ma
nifestă aceeași atitudine, păgubitoa
re pentru sport, de a se ocupa toată
lumea de fotbal, cît mai mult da
fotbal și cît mai puțin de alte disci
pline. Este deci cazul ca atit con
ducerea clubului Universitatea, cit și
organele sportive locale să-și revi
zuiască atitudinea și să întreprindă
urgent măsurile cuvenite de comple
tare si revigorare a echipei ce ur
mează să evolueze în C.C.E. ; ceea
oe trebuie să facă — bineînțeles —
șl federația de volei care, multă vre
me. a asistat pasivă la ceea ce se
întimplă la Craiova.
în handbal, de asemenea, a avut
loc debutul in noua ediție a cupelor
europene. Situații deosebit de îngri
jorătoare nu au apărut (ba chiar. în
primele partide — ușoare — Steaua
si Dinamo au învins ..la pas"), dar ni
velul mediocru al unor partide de
campionat a arătat că această dis
ciplină — cu ani în urmă fruntașă
nu numai în tară, ci glorioasă și pe
plan internațional — rămine încă da
toare cu progresele și performanțele
așteptate. O mobilizare maximă și o
coordonare corespunzătoare a forțe
lor din handbal pot produce totuși
un oarecare reviriment îmbucurător
începind cu această ediție a cupelor
europene — așa cum a reușit ' în
ediția trecută exemplara formație
care este Minaur Baia Mare !
în rugbi (care, din păcate, nu mai
e sport olimpic) s-a ajuns recent la
o neașteptată ...contraperformanță :
înfrîngere la diferență mare în fața
echipei Uniunii Sovietice — oare,
chiar dacă a beneficiat de avantajul
terenului propriu, nu este încă o
forță de prim plan în acest sport.
Dar ceea ce se întimplă de cîtva
timp in rugbiul nostru merită o ana
liză specială, pe care o vom face și
noi în viitor.

Realitatea și rezultatele arată că, in general, în domeniul jocurilor
sportive se simte nevoia imperioasă a unor măsuri de îmbunătățire ra
dicale, neintirziate și eficiente. Analizele care se fac in această
perioadă la fiecare federație vor arăta, desigur, căi concrete
in acest sens. Dar și pină Ia conturarea și aplicarea măsurilor radicale,
imediate și de perspectivă, se cere mai multă responsabilitate față de
modul in care unele dintre echipele noastre se prezintă și evoluează în
această perioadă în cupele europene intercluburi !

G. MITROI
*
HANDBAL. Sala „Dacia" din Bu
zău a găzduit simbătă seara meciul
dintre echipele Dinamo București și
Eti Biskuileri Eskișehir (Turcia),
contînd pentru primul tur al „Cupei
Cupelor" la handbal masculin. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 27—16
(14—9) in favoarea sportivilor ro
mâni. Returul va avea loc săptămîna
viitoare in Turcia.
HOCHEI. La Patinoarul „23 Au
gust" din Capitală s-a disputat asea
ră. in cadrul campionatului republi
can de hochei pe gheață, al doilea
meci dintre echipele Steaua Bucu
rești și S.C. Miercurea Ciuc. întilnirea s-a terminat cu scorul de 5—2
(3—0, 0—1, 2—1) in favoarea hocheiștilor bucureșteni.
FOTBAL. în etapa de simbătă a
campionatului scoțian de fotbal, echipa Dundee United, jucînd pe te
ren propriu, a terminat la egalitate
1—1 cu Motherwell. Alte rezultate :
Hamilton — Hibernian 0—3 ; Hearts
— Aberdeen 1—1 : St. Mirren —
Rangers 1—1. în clasament conduce
Glasgow Rangers cu 18 puncte.
Dundee United ocupă locul 4 cu 14
puncte.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins între 30 octom
brie, ora 20 — 2 noiembrie, ora 20.
în țară: Vremea va fi schimbătoare,
iar ceru! temporar noros. Vor cădea
precipitații locale și temporare sub
formă de ploaie ce se vor transforma
în lapoviță și ninsoare în regiunile

*
CICLISM. Cu prilejul concursului
de ciclism desfășurat pe velodromul
olimpic din Moscova, sovieticul Iuri
Lupolenko a stabilit un nou record
mondial în proba de 100 km cu tim
pul de 2h ll*20 ”478/l 000. Vechiul re
cord (2h U’47”555/l 000) ■ aparținea
elvețianului Meister. Un nou record
mondial a stabilit și Aleksandr Ki
rilenko in proba de 1 000 m lansat :
57”764/l 000. (Recordul anterior era
de 58”365/l 000).
ȘAH. Cea de-a 13-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial femi
nin de șah ce se desfășoară la Telavi (localitate din R.S.S. Gruzină),
intre Maia Ciburdanidze și Nana Io
seliani. s-a incheiat remiză. Scorul
este 7,5—5.5 puncte in favoarea cam
pioanei Maia Ciburdanidze care mai
are nevoie doar de o remiză pentru
a-și păstra titlul.
TENIS DE MASA. în continuarea
turneului pe care îl Întreprinde in
Anglia, echipa masculină de tenis de
masă a R.P. Chineze a evoluat la
Brentwood in compania selecționa
tei țării-gazdâ. Meciul s-a încheiat
la egalitate (3—3)
nordice, centrale și estice. In restul
teritoriului, la începutul intervalului
vor cădea precipitații izolate sub for
mă de ploaie și doar în subcarpați
lapoviță și ninsoare. La munte va nin
ge. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări trecătoare în
nord-estul țării din sector nord-vestic.
Temperatura aerului va marca o scă
dere ce se va resimți Îndeosebi
în
nordul, centrul și estul țării. Tempe
raturile minime. vor fi cuprinse între
minus 7 și plus 3 grade, mai ridicate
în prima noapte, iar maximele între 4
și 14 grade.

%

ROMÂNIA SOCIALISTĂ, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
ACȚIONEAZĂ PENTRU DEZVOLTAREA COLABORĂRII
SI SOLUTIONAREA MARILOR PROBLEME INTERNATIONALE

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-brazilian
BRASILIA 29 (Agerpres). — Un
călduros schimb de mesaje între to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, și
Jose Sarney, președintele Republicii
Federative a Braziliei, a avut loc in
capitala Braziliei, cu prilejul .primi
rii de către președintele interimar
al Braziliei, Ulysses Guimaraes, a
delegației parlamentare române con
duse de Iosif Szasz, vicepreședinte
al M.A.N.. aflată in vizită in această țară. In cadrul convorbirii a

fost relevată dorința dezvoltării în
continuare, pe multiple planuri, a
relațiilor bilaterale.
★
Delegația parlamentară română a
avut convorbiri cu președintele in
terimar al Camerei Deputatilor. pre
ședintele interimar al Senatului Fe
deral, ministrul Industriei și . comer
țului. ministrul interimar al'relații
lor externe și președintele Grupu
lui brazilian interparlamentar.

COMENTARII Șl APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Presa din R.P.D. Coreeana continuă să pună in evidență însemnă
tatea deosebită, rezultatele rodnice ale vizitei oficiale de prietenie în
treprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în această țară prietenă. Totodată, inițiativele și acțiunile
consecvente ale României socialiste, ale președintelui său, urmărind in
staurarea unui climat de pace și colaborare internațională, propice dez
voltării libere și nestingherite a popoarelor, sint reflectate in continuare
pe larg de presa din diferite țări ale lumii. Se subliniază, de aseme
nea, că poporul român pune în centrul intregii sale activități realizarea
obiectivelor strategice ale dezvoltării României pe calea socialismului.

Eveniment de referință in dezvoltarea

tradiționalei prietenii româno-coreene
Sub titlu! „Coreea—România :
• Prietenia va înflori veșnic", ziarul
„NODON SINMUN". organ al
Partidului Muncii din Coreea popu
lară. a publicat in pagina intîi
un editorial consacrat recentei vi
zite a inalților soli ai poporului ro
mân. care a dat expresie — re
levă editorialul . — prieteniei și
coeziunii dintre
partidele . și
popoarele celor două țări, rela
țiilor strinse dintre ele, care cunosc
o necontenită dezvoltare. „Priete
nia coreeano-romănă este o prie
tenie de' neprețuit, statornicită in
lupta comună pentru victoria cau
zei păcii, socialismului: și comunis
mului, împotriva, imperialismului, o
prietenie indestructibilă, care se
consolidează și se dezvoltă neîn
trerupt, infruntînd încercările isto
riei, in procesul complex al evo
luției evenimentelor. Prietenia coreeano-română este invincibilă și
pentru că se întemeiază pe rapor
turile de prietenie dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor
două țări".
In continuare se arată că vizi
tele întreprinse in România de to
varășul Kim Ir Sen, ca și cele
efectuate in R.P.D. Coreeană de
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-au
constituit, de fiecare dată, în mo
mente de seamă pentru Întărirea
prieteniei frățești intre popoarele
celor două țări, deschizând noi și
strălucite capitole in istoria unor
tradiționale relații de prietenie.
Este citată, in context, aprecierea
tovarășului Nicolae Ceausescu "in
legătură cu faptul că relațiile ro
mâno-coreene sint un exemplu de
relații intre țări socialiste inde
pendente și suverane, care conlu
crează și' se intrajutorează intr-un
spirit tovărășesc, revoluționar, pen
tru victoria construcției socialiste
în țările lor, pentru progresul și
bunăstarea materială și spirituală
a propriilor popoare, pentru pace
și colaborare în întreaga lume.
Poporul român, popor harnic și
talentat — continuă ziarul — a în
deplinit cu succes, in perioada
scurtă ce a trecut de la revoluția
de eliberare socială și națională,
antifascistă, și antiimperialistă, sar
cinile revoluționare ale diferitelor
etape, transformând din temelii
înfățișarea țării. Transformări .re
voluționare profunde in toate do
meniile vieții sociale au avut loc
îndeosebi după Congresul al IXlea al Partidului Comunist Român,
România devenind — dintr-o țară
agrară rămasă in urmă — un stat
socialist industrial-agrar cu o in
dustrie puternică și o agricultură
dezvoltată. Astăzi, se subliniază in
continuare, poporul român este pu
ternic angajat intr-o amplă activi
tate de infăptuire a hotăririlor
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, dobindind noi și mărețe succese in
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Poporul core
ean — scrie ziarul — se bucură
sincer de toate realizările dobindite de România ca urmare a acti
vității și a îndrumării dinamice ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
eminent conducător al poporului
român, și ii urează noi și mărețe
succese in continuare.
„Nodon Sinmun" se referă, de

înaltă responsabilitate

asemenea, la poziția Partidului
Comunist Român, a României
exprimată și cu prilejul vizi
tei efectuate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de sprijin ac
tiv față de cauza unificării Coreei,
și evidențiază : P.C.R., România
promovează o politică consecventă
iubitoare de pace, acționând pen
tru eliminarea armelor nucleare,
pentru oprirea militarizării Cos
mosului, pentru distrugerea arme
lor chimice, reducerea substanția
lă a armelor convenționale și mili
tează activ pentru transformarea
Balcanilor într-o zonă a • păcii și
bunei vecinătăți, fără arme nu
cleare și chimice, fără baze mi
litare străine, aducind o contribu
ție activă la salvgardarea păcii în
Europa și in lume.
Recenta vizită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu a constituit un
eveniment istoric, care a marcat un
nou moment de referință in rapor
turile de prietenie și coeziune din
tre cele două partide, state șj po
poare, contribuind la întărirea uni
tății și. a solidarității țărilor socia
liste și mișcării comuniste inter
naționale, la apărarea păcii și
securității in lume.
în încheiere se arată că poporul
coreean va milita in continuare,
strâns unit, mină în mină cu po
porul român, pentru înfăptuirea
cauzei comune a păcii, socialismu
lui și comunismului, împotriva
imperialismului și războiului.
într-un alt articol consacrat de
„Nodon Sinmun" celei de-a 40-a
aniversări a stabilirii relațiilor di
plomatice intre România și R.P.D.
Coreeană
se arată : Relațiile
prietenești și de colaborare din
tre cele două popoare s-au conso
lidat și s-au dezvqltat constant.
Excelentele raporturi de prietenie
dintre popoarele coreean și român
sint rezultatul relațiilor de priete
nie dintre conducătorii celor două
țări.
Vizita efectuată recent de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în
R. P. D. Coreeană a constituit o
elocventă ilustrare a prieteniei de
nezdruncinat și a unității' dintre
cele două partide, țări și popoare,
în prezent, se subliniază in articol.
România înaintează pe calea con
strucției societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Prestigiul inter
național al României socialiste
crește cu fiecare zi. Toate schim
bările și succesele din România
constituie roadele mărețe ale acti
vității energice și' conducerii de
către tovarășul Nicolae Ceaușescu
și ale muncii vrednicului și talen
tatului popor român.
Poporul coreean — se spune în
articol — dă o înaltă apreciere
succeselor înregistrate de poporul
român in construcția socialistă și
iși exprimă sprijinul și solidarita
tea deplină cu eforturile României
in direcția apărării păcii, a secu
rității și creării unui climat de
încredere in Europa și în lume.
Poporul coreean, se arată în în
cheierea articolului -din „Nodon
Sinmun". va fi și in viitor, ca și
in trecut, alături de poporul frate
român in lupta pentru cauza co
mună a păcii, socialismului și co
munismului.

față

de

destinele

intregii umanități
Politica externă constructivă a
României socialiste vizînd realiza
rea dezarmării, reglementarea tu
turor stărilor conflictuale prin mij
loace pașnice, edificarea păcii în
lume este reflectată, in continuare,
de publicații din diferite țări.
Sub titlul „O politică externă de
pace", ziarul „EL SOL DE ME
XICO'1 a publicat un amplu articol
in care se evidențiază : Rezonanța
politicii externe românești iși gă

sește explicația tocmai in pozițiile
active, constructive, pline de răs
pundere față de problemele strin
gente ale contemporaneității.
Motivată de vechi idealuri de
neatirnare — căci poporul român
a trebuit să-și apere cu grele sa
crificii dreptul la independență
reală într-o parte a Europei in
care s-au ciocnit prea multe inte
rese străine — politica externă

DE
CONVOCARE. Sovietul Suprem
al U.R.S.S. a fost convocat pentru
29 noiembrie în sesiune extraordi
nară. anunță agenția T.A.S.S. Pe
agenda sesiunii figurează sarcinile
privind perfecționarea structurii
și activității organelor puterii de
stat si judiciare in lumina hotări
rilor celei de-a 19-a Conferințe unionăle a P.C.U.S., alegerile de
deputați populari in U.R.S.S.

DEZBATERI. în cadrul negocie
rilor soviețo-americane de Ia Ge
neva cu privire la armele nucleare
și cosmice, au continuat, săptămî
na aceasta, dezbaterile asupra pro
blemelor legate de pregătirea pro
iectului tratatului referitor la re
ducerea cu 50 la sută a armelor
strategice ofensive și a dooumentelor. adiacente acestuia.

ȘEDINȚA. întrunit în ședință
simbătă, la Beijing, Biroul Politic
al C.C. al P.C. Chinez a dezbătut
măsurile pentru dezvoltarea pro
ducției agricole in următorii doi
ani. Ședința a fost prezidată de
Zhao Ziyang, secretar general al
C.C. al P.C. Chinez.

ALOCAȚII PENTRU CERCE
TĂRI MILITARE. R.F. Germania
alocă o pătrime din volumul chel
tuielilor guvernamentale pentru
cercetări științifice' celor în dome
niul militar, se arată intr-un arti
col publicat de „Siiddeutsche Zeitung". De la bugetul guvernului
vest-german se alocă 2.8 miliarde
mărci pentru cercetări in scopuri
militare, ceea ce reprezintă 24,5 la
sută din totalul investițiilor pentru
cercetări științifice.

românească se înscrie pe o linie
de continuitate.
O trăsătură definitorie a politicii
externe românești — se sublinia
ză — o constituie implicarea
României în dezbaterea și soluțio
narea marilor probleme ale vieții
internaționale, participarea ei di
namică și constructivă la dialogul
politic mondial, contribuția de idei
și acțiuni la depășirea momente
lor dificile, din diferite perioade
și zone, la identificarea de noi
abordări și soluții pentru proble
mele acute ale contemporaneității.
România desfășoară o intensă
activitate internațională, care iși
găsește ilustrarea în numeroasele
inițiative .
ale
președintelui
Nicolae Ceaușescu, în propunerile
sale originale, ca și în sprijinirea
oricăror acțiuni constructive între
prinse în această direcție de către
alte state, fiind ea însăși angajată
plenar în eforturile pentru salvgar
darea , păcii prin oprirea cursei
înarmărilor. în primul rind a celor
nucleare. și trecerea la măsuri
concrete de dezarmare.
România acordă o importanță
majoră problemelor dezarmării și
securității in Europa. în. acest con
text' se impun a fi relevate și de
mersurile românești în favoarea
realizării' in Balcani, regiune geo
grafică în care România este si
tuată. precum și in nordul și cen
trul Europei, ca și pe alte conti
nente. a unor zone ale păcii și
colaborării, fără arme nucleare și
chimice, fără baze militare străine,
evidențiază ziarul mexican.
Prestigioasă personalitate a lumii
contemporane, ale. cărei demersuri
pentru o lume fără arme si răz
boaie se bucură de- o largă recu
noaștere. președintele
Nicolae Ceaușescu a chemat în ne
numărate rinduri la rațiune, făcînd
apel la toate popoarele lumii, la
conducătorii de stat și de guvern
pentru a nu precupeți nici un efort
în trecerea de la declarații la ac
țiuni concrete de dezarmare. Unind
vorba cu fapta. — scrie „El Sol de
Mexico" — România a hotărît. în
noiembrie 1986, orint.r-un referen
dum național, să reducă, in mod
unilateral, cu 5 la sută, armamen
tele. efectivele si cheltuielile sale
militare., fiind astfel prima tară din
cadrul unei alianțe militare din Eu
ropa care a trecut efectiv la apli
carea unor măsuri de dezarmare.
Punînd în lumină Preocuparea
constantă a României pentru solu
tionarea pe cale politică, prin tra
tative. a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, articolul relevă
consecventa cu care a acționat si
acționează președintele
Nicolae Ceaușescu pentru regle
mentarea prin mijloace pașnice a
conflictelor din Orientul Mijlociu,
zona Golfului. Africa. Asia. Ame
rica Centrală.
Spiritul de responsabilitate oe
care-1 manifestă fată de destinele
Întregii omeniri, vocația nedezmin
țită a păcii, prieteniei si colaboră

rii, cu adinei rădăcini în trecutul
istoric al poporului român, dobân
desc in politica externă a Româ
niei contemporane noi valențe, impunînd această țară ca un factor
creator în concertul eforturilor in
ternaționale îndreptate spre edifi
carea unei lumi a păcii, colaborării
și progresului, se arată in încheie
rea articolului.
Eradicarea subdezvoltării, feno
men ce afectează regiuni vaste ale
lumii, solutionarea problemei da
toriei externe si instaurarea unei
noi ordini economice sint în viziu
nea președintelui Nicolae Ceausescu
cheia progresului actual al omenirii
— subliniază. în articolul „Româ
nia promovează cu fermitate o
nouă ordine economică internațio
nală". revista „MARKET FINDER",
cate apare în India.
Conceptul românesc asupra noii
ordini economice, coerent si bine
închegat, prezițită argumente soli
de atit asupra necesității instaură
rii ei. cit si a posibilităților ca acest
deziderat arzător al omenirii să
devină realitate, România avansînd propuneri practice asupra căi
lor și mijloacelor de realizare, se
subliniază în articol.
România propune organizarea
unei conferințe internaționale sub
auspiciile O.N.U.. cu participarea
tuturor țărilor, indiferent de nivelul
lor de dezvoltare, care să convină
asupra unor soluții reciproc accep
tabile in probleme economice, cit
si a unei Conferințe internaționale
pe probleme financiare, care să
examineze in principal problema
datoriei externe a țărilor în curs
de dezvoltare, găsindu-se soluții
pentru reducerea substanțială si
imediată a dobinzilor. România este
un susținător ferm al eliminării
protecționismului și al liberalizării
schimburilor
comerciale
dintre
state, al renunțării la toate formele
de presiune. . inclusiv cea politică,
la toate obstacolele sau barierele
artificiale din comerțul internațio
nal. pentru promovarea unor rela
ții economice reciproc avantajoase.
Ca tară in curs de dezvoltare.
România susține in cadrul O.N.U.
si al altor organizații internațio
nale crearea pentru țările in curs
de dezvoltare a premiselor pentru
autodeterminare. întărirea suvera
nității. controlul independent asu
pra resurselor naționale si folosi
rea acestora in beneficiul propriilor
popoare. O dovadă a atitudinii
României in relațiile de cooperare
cu țările in curs de dezvoltare este
participarea la „Grupul celor 77“,
ca si colaborarea sa strinsă la acti
vitatea țărilor nealiniate. România
ințelege această colaborare ca o
contribuție activă și concretă Ia
efortul lor de a depăși dificultățile,
pentru dezvoltarea neîngrădită,
pentru consolidarea independentei
politice și economice ca bază a
luptei împotriva politicii de forță
si dictat, pentru ca relațiile dintre
state să se întemeieze exclusiv pe
egalitate și legalitate.

Realizări de seamă în construcția economică

și socială
O serie de date semnificative
pentru avintul economic al Româ
niei sint prezentate de ziarul zairez „ELIMA", care subliniază :
După Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român. la
inițiativa
și sub conducerea
secretarului general al partiRomâniei,
dului.
președintele
Nicolae Ceaușescu. a fost pus în
aplicare un amplu sistem de mă
suri vizind perfecționarea organi
zării și conducerii societății, parti
ciparea activă a maselor — care
sint deținătoarele puterii — la adoptarea și la transpunerea in
practică a programelor de dezvol
tare a societății românești contem
porane.
Ca urmare a amplelor transfor
mări care au avut loc în societa
tea românească, statul român și-a
modernizat continuu activitatea. A
avut loc perfectionarea sistemului
democrației muncitorești, incepind
cu unitățile economice, sociale si
culturale pină la organismele cu
caracter național, inclusiv sistemul
legislativ.
Pe această bază, societatea ro
mânească a. asigurat si.asigură ca
drul propice de afirmare si acțiune
directă a fiecăruia dintre membrii
ei — se subliniază in articolul
publicat de „Elima" — evidențiin-

PROTEST. Guvernatorul prefec
turii Okinawa a cerut ca Pentago
nul să dispună încetarea exercițiilor de tragere ale militarilor ame
ricani de la poligoanele CampHansen si Camp-Schwab. Motivul
demersului guvernatorului Okinawei. unde se află amplasate
zeci de obiective militare ale
S.U.A.. l-a constituit incidentul
produs in cursul tragerilor de la 16
octombrie, cind nouă obuze au
ajuns pină in orașul japonez Kin,
punind în pericol viața locuitorilor.
PREGĂTIRI ELECTORALE. La
Islamabad au fost anunțate oficial
listele cu cei 3 873 de candidați
pentru ocuparea a 460 posturi de
deputați in Adunările provinciale
din Pakistan. Comisia electorală
centrală a precizat că scrutinul in
vederea definitivării componentei
adunărilor din patru provincii —
Punjab, Sind. Frontiera de nordvest și Baluchistan — se va desfă
șura la 19 noiembrie, la scurt timp
după alegerile generale pentru Adunarea Națională, stabilite pentru
data de 16 noiembrie.

du-se, de asemenea, vocația păcii
a poporului român.
Sub titlul „Noi programe de
dezvoltare a agriculturii româ
nești", cotidianul italian „ORE 12“
pune in evidentă acțiunile desfă
șurate în tara noastră in scopul
dezvoltării agriculturii. Pentru va
lorificarea disponibilităților în sec
torul agricol — se arată — s-au alo
cat fonduri însemnate. Cea mai
mare parte . a investițiilor a fost
și contihuă să fie. orientată spre
înfăptuirea programului național
de îmbunătățiri funciare, după ce.
anterior, s-a acordat o atenție
deosebită în special mecanizării
lucrărilor agricole.
încheierea procesului de mecani
zare a agriculturii — scrie ziarul
italian — reprezintă o altă direcție
prioritară în ceea ce privește orientarea investițiilor spre dezvol
tarea sectorului agricol. Se relevă,
de asemenea, că programe speciale
privesc si âlte activități agricole,
fiind pus in evidentă rolul impor
tant pe. care il ocupă in intensifi
carea producției agricole cerceta
rea științifică,, chemată' in mod
constant să-și sporească aportul
la dezvoltarea pe baze moderne a
agriculturii românești și la obține
rea de producții ridicate, indife
rent de factorii climatici.
(Agerpres)

ȘOMAJ. 1 531 000 japonezi se
află înscriși oficial pe listele celor
aflati in căutarea unui loc de mun
că. se relevă intr-un raport guver
namental difuzat la Tokio. • Rata
șomajului în Danemarca a fost în
luna august de 8,8 la sută, se ara
tă intr-o statistică oficială difu
zată la Copenhaga. Cifra celor
aflati in căutarea unui loc de
muncă s-a mărit intr-o singură
lună cu 4 200.
AMÎNARE. După cum relatează
agenția T.A.S.S., in etapa finală a
pregătirii lansării rachetei purtă
toare „Energhia" cu nava orbitală
„Buran", in funcționarea unuia
dintre sistemele care asigură lan
sarea s-au produs nereguli. Din
acest motiv,, automat s-a dat co
manda de încetare a pregătirilor
lansării, trecindu-se la înlăturarea
piedicilor survenite.

LA ROMA s-au încheiat lucrărilei plenarei comune a Comitetu
lui Central și a Comisiei Centrale
de Control ale Partidului Comu
nist Italian. Pe ordinea de zi s-au
aflat probleme legate de pregătirea

întrunire consacrată „Săptămînii dezarmării
**
NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
pres). — Comitetul pentru probleme
politice si de securitate al Adunării
Generale al O.N.U. s-a întrunit în
tr-o ședință specială consacrată
marcării „Săptăminii dezarmării".
Deschizind dezbaterile, secretarul
general al O.N.U.. Javier Perez de
Cuellar, a cerut țărilor lumii să uti
lizeze actualul climat de conciliere
apărut pe scena internațională, să
acționeze pentru solutionarea situa
țiilor conflictuale dintre state si să

dea un nou impuls eforturilor pentru
dezarmare. Vorbitorul a remarcat
implicarea O.N.U. in soluționarea
unor probleme internaționale, arătind că ameliorarea atmosferei si
eforturile în cautatea si găsirea mij
loacelor pentru rezolvarea mai mul
tor probleme politice au revitalizat organizația mondială. Perâz de
Cuellar a subliniat că actualul cli
mat favorabil si eforturile in direc
ția păcii trebuie menținute si dez
voltate.

BELGRAD

Ședință consacrată
situației economice
din R.S.F.L
BELGRAD 29 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc o ședință co
mună a Prezidiului R. S. F. Iugo
slavia si Consiliului Executiv Fede
ral consacrată situației economice din
țafă'— anunță agenția Taniug. Au
prezentat ■ expuneri Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului R.S.F.I.,
și . .Branko Mikulici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral. S-a convenit rial pe baza pro
punerilor formulate in cadrul ședin
ței. guvernul să Întocmească un pro-ț
gram de acțiune si să avanseze so
luții suplimentare pentru depășirea
actualei situații. îndeosebi pentru re
lansarea activității-' economice, redu
cerea inflației si creșterea exportu. rilor;
'

ORIENTUL MIJLOCIU

• In sprijinul convocării unei
conferințe internaționale de
pace • Mesaj adresat de
conducerea unificată a revoltei
palestiniene • Demers al Li
Pentru interzicerea și lichidarea totală
banului la O.N.U.
a armelor chimice
NICOSIA 29 (Agerpres). — într-o
declarație dată publicității la Sfârși
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
terale consacrate interzicerii arme
tul, sesiunii Secretariatului perma
— Departamentul O.N.U. pentru pro
lor chimice să depună toate ef orturile
nent ăl . Organizației partidelor so
blemele dezarmării, în colaborare cu
pentru a accelera procesul de defi
cialiste si progresiste din bazinul
organizații neguvernamentale, a or
nitivare a convenției. întrunit majo
Mării
Mediterane. participanții s-au
ganizat la sediul din New York ăl
ritatea problemelor principale stipu
pronunțat
pentru convocarea unei
Națiunilor Unite un „Forum asupra
late de acest document au fost deja
conferințe internaționale de pace in
armei chimice", la care au luat parte
soluționate.
''
':
'
problema Orientului Miilociu. cu
reprezentanți din țările participante
Conferința internațională a state
participarea membrilor, permanentă
la negocierile multilaterale de la Ge
lor participante la Protocolul de la
ai. Consiliului de Securitate si a
neva cu privire la interzicerea totală
Geneva din 1925. care interzice folo
tuturor părților interesate. Docu
a. armelor chimire. Calea cea mai
sirea pe plan internațional a acestui
mentul subliniază necesitatea ca Orsigură pentru preintîmpinarea folosi
tip de arme, progtamată să is'e des
ganizatia pentru Eliberarea Palesti
rii in continuare a armelor chimice
fășoare in ianuarie 1989 la Paris —
nei, să ia , parte la. o asemenea - con
— au subliniat participanții la dez
au arătat participanții la forum —
ferință cu drepturi egale celorlalte
bateri — rezidă în încheierea .grab
trebuie să devină un stimulent pen
părți implicate in conflictul arabonică a unei convenții globale cu pri
tru accelerarea si încheierea activi
israeliap..
vire la interzicerea acestui tip de
tății de elaborare â'Convenției 'cu
TUNIS 29 (Agferpres). — Condu
arme. A fost relevată necesitatea ca
privire la interzicerea totală și la
cerea" unificată a revoltei palestinie
participanții la' negocierile multilalichidarea armelor chimice.
ne din teritoriile arabe ocupate da
a arătat- că mișcarea' de pro
Rezoluții de condamnare a regimului rasist din R.S.A. -Israel
test actuală evidențiază faptul că nu
poate
exista altă opțiune decit oea
NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
heidul. fac parte din categoria celor
palestiniană, privind situația din,
pres). — Comitetul pentru proble
mai grave crime împotriva omului,
zonă, iar pacea in Orientul Mijlo
mele sociale, culturale si umanitare
relevă un alt proiect de rezoluție.
ciu. va putea fl instaurată numai
al celei de-a 43-a sesiuni a Adunării
Planul Consiliului de Securitate
prin redobândirea drepturilor legiti
Generale a O.N.U. a adoptat o serie
cu privire la accesul Namibiei la
me
ale poporului- palestinian. ’
de rezoluții în care denunță regimul
independentă a fost acceptat uni
tr-un mesaj adresat opiniei publi
din R.S.A. si condamnă sprijinul
versal. ca singura bază justă si echi
israeliene. conducerea revoltei a re
politic, economic, militar si de altă
tabilă pentru solutionarea pe cale
levat că mișcarea de protest este
natură acordat regimului rasist de la
pașnică a acestei probleme — a de
expresia hotăririi poporului palesti
Pretoria. Orice colaborare cu regi
clarat. președintele pe luna in curs al
nian' de a-și dobindi independența,
mul rasist din Republica Africa de
Consiliului de Securitate al O.N.U..
de
a trăi în demnitate și libertate,
Sud este un act dușmănos fată de
luind cuvîntul in cadrul reuniunii
anunță agenția W.A.F.A. citată de
speciale organizate cu prilejul înce
popoarele asuprite din această parte
A.P.S.
a continentului african, reprezintă o
perii „Săptămînii de solidaritate cu
sfidare a O.N.U. si a întregii comu
poporul Namibiei si CU Organizația
NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
nități internaționale — relevă unul
Poporului din Africa de Sud-Vest.
pres). — Ambasadorul Libanului la
(S.W.A.P.O.)". Membrii Consiliului de
din documentele adoptate. In con
Națiunile Unite a adresat secretaru
text. se subliniază că este imperios
Securitate — a arătat vorbitorul —
lui general ăl O.N.U.. Javier Perez
necesar ca in Consiliul de Securitate
iși exprimă îngrijorarea in legătură
de Cuellar, o nouă scrisoare, solieicu faptul că după 10 ani de la adop- . tind Întreprinderea unor acțiuni ur
al O.N.U. să fie examinată fără intarea' acestui plan — cuprins îtî
tirziere instituirea de sancțiuni glo
gente pentru a se pune caoăt ame
rezoluția 435 — poporul Namibiei
bale si'obligatorii împotriva autori
nințărilor si agresiunilor din partea
tăților sud-africane.
nu a dobândit incă dreptul la auto- ' Israelului împotriva teritoriului li
Toate formele de rasism si de dis
determinare si independentă națio
banez si a Forțelor Interimare ale
nală.
criminare rasială. îndeosebi apartO.N.U. din Liban (UNIFIL). Amba
sadorul a informat că forțele israe
liene au întreprins in cursul acestei
săptămini noi raiduri aeriene, care
s-au soldat cu moartea a 15 persoane
si
.rănirea altor 40. în suburbiile ora
RABAT 29 (Agerpres). — In co
Alger a statelor din Maghreb. Au
șului
Saida.
municatul dat publicității la înche
fost formulate recomandări in do
ierea lucrărilor oelei de-a doua reu
meniile politicii externe, orientărilor
TUNIS 29 (Agerpres). — Chedlf
niuni a Comisiei politice maghrebieeconomice și financiare.
Klibi. secretar general al Ligii Ane. desfășurate la Rabat, se arată
rabe. a adresat un mesaj secretat^’?Ministrul de externe al Marocu
că au fost discutate rezultatele ac
lui
general al O.N.U., Javier Pei z
lui. Abdelati.f' F.ilali, a declarat la o
tivității . întreprinse de cinci subco
de Cuellar, prin care atrage at
conferință de presă că s;a convenit
misii create pentru acoperirea dife
tia asupra • escaladării agresiunii
asupra majorității punctelor exami
ritelor domenii ale cooperării interraeliene în Liban. în document, rai
nate.
dar
că
există
dezacorduri
amaghrebiene. Totodată, s-a ajuns la
dul aerian israelian din săptămâna
supra citorva probleme ce vor fi
un acord asupra creării unei struc
cane se încheie este apreciat ca un
supuse dezbaterii viitoarei reuniuni
turi complementare maghrebiene eu
preludiu la o invazie de anvergură
Ia nivel înalt maghrebîerie. a cărei
scopul realizării obiectivelor stabili
a Israelului; asupra acestei țări, ate la întâlnirea la nivel înalt de la
dată nu a fost incă stabilită.
menințarea unei confruntări in re
giune devenind tot mai evidentă.
Mesajul cere secretarului general al
O.N.U. să intervină pentru a de
termina Israelul să înceteze raidu
rile și să se angajeze pe calea unei
soluționări globale a problemelor din
regiune.
BEIRUT 29 (Agerpres). — Forțe
MONTEVIDEO 29 (Agerpres). —în
ne, invitipd S.U.A. să- participe la
le ; de 1 securitate libaneze au desco
localitatea Punta del Este s-au în
un dialog cu America Latj,nă in le
perit
șase automobile încărcate cu
cheiat lucrările Conferinței statelor
gătură cu problemele pplitioe. eco
, rriateriale explozive amplasate pen
membre ale „Grupului celor opt."
nomice și sociale ale regiunii.'
tru a fi detonate în Beirutul de vest.,
(„Grupul de Ia Contadora" și „Grupul
Totodată, participanții au adoptat
in orașul Tripoli, în Valea Bekaa și
de Sprijin"), consacrate, în principal,
o serie de rezoluții pe teme speci
în regiunea de munte la est de ca
problemei datoriei externe, căilor și
fice, cerind. intre altele, organiza
pitală. Au. fost operate mai multe amodalităților de' soluționare a ei. Ă
rea unei reuniuni urgente a miniș
restări
in legătură cu aceste auto
fost adoptată „Declarația de la Mon
trilor economiei din America Lati
mobile-capcană.
a căror explozie ar
tevideo". document-cadru care re
nă. care să analizeze propuneri con
fi produs mări pierderi umane și
comandă restructurarea, pe princi
crete privind soluționarea datoriei
pagube materiale, au anunțat surse
pii noi, a raporturilor interamericaexterne regionale.
de securitate la Beirut.

Pregătiri pentru reuniunea maghrebiană

Conferință regională dedicată soluționării problemei
externe

Colaborare în Arctica
OTTAWA 29 (Agerpres). — La To
ronto au luat sfîrsit lucrările unei
conferințe internaționale pentru co
laborare in Arctica, la care au luat
parte oameni de știință, personali
tăți ale vieții politice si obștești din
nouă țări, precum și reprezentanți ai
populațiilor din regiunile nordice. în
cadrul dezbaterilor, participanții au
subliniat necesitatea intensificării
luptei Împotriva militarizării Arcti
cii. pentru transformarea acesteia
intr-o zonă a păcii si colaborării
internaționale. Au fost examinate,
de asemenea, probleme privind co-

documentelor în vederea celui
de-al XVIII-lea Congres al P.C.I..
programat să se desfășoare in luna
februarie 1989, la Florența. Proiec
tul de document al Congresului
partidului urmează să fie adoptat
in forma sa finală de plenara co
mună a C.C. și a C.C.C. ale P.C.I.
din luna noiembrie.

ÎN CAPITALA PERULUI au
început. lucrările Conferinței parti
delor socialiste din America Lati
nă. la care sint reprezentate aproximativ 20 de organizații din
regiune. Participă, cu stătut de
invitați, delegații din partea unor
formațiuni politice din alte zone
ale lumii.
PRECIZĂRI. Aoordul recent în
cheiat. între Filipine și Statele Uni
te cu privire la bazele militare americane de pe teritoriul filipinez
nu permite s.tocarea și instalarea
de arme nucleare fără aprobarea
guvernului filipinez — a precizat
la Manila secretarul pentru afa
ceri externe, Raul Manglapus. El a
arătat, de asemenea, că noul acord
se referă numai Ia perioada ur

laborarea țărilor din regiune în. do
meniul ocrotirii mediului înconjură
tor. cercetării științifice a florei si
faunei Arcticii, valorificării indus
triale a acestei regiuni, studierii mo
dului de viață al aborigenilor din
nord, a culturii si artei- acestora;
Participanții au adresat un mesaj
primilor miniștri ai statelor repre
zentate la conferință, îp care se sub
liniază că schimbarea climatului
politic din lume a creat posibilita
tea unei colaborări .efective a istatălor in direcția asigurării securității
militare și ecologice-in Arctica.

mătorilor doi ani care au mai ră
mas pină la expirarea -tratatului
existent, neincluzînd nici o preve
dere oare să implice automat ne
gocieri în scopul prelungirii tra
tatului după anul 1991.

DEFICITUL
BUGETAR
S.U.A. pe anul fiscal 1988, care
încheiat la 30 septembrie, s-a
dicat la 155,1 miliarde dolari
fiind cu 5,4 miliarde mai mare
cit. în anul precedent.

AL
s-a
ri
.—
de

RATA MEDIE A INFLAȚIEI ÎN
TARILE MEMBRE ALE C.E.E. a
fost în primele 9 luni ale acestui
an de 3,2 la sută, in creștere cu
1.2 la sută comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut. Cele mai
mari rate inflaționiste au fost în
registrate în Grecia (10.1 la sută).
Portugalia (5 la sută), Spania, Ir
landa și Italia cu cite 3,8 la sută.
EXPORTURI DE COSITOR. Con
siliul ministerial al Asociației ță
rilor producătoare de cositor a
anunțat că va. spori producția de
metal livrat pieței mondiale; Hotă»

Operațiuni de deminare
îh apele Golfului
: LONDRA 29 (Agerpres). — Minis
terul de Externe al Marii Britanii
a anuntât că nave britanice, olan
deze’ Si belgiene culegătoare de
mine au început o operațiune de
deminare. in apele Golfului, pornind
din Strâmtoarea' Hormuz oină v
trarea. in Gplf. in apropierea statului
Qatar." Șe intenționează crearea unui
coridor pentru navigație sigură in
favoarea flotelor comerciale, lung de
300 ele kilometri si larg de 1 800 de
metri.

rireata fost luată în cadrul unei
recente sesiuni a asociației, care a
avut loc ip' Orașul nigerian Abu
ja. Reprezentanți ai Australiei,
Boliviei. Zairului. Indoneziei, Malayeziei, Nigeriei - și Thailandei au
decis - să sporească exporturile de
cositor pe piața mondială, de la
96 000 tone la 10’1 000 tone.

URAGANUL ,„IOAN“ a provocat
în .Nicaragua moartea a 116 per
soane și rănirea gravă a 178, in
vreme ce 186 850 de locuitori au
rămas fără adăpost. Totodată, s-au
înregistrat 1101 dispăruți și mari
Pierderi materiale in aproape În
treaga tară. 324862 de persoane au
•trebuit să fie evacuate.
INVAZIE DE LĂCUSTE. După
ce au invadat mai multe insule
din estul Caraibilor, lăcustele de
desert africane au fost semnala
te prima dată în Jamaica. Valul
de lăcuste s-a. abătut asupra unor
zone din Caraibi in urmă cu două
săptămini, cind ele au traversat
Atlanticul, venind din Africa, de
plasarea fiind favorizată și de
uraganul „Joăn". .
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