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economico-financiar - condiție esențială
pentru sporirea eficienței economice

ritmuri înalte de lucru in fiecare unitate agricolă, in fiecare județ!
In majoritatea județelor, condițiile climatice din 

această toamnă permit să se lucreze intens la semă
natul griului și al celorlalte culturi. Cu toate aces
tea, pînă în seara zilei de 3 octombrie, potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, griul a fost însămînțat numai pe 25 la 
sută din suprafețele prevăzute a se cultiva. Dacă în 
unitățile agricole din județele Covasna, Olt, Suceava, 
Sibiu, Hatghita, Vaslui, Bacău și Hunedoara griul a 
fost însămînțat pe 40-76 la sută din suprafețele pla
nificate, în cele din județele Maramureș, Sălaj, Giur
giu, Călărași și Tulcea terenurile care au primit să- 
mînța reprezintă sub 10 la sută din cele prevăzute 
a se cultiva. Desigur, condițiile climatice diferă de ta 
o zonă la alta a țării. Dar așa cum rezultă din ci
frele înscrise pe harta alăturată, există diferențe apre
ciabile în ce privește procentul realizărilor la semă
nat între județele vecine, cu condiții asemănătoare. 
Aceasta se datorează, în principal, modului diferit în 
care a fost organizată munca și se desfășoară lucră
rile.

Cu fiecare zi ne apropiem de termenele-limită pre
văzute pentru încheierea însâmînțării griului. Aceasta 
impune folosirea din plin a mijloacelor mecanice, ast
fel îneît fiecare zi să constituie o zi a ritmurilor înal
te la semănat. Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și organele agricole au datoria să 
instaureze o disciplină fermă în ce privește respectarea 
termenelor stabilite. Concomitent, trebuie întărită răs
punderea mecanizatorilor și specialiștilor pentru cali
tatea lucrărilor, astfel îneît în anul viitor să fie ob
ținute recolte mari.
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Evoluția societății românești th 
anii de după Congresul al IX-lea al 
partidului demonstrează cu forța de 
convingere a faptelor că participarea 
mereu mai largă a maselor la exer
citarea puterii, la adoptarea deci
ziilor — de la nivelul unităților 
social-economice, al localităților și 
pină la nivel național — a format 
substanța tuturor măsurilor de per
fecționare a organizării șl conducerii 
întregii activități, economice si so
ciale. Evidențiind cerința dezvoltării 
ample a democrației muncitorești, 
socialiste, a înmănuncherii și mai 
strînse a-energiilor națiunii în opera 
de construcție socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, strălucit strateg al 
tuturor înfăptuirilor noastre, pre
ciza : „Nu trebuie să uităm nici un 
moment că orinduirea noastră so
cialistă. făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a comunismu
lui nu se pot realiza decit în con
dițiile participării largi a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului popor la 
conducerea întregii activități, că so
cialismul presupune că tot ceea ce 
se realizează se face cu oameni și 
pentru oameni 1“

Este o idee-fortă care se regăsește 
pregnant în spiritul proiectului de 
Directive ale Congresului al XlII-lea 
al partidului, care nrevede ca 
obiectiv major îmbunătățirea
continuare a planificării, conducerii 
și organizării economico-sociale, co
respunzător cerințelor noii etape de 
dezvoltare a societății noastre, a- 
plicarea fermă a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar, 
întărirea autoconducerii muncito
rești si autogestiunii ceonomico-fi- 
nanciare. După cum se desprinde din 
ansamblul prevederilor 1 proiectului 
de Directive, măsurile preconizate în 
acest domeniu vizează in mod deo
sebit creșterea rolului' organelor de 
conducere colectivă si sporirea răs
punderii fiecărui om al muncii in 
gospodărirea cu eficiență maximă a 
patrimoniului fiecărei unități eco
nomice. în apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, aplicarea și 
mai fermă a principiului socialist de

repartiție în 
calitatea si 
muncii depuse, legarea tot mai strîn- 
să a veniturilor, fiecărui om al 
muncii de rezultatele obținute în 
îndeplinirea planului. în ridicarea 
productivității muncii si în redu
cerea cheltuielilor de producție.

Pentru a releva cele mai impor
tante semnificații ale prevederilor 
referitoare la aplicarea fermă a nou

raport cu cantitatea, 
importanta socială a

următoare, la construcția comunismu
lui in România. Se poate aprecia pe 
drept cuvint că noul mecanism eco- 
notnico-financiar corespunde stadiu
lui de dezvoltare a economiei româ
nești, reprezentînd o cerință obiec*  
tivă a trecerii la o nouă calitate, a 
perfecționării conducerii planificării 
și organizării economiei, a asigură
rii unui salt calitativ in toate dome
niile de activitate. în această _ordine 
de idei, trebuie remarcată însem
nătatea de prim ordin pe care o 
reprezintă așezarea pe principii eco
nomice, ale rentabilității și cfici- 
Întei. a întregii activități economice, 

n concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, esența noului mecanism 
economico-financiar constă in reali
zarea producției la cel mai inalt 
nivel calitativ, cu cele mai reduse 
cheltuieli materiale si de muncă, cu 
maximum de rentabilitate și bene
ficii.

Corespunzător acestei concepții, 
fundamentată si elaborată pornind de 
la cerința asigurării progresului mul
tilateral al patriei socialiste, prima 
sarcină a cincinalului 1986—1990 în- 

proiectul de Directive o 
realizarea unei creșteri 
intensive, ridicarea per- 
nivelului tehnic si cali-

(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎN PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI 1985

ÎNNOIREA $1 MODERNIZAREA FABRICAȚIEI
in atentia tuturor proiectantilor si specialiștilor din unitătiie economice!

In mod firesc, ultimul trimestru 
muncă intensă, hotăritoare pentru 
toți indicatorii. Totodată, in această perioadă se definitivează și pregătirea 
producției anului viitor, sarcină economică de cea mai mare importanță pen
tru asigurarea condițiilor necesare desfășurării la un nivel superior, can
titativ și calitativ, a muncii în toate unitățile industriale. Acum, cind se 
încheie cele mai multe contracte cu beneficiarii interni și partenerii ex
terni, in centrul atenției trebuie să se situeze problemele nivelului tehnic 
și calitativ al produselor oferite de furnizori. Pornind de Io cerința ma
joră privind ridicarea continuă o performanțelor tehnice ale produselor, 
sarcină subliniată în repetate rînduri de secretarul general al partidului, 
„Scînteia" o adresat unor factori de răspundere si specialiști din între
prinderi întrebarea: CE PRODUSE NOI, CU PERFORMANȚE SUPERIOARE 
VEȚI OFERI BENEFICIARILOR IN ANUL 1985 ?

al anului reprezintă o perioadă de 
îndeplinirea integrală a planului la

La întreprinderea de mașini

electrice — București

NORMELE INTERNAȚIONALE 
DE CALITATE AU DEVENIT 

NORME INTERNE 
DE PRODUCȚIE

— Ciclul de concepție, proiectare, 
omologare si introducere în fabrica
ție a produselor noi durează de re
gulă. in unitatea noastră, doar cîte
va luni, ne spune tovarășul Matei 
Vlădeanu. inginer-sef cu pregătirea 
fabricație! la întreprinderea de ma
șini electrice — București.

Fantele confirmă, intr-adevăr, a- 
ceastă operativitate — demnă de e- 
videntiat — a colectivului de mun
citori si specialiști, cu care se ac
ționează pentru materializarea re- 

^zultatelor cercetării si proiectării.

căutarea produsu- 
reprezentativ. re- 
este deloc ușor să 
toate mașinile elec-

Dovadă că. de la începutul anului 
si pină in prezent, aici s-au asimi
lat in fabricație peste 120 de Pro
duse noi. în 
lui cel mai 
porterului nu-i 
aleagă. Practic.
trice sint realizate la îndlti parame
tri calitativi, fiind competitive cu 
produsele similare executate de fir
me cu tradiție în construcția mo
toarelor electrice. Spre ilustrare, 
recurgem la un singur exemplu: masa 
specifică la motoarele A.S.A.. gaba
rit 180." este de 12,7 kg pe kW la 
produsele fabricate de I.M.E.B. și 
de 14,7 kg pe kW la cele realizate 
He firmele A.E.G. (R.F. Germania) 
și Marelli (Italia).

Care este suportul acestor fru
moase rezultate 1 Răspunsurile pri
mite din partea a doi dintre specia
liștii din întreprindere — inginerii 
Neoulai Gavriliu si Constantin Giur
giu. șefii atelierelor de cercetare si 
proiectare — au fost concise, la o-

biect : înnoirea si modernizarea pro
ducției. Acest permanent „neastîm- 
păr“ profesional, cum plastic spunea 
un«ul dintre interlocutori, asigură si 
în continuare fabricarea unor noi 
produse cu performante înalte, com
petitive si chiar superioare celor a- 
tinse ne plan mondial, care urmea
ză să fie realizate in întreprindere 
începind cu primul trimestru al a- 
nului viitor. Amintim doar cîteva 
dintre cele mai reprezentative : ge
neratorul dc eurent continuu, tip 
GCE-355 pentru excavatoarele grele, 
motoarele tip ASAM si ASAVA, care, 
datorită robustetii constructive, au o 
fiabilitate mult, sporită în exploata
re. De asemenea, din primele zile 
ale anului 1985 va începe execuția 
unui nou tip de convertizor de su
dură de 500 A cu diode redresoare 
(la care greutatea a fost redusă de 
Ia 480 kg la 310 kg), și a motoare
lor asincrone, realizate după nor
mele internaționale, acestea fiind 
deîa solicitate în țări cu veche si 
valoroasă tradiție in acest domeniu.

La întreprinderea

de autocamioane din Brașov

AUTOVEHICULE MODERNE, 
MAI PUTERNICE, 

MAI CONFORTABILE
Cei care au vizitat Expoziția reali

zărilor economiei naționale din Piața 
Scînteii au admirat, desigur, autove
hiculele grele fabricate la întreprin
derea de autocamioane din Brașov,

ca șl autoutilitarele ale căror auto- 
șasiuri au fost executate de colec
tivul aceleiași unități. Vizitatorii 
expoziției nu au putut cunoaște însă 
decît unele din calitățile celor mai 
recente autovehicule realizate de 
cercetătorii si specialiștii brașoveni. 
Iată de ce, am solicitat cîteva deta
lii referitoare la caracteristicile noi
lor autovehicule, care vor fi oferite 
beneficiarilor interni și- partenerilor 
externi incepînd chiar din anul 
1985.

— Cele cîteva autovehicule prezen- • 
tate la Expoziția realizărilor econo
miei naționale, ne spunea ing. Pa
vel Hagiu, director adjunct al Cen
trului de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru autove
hicule Brașov.. reprezintă numai o 
parte din produsele noi care se vor 
realiza in anul 1985.

Printre autovehiculele noi care 
vor fi produse în întreprinderea- 
brașoveană în anul viitor se numără 
autotractorul cu șa, 16 320 FS, desti
nat transporturilor pe distante lungi, 
echipat cu un motor de 320 CP. 
Apoi se vor fabrica autovehicule 
din familia 19256, compuse dintr-un 
autocamion, autotractor și autobas
culantă, cu. o largă gamă de utili
zări. în sfirșit, se vor realiza auto
vehiculele din familia DAC : 32320 
și 27320 DFS, destinate transporturi-

Gheorqhe IONITA 
Nicolae MOCANU 
Marin OPREA

(Continuare in pag. a HI-a)

A devenit o tradiție ca harnicul 
colectiv de la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie" din 
Capitală să obțină, lună de lună, 
rezultate bune și foarte buhe 
la principalii indicatori de olan. 
Dealtfel, ca urmare a acestui 
fapt, colectivul grivitean se află 
de la începutul acestui cincinal 
pe locul I. în întrecerea socia
listă pe ramură. Demn de re
marcat este faptul că. pe nouă 
luni din acest an. prevederile 
la producția fizică au fost de
pășite cu 2.5 la sută, iar- ex
portul cu 8.7 la sută. Cu atît 
mai relevante sint aceste succe
se. dacă avem în vedere faptul 
că ele au fost obținute în con
dițiile economisirii a 295 tone 
de metal și 145 000 kWh energie 
electrică, tn fotografie, cazangiii 
Constantin 
împreună 
pă Grigore 
cumentatia 
produs aflat în fabricație. (Gh. 
Ionită).

Savu. Ion Cojocaru, 
cu șeful de echi- 
Tănase studiază do- 
tehnică a unui nou

Foto : E. Dichiseanu

BIHOR : Produse 
peste plan

LA TRIBUNA ADUNĂRILOR ȘI CONFERINȚELOR DE DARE

lui mecanism economico-financiar în 
ansamblul proiectului de Directive, 
ne oprim în continuare asupra cîtor- 
va coordonate esențiale desprinse 
din acest deosebit de important 
document programatic.

în primul rînd. se cuvine subli
niat faptul că aplicarea noului me
canism economico-financiar, întărirea 
autoconducerii și autogestiunii asigu
ră cadrul organizatoric pentru mobi
lizarea eforturilor colectivelor de oa
meni ai muncii spre înfăptuirea 
obiectivului fundamental al planului 
cincinal 1986—1990. înscris in proiec
tul de Directive, și anume dezvol
tarea puternică în continuare a for
țelor de producție, a bazei tehnico- 
materiale. înfăptuirea în linii gene
rale a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, crearea condi
țiilor necesare trecerii, in perioada

scrisă în 
reprezintă 
economice 
manentă a 
tativ al produselor, reducerea chel
tuielilor de producție, sporirea pro
ductivității muncii, utilizarea cu 
randament maxim a capacităților de 
producție, economisirea strictă și 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, combustibililor și 
recuperarea si refolosirea resurselor 
materiale și energetice rezultate din 
procesele de producție si din consum. 
Iar expresia cea mai sintetică a 
orientărilor ferme spre accentuarea 
laturilor calitative, de eficiență în 
toate sectoarele vieții economice o 
reprezintă prevederile dl«n proiectul 
de Directive potrivit cărora venitul 
national va spori in cincinalul viitor 
într-un ritm mediu anual de 7.6— 
8.3 la sută, devansind creșterea me-

Calitatea umană
Nu se poate construi 

o societate nouă fără 
oameni noi, capabili 
oricind să aibă un 
punct de vedere des
pre acest nou și. in 
egală măsură despre 
ei înșiși. Cei patruzeci 
de ani, trăiți conștient, 
ne-au dovedit acest 
lucru. Cînd am trecut 
pe deasupra faptelor, 
fără să ne 
în ele, 
sancționat 
tot așa cum 
ne-a putut fi 
ie pe urma 
in care

educa- 
menire 
omului 

în

Eforturile stăruitoare depuse 
de colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului 
Bihor pentru îndeplinirea ritmi
că și la un nivel calitativ supe
rior a planului pe acest an se 
concretizează in obținerea supli
mentară a unor importante can
tități de produse. De Ia începu
tul anului și pînă acum, au fost 
livriite peste prevederi econo
miei' naționale 50 000 tone lignit 
net sortat, 16 milioane metri 
cubi gaze asociate utilizabile, a- 
proape 70 milioane metri cubi 
gaze libere, 2 750 tone alumină, 
aproape 158 milioane kilowați- 
oră energie electrică pe bază de 
cărbune, 4 590 metri cubi prefa
bricate din beton armat, 12 800 
metri cubi produse din BCA, 
mobilier din lemn insumînd 3,7 
milioane lei, confecții textile și 
altele. Printre unitățile care au 
dobindit rezultate deosebite se 
află întreprinderea minieră 
Voivozi, „Electrocentrale" Ora
dea. întreprinderile de confecții 
din Oradea și Marghita, Combi
natul pentru prelucrarea lemnu
lui Oradea. (loan Laza).

DE SEAMĂ ȘI ALEGERI EXIGENTELE ETICII COMUNISTE

Prestigiul comunistului se clădește pe fapte
Viată trăită ardent. Reușite confruntate aspru si drept 

cu rămineri în urmă. Atitudine partinică fată in fată cu 
realitatea. Uriașă energie mobilizată pentru a clădi te
melia viitorului atît de precis conturat în proiectul de 
Directive ale celui de-al XlII-lea Congres al partidului. 
Iată doar cîteva idei ne care le-am desprins din adunări 
de partid de dare de seamă si alegeri din Capitală Si 
asupra cărora ne oprim in rîndurile de fată.

dare de 
maistrul 
Natu a

si alegeri. 
Constantin 
lipsa uleiului hi- 
atît de necesar bli

veche : ‘cea a uleiului 
draulic...

— Cîntecu] ăsta l-am 
auzit, s-au arătat unii 
încrezători în utilitatea
nerii din nou pe tapet a 
chestiunii.

— Ia să nu-1 mal auzim

hi-

mal 
ne- 
nu-

11 întrebăm pe tovarășul 
Romulus Fornoga, secreta
rul comitetului de partid 
de Pe platforma metroului 
bucurestean :

— E omenește, nu. să 
obosești într-o luptă T

— Omenește, da. Dar 
poate pentru alții. Comu
nistul 1 însă nu se poate 
bucura de acest ..privile
giu".

— Explicați si de ce.
— Nu-i cine știe ce mare 

lucru de explicat aici. Spi
ritul combativ, de critică si

In adunarea de 
seamă 
miner 
criticat 
draulic
nei funcționări a scuturilor 
(utilajele care sapă tune
lurile metroului).

Anchetă social-politică

autocritică constructive. In 
care s-au desfășurat adu
nările de partid de dare de 
seamă si alegeri n-au ară
tat cîtusi de nutin vreun 
semn de oboseală.

Reținem mai depart” din 
argumentele interlocutoru
lui nostru :

— Poveste veche, «-au 
auzit cîteva voci.

— Veche, veche, dar să 
n-o lăsăm să moară de bă- 
trînete...

Exact în același timp, la 
organizația de partid nr. 4. 
serviciul de' directivare. se 
discuta tot o problemă

decît de bine, a-a hotărît 
în adunare.

Iar a hotări. pentru co
muniști echivalează cu a 
acționa. In consecință : au 
fost consultat! în această 
privință minerii de la Fi- 
lipeștii de Pădure. S-a mers 
si la specialiștii din minis-

terul de care aparține sec
torul minier. Minți iscodi
toare au căutat peste tot. 
au scormonit să afle care 
ar fi modalitățile de ieșire 
din impas. Pînă cînd s-a 
ajuns la emulsia ușor de 
procurat care 
azi circa 80 
din necesarul 
hidraulic. Economii sl pre
lungirea vieții utilajelor.

„Comunistul nu se poa
te bucura nici măcar de 
•«privilegiul» oboselii..." A 
fost si este destinul lui. din 
prima clipă a apariției sale 
pe scena istoriei. Inima lui 
generoasă a pus mereu în-

înlocuieste 
la sută 
de ulei

Iile TANASACHE 
Dumitru T1RCOB

(Continuare în pag. a IV-a)

implicăm 
timpul ne-a 

ușurința, 
bucuria 
deplină 

zidirilor 
sufletul nu 

■ numai că s-a incorpo
rat, dar' a și stat la te
melia zămislirii lor.

Peste șase ani popu
lația țării va număra 
peste douăzeci și patru 
de milioane de locui
tori. Deci, in anul o 
mie nouă sute nouă
zeci, copiii de-acum 
vor fi la vîrsta dezle
gării primelor între
bări, tinerii jeșiți de 
pe băncile școlii se 
vor găsi in fața exa
menului nractic al 
vieții, primăverile ma
ture vor deveni veri 
incandescente și toam
ne pline de rod. Nu, 
nu in virtutea inerției 
șl a unei dezvoltări a- 
flate in firea mersului 
înainte ; calitatea u- 
mană a individului da, 
ea. si numai ea. va fi 
capabilă să dea glas și 
o altă dimensiune răs
punderii chemărilor 
aflate în Înscrisul unui 
proiect de Directive 
atît de firesc conceput.. 
Conceput așa deoarece 
s-a plecat de la 
meni, de la noua 
calitate în greaua 
larga desfășurare 
forțe, pentru ca ceea 
ce în aceste momente 
are doar valoarea în
scrisului să fie. nu 
peste mult timp, măr
turia realizărilor inte
grale.

Cine va modela a- 
ceastă nouă calitate 
umană ? O cultură nu 
se poate face cu o car
te și nici o nouă call- 

^tate umană fără in-

oa- 
lor

Si 
de

tregul complex 
țional, aflat ca 
tot în mintea 
de azi, mai ales 
miinile lui truditoare.
Numai munca, ordi
nea, disciplina și iubi
rea de semeni, numai 
descătușarea frunților 
și, mai tales, a ceea ce 
se află sub adumbri- 
rea lor, poate aglutina 
noul material uman 
atît de necesar unei 
alte înțelegeri despre 
mersul înainte. în 
acest concern modela
tor scrisul își are ros
tul lui, mă refer la

ÎNSEMNĂRI
de Petre

SĂLCUDEANU

scrisul ca opinie des
pre viață și adevăr, la 
scrisul ca punct de 
vedere asupra realită
ții, în această realitate 
intrînd, in primul rînd, 
omul cu noile lui ce
rințe, cu spiritul lui 
Incomparabil mai cu
prinzător, mai adecvat 
progresului și mai cu
tezător in a-și afirma 
dreptul la evoluția lui 
interioară. Se vorbește 
puțin despre cultură 
în actualul proiect de 
Directive, dar în ace
lași timp nu există 
rînd care să nu vi
zeze — prin oamenii 
chemați să dea, pînă 
în anul două mii, o 
nouă față țării și lăun- 
trului ei sufletesc, a- 
lături de întregul po
por — oamenii de 
creație, indiferent de 
domeniul lor specific 
de activitate.

Noua calitate umană 
presupune nu numai 
formarea pentru agri
cultură a peste cinci' 
sute nouăzeci de mii 
de persoane calificate, 
ci si cultura necesară 
acestor cadre ca voca
ția muncii lor să aibă 
aripi de zbor și nu

pene de plum-b ; noua 
calitate umană are în 
vedere alocarea, pen
tru mijloacele deveni
rii ei, peste o sută 
treizeci și cinci de mi
liarde lei, sumă in 
rare construcțiile, fie 
ale de locuit, peritru 
învătămint. snort, 
crotirea sănătății, in
fluențează pină la 
urmă nu numai civili
zația materială a nou
lui cetățean hărăzit de 
ne acum, de noi. cei 
de azi. viitorului, dar 
și cea spirituală. O 
țară ca a noastră, dor
nică de pace, luptind 
activ pe plan național 
și internațional pentru 
ca omul să rămînă om 
pe planeta lui, și-a 
construit datele viito
rului apropiat șl de 
perspectivă in proiec
tul de Directive ale 
Congresului al Xlll-lea 
al P.C.R.. trăind cu 
credința In victoria 
omului și a minții lui 
împotriva tenebrelor, 
pornind de la ideea că 
noua calitate umană 
este capabilă să descă
tușeze forțe uriașe 
puse în slujba binelui 
omenirii. Noua calitate 
umană este 
sinonimă cu o 
cultură umană.
ceasta cultură 
tem datori s-o 
noi și cei < 
vor 
vărul cărților noastre. 
Despre această vreme, 
despre vremile trecu
te și mai ales despre 
acest prezent sîntem 
datori să scriem, să ne 
spunem părerea, sus- 
ținind flacăra vie a 
unei istorii ce ne-a ți
nut treji prin filele el 
niciodată posomorite 
de vremuri și de res
triștile ei. O nouă ca
litate umană s-a năs- 
tut odată cu Directi
vele celui de-al IX-lea 
Congres. Ea se conti
nuă astăzi Drin acest 
proiect de Directive, 
la o altă altitudine. In 
care cultura, dincolo 
de cuvinte. Isi are ro
lul ei fertil.

O-

aproape 
nouă 

Și a- 
sîn- 

creăm 
și cei ce 
naște din

6e
ade-

f

1
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OBIECTIVELE PROIECTULUI

DE DIRECTIVE

ALE CONGRESULUI AL XIII4EA
CHESHRIA MUM OAMENILOR MONCI

• Corespunzător obiectivelor și sarcinilor noii etape de 
dezvoltare a societății noastre, CIRCA 70 LA SUTĂ DIN VE
NITUL NATIONAL SE VA REPARTIZA, IN VIITORUL CINCINAL, 
PENTRU FONDUL DE CONSUM.

• Se va asigura creșterea veniturilor populației, a retribu
ției reale, pe măsura sporirii productivității muncii, a redu
cerii costurilor de producție și îndeosebi a cheltuielilor mate
riale, a dezvoltării generale a societății.

O Vor spori, de asemenea, veniturile reale ale țărănimii 
provenite din munca in C.A.P. și din gospodăriile personale, ca 
urmare a creșterii producției agricole.

PROBLEME LA ZI ALE APROVIZIONĂRII

Pregătirea rezervelor de legume și fructe 
pentru sezonul rece

Pe temelia puternică a dezvoltă
rii economiei naționale, a creșterii 
venitului național, partidul a apli
cat și aplică cu consecvență un 
larg șl cuprinzător program de ri
dicare a nivelului de trai, a calită
ții vieții întregului popor. în cel 
40 de ani care au trecut de la re
voluția din August 1944 și îndeo
sebi in perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului au 
sporit substanțial veniturile tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii. 
Retribuția medie a personalului 
muncitor a crescut de la 337 Iei in 
1950 Ia 1 028 Iei în 1965 și 2 925 lei 
in prezent. De 4,8 ori au sporit ve
niturile reale ale țărănimii in pe
rioada 1950—1984.

La veniturile directe realizate de 
fiecare om al muncii — in raport 
cu rezultatele muncii — se adau
gă fondurile sociale de consum alo
cate din bugetul de stat, de care 
au beneficiat toți cetățenii țării. 
Din aceste fonduri, societatea asi
gură finanțarea asistenței medicale 
gratuite, invățămîntul gratuit, aco
peră o parte din cheltuielile unită
ților social-culturale. în acest an, 
fiecare familie beneficiază, în me
die, de venituri sociale de consum 
de 13 250 lei, față de numai 3 853 
lei in 1965 și 772 Iei in 1950.

în strinsă corelație cu dezvoltarea 
intensivă a economiei in perioada 
următoare, proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al 
partidului prevede CREȘTEREA, ÎN 
CONTINUARE, A VENITURILOR 
POPULAȚIEI. A RETRIBUȚIEI 
REALE, „pe măsura sporirii veni
tului național și a productivității 
muncii, a reducerii costurilor de 
producție și îndeosebi a cheltuieli

lor materiale, a dezvoltării gene
rale a societății". Vor spori, de ase
menea, veniturile reale ale țărăni
mii provenite din munca in 
cooperativele agricole de producție 
și din gospodăriile personale, ca 
urmare a creșterii producției agri
cole vegetale și animale.

FORMA PRINCIPALA DE RE
TRIBUIRE VA CONTINUA SA O 
REPREZINTE ȘI ÎN VIITORUL 
CINCINAL ACORDUL GLOBAL — 
care leagă nemijlocit veniturile fie
căruia de rezultatele concrete ob
ținute în producție, asigurînd ast
fel posibilitatea unei creșteri reale 
a veniturilor tuturor oamenilor 
muncii.

Așa cum se prevede în proiectul 
de Directive, se vor asigura, în con
tinuare, prin aplicarea fermă a 
principiilor sistemului socialist de 
retribuire, corelații stimulative în
tre veniturile diferitelor categorii 
de personal. Corespunzător cerințe
lor obiective ale dezvoltării echili
brate a economiei, va fi promovat 
cu strictețe principiul creșterii mai 
rapide a productivității muncii în 
raport cu sporirea retribuției, reali- 
zîndu-se astfel o corelare corespun
zătoare intre fondurile alocate pen
tru ridicarea nivelului de trai și 
sursele de acoperire a acestora.

Si in cincinalul viitor se are în 
vedere ca. odată cu sporirea ve
niturilor provenite direct din, re
partiția dună cantitatea si calita
tea muncii personale, să crească s! 
veniturile de care beneficiază fie
care om al muncii din fondurile 
sociale de consum. Totodată, prin 
înfăptuirea programului de crește
re mai accentuată a productivită
ții muncii, se vor crea condițiile

pentru generalizarea treptată în 
întreaga economie a săntămînii de 
lucru de 44 ore. astfel incit oame
nii muncii să beneficieze. în afa
ra duminicilor, de două zile libe
re ne lună. Pentru a da timpu
lui liber un conținut util si Plă
cut. se va amplifica activitatea de 
turism si agrement, asigurindu-se 
condiții tot mai bune de odihnă 
si recreare pentru masele largi de 
oameni ai muncii.

înfăptuirea obiectivelor funda
mentale ale dezvoltării economico- 
sociale în cincinalul 1986—1990 șl 
în perioada pînă în anul 2000, va 
asigura, pe temelia trainică a pro
gresului continuu al economiei, al 
dezvoltării forțelor de producție, 
ridicarea bunăstării materiale. îm
bunătățirea calității vieții întregu
lui popor.

Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

• Există condiții favorabile pentru ca in magazinele de le
gume și fructe, toamna sâ se prelungească... pină spre primăvară 
• Măsuri speciale pentru menținerea calității produselor pe 
toată perioada sezonului rece • Rezultatul unui raid întreprins 
prin citeva depozite bucureștene.

Ne aflăm în plină toamnă. Ca în 
fiecare an, in toate gospodăriile se 
face aprovizionarea pentru sezonul 
rece. Pregătiri însă pentru acest se
zon fac, pe un plan mult mai mare, 
și unitățile specializate în comerțul 
cu legume-fructe. în legătură cu 
aceasta, am considerat util să pre
zentăm citeva date și aspecte pri
vind activitatea acestor unități pen
tru depozitarea legumelor și fructe
lor în adăposturi specializate, capa
bile să asigure păstrarea produselor 
în bune condiții pină în primăvară.

De la început trebuie spus că anul 
acesta însilozările se desfășoară în 
condițiile unei recolte bune. Deci, 
cum decurge în țară această acțiune 
de mare importanță pentru buna a- 
provlzionare a populației pînă la 
noua recoltă de legume din anul 
1985 ?

La Direcția generală economică a 
horticulturii discutăm pe această

— In tone —

Produsul
Total trim. IV 
1983, plus se
mestrul 1 1984

Total trim. IV
1984, plus se
mestrul I 1985

Perioada 
toamnă-iarnâ 

1984—1985, laț*  
de perioada 

toamnă-larnă 
1983—1984

Cartofi 546 OM 575 000 + 29 000
Leguma 494 000 880 000 + 386 000
Fructe 228 000 265 000 + 37 000

După cum »e observă din tabelul 
de mai sus, există o bază și mai 
bună de aprovizionare pentru popu
lație în sezonul rece al anului 1984 
față de acela din 1983. La baza 
acestui plus de produse se află an
gajamentele mai mari ale consiliilor 
populare județene făcute pe baza în
făptuirii programelor de creștere a 
producției agricole, a Programului 
unic privind producția în gospodării
le populației, a programelor de auto- 
aprovizionare. Sînt date certe. Un 
amănunt care dovedește că preve
derile sînt realiste : aproape Întreaga 
cantitate de ceapă prevăzută a și fost 
pusă la adăpost.

— înțelegem că toate aceste can
tități de legume urmează — cum ați 
și afirmat — să ajungă populației 
pînă prin lunile mai-iunle. Ce mă
suri ați luat pentru conservarea lor, 
pentru a oferi populației numai pro
duse de bună calitate?

— Sintetic! • Produsele vor fl de
pozitate în încăperi specializate, iar 
în unele cazuri (struguri, fructe) în 

temă cu tovarășul director Petre 
Mocanu, care ne relatează :

— S-au încheiat de mult absolut 
toate lucrările necesare pregătirii si
lozurilor pentru a putea primi pro
dusele destinate depozitării : repa
rarea, etanșarea și igienizarea tutu
ror spațiilor, mecanizarea proceselor 
de descărcare, transport interior și 
insilozare. Pentru grupele de produ
se care urmează să fie vîndute 
populației în trimestrele I șl II ale 
anului 1985, au fost luate măsuri spe
ciale : pe baza propunerilor institu
telor de cercetări pentru legume- 
fructe din țară au fost cultivate pa 
suprafețe mai întinse decît în trecut 
legume din soiuri mai rezistente, care 
își. mențin pe o durată mai lungă 
proprietățile inițiale. Ca urmare, au 
fost prevăzute pentru insilozare can
tități de produse mult mai mari decit 
în aceeași perioadă a anului trecut.

Afirmația Interlocutorului nostru 
este Întărită și de datele următoare : 

depozite frigorifice, în care se păs
trează o temperatură constantă • Se 
depozitează numai marfă sănătoasă 
• Se verifică periodic starea în care 
se. află produsele și se face, de la 
caz la caz, resortarea lor • De cite
va ori pe zi se urmărește tempera
tura și, dacă e cazul, produsele se 
acoperă suplimentar cu paie sau fo
lii pentru a împiedica degerarea lor.

— Depozitarea și însilozarea legu
melor și fructelor a început. Sînteți 
în graficul prevăzut? Cu ce greutăți 
vă confruntați ?

— Pentru îndeplinirea prevederilor 
din program se urmăresc zilnic rea
lizările din fiecare județ de către 
organele noastre din subordine, care 
dau prioritate constituirii rezervelor 
de iarnă. Din situația ..la zi“ rezul
tă că graficul se respectă. Greutăți? 
Cu totul accidentale. Avem spatii su
ficiente de însilozait. avem forte su
ficiente. iar de citeva zile ni s-a mă
rit cota de motorină. Avînd în ve
dere producția foarte mare. între
prinderile I.L.F. au datoria să 

constituie, fără . Invitații specia
le. presilozuri. pentru a se evi
ta eu desăvirșire amestecarea legu
melor necesare consumului curent și 
desfacerilor în trimestrul IV al aces
tui an cu cele selecționate, necesare 
in semestrul I al anului viitor. DC 
asemenea, trebuie alcătuite stocuri 
chiar direct la producător. In aceas
tă privință, un ajutor important na 
pot da consiliile populare comunale, 
cooperativele de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor.

Am citit și noi programul de apro
vizionare pentru sezonul rece de la 
D.G.E.H. în încheierea acestuia se 
prevede acordarea unor priorități în 
aprovizionare : pentru centrele mun
citorești, zonele miniere șl petrolie
re, pentru zonele expuse in timpul 
iernii izolării, pentru consumurile 
colective, se prevede, de asemenea, 
extinderea punctelor de vînzare pen
tru populație, precum și mărirea 
cantităților de legume preambalate.

...Cum decurg, practic. însilozările? 
Un raid întreprins prin citeva din
tre depozitele de legume aflate în 
jurul Capitalei a scos la iveală fap
te relevante.

Depozitul-siloz din zona Popești 
Leordeni. Primul lucru care atrage 
atenția este curățenia exemplară. 
Lăziie, sute de lăzi, fiecare cu o 
capacitate de cite 300 kg, bine aco
perite cu folii de polietilenă recupe
rată de la solariile proprii, se în- 
șituie în fața hambarelor uriașe, 
unde urmează să fie depozitate după 
sortarea legumelor conținute.

Sortarea merge rapid, intr-un flux 
continuu. Camioanele încărcate cu 
produse vin de la cîmp, sint Încăr
cate în lăzi și imediat Începe sorta
rea și depozitarea. „La aceste opera
ții, alături de muncitorii silozului — 
ne relatează șeful unității. Aurel 
Bolohan — participă zilnic elevi și 
studenți, muncitori de la toate între
prinderile sectorului 2".

Trecem și pe la depozitele „Gllna", 
„Cățelu", „Eliade" șl „Chiajna". în
silozarea legumelor, prepararea se- 
miconservelor, operații de maximă 
urgență, se desfășoară în bune con
diții și suficient de rapid. Dealtfel și 
la Trustul horticulturii — București 
aflăm că anul acesta se vor însiloza 
mult mai multe legume decît în anul 
trecut. Creșterile sint cuprinse, pe 
sortimente, între 15 și 190 la sută.

Punerea la adăpost a tuturor legu
melor necesare populației pentru se
zonul rece este o operație care nece
sită o bună organizare, operativitate, 
seriozitate maximă în onorarea con
tractelor. Vremea brumelor se apro
pie. De aceea, in primul rînd, con
siliile populare, D.G.E.H. și organe
le din subordine trebuie să ia mă
suri pentru recoltarea tuturor legu
melor încă rămase pe cîmp, a orga
nizării transportului in bune condi
ții către bazele de recepție și însi- 
lozării tuturor produselor în cel mai 
scurt timp.

Gh. GRAURE

Aplicarea fermă a principiilor noului mecanism 
economico-financiar - condiție esențială 

pentru sporirea eficienței economice
(Urmâre din pag. I)
die a produsului social, care urmează 
să fie de 5—5,7 la sută.

Făcînd bilanțul mărețelor realizări 
obținute de poporul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia în cuvin- 
tarea rostită Ia Sesiunea solemnă 
comună consacrată împlinirii a 40 
de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperlalistă că : „Nimic nu a 
căzut din cef ! Nimic nu am primit 
pe gratis ! Totul este muncă, rodul' 
muncii poporului nostru, al efortu
rilor sale eroice !“ Bizuirea pe efor
turile proprii, dezvoltarea în conti
nuare a economiei românești consti
tuie o trăsătură constantă a politicii 
partidului nostru. Aceasta presu
pune acționarea unor pîrghii si 
instrumente economice eficiente, sti
mulative pe care le pune la dispozi
ție noul mecanism economico-finan
ciar.

La o lectură atentă a proiectului 
de Directive se desprinde cu clari
tate că aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar este 
indisolubil legată de intensificarea 
puternică a cercetării științifice șl 
dezvoltării tehnologice, accelerarea 
introducerii progresului tehnic pen
tru modernizarea economiei si spo
rirea eficientei întregii activități 
economico-sociale. în acest domeniu, 
așa cum se prevede în proiectul de 
Directive. în cincinalul următor se 
va acționa ferm pentru aplicarea in 
producție a celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice. fac
tor hotărîtor al dezvoltării șl perfec
ționării producției materiale. înfăp
tuirea acestei cerințe majore a auto- 
conduoerii și autogestiunii impune ca 
în fiecare colectiv să se acționeze 
cu inițiativă, răspundere si spirit 
creator pentru finalizarea tuturor 
măsurilor cu caracter tehnic si teh
nologic menite să asigure sporirea 
rentabilității si eficientei producției, 
combătindu-se cu fermitate orice 
tendință de amînare a aplicării 
acestora in practică. Numai pe 
această cale este posibilă valorifi
carea deplină și eficientă a puterni
cului si modernului potențial tehnic 
si material creat, prin eforturile în
tregului popor. în anii construcției 
socialismului si Îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului.

Pornind de la interesele majore ale 
economiei noastre naționale, curente 
Si de perspectivă, este de relevat 
însemnătatea deosebită a aplicării 
ferme a autoconduceriî muncitorești 
Si autogestiunii economico-financiare 
Si valutare în domeniul comerțului 
exterior, în scopul participării sub
stanțiale a acestei activități la dez
voltarea economică generală a 
patriei. „Se impune, sublinia to
varășul Nicolae Ceausescu, să facem 
totul pentru ea produsele românești 

să poată fl competitive, să se 
măsoare — din punct de vedere al 
nivelului tehnic și calității — cu ori
care produs similar pe plan interna
tional și, totodată, să asigure o pu
ternică eficientă economică, creșterea 
rentabilității, a beneficiilor".

Acordind o atenție prioritară 
acestei activități. în proiectul de Di
rective este prevăzut obiectivul am
plificării relațiilor economice in
ternaționale. extinderii cooperării în 
producție, știință si tehnică cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare. cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, pen
tru a se asigura participarea activă, 
cit mai avantajoasă a tării noastre 
la diviziunea internațională a mun
cii. la schimbul mondial de valori. 
Cerința lichidării rapide a datoriei 
externe, precum și aceea a creării 
disponibilităților valutare pentru 
plata importurilor de materii prime 
impun concentrarea acțiunii pîr- 
ghiilor noului mecanism economic în 
activitatea de comerț exterior spre 
înfăptuirea exemplară a programelor 
de export și cooperare economică 
Internațională, stabilite pe fiecare 
minister, centrală și întreprindere.

Potrivit principiilor autoconduceriî 
și autogestiunii promovate ferm de 
conducerea partidului, au sporit con
siderabil rolul si răspunderea între
prinderilor și centralelor In soluțio
narea problemelor curente și de 
perspectivă ale activității economice, 
în acest sens, criteriul fundamental 
de apreciere a activității productive il 
constituie roadele- muncii fiecărui 
colectiv în parte, rezultatele concrete 
obținute în îndeplinirea sarcinilor 
de plan, în reducerea costurilor de 
producție, sporirea productivității 
muncii și a eficienței.

Cu alte cuvinte. în spiritul sl 
litera prevederilor proiectului de Di
rective. rezultă cerința ca în toate 
întreprinderile activitatea eeonomico- 
financiară să fie judicios planificată, 
rațional condusă și controlată, pentru 
a se asigura mobilizarea tuturor 
rezervelor care, așa cum o de
monstrează practica, există în fiecare 
unitate productivă. Este locul să 
subliniem aici că pentru exercitarea 
atribuțiilor care îl revin, fiecare 
întreprindere dispune, pe Ungă pla
nul economic propriu, de bugetul de 
venituri și cheltuieli, care reprezintă 
Instrumentul de bază al conducerii 
activității financiare, al analizei și 
controlului, al asigurării echilibrului 
financiar al unității respective. Or. 
păstrarea permanentă a echilibrului 
financiar prin acoperirea cheltuieli
lor din veniturile proprii și obținerea 
de beneficii și a unor rentabilități 
cit mai mari constituie o condiție 
esențială a noului mecanism eco
nomico-financiar.

Cerința desfășurării. în fiecare 
unitate economică, a unei activități 

rentabile, eficiente nu este nouă. 
Iată însă că în practică mai există 
produse care, dintr-un motiv sau 
altul, se mențin în stare de nerenta- 
bilitate sau se realizează cu cheltu
ieli mari si eficientă redusă. De 
aceea, așa cum a indicat conducerea 
partidului, este necesar ca în fie
care întreprindere să se analizeze 
cu spirit critic condițiile de fabrica
ție și concepția constructivă ale fie
cărui produs, stabilindu-se măsurile 
concrete — tehnice, tehnologice și 
organizatorice — care se impun pen
tru ca toate produsele, toate activi
tățile Droductive să fie. rentabile, 
eficiente.

în concluzie, fiecare unitate este 
nemijlocit interesată în obține
rea unor beneficii cit mai mari, 
pe căi economice — în primul rînd 
prin creșterea producției. îmbunătă
țirea calității produselor, desfacerea 
lor integrală pe piața internă și la 
export, precum si prin reducerea 
costurilor de producție — întrucît 
acestea reprezintă resursa de bază 
pentru constituirea fondurilor proprii 
ale întreprinderii, inclusiv a fon
dului de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor. Ținînd seama de faptul că 
veniturile personale depind nemij
locit de munca fiecăruia, de rodnicia 
ei. de veniturile întreprinderii, este 
evidentă însemnătatea ne care fie
care om al muncii trebuie să o 
acorde asigurării bunului mers al 
activității in uzine, fabrici, coopera
tive. la fiecare loc de muncă. întă
ririi ordinii si disciplinei, apărării cu 
strictețe a avutului obștesc. Așadar, 
aplicarea fermă a principiilor noului 
mecanism economicb-finandar. în
tărirea continuă a autoconduceriî 
muncitorești și autogestiunii oores- 
punde intereselor tuturor oamenilor 
muncii, ale întreprinderilor, precum 
și ale economiei naționale în an
samblul său.

Așa cum aprecia tovarășul Nicolae 
Ceausescu, realizările de pină acum 
ne dau încrederea si temeiul să 
afirmăm că dispunem de tot ce este 
necesar pentru dezvoltarea puternică, 
în continuare, a economiei românești, 
pentru a asigura poporului nostru o 
viată tot mai demnă. Pentru înfăp
tuirea prevederilor proiectului de 
Directive, colectivelor de oameni ai 
muncii le revine îndatorirea ca. 
actionînd cu pricepere și fermitate, 
cu răspundere si exigentă pîrghiile 
noului mecanism economico-financiar 
și utilizînd din plin cadrul demo
cratic al autoconducerii și autoges
tiunii. să gospodărească judicios, cu 
răspundere și competentă întregul 
potențial productiv, de care depind 
creșterea producției materiale si a 
eficientei economice, sporirea avuției 
naționale. în ultimă instanță asigu
rarea bunăstării întregului popor.

Noul centru al orașului agroindustrial Tâșnad, din județul Satu Mare

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE:

Rezolvarea promptă, temeinică a propunerilor 
sesizărilor oamenilor muncii

RĂSPUNDEREA IMPLICA 
EXIGENȚĂ 

Șl PRINCIPIALITATE
Respectarea normelor legale, ale 

eticii și echității socialiste, grija față 
de avutul obștii, punerea pe prim 
plan a intereselor generale față de 
cele personale sînt principii de bază 
care trebuie să se găsească în orice 
moment in activitatea fiecărei uni
tăți socialiste. După cum aflăm din- 
tr-o sesizare, preoum și din refe
ratul Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., care a soluționat-o. la co
operativa agricolă de producție Ju- 
gureni, unele cadre de conducere, 
împreună cu președintele cooperati
vei. Lucian Pătrășcoiu. au acționat 
de așa manieră incit s-ar putea 
crede că dezideratele la care ne-am 
referit mai sus ar fi fost inexis
tente. Pentru că. în timp ce dato
rită lipsei de preocupare pentru 
buna organizare și conducere a acti
vității. , pentru păstrarea avutului 
obștesc, cooperativa înregistra, de la 
an la an. rezultate tot mai slabe in 
toate sectoarele. L.P.. președintele 
unității, se ocupa de rezolvarea in
tereselor sale personale, nescăpînd 
nici un prilej de a-si manifesta ten
dințele de înavuțire și a trage foloa
se in detrimentul averii obștii. N-are 
rost să înșirăm faptele de necinste 
săvirșite de L.P., abaterile sale de 
la normele legale si statutare ; sub
liniem doar că, prin atitudinea sa, 
prin comportarea dovedită, el singur 
s-a situat în afara încrederii acor
date de obște. în afara prevederilor 
statutului partidului. Iar măsurile 
adoptate de secretariatul comitetului 
județean de partid privind exclude
rea sa din rîndurile partidului și 
destituirea din funcție rezultă a fi 
pe deplin Întemeiate. Aceleași drepte 
sancțiuni au fost aplicate si lui 
Mihail Dumitrascu. inginer-șef și 
vicepreședinte al consiliului de con
ducere. vinovat si el de starea de 
lucruri din cooperativă.

Soluționînd sesizarea, colectivul 
constituit de comitetul județean de 
partid a făcut o analiză mai amplă 

a tuturor cauzelor care au generat 
asemenea fenomene, între acestea 
fiind si lipsa de control șl îndru
mare calificată din partea conduce
rii consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Gura Vadului, din 
care face parte si C.A.P. Jugu- 
reni. a comitetului comunal de 
partid, a direcției județene agricole, 
a U.J.C.A.P. Dezbaterile care au 
avut loc pe marginea acestui caz, 
concluziile desprinse au permis a- 
doptarea unui program de măsuri 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
constatate, pentru asigurarea unei 
îndrumări concrete, la fața locului, 
în vederea redresării lntr-un timp 
scurt a activității cooperativei, pen
tru mai buna valorificare a poten
țialului de care dispune.

DE CE ABIA LA SESIZAREA 
ZIARULUI ?

Din leotura multor scrisori primite 
la redacție reiese că unele din aces
tea și-ar fi putut găsi rezolvarea pe 
plan local, dacă organele competente 
le-ar fi acordat de la bun început 
atenția cuvenită. Neprocedîndu-se 
astfel, nu de puține ori, cetățenii se 
văd nevoiti să se adreseze organelor 
centrale, inclusiv presei, cu 'proble
me ce puteau, și trebuiau, fi solu
ționate pe plan local. Grăitor în 
acest sens este faptul că organele 
locale care n-au rezolvat la timp 
probleme ridicate de cetățeni se 
„mobilizează" și „reușesc" să le solu
ționeze cînd scrisorile respective le 
revin pe altă cale, ca, de pildă, cînd 
le sînt repartizate de organele de 
presă. Iată citeva cazuri :
• Negăsind ecou la conducerea co

operativei de producție, achiziție și 
desfacere a mărfurilor din comuna 
Băuțari. județul Caraș-Severin. în 
ce privește mai buna aprovizionare 
a magazinelor sătești cu coase si 
alte unelte agricole, cetățeanul Cor
nel Jirău, din această localitate, s-a 
.adresat redacției solicitind sprijin.
La intervenția ziarului, conducerea 
UJECOOP Caraș-Severin, cu sediul 
Ia Reșița, ne-a adua Ia cunoștință 

că în depozitul Vălișoara al acestei 
instituții există cantități suficiente 
de astfel de produse. în consecință, 
s-a dispus conducerii cooperativei 
respective să procure de la. acest 
depozit mărfurile solicitate și să Ie 
pună în vînzare către cetățenL
• La sesizarea redacției. Consi

liul municipal al sindicatelor Craio
va a intervenit la întreprinderea de 
cultură și fermentare a tutunului din 
localitate pentru ca Vlad Margareta 
din orașul Calafat, strada 23 August 
nr. 84, să-și primească adeverința de 
vechime pe perioada cât a lucrat ca 
muncitor sezonier la această unitate. 
Actul respectiv îl solicitase direct la 
întreprindere încă din luna decem
brie 1983.
• Muncitorii de la Fabrica de 

cherestea Căiuți a unității forestiere 
de exploatare și transport din mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nu primeau la timp cantitățile de 
lapte ce li se cuveneau ca antidot, 
din cauza lipsei de preocupare a 
conducerii întreprinderii și a col 
mitetului sindicatului din unitate. 
Ca urmare a sesizării din partea re
dacției, Consiliul județean al sindica
telor Bacău a soluționat problema.

întrucît spațiul nu ne permite să 
prezentăm și alte cazuri. încheiem 
aici exemplificările. Și în loc de 
orice comentariu întrebăm pe cei în 
cauză de ce este nevoie de o ase
menea cale pentru solutionarea unor 
probleme simple, cale care înseamnă 
eforturi suplimentare, timp pierdut, 
nemulțumiri justificate ale solicitan*  
ților ?

APROPO DE OPERATIVITATE...
Se lntîmplă ca unele scrisori să 

nu conțină date suficiente pentru a 
se putea aprecia cu exactitate cărui 
organ de partid sau de stat i-ar re
veni rezolvarea. în funcție de con
ținutul lor concret, redacția îndrumă 
sesizările către forurile cele mai în 
măsură să le soluționeze. Hotărârile 
de partid, cât si Legea cu privire la 
activitatea de rezolvare a propune
rilor. sesizărilor, redamatiilor și ce
rerilor oamenilor muncii prevăd clar 

că. în cazurile cînd scrisorile n-au 
fost indrumate spre organele sau or
ganizațiile cuvenite, acestea au da
toria să le expedieze, in termen de 
5 zile, forurilor competente. Scopul 
urmărit este ca si în astfel de si
tuații să se poată asigura operati
vitatea necesară, rezolvarea scriso
rilor in termenele legale stabilite.

Se constată însă că. uneori, ase
menea prevedere este Ignorată.
• Mircea Puica din București, șoa. 

Cotroceni nr. 5—7, a semnalat redac
ției (scrisoarea nr. 35 966) că la o 
sesizare a sa. Consiliul popular al 
sectorului 6 nu a luat măsuri pentru 
soluționarea unor probleme edilitar- 
gospodărești ; intr-o altă scrisoare 
(nr. 35 960). comitetul asociației de 
locatari din blocul 58. strada Uioara 
nr. 2. sectorul 4. semnala, de aseme
nea. că sesizarea lor privind ne- 
executarea unor remedieri la con
strucție. în vederea recepției defini
tive. nu a fost luată în seamă. 
Ambele sesizări au lest indrumate 
spre Consiliul popular al municipiu
lui București. Nu se știe prin ce 
mister acestea au ajuns insă la Con
siliul popular al sectorului 3. de 
unde le-am primit înapoi, cu men
țiunea... să ie trimitem consiliilor 
populare al sectorului 4 șî. respec
tiv. al sectorului 6. Adică celor care 
au fost criticați în scrisoare ?
• Un alt caz. Redacția a trimis o 

scrisoare (nr. 36 058) adresată de 
Petre B. Duică. în care menționa că 
locuiește pe strada Galati nr. 200. 
sectorul 2 București, consiliului popu
lar din acest sector. Aid. din pri
mele investigații, a rezultat că re
zolvarea problemelor din sesizare 
intră în competența Consiliului popu
lar, al sectorului 3. Dar. în loc să o 
trimită acestui for. așa cum spune 
legea, consiliul popular o restituia 
redacției după 3 săptămlnl.

Este limpede că, procedîndu-se ast
fel. fără a se tine seama de preve
derile legale, se lntîrzie clarificarea 
și soluționarea problemelor sesizate, 
primirea răspunsurilor de către sem
natarii scrisorilor.

Gheorghe PIRVAN
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SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
ÎN AGRICULTURĂ

LA SEMĂNATUL GRIULUI

- VITEZE DE LUCRU SPORITE!
SPORIȚI VITEZA ZILNICĂ DE LUCRU 

LA SEMĂNATUL GRIULUI!
Cum s-a muncit și la ce rezultate s-a ajuns in ziua 

de 3 octombrie in județele din zona I agricolă

Județul
Suprafața 

de însămînțat 
cu grîu 

(în hectare)

Suprafața 
însămînțată 

(in procente)

Viteza de lucru, 
realizată in ziua 
de 3 octombrie

La arături 
(în procente)

La semănat 
grîu

(în procente)

Olt 100 750 61 31 110
Buzău 65 290 27 42 43
Brăila 77 050 25 90 96
Teleorman 113 650 24 92 100
Dolj 137 030 24 89 102
Constanța 121 580 19 46 112
Timiș 162 530 19 100 100
Arad 97 120 18 101 101
Sectorul agri 

col ilfov 16 100 18 37 59
Ialomița 76 800 17 101 101
Călărași 91 200 8 64 75
Tulcea 78 400 5 17 18
Giurgiu 67 100 4 83 28
(date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)

In ziua de 3 octombrie. In ma
joritatea Județelor situate în zona a 
doua agricolă a plouat. astfel incit 
vitezele realizate la semănatul griu
lui nu sînt concludente. Pentru a 
demonstra că ritmul însămintărilor 
poate creste simțitor. în tabelul a- 
lăturat prezentăm stadiul însămîntă- 
rii griului in județele din zona I a- 
gricolă. precum si vitezele realizate 
la arat si semănatul griului in ziua 
de 3 octombrie. Iată ce arată cifre
le. In timo ce in iudetul Olt au fost 
lnsămîntate 61 la sută din suprafe

BACAU : Experiența dovedește: se poate lucra
considerabil

în județul Bacău, semănatul orzu
lui și al culturilor furajere s-a în
cheiat. Acum, toate forțele sînt con
centrate la însămîntarea griului pe 
cele aproape 54 000 hectare. Pînâ în 
scara zilei de 3 octombrie, această 
lucrare a fost efectuată pe 41 la sută 
din suprafața planificată. In vederea 

țele prevăzute a se cultiva cu grîu. 
în iudetul Giurgiu această lucrarea 
fost efectuată în proporție de nu
mai 4 la sută. Aceleași constatări se 
not face si în ce privește viteza zil
nică realizată la arat si semănat. 
La semănat, în județele Olt, Con
stanța, Dolj, Arad, Ialomița, Teleor
man și Timiș vitezele zilnice de 
lucru planificate au fost realizate și 
chiar depășite. Ritmul de lucru a 
fost cu mult sub posibilități, mai 
ales în județele Tulcea și Giurgiu.

mai repede
încheierii grabnice a lucrărilor, circa 
500 de tractoare folosite pînă acum 
la transporturi au fost repartizate la 
arat și semănat. Peste tot. munca 
este organizată în schimburi prelun
gite si pe timp de noapte. In vede
rea completării necesarului de meca
nizatori. peste 300 muncitori din în

treprinderile economice, lucrători din 
centrele mecanice, cooperatori au 
urcat la conducerea tractoarelor. 
Toate acestea au făcut ca ritmul de 
lucru să sporească simțitor.. In săp- 
tămîna aceasta, bunăoară, ritmul la 
semănatul griului a crescut de la 
o zi la alta.

O experiență bună în efectuarea la 
timp si de calitate a semănatului 
oferă unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Sascut. Răcăciuni și 
Filipești. Pe terenurile fermelor 
I.A.S. Sascut. bunăoară, unitate care 
a obținut in anul trecut cea mai 
mare producție de grîu la hectar pe 
județ, 20 de tractoare lucrează zi și 
noapte la pregătirea terenului. Ingi- 
nerul-șef Dumitru Pintilie, care se 
află în permanentă în urmă semă
nătorilor. ne spune că specialiștii, 
mecanizatorii, toti cei care lucrează

BIHOR : Unii folosesc orice oră bună de lucru, 
alții folosesc... justificările

Pină miercuri seara, in unitățile 
agricole din județul Bihor griul a 
fost însămînțat pe 18 150 hectare, 
ceea ce reprezintă 24 la sută din 
suprafața prevăzută. Sînt folosite 
din plin si peste tot condițiile priel
nice pentru intensificarea acestei 
lucrări ? începem documentarea dis- 
de-dimineață la I.A.S. Marghita, 
unitate care în acest an si-a depășit 
sarcina de plan cu aproape 600 kg 
grîu la hectar. Pe una dintre solele 
fermei nr. 7 Chiribiș. alături de șeful 
fermei îl întîlnim si pe inginerul Si
mon Mercea. directorul întreprinde
rii. controlînd modul în care se des
fășoară lucrările. „Experiența anilor 
trecuti ne dovedește că buna orga
nizare sporește forța mijloacelor 
mecanice. Am arat întreaga supra
față. După ploile căzute, terenul se 
pregătește ușor si bine, grădinăreste".

Urmărim cum se desfășoară semă
natul si in cooperativele agricole 
din consiliul agroindustrial Valea lui 
Mihai. La cea din Simian se lucra 
în ritm susținut. Oprim pentru o 
clipă semănătoarea atașată ne trac
torul pe care-1 conduce Csordas 
Francisc. Aveți ordin de lucru 1 — 
îl întrebăm. In loc de răspuns, ni-1 
prezintă, dovedindu-ne apoi nu nu
mai că știe ce cuprinde, dar că si 
respectă întocmai cele înscrise în el.

Că prezenta specialistului în cîmp 
e necesară mai mult ca oricînd 
ne-am convins si la C.A.P. Valea Iui 
Mihai. Pină la ora prinzului, intr-o 
anumită zonă ă comunei se abătu
seră mai multe reprize de ploaie, 
intrerupind însămințările. Inginerul- 
șef Farkas Emerlc a controlat însă 

la semănat urmăresc respectarea 
tehnologiilor indicate.

Trebuie spus, totuși, că multe 
unități cooperatiste și de stat din 
consiliile agroindustriale Dealu Mo
rii, Parincea, Hemeiuși, Izvoru Ber- 
heciului se află mult sub media rea
lizărilor pe județ. în consiliul agro
industrial Dealu Morii se seamănă 
zilnic doar cite 100—150 hectare cu 
grîu, ceea ce la numărul tractoare
lor și semănătorilor existente în
seamnă doar un sfert din potențial. 
Este necesar ca și în consiliile agro
industriale in care însămințările sînt 
întîrziate să se acționeze energic în 
vederea realizării si depășirii ritmu
lui de lucru la semănatul grîuluj, 
astfel incit această lucrare să se în
cheie la termenul stabilit.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii”

din oră în oră parcelele, eoncentrînd 
forțele pe suprafețele mai nisipoase, 
care s-au zvîntat mai repede. „Nu 
ne putem îngădui să irosim nici o 
oră bună de lucru", — arăta ingine
rul Farkaș.

Iată însă și un alt mod de a înțe
lege răspunderea pentru bunul mers 
al lucrărilor. La C.A.P. Otomani, la 
această dată, potrivit graficului tre
buiau să fie lnsămîntate culturile fu
rajere. orzul si o bună parte din 
grîu. Ce spun însă datele operati
vei ? Că sămînța a fost 'pusă sub 
brazdă doar pe 6 la sută din supra
fața ce urmează să fie cultivată cu 
grîu. Atît președintele cooperativei, 
cit și inginerul-șef Farkaș Iuliu erau 
plecați la Sălacea. In zilele de di
nainte insă, insistențele președintelui 
consiliului agroindustrial. Fodor Va
lentin, s-au dovedit fără rezultat. 
„Mecanizatorii nu au front de lucru", 
i-a răspuns inginerul-șef. Așa o fi ? 
La fata locului ne-am convins că si
tuația e departe de a fi reală. Din 
cele 240 de hectare prevăzute a se 
cultiva cu grîu, doar 114 vor fi în- 
sămințate după porumb. Din păcate 
(sau comoditate), aici a întirziat re
coltarea cartofilor. Sînt si suprafețe 
arate după trifoi, mazăre, sfeclă, 
dar care n-au fost însămintate.

In ultimele două zile, pe ansamblul 
județului vitezele de lucru planifica
te la semănat au fost depășite. Este 
necesar ca organele de specialitate 
și conducerile unităților agricole să 
ia măsuri ferme in vederea grăbirii 
lucrărilor.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Lecția muncii în amfiteatrele recoltei
„Am venit aici 172 de studenți de 

la I.M.F. București, ne-am organi
zat pe facultăți și trecem prin ro
tație — medicină generală, pedia
trie, medicină militară — pe la di
feritele secții ale întreprinderii ju
dețene de legume și fructe din Bu
zău. In ziua a șasea am realizat o 
producție de trei ori mai mare decît 
in prima zi. Muncim cu răspun
derea și stăruința dintr-un labora
tor. Cam asta-i tot" — conchide Ion 
Lucian, anul V, medicină generală.

Tovarășul Aurel Tănase, directorul 
întreprinderii județene de legume și 
fructe din Buzău, ne spune : „I-am 
solicitat pe studenții mediciniști la 
punctele care necesită o muncă de 
calitate : sortarea și ambalarea con
servelor pentru export. Muncesc toți 
cu atenție, sînt operativi, fără ei 
ne-am fi descurcat mai greu, pe cînd 
așa planul la exportul de legume, 
fructe și pastă de tomate (total, 
aproape 4 000 tone) se desfășoară 
normal".

Secvențele de muncă din secția 
de conserve confirmă aprecierile 
directorului întreprinderii : fiecare 
știe ce are de făcut, diviziunea 
muncii este aici, ca să zicem 
așa, la ea acasă, studenții se 
mișcă, vorbesc, rid, dar treaba 
merge strună, stivele de colete se 
înalță văzînd cu ochii. In scurtele 
pauze solicitate de transportul aces
tora, cite una din muncitoarele sec
ției se apropie de studente, le con
sultă cu privire la sănătatea copiilor 
și nu mică este bucuria tuturor cînd, 
a doua sau a treia zi, se aduc vești 
noi și mulțumiri pentru succesul tra
tamentului recomandat. Este ceva 
neobișnuit de întăritor in această so
lidaritate înalt omenească și, negre
șit. ea constituie una dintre satisfac
țiile majore, bogate în amintiri, ale 
participării studenților la strinsul

NL
ciației economice de stat și coopera

tiste aparținînd de Trustul horticol 
— Buzău lucrează 50 de studenți ai 
facultății de economia industriei de 
la A.S.E. Contabilul-șef Mihail Ște
fan ne spune : „Sîntem nu numai 
mulțumiți, dar și impresionați de 
migala și seriozitatea cu care acești 
viitori specialiști ne ajută in înde
plinirea planului economic. Fiecare 
are normă zilnică și fiecare o înde
plinește regulat. Practic, aici nu mai 
avem probleme. Singura problemă,

Raid printre studenții 
aflați la strinsul recoltei 

în județele Buzău 
și Vrancea

pe care ne vom strădui s-o soluțio
năm cum trebuie, este să le organi
zăm studenților, într-o duminică, o 
excursie la tabăra de sculptură de la 
Măgura. Vrem să-și amintească de 
noi cu plăcere și, evident, să ne mai 
ajute și in viitor".

Prevedere înțeleaptă. In baza el, 
I.A.S. Cotești din județul Vrancea 
beneficiază și în acest an, la strin
sul recoltei, de sprijinul a circa 300 
de studenți ai Facultății de drept din 
București. Aflăm că intre cele două 
instituții s-a statornicit de mai mulți 
ani o frumoasă colaborare.

— De ce tocmai cu Facultatea de 
drept ?

— Pentru că o cunoaștem de mai 
multă vreme și ne cunoaște, de ase
menea, mai bine, tot de' la strinsul 
recoltei — ne răspunde tovarășul 
Nicolae Birjaru. directorul comercial 
al întreprinderii agricole. Cu juriștii 
știm acum că nu rrtai putem avea 
surprize-,Vin și lucrează intr-o orga-. 
ptzare exemplară, ceea ce insenmnă 
mult. pentru ’ întreprinderea noastră, 
care numai în acest an are 2 072 ha 

de vie pe rod, în vreme ce perioada 
optimă de recoltat nu depășește o 
lună de zile.

Se cuvine remarcat și faptul că 
studenții muncesc laolaltă cu ca
drele didactice însoțitoare, fără nici 
o deosebire. Culesul se face pe soiuri 
și, bineînțeles, cu grija cuvenită ca 
nici o boabă de strugure să nu fie iro
sită. La rindu-i, întreprinderea se în
grijește în permanență ca mijloacele 
de transport să nu lipsească nici o 
clipă. De aceea, aici nu există timpi 
morți. In plus, cazarea și masa stur 
denților sînt mai mult decît co
recte. „Eu cred că tocmai această 
solicitudine reciprocă explică in bună 
măsură randamentul muncii. Sîntem 
organizați pe grupe, că și la facul
tate, ne cunoaștem atît între noi, cit 
și cu I.A.S.-U1, cum apare o scăpare, 
putem s-o eliminăm rapid — ne spu
ne Camelia Albulescu, din anul al 
III-lea. Nu-i nevoie de telefoane..." 

Povestea cu telefoanele e ceva 
mai lungă, dar plină de savoare. Eli- 
minînd ceea ce merită să fie elimi
nat, ea sună astfel : cam la începu
tul fiecărei serii, la întreprinderile 
unde studenții merg la strinsul re
coltei vin telefoane peste telefoane 
în care „părinți grijulii", nu și cu 
telefoanele instituțiilor unde lu
crează, solicită pentru odraslele lor 
favoruri de tipul „să nu, să nu, să 
nu". A rămas astfel de pomină se
rialul de „sfaturi" care începeau de 
fiecare dată cu : „să nu cumva să...“. 
„vezi să nu încerci să...“, „în nici un 
caz să nu..,". „Bine, dacă atitea nu 
trebuie să fac, atunci ce-mi rămîne 
de făcut ?“ — a întrebat contrariată 
studenta. „Să vii acasă, pentru că 
am făcut rost de certificat medical".

De-atunci se face mult haz prin
tre studenți pe seama certificatului 
„să nu faci și să nu dregi".

De-at ști tSti'-autdffi 'Acestor abj- 
zi^^yoțWi^ef^W ! T

Mihai IORDANESCU

ÎN INDUSTRIE

DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME
REALIZĂRILE brigăzilor fruntașe
■ un îndemn pentru întregul colectiv al schelei

ÎNNOIREA ȘI MODERNIZAREA 
FARRICAJIEI

în cadrul Schelei de producție 
Clejani, județul Giurgiu, două bri
găzi de producție, a 7-a și a 8-a, lu
crează pe cimpuri de extracție apro
piate, in imediata vecinătate a co
munei Roata de Jos. Mai mult, au 
echipe comune de intervenții, oa
menii se cunosc bine între ei, își îm
părtășesc adesea experiența și pro
blemele cu care se confruntă. Poate 
că și din aceste considerente, comu
niștii au luat inițiativa de a organiza 
și extinde mereu acțiunile de în
trajutorare între cele două brigăzi 
vecine. Iată de ce. nu am fost 
surprinși cind l-am întilnit pe ing. 
Aurel Brașov, șeful brigăzii nr. 8, 
într-unul din parcurile de producție 
ale brigăzii nr. 7. Aici, împreună cu 
ing. Ion Nicolae, șeful celeilalte bri
găzi și cu alți petroliști se puneau la 
punct citeva noi acțiuni comune me
nite să contribuie la sporirea extrac
ției de țiței.

Această secvență de muncă, in 
aparență cu un caracter strict local, 
se explică și se datorează aplicării 
programului național de sporire a 
producției de țiței, pe baza căruia 
s-a intensificat forajul și în această 
zonă. După cum se știe, tocmai pen
tru obținerea unor rezultate superi
oare in industria extractivă a țițeiu
lui, din inițiativa și sub directa în
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, secretarul general al 
partidului, s-a îmbunătățit forma de 
organizare a brigăzilor de producție 
petrolieră. Efectul măsurilor lua
te ? Producția medie zilnică a 
celor două brigăzi care lucrează 
pe cimpurile din imprejurimile co
munei Roata de Jos a crescut de la 
370 tone la 700 tone, iar coeficientul 
de exploatare a instalațiilor a ajuns 
la peste 95 Ia sută. Sînt succese 
pe care sondorii'celor două brigăzi le 
raportează cu mîndrie în întîmpina- 
rea celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

Factorul tehnic hotărîtor in spo
rirea producției de țiței l-a consti
tuit extinderea metodei de extracție 
gaz-lift, care s-a dovedit deosebit de 
eficientă. Mai bine de 60 Ia sută din 
producția de petrol a celor două bri
găzi se realizează prin metoda gaz- 
lift, iar in perspectivă se prevede ca 
tot zăcămîntul să fie extras prin 
acest procedeu. Avantajele acestei 
metode ? în primul rînd se reduc 
considerabil intervențiile la sonde. 
In timp ce la sondele care folosesc 
alte procedee, o pompă trebuie 
schimbată. în cel mai bun caz. Ia o 
lună, la o sondă în gaz-lift interven
ția poate apărea necesară si după 
doi ani.

Forajul celor 34 de sonde noi, in
trate nu de mult în producție, s-a 
concentrat în zona de activitate a 
brigăzii a 7-a. Aici era, deci, un vo
lum mult mai mare de muncă decît 
în brigada vecină. în aceste con
diții. la unele sonde a trebuit 
să se efectueze cite o intervenție 
din trei în trei zile. Deci se ce
rea maximă operativitate Si promp
titudine din partea echipelor de in
tervenții.

De aici a pornit inițiativa propusă 
de comuniștii din brigada nr. 8. 
Despre ce este vorba ? Sondorii șefi 
Victor Avădanei, Ilie Bălașa, Ion 
Rădoi, Stan Neaoșu, toți din brigada

La Schela de producție 
petrolieră Clejani, 

județul Giurgiu

a 8-a, oameni de nădejde, cu o vastă 
experiență in exploatarea sondelor 
noi, au înțeles apelul comitetului ju
dețean de partid, al conducerii sche
lei și și-au unit forțele cu tovarășii 
lor din cealaltă brigadă. Nu s-a or
ganizat un schimb de experiență, 
deși și acesta ar fi fost necesar și 
binevenit, ci s-a pus efectiv umărul 
— cum se spune — pentru rezol
varea imediată a unor probleme care 
solicitau priceperea și forța Întregu
lui colectiv.

Am avut posibilitatea ca. în timpul 
documentării, să cunoaștem doi oa
meni care, prin natura muncii lor, 
deservesc deopotrivă cele două bri
găzi. Este vorba de maiștrii Marin 
Savu și Marian Voicu, de la secția 
de compresoare. care asigură gazele 
comprimate pentru gaz-lift. „Da. ne 
spune unul dintre ei, fără unirea 
forțelor celor două brigăzi nu s-ar fi 
putut obține o creștere atît de mare 
a producției de țiței".

Iată, așadar, un exemplu dîn multe 
altele, care dovedește cum se poate 
și trebuie acționat pentru sporirea 
extracției de țiței. Un răspuns con
cret la chemarea inflăcărată adresată 
petroliștilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a da țării cit mai mult 
țiței, de a contribui cit mai substan
țial la asigurarea independenței 
energetice a țării. îndemnul secreta
rului general al partidului a găsit 
un puternic ecou in inima fiecărui 
sondor, mecanic, maistru, inginer, 
care au adoptat modalitățile cele 
mai eficiente pentru creșterea pro
ducției de țiței, ridicarea continuă 

a factorului final de recuperare, mic
șorarea numărului zilelor și orelor 
de inactivitate a sondelor. Totodată, 
membrii brigăzii a 8-a, cu un efort 
deosebit, au Îmbunătățit debitele la 
sondele Vechi, pe această cale obți- 
nîndu-se o creștere a producției 
medii zilnice cu 100 tone țiței. Și 
încă ceva : in lunile care au mai 
rămas pină la sfirșitul anului ur
mează să intre in producție alte 20 
de sonde noi, ceea ce va face ca pro
ducția medie a celor două brigăzi să 
ajungă Ia 850 tone de țiței pe zi.

De la aceste rezultate meritorii ale 
celor două brigăzi de producție 
ajungem insă la un paradox : Schela 
de extracție Clejani, în ansamblul 
său, are o importantă restanță față 
de plan. Cum s-a ajuns la această 
situație ? Celelalte șase brigăzi de 
producție din cadrul schelei, situate 
pe cimpurile de la Bălăria, se con
fruntă cu multe probleme legate de 
exploatarea sondelor noi, cu com
bustie internă. Este adevărat, aceas
tă metodă de exploatare a zăcămîn- 
tului, dată fiind adincimea la care 
trebuie să se acționeze, pune pro
bleme cu totul deosebite. In plus, sta
fiile de compresoare. care trebuie să 
întrețină arderea pentru combustia 
internă, nu sînt date integral in ex
ploatare. Iată de ce, cu prilejul adu
nărilor generale de dare de seamă 
și alegeri, comuniștii s-au referit pe 
larg la această situație, cu care nu 
se pot împăca. Cu prilejul conferin
ței comitetului de partid al schelei, 
care a avut loc ieri, 4 octombrie, s-a 
exprimat din nou hotărirea de a se 
acționa ferm, cu răspundere pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă. 
Trustul petrolului din Bolintin Vale, 
și, in mod deosebit. Ministerul Pe
trolului trebuie să analizeze cu 
mai multă atenție situația existen
tă Ia schela de producție Clejani 
și să ia măsurile tehnice și organiza
torice necesare pentru recuperarea 
restanțelor. In această ordine de idei, 
trebuie făcută o analiză amănunțită 
a modului cum se desfășoară lucră
rile de investiții atît la stațiile de 
compresoare, la amenajarea parcuri
lor, cit mai ales la forarea noilor 
sonde. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit este total lipsit de echitate ca, în 
cadrul aceleiași schele, două brigăzi 
să-și unească forțele și să realizeze 
zilnic o producție de peste 700 tone 
țiței, iar alte șase brigăzi să... acu
muleze restanțe, ceea ce se repercu
tează intr-un fel sau altul asupra 
muncii întregului colectiv.

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii"

— Tot linsa mate
rialelor este cauza 
restantelor înregistra
te Ia capetele de e- 
ruotie si etansările 
pentru coloane ?

— La aceste produ
se dispunem de mate
riale. dar capacitatea 
de producție este li
mitată. Am acordat 
Drioritate unor co
menzi la export, care 
se derulează si in 
ultimul trimestru al 
anului. De aceea, nu 
vom Dutea recupera 
integral restantele în 
livrările pentru uni
tățile Ministerului Pe
trolului. Ip acest tri
mestru putem să li
vrăm 60 de capete de 
erupție și 300 tone e- 
tanșări de coloană.

N.R. Răspunsul pri
mit din partea între
prinderii mecanice 
din Cimpina nu este 
de natură să soluțio
neze problema piese
lor amintite. De a- 
ceea. vom prezenta 
intr-un articol viitor 
un punct de vedere al 
Ministerului Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini si a] Combi
natului siderurgic din 
Reșița.

Dan
CONSTANTIN

0 întrebare pe adresa furnizorilor^ 
Cum vă onorați contractele încheiate?

Conform datelor 
furnizate de Ministe
rul Petrolului, fată de 
contractele încheiate, 
întreprinderea meca
nică din Cimpina a a- 
cumulat serioase res
tanțe in livrări: 7 279 
bucăți pistoane cre
mate. 69 434 cămăși 
din otel, din care 
53 730 cămăși nitrura- 
te si 11 872 cămăși din 
otel cementate. 158 
caoete de erupție si 
549 tone etansări de 
coloană. Ce măsuri se 
întreprind la unitatea 
din Cimpina pentru 
recuDerarea acestor 
serioase restante care 
provoacă pierderi în 
producția de ti tei ?

Inginerul-șef al în
treprinderii mecanice 
din Cimpina. tovară
șul Timoftei Vasiloiu, 
precizează :

— Nu este prima 
dată cînd sîntem cri
ticați pentru neonora- 
rea integrală a con
tractelor încheiate cu 
unitățile .din industria 
petrolului. Pentru a 
Droduce aceste piese 
de schimb, de o cali
tate mai bună, s-au 
luat numeroase mă
suri tehnice. Din pă
cate. efectul acestora 
este mult diminuat 
din cauza linsei mate
rialului necesar. In

cazul Distoanelor. de 
exemplu, lipsește ote
lul OLT 65. pe care îl 
livrează întreprinde
rea de țevi „Republi
ca" din Capitală. Tot 
această întreprindere 
nu isi onorează con
tractele la otelul ne
cesar în fabricația ca

lfa răspuns 
din partea 

întreprinderii 
mecanice 
Cimpina

măsilor pentru pis
toane. în luna sep
tembrie. in loc de 
100 de tone rie-au 
fost livrate doar 12 
tone. Discuțiile pur
tate cu factorii de 
conducere ai între
prinderii „Republica" 
nu au dus la solutio
narea problemei de
oarece „cheia" se află 
la Combinatul side
rurgic din Reșița, de 
unde trebuie livrate 
taglele. Acolo, recu
nosc. n-am aiu'ns. 
fiind, cred, de datoria 
Ministerului Indus
triei Metalurgice să 
descurce lucrurile.

(Urmare din pag. I)

lor de mărfuri de uz general contai- 
nerizate. pe distante mari.

Dar elementul esențial, „cartea de 
vizită" a noilor autovehicule sînt 
performanțele lor tehnico-economice 
și funcționale.

— Orientarea care a stat Ja baza 
proiectării noilor produse, ne-a pre
cizat ing. Dorin Ionescu, a consti
tuit-o realizarea unor autovehicule 
cu caracteristici la nivel mondial, 
competitive cu cele mai reușite pro
duse străine, cu puteri și capacități 
de transport sporite, dar cu consu
muri de metal și combustibil mai 
reduse.

Notăm și cîteva dintre soluțiile 
adoptate la noile produse. Acestea 
sînt echipate cu punți de 13 tone și 
cutii de viteză cu 8—9 trepte — iar 
intr-un viitor apropiat — cu 16 
trepte, ceea ce conduce în primul 
caz la sporirea capacității de trans
port, iar în al doilea caz la utili
zarea mai rațională a motorului și 
implicit la reducerea consumului de 
combustibil cu 2 la sută. Prin intro
ducerea reductoarelor in roți — o 
altă soluție adoptată — se asigură 
creșterea durabilității punților. îm
bunătățiri radicale s-au adus și la 
sistemele de frinare, de suspensie, 
ambreiare, la cabinele pentru con
ducătorii auto, care sînt realizate 
după principii ergonomice. Toăte 
aceste îmbunătățiri au determinat 
reducerea consumului de metal eu 
circa 18 la sută pe CP la autovehicu
lele din a patra generație, față de 
autovehiculele Roman fabricate pînă 
acum.
Deci. în citeva cuvinte, noile autove

hicule sînt echipate cu motoare mai 
puternice, de 320 CP și 360 CP. cu 
punți de 13 tone și pot atinge viteze 
de pînă la 100 km pe oră. Demn de 
refinut este si faptul că autovehicu
lele din familia DAC au o autonomie 
de mers de pînă la 800 km. Totoda
tă. prin mărirea capacității de 
transport a autovehiculelor se obți
ne o economie de combustibil de 5.5 
la sută pe tona-kilometru trans
portată.

La Combinatul de utilaj greu 

din Cluj-Naooea

80 LA SUTA DIN PRODUCȚIE 
- ÎNNOITA SI MODERNIZATĂ, 

PINĂ LA ÎNCHEIEREA 
CINCINALULUI

Activitatea Combinatului de utilaj 
greu din CluJ-Nanoca va fi marca
tă în anul 1985 de o nouă și im

portantă etapă atît in ce privește 
dezvoltarea capacităților de Dfoduc- 
tie. cit si în domeniul asimilării si 
realizării unor miiioace tehnice cu 
înalte performante calitative, desti
nate beneficiarilor interni si parte
nerilor externi. întregul program de 
înnoire si modernizare a producției 
este elaborat ne baza indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru efectua
te anul trecut in iudetul Cluj. Care 
vor fi noutățile programului de fa
bricație in anul 1985 ?

în domeniul utilajelor termoener- 
getice. de exemplu, se va trece la 
producerea unui tip nou de cazan 
de injecție a aburului în zăcămin
tele petrolifere, de 10 tone abur pe 
oră. cu o presiune de 100 atmosfere 
ceea ce va permite creșterea fac
torului de recuperare a țițeiului din 
zăcămintele sărace, de mare adin- 
cime. „în felul acesta, ne precizea
ză tovarășul Laurentiu Căpușan, jn- 
ginerul-sef al combinatului. Româ
nia va deveni una din putinele țări 
din lume producătoare de asemenea 
utilaje. Și tot în domeniul energe
tic este de menționat fabricarea nri- 
melor turbine cu aburi de Dină la 
12 MW. cu caracteristici îmbunătă
țite comparativ cu tipurile de tur
bine realizate anterior în țară".

Nu cu mult timo în urmă, com
binatul a început să producă si mij
loace tehnice de deformare plasti
că a metalului. Aici au fost reali
zate pentru prima dată în tară di
ferite tipuri de prese mecanice si hi
draulice. In anul viitor, vor apărea 
o serie de noutăti si in acest do
meniu de fabricație. între altele, se 
vor executa prese hidraulice pentru 
industria aviatică si industria meta
lurgică. precum si prese mecanice de 
debavurare. Toate aceste noi produ
se vor fi echipate cu dispozitive e- 
lectronice de reglai în sarcină, a- 
plicindu-se o invenție a specialiști
lor din combinat si de Ia Institu
tul politehnic din Cluj-Napoca.

Totodată, la export vor fi livrate 
centrale mobile pentru producerea 
apei calde, la care au fost aduse o 
serie de îmbunătățiri constructive si 
funcționale. Noutăti sînt si in alte 
domenii, unele dintre ele urmînd să 
fie introduse in fabricație odată cu 
punerea în funcțiune a capacităților 
de producție de la otelărie si tur
nătoria de otel. Astfel. Ia sfirșitul 
cincinalului ponderea produselor noi 
si modernizate va ajunge la circa 80 
Ia sută, asigurîndu-se în felul ac
ta sporirea contribuției combin 
lui la reducerea importului, do 
economiei naționale cu mașini 
laie de nivel mondial, pre 
creșterea exportului.
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Horea-simbol al aspirațiilor de dreptate socială 
și libertate națională ale poporului român

Horea, conducătorul suprem al ță
ranilor români transilvăneni ridicați 
la luptă în 1784, reprezintă o perso
nalitate deosebită în istoria poporu
lui român, el intrînd în legendă, în 
conștiința populară românească încă 
în vremea mărilor lui întreprinderi, 
bucurîndu-se apoi de o statornică și 
vie prețuire, cu care au fost încon
jurate marile personalități din isto
ria românească : Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Tudor Vladimi
rescu, Avram lancu sau Alexandra 
Ioan Cuza.

Numele său a urmat o ascensiune 
firească, de la omul de rînd, de con
diție țărănească, și pînă la persona
jul istoric de o amplă rezonantă în 
conștiința colectivă. Biografia erou
lui țărănimii noastre a debutat 
simplu, în creierul Munților Apuseni, 
într-o casă din crîngurile moțești ri
sipite pe înălțimile de deasupra AI- 
bacului, unde se derula o existență 
umană multiseculară și, prin tradi
ție, aspră. Izolarea locuitorilor de 
aici alterna cu unele perioade de pe
regrinare prin „țară", izvorîtă din 
necesitatea aducerii celor trebuitoare 
traiului, cu condiția vînzării obiec
telor de lemn lucrate in perioadele 
mai grele ale anului. Aceste drumuri 
în „țară" ale moților erau tot atîtea 
prilejuri de a contacta o lume și in
formație nouă, de a cunoaște lucruri 
Si fapte de pe o arie geografică largă.

Pe Horea l-a impus în fața colecti
vității din care făcea parte mai în- 
tîi experiența sa de viață. După 
vîrsta pe care a declarat-o singur 
înaintea comisiei de anchetă și în 
propriul său testament, dictat preo
tului Nicolae Raț din Măierii Alba 
Iuliei înainte de execuție. Horea 
avea în vremea evenimentelor din 
1784 în jur de 54 de ani (se născuse, 
ded, pe la 1730). Fiind de condiția 
iobag cameral, ca locuitor pe dome
niul fiscal al Zlatnei, administrat da 
Curtea din Viena, Horea a cunoscut 
deopotrivă situația iobagului nobi
liar, cu care s-a și confundat o 
vreme, acumulînd o experiență de 
viață care i-a suplinit instrucția or
ganizată, de care n-a putut beneficia. 
Peregrinările și cunoștințele sale au 
făcut din el un om ascultat de co
lectivitate, de locuitorii de pe cursul 
Arieșului Mare, care li urmau sfatu
rile. S-a făcut repede interpretul 
eererilor țărănești, bătînd la ușa 
Oficialităților locale și provinciale ; 
a făcut în patru rînduri drumul la 
Viena, pentru a prezenta plîngerile 
satelor de pe Arieș, ultima oară, in 
primăvara anului 1784, fiind primit 
chiar in audiență de împăratul Iosif 
al II-lea, fapt ce l-a ridicat odată 
mai mult in ochii mulțimii. în per
soana lui, țăranii români din Munții 
Apuseni au văzut apărătorul dreptu
rilor lor, interpretul cauzei lor.

Deși n-a participat la „tumultul"

de Ia Clmpenl din mal 1782, eveni
ment ce prevestea marea ridicare la 
luptă in fruntea căreia s-a aflat, 
umbra lui domină acțiunea țără
nească de acolo, de acest lucru fiind 
conștiente și autoritățile. Suprave
gheat îndeaproape și hărțuit. Horea 
se ascunde mereu, ajutat de satele 
moțești, sporindu-i-se astfel faima. 
Pentru ca în toamna anului 1784 să 
se confunde cu marea încleștare, să 
Împărtășească soarta ei. să meargă 
cu curaj pînă la capăt.

Au tras, desigur, în cumpănă și 
frumoasele caracteristici ale persoa
nei și personalității sale. Cei care 
l-au văzut pe conducătorul țărănimii 
de la 1784 au apreciat unanim alesele 
lui calități și trăsături, stăpinirea de 
șine, echilibrul sufletesc, și nu in 
ultimul rind înfățișarea lui fizică. Un 
om de rară calitate degajă și portre
tele zugrăvite de unii artiști după 
model viu în vremea detenției sale. 
Așa ni-1 prezintă și textul procesu
lui verbal din cursul interogatorii
lor in fața comisiei de anchetă, el 
negînd' totul din marea lui partici
pare la uriașul faipt de istorie socială 
și națională de atunci, negind pînă 
și cele mai evidente lucruri. L-a ri
dicat mult in conștiința contempo
ranilor lui acest comportament 
exemplar al omului simplu, devenit 
lntr-o vreme de cumpănă conducător 
al mulțimilor.

I-a impresionat pe contemporani 
și osebit pe urmași prin sacrificiul 
său pentru cauza celor multi și 
oropsiți, in slujba cărora B-a pus și 
pentru care a sfîrșit plin de demni
tate la marginea cetății Alba Iulia. 
Martiriul său a căpătat repede va
loare de simbol pentru românii ar
deleni, pentru poporul românesc în. 
genere, în conștiința căruia fapta sa 
amplificîndu-se în timp.

Numele de Horea e intllnit pentru 
prima dată In antroponimia româ
nească la conducătorul marii răs
coale populare din 1784. De la aces
ta, numele proliferează, Înregistrea
ză o extraordinară expansiune, în 
vremurile moderne și contemporane, 
și sînt de Închipuit de fiecare dată 
ginduri asociative, ce duc la marele 
erou, numele devenind unul îndrăgit 
in antroponimia românească.

Horea și lupta țăranilor români 
din Transilvania de la 1784 au lăsat 
urme adinei în conștiința poporului 
român. Numele lui e prezent în tra
dițiile populare, fapta sa e subiect de 
creație orală, e cântată în folclor. 
Investigațiile folcloristice, înregistră
rile de cântece istorice populare din 
mai multe zone ale spațiului româ
nesc au documentat bogăția de pro
duse artistice orale Întrețesute pe 
motivul răscoalei.

Dintre toate se impune cunoscu
tul catren, înregistrat la un secol de 
la evenimentele din 1784, in chiar

«ria geografică în care ele s-au des
fășurat, în versuri bolovănoase fiind 
surprinsă întreaga problematică a 
luptei țăranilor români transilvă
neni : „Pin-a fost Horea-mpărat / 
Domnii nu «-au desculțat / Nici în 
pat nu i-au culcat I Prins la masă 
n-au mincat".

în deceniile ce au urmat, numele 
conducătorului țărănimii din 1784 
desemna, în mod colectiv, pe răz
vrătiți! — eu deosebire români —■ 
din Transilvania. Regimul nobiliar 
are Înainte Încă multă vreme spec
trul incendiar al anului 1784, temln- 
du-se in permanență de alte răbuf
niri sociale de dimensiunea celei 
conduse de Horea. De aceea, în 
multe texte și rapoarte nobiliare sau 
ale oficialităților vremii întllmm 
expresii ca acestea: „Cîte sate 
românești slnt în Ardeal, atîtia 
Horea sint" ; „vine iarăși lumea lui 
Horea" ; „ne temem de o nouă ho- 
riadă".

în vremea revoluției lui Tudor 
Vladimirescu din 1821 autoritățile 
comitatense sînt avertizate de gu
vernatorul Transilvaniei asupra 
existenței pericolului reaprinderii 
flăcării nemulțumirilor țărănești : 
„Intrucit acest mare principat [al 
Transilvaniei) se afli in strinsi le
gătură economico-comercială, și atit 
religioasă, cit și națională, cu Tara 
Românească vecină, cu drept cuvînt 
ne putem aștepta ca aceste tulburări 
[revoluția lui Tudor Vladimirescu] 
asemănătoare asa-numitului tumult 
al lui Horea, și aceste principii pri
mejdioase să se răsplndeasci și în 
țara noastră [Transilvania] printre 
poporul de rînd, ața de receptiv in 
vremea aceasta".

Deceniile premergătoare revoluției 
de la 1848 din țările române consti
tuie o perioadă de clarificare ideo
logică a elementelor conducătoare 
românești, de pregătire a ridicării la 
luptă a unui popor, de așezare a 
unei argumentații istorico-juridice 
și în raport de număr, de proporția 
demografică și de mărimea contri
buției la susținerea statului, acestea 
din urmă covirșitoare românești în 
Transilvania. Tot un fiu de moț. tî- 
nărul Avram lancu. rostește chiar în 
preajma revoluției, văzînd tergiver
sările și atitudinea conservatoare a 
dietei reacționare a principatului în 
momentul cînd dezbatea problema 
iobăgiei în Transilvania, acea sen
tință politică deasupra capetelor no
bilimii maghiare : „Nu cu argumente 
filozofice veți convinge pe acești ti
rani, ci cu lancea, ca Horea !“.

în perioada ce a urmat revoluției 
pașoptiste, eroica ridicare la luptă a 
țăranilor din anul 1784, numele 
conducătorului ei. Horea, devin sim
boluri ale luptei politico-naționale a 
românilor transilvăneni pentru eli-

CLUBUL MUNCITORESC
— un centru al activității educative

berate națională și desăvlrșirea sta
tului național român unitar. Numele 
lui Horea e fără întrerupere pe bu
zele țăranilor români ; tradiții și 
creații populare orale brodate pe 
motivele luptei din 1784 fiind înre
gistrate și publicate, fapt ce a deter
minat și mai marea lor difuziune. 
Tinerii elevi și studenți români de 
la Blaj, Brașov, Năsăud, Sibiu și din 
universitățile europene au aniversat. 
In condițiile interdicției de către 
autorități, centenarul lui Horea in 
1884.

Semnificativ este și faptul că Ho
rea pătrunde adine și în conștiința 
muncitorească, numele lui fiind in 
mai multe rinduri reținut în perio
dicele socialiste și muncitorești, 
lupta sa fiind apreciată ca un mo
ment important al îndelungatului 
efort al țărănimii pentru dreptate 
socială.

Jertfa țăranilor români transilvă
neni, a conducătorului lor. Horea, a 
multor altor luptători pentru drep
tate socială si națională aveau să 
rodească bogat, să se așeze la teme
lia acelui măreț an, 1918, cînd la 1 
decembrie, uniți într-o singură 
voință, la marginea cetății Alba Iu
lia, pe „Cimpul lui Horea", unde 
Bfîrșise eroul din 1784, reprezentan
ții poporului român hotărau unirea 
irevocabilă a Transilvaniei cu 
România.

• i i Cont. univ.dr„
Nicolae EDROlV
Universitatea din 
Cluj-Napoca

— Vă propun pentru 
început să consemnăm 
opinia dumneavoastră 
despre spiritul de actua
litate în literatură și, in 
același context, despre 
prestanța personajelor ce 
reprezintă tot ce este bun 
și demn în societatea 
noastră, în viața și mun
ca constructorilor socia
lismului.

— Aș spune că spiritul 
de actualitate dintr-o 
operă literară definește 
multilateral participarea 
scriitorului la viața so- 
cial-politică a țării, pozi
ția sa față de epoca în 
care trăiește, fată de citi
torul căruia i se adresea
ză. Izvorul actualității 
unei opere este proble
matica umană a timpului 
istoric, receptată cu au
tenticitate și sensibilitate, 
conștiința umană și rela
țiile interumane care se 
formează și se leagă ai
doma firelor unei țesă
turi diafane, formarea 
destinelor umane care 
ilustrează tendințele evo
luției istorice. înțelegerea 
tendințelor fundamentale 
ale epocii depinde de 
sensibilitatea de care am 
amintit — marcă esen
țială a talentului — dar 
și de concepția despre 
lume a scriitorului, de 
atașamentul lui față de 
societatea în care trăieș
te. O operă este cu atit 
mai actuală cu cit re
flectă mai profund și mai 
complex epoca, societa
tea, momentul istoric în 
care și din care s-a năs
cut. Actualitatea unei o- 
pere este. în primul rînd. 
o problemă ideologico- 
artistică, si nicidecum 
pendintă doar de alege
rea temei. Sînt pătrunse 
de spiritul actualității și 
acele opere al căror su
biect izvorăște din alte 
secole sau din trecutul 
apropiat dacă pun în lu
mină, cu ajutorul mij
loacelor artistice, legătura 
legică dintre om și isto
rie, dacă formulează în
vățăminte ale istoriei, in
tr-o manieră specifică 
artei și intr-un mod care 
să se constituie, simbolic, 
în eveniment cu ecou du
rabil, pe care-1 poate re
trăi cititorul de azi. Pro
blema complexă a actua
lității in literatură revi
ne, în mod deosebit, pe 
primul plan în momente
le de schimbări revolu
ționare ale societății. Cei 
40 de ani care au trecut 
de la victoria revoluției 
sociale și naționale, anti
fasciste și antiimperialis- 
te din August 1944 con
stituie o eră nouă și în 
istoria literaturii noastre. 
Trăsăturile caracteristice 
ale acestei perioade sînt 
legate indisolubil de 
schimbarea revoluționară 
a existenței și conștiin
ței sociale, de tot ce s-a 
întîmiplat și se întîmplă 
cu noi, în jurul nostru, 
prin noî și in noi. Toate 
acestea sînt de nedespăr
țit de lupta condusă de 
Partidul Comunist Român 

’ pentru făurirea noii isto
rii, implicit de marile 
succese, de bogatele și

multilateralele experiențe 
dobîndite in opera de 
construcție a noii orîn- 
duiri în deceniile de cînd 
în fruntea partidului și 
a statului se află tova
rășul Nicolae Ceausescu.

A exprima profund in 
totalitatea sa, veridic și 
cu forță artistică această 
multilaterală și bogată 
experiență umană în
seamnă pentru literatura 
din România actualitate 
politică, eficientă educa
tivă și autenticitate ar
tistică. în literatura noas
tră se evidențiază, în spi
ritul eticii socialiste, pro
cesul complex al formă
rii noilor trăsături uma
ne, trăsături care se ge
neralizează. caracterizînd 
pe constructorii socialis
mului din patria noastră. 
Consider important.

literaturii în formarea 
conștiințelor, despre ro
lul personajelor poziti
ve in procesul de edu
care a omului nou. Crea
torii din patria noastră 
văd în aceste orientări 
generoase, pătrunse de 
înalt umanism, o concep
ție cu adevărat revolu
ționară despre artă și li
teratură.

— O expresie a fertili
tății orientărilor de care 
beneficiază creația noas
tră de azi o constituie 
dezvoltarea romanului 
contemporan, asupra că
ruia vă rugăm să vă spu
neți părerea.

— Evident, este firească 
creșterea calitativă și 
cantitativă a romanului 
social-politic intr-o orîn- 
duire și o epocă în care 
cunoașterea și aplicarea
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înainte de toate, că in 
toate genurile literaturii 
din țara noastră primea
ză azi umanismul revo
luționar și criteriul va
lorilor etice. în lumina 
acestei concepții prind 
contur marcant în opere 
umanismul socialist, spi
ritul revoluționar, stră
duința spre mai bine, res
pingerea a tot ce este 
inuman, nedemn, necin
stit. Cunoaștem numeroa
se personaje literare care, 
prin întreaga lor ființă, 
prin concepțiile lor filo
zofice și etice, prin con
secvența lor politică și, 
deopotrivă, prin compor
tamentul lor cotidian, res
ping orice abatere de la 
umanismul socialist, de 
la regulile scrise și ne
scrise ale moralei. Pentru 
acest tip de personaj este 
memorabil exemplul lui 
Ioviță din Cartea lui lo
vită a lui Paul Everac. 
Rămînînd la literatura 
dramatică, amintim că și 
Teodor Mănescu a creio
nat in ciclul Politica și 
Trestie gînditoare figura 
captivantă a eroului co
munist care dorește să 
cunoască și să schimbe 
lumea. O înaltă exigență 
morală fundamentează fi
lozofia principiilor eticii 
socialiste din lucrările Iul 
D. R. Popescu, Paul Eve
rac, Tudor Popescu, Du
mitru Solomon și a mul
tor altor autori de lite
ratură dramatică.

Acum un an. Ia Con
sfătuirea de lucru de la 
Mangalia, secretarul ge
neral al partidului nostru 
a expus limpede Ideile 
directoare privind rolul

legităților dezvoltării is
torice la realitățile coti
diene joacă un rol din 
cele mai importante. în 
ultimii ani a văzut lu
mina tiparului o suită 
de însemnate romane cu 
caracter social. Cărțile 
scriitorilor maghiari din 
România atestă aceleași 
preocupări. Alături de 
prozatori experimentați, 
au inoeput să publice și 
o seamă de tinere con
deie, plămădind substan
țiale romane «ocial-po*  
litice, profund ancorate 
in realitățile noastre. Aș 
evidenția, de exemplu, 
romanul lui Fodor Sân- 
dor Az tgeret făldje 
(Pămintul făgăduinței) a- 
vînd un sîmbure filo
zofic și etic: eroii săi. 
români și maghiari. 1- 
lustrează realitățile din 
Transilvania, cartea fiind 
in același timp o frescă 
a frăției lor din trecutul 
apropiat și din prezent. 
Dintre cei mai tineri au
tori. Mozes Attila. Mol- 
năr H. La jos, Nemess 
Lâszlo, Kâll Istvăn și 
alții au atras atenția prin 
ecoul stîrnit de romanele 
scurte pe care le-au pu
blicat.

Literatura maghiară din 
România se Înscrie in ta
bloul de o mare diversi
tate ce caracterizează în 
general creația contem
porană românească. Li
teratura naționalittților 
conlocuitoare ilustrează 
convingător roadele po
liticii culturale a parti
dului nostru, larga des
chidere și înnoire a În
tregii noastre activități 
aduse de Congresul al

IX-lea al P.C.R., promo
varea largă a umanismu
lui socialist, a unei noi 
calități în literatură și 
artă.

— Care este rolul cri
ticii în realizarea dezide
ratelor actuale ale litera
turii 7

— După părerea mea, 
critica este în genere re
ceptivă față de valorile 
reale ale literaturii, le 
prezintă și le analizează 
punîndu-le in atenția ci
titorilor. Este insă mai 
puțin consecventă cînd 
devine necesară respinge
rea nonvalorilor, a me
diocrității, a sărăciei de 
idei și sentimente, a cu
noașterii superficiale a 
realităților. Trebuie să 
spun că uneori criticii in
ventariază, înregistrează 
pasiv și pun prea puțin 
în valoare puncte de ve
dere estetice clar formu
late. Critica literară are 
și ea diferite genuri, nu
meroase moduri de ex
primare, de analiză a va
lorii operei, dar ea nu 
trebuie să eludeze nici o- 
piniile privind valoarea 
creației, nici formarea 
judecăților de valoare. 
De bună seamă că atunci 
cind , spun că așteptăm 
din partea criticii mal 
multă combativitate și 
consecventă nu mă gîn- 
desc nicidecum că ar 
trebui să reacționeze pri
pit fată de diferitele 
modalități de creație și 
exprimare și să nu ma
nifeste suficientă răbda
re înainte de a se hotărî 
să se pronunțe asupra 
unor experiențe, ținînd 
seama de marea diversi
tate a personalității crea
torilor. Sensibilitatea față 
de valorile proptii, exi
gența estetică și respin
gerea lucrului fără va
loare artistică, a lipsei de 
talent, a cirpelii fără de 
conținut sînt noțiuni ce 
nu se exclud, ci se com
pletează reciproc.

— Ați luat parte la nu
meroase întilniri cu citi
torii. Ce credeți despre 
cititorul de azi 7

— Formarea, creșterea 
exigențelor, nivelul înalt 
al cititorilor sint o ex
presie elocventă a evolu
ției materiale și spiri
tuale a oamenilor în ulti
mele patru decenii. A- 
ceasta constituie un ade
văr incontestabil. între 
literatură și cititori s-a 
creat o influență reci
proc avantajoasă, o rela
ție vie. Calitatea citito
rilor, exigențele lor sînt 
factori care ne sporesc 
răspunderile : scriitorul 
trebuie să știe întotdeau
na că ceea ce spune tră
iește pe orbita sufletului 
omenesc. Respectul și 
considerația scriitorului 
față de cititorul avizat șt 
receptiv se materializea
ză in pretenția ca opera 
sa să vorbească autentic 
despre epoca în care 
trăim, o epocă a creației, 
a demnității, a umanis
mului.

Convorbire consemnetâ de 
Al. POPESCU

într-una din încăperi, în jurul 
unei mese, un grup de tineri. „De 
la mașini-unelte sîntem" — răspun
de unul dintre ei, ridieîndu-se în 
picioare „ca la școală". Cu foi de 
hîrtie proaspăt dactilografiate în 
față, înfiripau replicile unui text 
de brigadă artistică. Verva de mai 
tirziu a „personajelor" pare să 
pulseze, dar stîngăciile inerente 
începutului încă mai stăruie. Ii 
lăsăm între ei, pentru că, din sala 
alăturată, străbate tot mai intens 
cadența unui șlagăr de muzică 
ușoară. „Tot in repetiție se află și 
formația de estradă, precizează So
rin Pascaru, directorul clubului. 
Dar ei au un stagiu mai lung ; cu 
trei sau chiar patru săptămîni".

De fapt, în fiecare dintre cele 
unsprezece încăperi ale noului club 
muncitoresc din Dorohoi se în- 
timpla cîte ceva. în camerele „din 
față" se perindau vizitatorii unei 
expoziții : „Totul despre navigație". 
Este o ingenioasă colecție de ilus
trate. cărți, machete si tablouri, de 
volume — unele chiar foarte rare 
— brelocuri, insigne, decupaje 
din ziare șl încă multe altele. 
Adunate si selectate ani în șir de 
Însuși directorul clubului, ex
ponatele constituie un fel de en
ciclopedie a activității marinărești, 
în hol — o altă expoziție cuprin- 
zînd .cele mai valoroase creații teh
nice (de fapt, fiecare, un nou pro
dus) omologate în primele opt luni 
ale anului la întreprinderile de 
confecții, de sticlărie și porțelan, 
de mașini-unelte grele (în machete 
miniaturale), ca si în toate celelal
te unități industriale ale orașului, 
în restul camerelor își începuseră 
activitatea cercurile de desen ar
tistic, croitorie, lenjerie, foto, de
panare radio-TV ș.a.m.d. Asta se 
Întîmplă dimineața. Fiindcă după- 
amiază urmau să-și desfășoare ac
tivitatea cele două grupuri vocale, 
o formație profilată pe montaje li- 
terar-muzicale, selectîndu-se tot
odată membrii viitoarelor echipe de 
dansuri și teatru, ai unui ansamblu 
coral. Iar seara, dans, la terasa 
amenajată în grădină.

Dar, chiar și prin gradul de In
tensitate ce-1 Înregistrează, o ase
menea activitate n-ar surprinde 
pînă-ntr-atîta dacă din cînd in cînd 
nu ți s-ar spune : „Știți, sîntem

încă la început...". Iar începutul 
înseamnă zilele din preajma ma
relui jubileu al actului de la 
23 August : atunci s-a dat în folo
sință Clubul muncitoresc din Do
rohoi. Nu într-o clădire nouă ; ci 
într-una complet renovată. Repu
să in valoare cu toate elementele 
de arhitectură veche (localul s-a 
construit pe la începutul secolu
lui) pe care timpul le degradase. 
Dar asta încă nu spune totul. în 
momentul în care imobilul a tre
cut în administrarea consiliului 
orășenesc al sindicatelor, soluția 
dată pînă și de specialiști părea 
de neocolit : demolarea. Președin
tele consiliului — maistru de au
toritate profesională, dar sl ac
tivist cu reale calități organi
zatorice. un om de inițiativă — 
6-a sfătuit cu toți factorii de 
răspundere din Dorohoi. si nu doar 
cu ei. Ideea unui club muncitoresc
— inexistent pînă atunci în oraș
— i-a „prins" pe fiecare. Și in 
cele peste șapte luni cit au durat 
lucrările de restaurare, statisticile 
muncii patriotice au inclus pe 
fiecare dintre cei peste 13 000 de

oameni ai muncii doroholeni cu 
cel puțin o zi lucrată aici. O notă 
de inedit s-a consemnat și odată 
cu inaugurarea clubului ; din ini
țiativa aceluiași activist, Dumitru 
Gireadă, în fiecare formație artis
tică ori cerc de creație au fost in
cluși oameni ai muncii — mai cu 
seamă tineri — ce n-au mai prac
ticat pină atunci o asemenea acti
vitate extraprofesională.

„Nu știu cum, dar de cînd s-a 
deschis clubul, parcă altfel arată 
întregul oraș" — aprecia noul pri
mar al Dorohoiului, tovarășa Ele
na Burac. O apreciere cit se poate 
de întemeiată și pentru etapa ur
mătoare ; primele apariții publice 
ale noilor formații artistice au și 
fost programate în cinstea celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui. Pasiunea cu care s-a muncit 
la readucerea clădirii în starea 
actuală, perseverenta ce se mani
festă Im pregătirea spectacolelor 
atestă, de pe acum, aplauzele ce 
vor urma.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii*

Clubul muncitoresc din Dorohoi

Arc solar al împlinirilor noastre
Nlddnd arta monumentală de 

la noi n-a beneficiat de spatii mai 
generoase ca azi. O arhitectură lu
minoasă șl zveltă a ridicat talia a- 
șezărilor la propriu si la figurat 
după inîXtlmea dezvoltării genera
le a țării, iar contextul ambiant a 
fost redimensionat pretutindeni in 
acord cu cerințele unei armonii 
urbanistice noi. capabile să sub
linieze personalitatea orașelor noas
tre. să integreze elementele mo
dernizării.

Sub semnul aspirației artistului 
contemporan de a aduce, in cit mai 
"■uite din aceste spații ce indrep- 

•sc elogiul artei, opere care să 
peste vreme spiritul și soar- 
itructorilor vieții de azi a pa- 
a Baia Mare a fost ridicat, 
-'♦fel de cadru pitoresc, un 

purtînd semnătura a

doi foarte tineri sl talentat! sculp
tori băimăreni — Ion Marchiș și 
Ion Grama, ambii absolvenți ai in
stitutului de arte plastice „Ion An- 
dreescu" din Cluj-Napoca. promo
ția 1981 și. respectiv, 1982.

LA BAIA MARE

Se regăsește In această creație o- 
rlginală a celor doi artiști ideea de 
poartă maramureșeană ridicată la 
rangul de arc de triumf cu deschi
dere spre toate cele patru puncte 
cardinale. Se știe că Maramureșul 
a creat o adevărată civilizație spe
cifică a lemnului. Sculptorul Vida 
Gheza. ca si vestitii meșteri popu
lari au lăsat o operă de mare va

loare. dăltuită în fibra de stelar. 
Continuind asemenea ilustre .tradi
ții, autorii acestui arc solar con
feră operei lor un stil sobru, plin 
de vigoare șl franchețe în expresie, 
păstrînd doar tradiția rosturilor 
(îmbinările din complicatul fus 
maramureșean cu zdrăngăne).

Omagiind împlinirile de azi ale 
omului. înălțarea sa spirituală, lu
crarea monumentală a celor doi 
tineri băimăreni se adaugă in mod 
firesc multiplelor manifestări ale 
slujitorilor artei de pe aceste me
leaguri închinate apropiatului fo
rum suprem al comuniștilor din 
România, ca semn al certitudinii că 
arta plastică poate servi intr-un 
înalt grad dezvoltarea conștiinței.

Gheortjhe SUSA 
corespondentul „Scinteii"

Tabără de
La poalele pădurii Babadag. Intr-o 

frumoasă zonă turistică de deal a 
județului Tulcea. zonă supranumită 
„Sinaia Dobrogei". s-a deschis pri
ma expoziție a Taberei de sculptură 
organizate de Comitetul județean 
pentru cultură sl educație socialistă 
si Uniunea artiștilor plastici din 
Republica Socialistă România.

Expoziția în ajar liber grupează lu
crările realizate in această vară de

sculptură
artiștii plastici prezenti la prima e- 
ditie a taberei Babadag. creatori din 
București, Cluj-Napoca, Pitești și 
Tulcea.

Tabăra sl expoziția de sculptură de 
Ia Babadag constituie, alături de cele 
de la Măgura si Căsoaiele, o nouă 
mărturie a preocupărilor susținute 
pentru răspândirea artelor in patria 
noastră.

(Agerpres)

tv
ÎS,00 Telex
15,05 Profesiuni prioritara
15.30 Viata culturali — în întâmpina

rea Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.

IS,SO La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

16,00 Emisiune In limba germană (par
țial color)

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)

«0,20 Actualitatea tn economie — Cam
pania agricolă de toamnă — ritm, 
organizare, disciplină.

«0,35 împliniri șl perspectiva — Ari, 
județul Arad

«140 Țara mea de dor fi etnt (color) 
Muzică populară

«1,28 Confirmarea deplină a politicii 
internaționala a partidului st sta
tului nostru.

ti,4S Telefllmoteca de aur (parțial co
lor) — Cornel Coman
Medalion teatral șl cinematogra
fic. (I)

«2,20 Telejurnal (parțial color)
23,30 Închiderea programului

Prestigiul comunistului se clădește pe fapte
(Urmare din pag. I)

trebări. spiritul său revo
luționar a dezvăluit cu
rajos neajunsuri, mintea sa 
cutezătoare a propus ne
contenit soluții, brațul lui 
harnic n-a pregetat să în
făptuiască. împreună cu cei 
multi, pentru fericirea ce
lor multi. Si oricît de Plin 
si frumos a fost drumul 
străbătut, comunistul n-a 
socotit niciodată că a aiuns 
la punctul terminus al mi
siunii sale. S-a încheiat o 
etapă, a început totdeauna 
alta, mai grea.

— Spiritul militant, ofen
siv — este de părere tova
rășul Ion lancu. secretarul 
de partid al uneia din or
ganizațiile de bază de la 
„Electroaparataj" — a ca
racterizat. mai mult ca ori- 
cînd. toate dezbaterile co
muniștilor din întreprinde
rea noastră.

— Cum explicați acest 
lucru ?

— L-au explicat toti cei 
care au luat cuvintul de la 
tribuna adunării generale. 
Proiectul de Directive Dune 
în fata întregii tari sarcini 
deosebit de cutezătoare. 
România anilor '90 va cu
ceri noi trepte de civiliza
ție. Drumul oină acolo, 
obișnuim să zicem noi. tre
ce prin răspunderea. în ori- 
mul rînd. a comuniștilor. 
Trece, absolut prin fiecare 
loc de muncă. Si unde nu 
se află resurse pentru 
îmbunătățirea activității, 
pentru sincronizarea aces
teia cu exigențele/fiecărei 
etape pe care o străba
tem 7

Organizația nr. 9 de la „E- 
lectroaparataj". Aici, multi 
dintre cei care B-au perin
dat Ia tribuna adunării de 
partid au criticat cu asorime 
biroul organizației de bază, 
conducerea secției. Moti
vul 7 Lipsa de decizie în 
adoptarea soluțiilor necesa
re privind perfectionarea 
contactelor sinterizate.

— Mai concret — ca să 
reproducem întocmai cu
vintele lui Dumitru Tănase 
— pînă cînd va mai fi to
lerat lucrul de mîntuială 
la lipirea pastilelor de ar
gint 7 Si ca să nu se spună 
că văd numai negru, iată 
ce idei de îndreptare pro
pun.

Nu-i locul aici. In aceas
tă coloană de ziar, să in
trăm în detaliile tehnica 
ale „ideilor de îndreptare" 
propuse. Cert este că ele au 
fost recepționate De loc da 
către factorii da decizie 
din întrenrindere. Tocmai 
pentru că spiritul ofensiv 
avea obiectiv concret, iar 
propunerile — utilitate ime
diată. Si important mai a 
un lucru : atitudinea com
bativă. exprimată în adu
narea comuniștilor, n-a 
pierdut din vedere căile de 
soluționare a neajunsurilor 
semnalate.

Este * dublarea necesară, 
firească a exigentei expri
mate cu franchețe în dez
baterile comuniștilor din a- 
ceastă toamnă fierbinte a 
Congresului al XIII-lea al 
partidului. Este calea Da 
care ne îndeamnă necon
tenit exemolul luminos de 
muncă si viată al secre
tarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Atitudinea in
transigentă fată de o stare 
necorespunzătoare de lu
cruri impune obligato
riu si efortul de depășire a 
dificultăților. A milita pen
tru primenire. în orice do
meniu al construcției socia
liste. comunistul socotește 
că este egal cu a nune cel 
dinții umărul. Că în imen
sa majoritate a locurilor 
există o înțelegere profun
dă. de esență a acestui ade
văr. o demonstrează si nu
meroasele fapte întilnite în 
investigația noastră, ex
primate la tribuna adună
rilor generale de partid. 
Intre acestea, reținem un 
episod semnificativ aflat la

întreprinderea de elemente 
de automatizare. Aici. în
tr-una din organizații, s-a 
discutat despre calitățile 
unui muncitor.

— Este un om corect, cu
noscut si. pe deasupra, 
știe «d vorbească și foarte 
frumos. Numai bun să-l 
alegem în biroul organi
zației.

Replica dată • fost 
promptă :

— Promovarea in biroul 
organizației nu trebuie să 
se facă în nici un caz pe 
criterii oratorice. O aseme
nea ontică nu are nimic a 
face cu aprecierea comu
nistă ce se impune în ast
fel de împrejurări.

Momentul ivit a consti
tuit un bun prilej de re
flecție De tema mai gene
rală a calităților moral-po- 
litice ale comuniștilor. Cu 
atit mai mult ale celor pro
puși să facă parte din bi
roul organizațiilor. Aceștia 
trebuie ftă se remarce nrin- 
tr-o atitudine , partinică 
fată de muncă, fată de sar
cinile încredințate. Să do
vedească un nivel ridicat 
de conștiință revoluționa
ră. să fie revoluționari cu 
fapta. în orice clipă, să do
vedească spirit critic si 
autocritic. Cu alte cuvinte, 
să nu cunoască odihnă in 
bătălia pentru Înfăptuirea 
idealului comunist, a stra
tegiei dezvoltării, elaborată 
cu clarviziune de Partidul 
Comunist Român, de secre
tarul său general. Iar dacă, 
pe lingă toate acestea, 
muncitorul ori țăranul coo
perator. ori intelectualul 
propuși in conducerea or
ganizațiilor de partid mal 
au si darul de a se expri
ma frumos, cu atît mai 
bine. Așadar—

Comuniștii sînt. trebuie 
să fie întotdeauna in linia 
întîi. pe baricadele revolu
ției. Prin exemplul lor de 
abnegație si dăruire, ei au 
însuflețit, decenii de-a rîn- 
dul. Însuflețesc în prezent

și asa vor face si în viitor, 
fără îndoială, masele largi 
ale poporului care urmează 
neabătut partidul. Tocmai 
din aceste considerente, co
dul etic comunist, morala 
comunistă în genere pun la 
temelia ierarhiei de valori 
a timpului nostru munca 
fiecăruia in slujba intere
sului general, pentru pro
gresul continuu al tării. 
Tocmai din aceste conside
rente. in adunările unde 
cei mai buni din cei buni 
sînt aleși în fruntea orga
nizațiilor de partid, s-a dat 
intîietate acestor calități 
morale, proprii comunistu
lui. Și unde în altă parte 
decit în viitoarea muncii, a 
producției se pot dezvălui 
si afirma asemenea cali
tăți ?

Este dealtfel ideea na 
care tovarășul Nicolae Ba
samac. secretar al comite
tului de partid de pe plat
forma Berceni a întreprin
derii „Vulcan" din Bucu
rești, o argumentează în fe
lul următor :

„Pe platforma noastră din 
Berceni, lunile din urmă 
au pus la temeinieă încer
care capacitatea de orga
nizare și efort a tutu
ror. Comenzi de mare difi
cultate tehnică si răspun
dere. cum sint. de exemplu, 
cele destinate centralei nu- 
clearo-electrice. au solici
tat la maximum potenția
lul colectivului. S-au dat 
numeroase bătălii, in care 
comuniștii a-au afirmat din 
nou ca promotori ai muncii

tenace, de calitate, ai spi
ritului revoluționar. Nu
meroase bătălii au fost 
cîstigate. trecute firesc la 
activul acestei uriașe chel
tuiri de energii. Forțele 
au fost astfel dirijate, dis
tribuite. răspunderile ast
fel împărțite, incit activi
tatea de onorare a comen
zilor de plan să se înca
dreze în termenele fixate, 
în acest climat de muncă 
girată de conștiința marilor 
răspunderi, în această pe
rioadă a solicitărilor deose
bite. membri de partid ca 
Dumitru Pană. Nicolae Bo- 
can. Dumitru Chipăr au 
demonstrat, cu fapta, că nu 
există greutăți de neînvins. 
Ei au crescut în ochii sti
mei generale tocmai prin 
exemplul de efort tenace, 
prin fermitatea cu care au 
înțeles să-si ducă la înde
plinire sarcinile încredința
te. Sarcini de producție 
sinonime cu sarcina de 
partid".

— Din rlndul unor astfel 
de oameni vrednici — pre
cizează tovarășul Nicolae 
Basamac — adunările ge
nerale de dare de seamă 
si alegeri au selecționat si 
ales pe cei mai buni 
pentru a face parte din 
noile birouri ale orga
nizațiilor de bază. Este 
orientarea firească spre cei 
aflati in fruntea acțiunilor, 
oameni care se disting îna
inte de toate prin ceea ce 
fac. prin contribuția lor 
concretă la bunul mers al 
activității.

Dar cîte asemenea argumente nu a-au auzit 
în aceste zile de la tribuna adunărilor generale 
ale comuniștilor 7 înmănunchindu-le intr-un singur 
buchet, ele dau un luminos si convingător portret al co
munistului. Asa cum l-a acreditat lupta de patruzeci de 
ani pentru edificarea orînduirii socialiste, operă conștientă 
a milioane de oameni, la temelia căreia energia comuniș
tilor este stimulatoare de energii. Asa cum in repetate 
rinduri a conturat chipul revoluționarului exemplarul om 
de dăruire revoluționară, tovarășul Nicolae Ceausescu.

Comunistul si fapta sa pentru Împlinirea idealului co
munist — îngemănare firească a trăsăturilor înaintate 
proprii făuritorului de istorie nouă a României socialiste.J
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în întîmpinarea Congresului 
al XIII-lea al Partidului

în întrecerea socialistă
In județele Hunedoara și Sibiu s-a încheiat semănatul orzului

Oamenii muncii din agricultura 
Județelor Hunedoara si Sibiu au 
încheiat semănatul orzului ne în
treaga suprafață planificată.

In telegramele adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de comitetele județe
ne de partid respective se arată că, 
în spiritul indicațiilor si exigente
lor formulate de secretarul gene
ral al partidului la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 30 
august — 1 septembrie a.c.. oame
nii muncii de pe ogoarele din aceste 
zone ale tării, permanent mobili

CONSTANȚA : S-au finalizat probele tehnologice la cea de a treia platformă 
de foraj marin construită în țara noastră

La dana specială a întreprinde
rii „Petromar" din portul Constan
ta s-au finalizat probele tehnolo
gice la cea de-a 3-a platformă de 
foraj marin construită în tara 
noastră si destinată continuării lu
crărilor de cercetare in vederea 
extinderii cunoștințelor privind re
sursele de petrol și gaze de pe 
platforma continentală românească 
a Mării Negre.

La lucrări, care au presupus 
înălțarea picioarelor de sprijin pe 
fundul mării, atașarea unor flotoa- 
re de mare capacitate, precum și 
dotarea platformei de foraj cu 
instalații si echipamente tehnice 
complexe, au participat specialiști 
de înaltă calificare de la Șantierul

La Comăneștl, în cadrul Combi
natului de prelucrare a lemnului, a 
Început să producă o nouă fabrică 
de mobilă. Hotăriti să întîmpine 
Congresul al XIII-lea al partidului 
cu noi succese, constructorii au 
realizat noul obiectiv cu o lună 
si jumătate mai devreme fată 
de prevederile planului. Noua 
capacitate de producție este în
zestrată cu mașini și utilaje mo
derne, de înaltă tehnicitate, fabri
cate in țară. Materia primă nece
sară la producerea mobilei este asi
gurată de celelalte fabrici din ca
drul combinatului. La această dată, 
constructorii și montorii și-au con
centrat forțele pe șantierul Fabricii 
de panel, obiectiv care trebuie să 
intre in funcțiune pină la finele 
anului. (Gh. Baltă, corespondentul 
„Scînteii").

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea Congresului al 
XIII-lea al partidului, colectivul

LA CENTRALA INDUSTRIALĂ DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE CRAIOVA

Un sortiment bogat de produse 
oferite beneficiarilor

în modernele instalați! ale celor 
11 combinate — aproape toate înăl
țate în perioada cea mai înflori
toare a construcției socialiste din 
țara noastră, care a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului — 
din cadrul Centralei industriale de 
profil din Craiova se realizează in 
prezent întreaga producție a tării 
de îngrășăminte chimice pentru ce
rințele agriculturii noastre, precum 
și pentru export. Una din caracte
risticile definitorii ale îngrășămin
telor chimice românești o constituie 
eficacitatea. înalta lor calitate, ele 
fiind tot mai solicitate pe piața 
externă, inclusiv in țări cu o veche 
Si cunoscută tradiție in producerea 
de îngrășăminte chimice. Cum se 
explică această largă deschidere 
spre lume ?

— în primul rînd, prin Înnoirea 
și modernizarea produselor pe care 
le realizăm — ne spune inginera 
Maria Popescu, din cadrul serviciu
lui tehnic al centralei. In acest an. 
circa 40 la sută din producția- 
marfă a centralei noastre o repre
zintă produsele noi si moderniza
te. valoarea acestora depășind 7 
miliarde de lei. Prin materializarea 
programului privind introducerea 
progresului tehnic. în actualul cin
cinal au fost asimilate in producție 
85 de produse și tehnologii de înalt 
randament și de mare eficientă 
economică.

De la interlocutoarea noastră am 
aflat că la combinatele chimice din 
Craiova. Tîrgu ~ Mureș, Slobozia, 
Turnu Măgurele și Piatra Neamț 
s-au introdus în fabricație îngră
șăminte chimice lichide, care se 
aplică direct în sol sau sint adău
gate în apa de irigații. Față de 
alte tipuri de îngrășăminte, aces

Combinatul chimic Turnu Măgurele

zați de organele si organizațiile de 
partid, acționează cu înaltă res
ponsabilitate pentru a asigura des
fășurarea tuturor lucrărilor din 
campania actuală în flux continuu 
si la un înalt nivel calitativ.

Totodată. în telegrame se arată 
că. însuflețiți de indicațiile si sar
cinile puse in fata comuniștilor, a 
tuturor lucrătorilor ogoarelor de 
secretarul general al partidului, 
oamenii muncii din agricultura 
acestor județe se angajează să de
pună eforturi stăruitoare pentru 
realizarea însămintării griului, a 

naval și întreprinderea mecano- 
navală din Galati. întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești. întreprinderea 
de construcții de mașini din Re
șița și întreprinderea mecanică din 
Timișoara — puternice unităti ale 
industriei românești, care au coo
perat fructuos pentru construirea 
platformei.

De menționat că fată de plat
formele „Gloria" și „Orizont", a- 
flate acum în activitate în Marea 
Neagră, la această a treia platfor
mă românească de foraj marin 
constructorii au asimilat noi echi
pamente șl subansamble, renuntîn- 
du-se la importuri foarte costisi
toare. Este vorba în primul rînd de 
macaralele de bord de cite 50 t

Noi capacități de producție 
muncitoresc de la întreprinderea 
Laminorul de tablă Galați a pus 
în funcțiune o nouă și modernă in
stalație de electrozincare a table
lor. Noua capacitate produce sorti
mente de benzi zincate cu lățimi 
maxime de 350 mm și grosimi de 
la 0,25 la 2 mm necesare in indus
tria de autovehicule și in alte do
menii. Caracterul modern al teh
nologiei folosite de noua instalație 
rezidă în acoperirea reglabilă a 
tablelor cu strat protector de zinc. 
De aici rezultă importante econo
mii de zinc. (Dan Plăeșu, cores
pondentul „Scînteii"^.

O nouă fabrică de zahăr, cu o 
capacitate de prelucrare de 2 000 
tone sfeclă de zahăr în 24 de ore, 
a intrat zilele acestea in funcțiune 
la Năvodari. Aici se va prelucra a- 
nual întreaga cantitate de sfeclă 
de zahăr din județul Constanța. 
Noua fabrică este echipată in tota
litate cu mașini, utilaje și instalații 

tea sint ușor manevrabile, se apli
că uniform și la adîncimea dorită, 
pot fi combinate cu irigarea și 
fertilizarea. Ele pun la dispoziția 
plantelor toate elementele nutritive 
sub formă lichidă, iar microele- 
mentele pot fi adăugate în orice 
doză. Receptivi la cerințele unor 
parteneri externi, specialiștii Com
binatului chimic din Bacău au a- 
similat in producție noi tipuri de 
îngrășăminte chimice complexe, cu 
o concentrație de 18 la sută azot si 
46 la sută fosfor. în vederea creș
terii competitivității sortimentelor 
de îngrășăminte chimice pe piața 
externă, incepind din acest an s-a 
trecut la fabricarea azotatului de 
amoniu prin dozarea ionilor de 
sulfat sau fosfat în soluții de azo
tat, in vederea îmbunătățirii calită
ții ureei. prin introducerea pulberii 
acesteia in turnul de granulare. și 
tratarea granulelor cu formoli sau 
rășini speciale. La Combinatul chi
mic din Tirgu Mureș s-au asimilat 
noi sortimente de materiale foto- 
sensibile solicitate în diferite sec
toare ale economiei naționale'ffilme 
radiografioe industriale și medica
le. pentru cinematografie, tele
viziune și altele, produse care pînă 
acum se importau).

La Combinatul chimic din Craio
va, odată .cu creșterea producției 
de îngrășăminte chimice lichide, 
s-au asimilat anhidrida acetică pen
tru industria medicamentelor si 
catalizatori pentru sinteza metano
lului, urmînd ca pînă la sfîrsitul 
acestui an să înceapă și produc
ția acetatului de etil. produs foarte 
solicitat de economia națională. O 
atenție cu totul deosebită s-a acor
dat perfecționării tehnologiilor 

celorlalte culturi la timpul optim si 
în condițiile respectării riguroase a 
tehnologiilor si. normelor de densi
tate. punind baze trainice produc
țiilor sporite ale anului viitor, să-si 
concentreze mai mult eforturile 
pentru a stringe grabnic si fără 
pierderi recoltele de porumb, 
sfeclă de zahăr, legume si fructe, 
pentru a onora exemplar obligațiile 
la fondul centralizat al statului, 
întimpinind astfel, cu realizări deo
sebite. apropiatul forum al comu
niștilor — Congresul al XIII-lea al 
partidului.

forță fiecare, precum și de sis
temul hidraulic de ridicare a 
platformei — instalație deosebit 
de complexă, realizată în premieră, 
ceea ce probează încă o dată ca
pacitatea industriei noastre con
structoare de mașini, pregătirea 
•specialiștilor români în acest do
meniu de vîrf al economiei mon
diale.

în cinstea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, colectivul de 
sondori de la Marea Neagră se an
gajează ca. pină în ziua deschiderii 
marelui forum al comuniștilor, cea 
de-a 3-a platformă românească de 
foraj marin să fie amplasată pe 
locație si să înceapă forajul marin. 

(Agerpres) 

de fabricație românească, benefi
ciind de un înalt grad de automa
tizare a proceselor tehnologice, 
care permite obținerea unei înalte 
productivități a muncii. (George 
Mihăescu, corespondentul „Scân
teii").

In cadrul întreprinderii de tex
tile nețesute „NETEX" de pe plat
forma industrială a municipiului 
Bistrița au fost recepționate și puse 
in funcțiune șase noi linii agregat 
cu un înalt grad de automatizare, 
care vor spori producția unității cu 
aproape 11 milioane metri pâtrați 
țesături pe an. De asemenea, ele 
fac posibilă prelucrarea in unitatea 
bistrițeană a nu mai puțin de 3 400 
tone pe an materiale recuperabile 
și refolosibile, ceea ce asigură un 
înalt grad de rentabilitate, precum 
și o creștere substanțială a produc
tivității muncii. (Crîsan Gheor- 
ghe, corespondentul „Scînteii").

pentru producerea de catalizatori. 
Astfel, s-a obținut catalizatorul de 
conversie metan tip NC 2 S, care 
poate fi utilizat și în instalații mo
derne de amoniac ; catalizatorul 
pentru conversia oxidului de car
bon la temperatură înaltă cu con
ținut redus de sulf, prin obținerea 
căruia se reduce durata de desul- 
furare a catalizatorului cu 10 zile. 
Acest catalizator se produce, prin 
valorificarea spânului de fier. în 
loc de sulfat de fier, ca pină acum. 
El se obține din acest an prin- 
tr-o nouă tehnologie premiată și la 
Salonul național de invenții, pusă 
la punct de un colectiv de specia
liști, in frunte cu dr. ing. Șerban 
Ion Blejoiu. Printre tehnologiile 
noi, de mare randament, bazate pe 
cercetarea proprie a specialiștilor 
acestei centrale, se numără și cea 
folosită pentru fabricarea acidului 
fosforlc concentrat prin procedeul 
extracției cu solvenți, obținindu-se 
un produs de calitate superioară, 
care pină acum se importa.

In consens cu sarcinile cuprinse 
tn proiectul de Directive ale celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui. colectivele muncitorești din 
cele 11 combinate ale centralei ac
ționează cu sporită energie si răs
pundere pentru reducerea im
porturilor. Numai in răstimpul ce
lor 9 luni care au trecut din acest 
an. specialiștii din combinatele de 
îngrășăminte chimice au asimilat 78 
de produse destinate diferitelor 
ramuri ale economie! naționale, 
contribuind la reducerea efortului 
valutar al tării.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteîi* *

• Glissando: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16,30; 19,30, GLORIA (47 46 75) 
— 9; 12.30; 16; 19.
• Dreptate în lanțuri: CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.
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Cronica zilei
Ambasadorul R.P.D. Coreene la 

București. Zo lang Guk. a organi
zat. joi după-amiază. la sediul am
basadei. prezentarea filmului docu
mentar coreean despre vizita ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă România a tovarășului Klm 
Ir Sen. secretar genera] al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Au participat reprezentant! ai 
conducerii unor ministere, activiști 
de partid si de stat, ofițeri superiori, 
ziariști.

♦
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, la sala ..Dal
les" din Capitală s-a deschis, joi. 
expoziția ..Teatru] american azi". 
Reprezentații ale Teatrului actorilor 
din Louisville, proiecții de filme, fo
tografii. afișe, elemente de recuzi
tă si decor, reunite sub genericul 
acestei ample expoziții, oferă o ima
gine concludentă asupra artei sce
nice contemporane din S.U.A.. a 
trecutului teatrului si dezvoltării 
noii dramaturgii în această tară, ca 
o componentă definitorie a spiritua
lității americane.

în alocuțiunile rostite de Octavian 
Cotescu. rectorul Institutului de artă 
teatrală si cinematografică ..I. L. Ca- 
ragiale". David Funderburk, amba
sadorul Statelor Unite la București, 
si Charles Wick, directorul Agenției 
Statelor Unite pentru presă si cul
tură. s-a relevat contribuția unor a- 
semenea manifestări la dezvoltarea 
relațiilor culturale dintre cele două 
țări.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste. Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, oameni de artă si cultură, un 
numeros public.

Au fost de fată șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră membri ai Ambasadei Statelor 
Unite la București, precum si mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
Institutul da meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul s octopibrie, ora 20—6 oc
tombrie, ora 20. In. țară : Vremea va Ii 
caldă, cu cerul schimbător. Precipitații 
sub formă de ploaie, care vor avea șl 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, vor cădea în toate re
giunile, dar mal frecvent în cele din 
vestul și nordul țării. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
locale, cu viteze pînă la 60 kilometri 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, izolat mal 
coborite, iar cele maxime vor oscila 
intre 16 șl 26 de grade, mai ridicate in 
sud. Pe alocuri, în centrul și estul țării 
se va produce ceață. In București : 
Vremea va fi caldă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă 
între 13 șl 16 grade, maxima va oscila 
Intre 23 și 28 de grade.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Poveste diu Hollywood — 17; 
20; (sala „Ion Vasllescu"): Papa do
lar — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneu! Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Mircea Cristescu. 
Solist: Daniel Vels (R. S. Cehoslova
că). „Festival Schumann" — 19; (sala 
Studio); „Laureat! al concursurilor 
Internaționale". Ileana Horculescu — 
plan, Răzvan Allman — vioară —
17.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46); La
birintul — 19: (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44); O lume pe scenă — 19.
• Operă Română (13 18 57): Tricornul, 
Șeherezada — 18.
• Teatru! de operetă (14 80 11) S O 
noapte la Veneția —. 19.
• Teatrul Mic7 (14 70 81): Mitică Po
pescu — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Șoa
reci de apă — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Arma 
secretă a lui Arhimede — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Idtoata — 19.30: (sala Stu
dio) : Sentimente șl naftalină — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic.
(14 72 34): Serenadă tirzle — 19,36;
(clubul I.C.T.B.): Milionarul sărac
- 19.
• Teatru! satlrlc-muzlcal „C. Tttna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy!: Băiatul cu... 
sticleți — 19,30; (grădina Cărăbuș): 
Minispectacol de divertisment și film
— 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00); Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Albă ca zăpada șl cel șapte pitici — 
15; Nota zero la purtare — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): O 
fetiță caută un cintec — 10; Arvinte 
și Pepelea — 16; (sala „Ion Vasiles- 
cu"): Anotimpurile mînzulul — 16.
• Circul București (10 65 90): Vraja 
circului — 19.

35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice

dintre România și R. P. Chineză

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la «tablllrea rela
țiilor diplomatice dintre Republica Populară Chineză șl 
Republica Socialistă România, in numele Republicii Popu
lare Chineze, guvernului și poporului chinez și al meu 
personal, vă adresez dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, Republicii Socialiste România, guvernului șl po
porului român, cele mai calde felicitări.

Stabilirea relațiilor diplomatice dintre China șl România 
se înscrie ca un eveniment de mare Însemnătate in cro
nica dezvoltării prieteniei dintre popoarele noastre. în 
decursul celor 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice, cele două țări ale noastre, călăuzindy-se după 
principiile marxism-Ieninismului și internaționalismului 
proletar, manifestind fidelitate față de normele relațiilor 
internaționale, ale respectării reciproce a suveranității șt 
integrității teritoriale, neagresiunii reciproce, neameste
cului în treburile interne, egalității In drepturi, avanta
jului reciproc și coexistenței pașnice, au desfășurat o 
colaborare multilaterală amplă și rodnică în toate dome
niile de activitate. în ultimii ani, conducătorii de partid și 
de stat ai țărilor noastre au efectuat permanente schim- 
buri de ‘vizite, ceea ce a făcut ca relațiile noastre să 
devină tot mai strinse și apropiate. Relațiile de prietenie 
și colaborare chino-române au rezistat Încercărilor istoriei 
și au impulsionat puternic construcția socialismului din 
țările noastre și cauza menținerii păcii mondiale. Poporul 
chinez prețuiește in mod deosebit unitatea și prietenia 
cu poporul român și va depune in continuare eforturi sus
ținute pentru consolidarea și Întărirea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre noi.

Fie ca prietenia chinrf-românl să trăiască veșnic!
Fie ca Republica Socialistă România să Înflorească și 

să prospere î

Tovarășului LI XIANNIAN 
Președintele Republicii Populare Chineze

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a stabilirii rela
țiilor diplomatice dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză îmi este deosebit de plăcut 
ea, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum 
și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră și în
tregii conduceri de partid și de stat a R. P. Chineze un 
cordial salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări.

Expresie a năzuințelor și dorinței reciproce de conso
lidare a legăturilor tradiționale de colaborare și solida
ritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre forțele revoluționare și democratice 
din cele două țări, stabilirea relațiilor diplomatice, ime
diat după proclamarea Republicii Populare Chineze, a 
constituit un moment de însemnătate hotărîtoare în întă
rirea și dezvoltarea pe un plan superior a prieteniei și 
colaborării dintre țările, partidele și popoarele noastre.

Partidul si statul nostru dau o înaltă apreciere bunelor 
relații dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, care, intemeiate trainic pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, respectului neabătut al in
dependenței și suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării to
vărășești, au cunoscut — in decursul acestor 35 de ani — 
o evoluție continuu ascendentă, pe plan politic, economic, 
cultural, științific si in alte domenii, in interesul comun, al 
edificării socialismului în țările noastre, al luptei pentru 
progres social, independență, colaborare și pace în lume.

Doresc să subliniez, cu multă satisfacție, însemnătatea 
deosebită pe care au avut-o vizitele reciproce și întilnirilfe 
la cel mai înalt nivel — desfășurate atît la București cit 
și la Beijing — convorbirile purtate și înțelegerile conve
nite cu acest prilej, care au dat, de fiecare dată, noi și 
puternice impulsuri conlucrării rodnice, frățești dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. îmi face plăcere să 
subliniez, în acest context, însemnătatea deosebită a con
vorbirilor purtate împreună cu prilejul recentei vizite pe 
care ati făcut-o in România, care au pus încă o dată în 
evidență, prin concluziile la care am ajuns, dorința co
mună a țărilor și partidelor noastre de a întări colabo
rarea și conlucrarea, atît pe plan bilateral, cit și pe arena 
internațională, în lupta pentru soluționarea constructivă a 
marilor și complexelor probleme ce confruntă omenirea 
contemporană.

Folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată 
hotărirea neabătută a conducerii noastre de partid și de 
stat, a poporului român, de a acționa, în continuare, cu 
toată fermitatea, pentru ca raporturile de prietenie și 
colaborare româno-chineze să cunoască o dezvoltare tot 
mai largă, corespunzător intereselor de progres și bună
stare ale ambelor țări și popoare, cauzei generale a socia
lismului, a politicii de independență, colaborare și pace.

Vă adresez, dragă tovarășe Li Xiannian, dumneavoastră 
și celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat 
a Republicii Populare Chineze, cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire, de noi și tot mai mari succese în 
întreaga activitate, de progres și prosperitate pentru ma
rele popor chinez prieten.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Un eveniment memorabil in dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare româno - chineze

Se Împlinesc 35 de an! de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 

■■■ România si R. P. Chineză — eve- 
nințent politic de Însemnătate hotă- 
ritrjare pentru dezvoltare^ ranurtu.-'.’ 
rilor de prietenie și colaborare dintre 
țările si popoarele noastre. Decizia 
celor două țări a survenit îndată 
după proclamarea, la 1 octombrie 
1949. a Republicii Populare Chine
ze. România aflîndu-se printre pri
mele țări din lume care a stabilit 
legături diplomatice cu statul 
popular chinez. Si-au găsit astfel 
consacrare raporturile traditionale 
de prietenie si solidaritate dintre 
poporul român si ponorul chinez, 
dintre tortele lor înaintate, revolu
ționare. în lupta împotriva asupri
rii străine, nentru eliberare națio
nală si socială.

Prin stabilirea relațiilor diplo
matice între România si R.P. Chi
neză s-a deschis un capitol nou în 
raporturile dintre cele două țări, 
acest act marcind conținutul cali
tativ superior al legăturilor de co
laborare româno-chineze în mărea
ța opere de edificare a socialismu
lui. in lupta pentru pace. înțele
gere si conlucrare internațională.

în cele trei decenii si jumătate 
care au trecut de la memorabilul 
eveniment. în România si China au 
fost înfăptuite profunde transfor
mări revoluționare, s-au obtinut 
succese de însemnătate istorică In 
dezvoltarea forțelor de producție, 
a stiintei si culturii. In construirea 
socialismului. Aceste realizări de 
6eamă au constituit temelia mate
rială a dezvoltării continuu ascen
dente a colaborării multilaterale 
dintre cele două țări, in folosul re
ciproc. al cauzei socialismului si 
păcii.

Un factor stimulator al evoluției 
relațiilor româno-chineze l-a con
stituit așezarea, chiar de la început, 
a reporturilor dintre cele două 
țări Pe baza principiilor noi ale 
socialismului, ale deplinei egalități 
In drepturi, respectului indepen
dentei si suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc si Întrajutoră
rii tovărășești — principii care 
si-au dovedit din Plin caracterul 
fructuos, au asigurat legăturilor re
ciproce stabilitate si continuitate.

Retrospectiva celor trei decenii si 
jumătate oune in evidentă un 
bilanț rodnic, care a îmbogățit con
siderabil conținutul relațiilor ro
mâno-chineze. Un rol decisiv tn 
impulsionarea ansamblului colabo
rării româno-chineze revine rapor
turilor de prietenie. întemeiate Pe 
deplină încredere, ne stimă si res
pect reciproc, dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Comu
nist Chinez. Se cuvine evidențiată 
în acest sens contribuția de cea 
mai mare însemnătate oe care au 
adus-o întîlnirile si convorbirile ia 
nivelul cel mai înalt la amplifi
carea conlucrării dintre cele două 
partide, țări si popoare. în acest 
cadru, vizitele întreprinse In China, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co

a

Cu prilejul aniversării a 
35 de ani de la stabilirea 
relațiilor dinlomatice din
tre Republica Socialistă 
România si Republica 
Patrulară Chineză. între 
ministrul afacerilor ex
terne al României. Stefan 
Andrei, si ministrul aface
rilor externe al Chinei. Wu 
Xueqian, a avut loc un 
schimb de telegrame de 
felicitare.

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, iar in 
România de tovarășul Hu Yaobang, 
secretar general al C,C. al Partidu- 
dui-(:<m.mist Chinei, ca și vizita în
treprinsa recent în țara noastră dă 
tovarășul Li Xiannian, președintele 
Republicii Populare Chineze, re
zultatele deosebit de bogate ale 
convorbirilor avute cu acesta ori
le iuri au proiectat noi si ample 
perspective dezvoltării ansamblu
lui legăturilor de colaborare ro
mâno-chineze ne olan politic, eco
nomic. tehnico-stiintific. cultural 
si în alte domenii de activitate.

Cu satisfacție se poate aprecia 
că. Prin traducerea in viată a În
țelegerilor la nivel inalt. la împli
nirea a 35 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări, colaborarea româno-chi- 
neză cunoaște o dezvoltare puter
nică. multilaterală. In acest sens, 
în telegrama adresată de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU si de pri
mul ministru al guvernului român 
conducerii de partid si de stat a 
R. P. Chineze, cu prilejul celei de-a 
35-a aniversări a instaurării pu
terii populare în tara prietenă se 
arată : „Cu deosebită satisfacție 
constatăm că relațiile de prietenie, 
solidaritate si colaborare rodnică 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre cunosc o dezvoltare conti
nuă in toate domeniile de interes 
comun. Dorim să reafirmăm, si cu 
acest prilej, convingerea fermă că, 
acționind împreună. în strinsă con
lucrare. in spiritul înțelegerilor 
convenite Ia cel mai inalt nivel, 
relațiile dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară Chineză 
vor cunoaște o nouă si puternică 
dezvoltare, spre binele si în inte
resul popoarelor român si chinez, 
al cauzei generale a socialismului, 
Independentei, progresului. Păcii 
și cooperării tn întreaga lume". în 
același spirit. în telegrama adresa
tă de tovarășul HU YAOBANG si 
LI XIANNIAN. de președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a Republicii Populare Chineze 
Si de premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, conducerii de 
partid si de stat a tării noastre, cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a actului istoric de la 23 August 
1944. se spune : „Cele două partide 
si ponoare ale noastre. China si 
România au devenit tovarăși de 
luptă apropiat! in bătălia revolu
ționară comună si in onera de con
struire a socialismului. fiind 
prieteni care au trecut prin încer
cări si viitori de tot felul si care 
s-au ajutat in momente grele. 
Istoria a demonstrat că prietenia 
chino-română. întemeiată ne ba
zele marxism-leninismuiu! si in
ternaționalismului proletar, are o 
vitalitate puternică. Partidul Co
munist Chinez, guvernul si poporul 
chinez manifestă hotărirea fermă 
de a depune eforturi susținute 
pentru întărirea si dezvoltare» 
continuă a acestei mari prietenii".

în același spirit, telegramele din

LI XIANNIAN
Președintele

Republicii Populare Chineza

★ ★

TELEGRAME
în telegramele respectiv» 

se exprimă satisfacția față 
de evoluția de pină acum 
a raporturilor frățești din
tre cele două partide, țări 
și popoare, precum și do
rința comună de dezvoltare 
șt amplificare continuă a 
colaborării româno-chine
ze, atit pe plan bilateral, 
cit și in viața interna
țională.

tre președinții celor două ț&ri cu 
prilejul împlinirii a 35 de ani de 
la stabilirea relațiilor diplomatic»
— telegrame ce se publică mai sus
— țelevă încă o dată trăinicia șl 
rodnicia prieteniei româno-chineze.

Relațiile româno-chineze au ca 
puternică temelie materială colabo
rarea in domeniul economic, care 
se dezvoltă cu succes. în spiritul 
prevederilor Acordului de colabo
rare economică si tehnică ne ter
men lung. Încheiat între cele două 
țări, se extind atît schimburile co
merciale. cit si cooperarea în pro
ducția de bunuri materiale. Recent, 
noi înțelegeri au fost realizate Pri
vind dezvoltarea colaborării si coo
perării economice în importante 
ramuri ale industriei. Asa cum s-a 
arătat în cadrul numeroaselor în- 
tilnirl româno-chineze. potențialul 
economic în continuă creștere al 
celor două țări, programele de 
dezvoltare economlco-socialâ ale 
României si Chinei oferă premise 
tot mai favorabile extinderii si di
versificării colaborării in domenii 
de cea mai mare însemnătate. Toc
mai în acest scop s-a hotărît să se 
intensifice negocierile dintre mi
nisterele de resort ale celor două 
țări. în vederea realizării unor în
țelegeri care să asigure valorifica
rea deplină a posibilităților oferite 
de economiile in plină dezvoltare 
ale României si Chinei.

Cu bune rezultate se dezvoltă 
colaborarea științifică în domenii 
de virf. de natură să sporească 
aportul reciproc la solutionarea 
unor probleme ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale. la progresul celor 
două țări. De asemenea, au cunos
cut o puternică dezvoltare legătu
rile culturale. S-au extins. în ace
lași timp, vizitele reciproce de de
legații Pe linie de partid si de stat, 
a organizațiilor de masă si obștești, 
schimbul de experiență în diverse 
domenii ale construcției socialiste
— toate acestea contribuind la mai 
buna cunoaștere reciprocă a reali
zărilor si preocupărilor celor două 
popoare, la întărirea prieteniei si 
colaborării dintre ele.

Pe olan internațional. România 
si China conlucrează activ în lupta 
pentru soluționarea unor probleme 
majore ale lumii contemporane, 
militînd pentru încetarea cursei 
Înarmărilor si trecerea la măsuri 
de dezarmare. In primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru elimi
narea politicii de forță si de ame
nințare cu forța si solutionarea De 
cale politică, prin tratative a dife
rendelor. pentru afirmarea noilor 
principii de relații interstatale, 
pentru triumful politicii de destin
dere. independentă, pace si colabo
rare în lume.Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a stabilirii relațiilor diploma
tice dintre România si R. P. Chi
neză. poporul român adresează cele 
mai calde felicitări ponorului chi
nez prieten si lsi exprimă convin
gerea că legăturile de prietenie sl 
colaborare multilaterală româno- 
chineze se vor dezvolta si mat mult 
ne cele mai diverse Planuri. în in
teresul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului, progresului si păcii 
In lume.

cinema
(213186) — •; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Surorile: GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dosarul albastru: LUMINA (14 74 16) 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• O fată și un băiat: TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Degețica — 9; 11; 13; 17. Ca-n fil
me — 15; 19: DOINA (18 35 38).
• Emisia continuă: LIRA (317171) — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Titanic vals: BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.

• Haiducii: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Acțiunea „ Autobuzul-: FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17.30; 19,30.
• Imposibila iubire: VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 18,30.
• Astă seară, dansăm în familie: 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Un petic de cer: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
• Marea evadare: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19, la grădină — 18,45.
• Lovind o pasăre de pradă: STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30: 15; 17; 19.
• Undeva, clndva: SCALA (11 03 72)

— 9; 11; 13,30; 15,45; 1?; 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Seherezada: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
•Jazz *20:  CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Campionul: VICTORIA (16 28 79) —
o • îs• 10
• tini ’sare țandăra: UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.

• I se spunea „Buldozerul": FES
TIVAL (15 63 64) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 19.
• Locotenent Cristina : PACEA
(60 30 85) — 13,30; 17,30: 19,30.
• împușcături sub spinzurătoare: 
FEROVIAR (30 51 40) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,43; 20.
• Lovitură fulgerătoare: COTRO- 
CENI (49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
• După multi ani : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17,15; 19,30.

• Cactus Jack: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; Planche — 15,45;
18; 20.
• Gemeni! ta vacantă: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Polițist «au delincvent: FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Yankeii: VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 
16; 19.
• Superman: AURORA (35 04 66) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19,30, la grădi
nă — 19.
• Domnișoara Noorie: COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45.

• Afacerea Plgot: TOMIS (31«3 M)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 16; 30,15, la 
grădină — 10.
• Abba : GRADINA ARTA (31 31 86)
— 18.
• Camionul de cursă lungă: GRĂDI
NA FEROVIAR (50 51 40) — 19.
• Cineva ca tine: GRĂDINA GLO
RIA (47 46 75) — 19.
• Roiul: GRADINA LIRA (31 TI TI) 
— 18,30.
• Căpitanul răzbunării i GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Cobra se Întoarce i GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.



Schimb de mesaje 
mire președintele Nicnlae Ceausescu 

si președintele Mohamed Hosni Mubarak
CAIRO 4 (Agerpres). — Din par- 

tea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceausescu, ap fost transmise pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, și doam
nei Suzanne Mubarak un cald salut, 
urări de sănătate și fericire perso
nală. iar ponorului egiptean prieten 
urări de bunăstare și pace.

Mulțumind. președintele Hosni 
Mubarak a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu. din partea sa 
și a. doamnei Suzanne Mubarak, 
cele mai sincere urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperita

te si progres poporului prieten al 
României.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către șeful 
statului egiptean a tovarășului 
Gheorghe Pană, primarul general al 
Capitalei, aflat in vizită în R. A. 
Egipt.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate legăturile de prietenie si co
operare strînsă statornicite între 
cele două tari și popoare, precum și 
importanta hotăritoare pe care o au 
înțelegerile convenite la cel mai 
înalt nivel pentru dezvoltarea și di
versificarea relațiilor româno-egip- 
tene.

VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR:
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i erate de femei, organizațiilor pen-
* tru pace, reprezentante ale opiniei
• publice.J Purtînd pancarte pe care erau 
l înscrise lozincile „Mamele și copiii
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Să triumfe rațiunea,
să prevaleze interesele păcii!

SPANIA: Majoritatea populației
ieșirii din N.A.T.O.

MADRID. — Sondajele de opinie 
realizate in Spania în ultima peri
oadă indică existenta unei majori
tăți populare favorabile ieșirii tă
rii din N.A.T.O. în legătură cu a- 
ceasta. primul ministru. Felipe

favorabilă

Gonzalez, a declarat, intr-un in
terviu radiodifuzat, că guvernul 
spaniol va respecta rezultatul re
ferendumului ce urmează să fie 
organizat în legătură cu aparte
nența tării la N.A.T.O.

JAPONIA : 0 mare demonstrație a femeilor la Osaka
TOKIO. — La Osaka, important 

centru industrial al Japoniei, a 
avut loc o mare demonstrație a fe
meilor pentru pace. Au luat parte 
activiste ale. organizațiilor demo-
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Inu au nevoie de arme nucleare !“, .■ 
„Nu rachetelor nucleare «Toma- 1 
hawk» în Japonia !“ — demonstran- 1 
tele au luat parte la un miting, în j 
cursul căruia au cerut guvernului ' 
să respecte cele trei principii nenu
cleare. înscrise în Constituția ni
ponă : de a nu produce, a nu achi
ziționa și a nu introduce arme 
cleare pe teritoriul Japoniei.

S.U.fl.: Săptămînă de protest împotriva 
pericolului de război

SAN FRANCISCO. — La filiala 
din Berkeley a Universității statu
lui american California a fost or
ganizat un miting pentru pace, îm
potriva războiului, la care partici- 
panții au cerut încetarea imediată 
a cursei înarmărilor. Acțiunea a

nu-

marcat începutul unei săptămîni 
protest împotriva pericolului 
război, în cursul căreia vor 
loc întîlniri, seminarii și vor fi vi
zionate filme cu tematică antirăz
boinică.

de 
de 
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Manifestație pacifistă la Copenhaga

Danemarca, acțiunile împotriva cursei înarmărilor, pentru pace și dez-Un ....
. armare au cunoscut în ultima vreme o intensificare deosebită, in fotografie: 
* o secvență de la o amplă demonstrație desfășurată la Copenhaga, îm- 

potriva escaladării înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare
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LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

Dezarmarea și atenuarea încordării internaționale
-teme prioritare ale dezbaterilor de politică generală

NAȚIUNILE UNITE 4. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
Stăvilirea cursei înarmărilor și realizarea unor pași concreți pe calea 
dezarmării, in special a dezarmării nucleare, rezolvarea conflictelor și 
diferendelor existente in lume prin mijloace pașnice, eliminarea sub
dezvoltării și a decalajelor economice, dezvoltarea largă a cooperării 
interstatale pe baza normelor dreptului internațional — sint principalele 
exigențe formulate de șefii de delegații ai țărilor membre ale O.N.U. in 
cadrul dezbaterilor generale Care au loc in aceste zile în plenara Adu
nării Generale a Națiunilor Unite, Concomitent, majoritatea covirșitoare 
a vorbitorilor dau expresie îngrijorării și preocupării crescinde a guver
nelor și popoarelor lor in legătură cu deteriorarea climatului politic 
internațional și încordarea fără precedent din viața mondială, cerind să 
se depună eforturi perseverente și intr-un spirit de urgență pentru 
întronarea unui curs nou, democratic, in relațiile interstatale, a unei 
politici binefăcătoare pentru toate popoarele, de destindere, cooperare, 
dezarmare și pace.

Lipsa de progrese în sfera negocie
rilor de dezarmare și impasul dia
logului Nord-Sud pentru instaurarea 
noii ordini economice internaționale 
au fost menționate de ministrul de 
externe al Republicii Sierra Leone, 
Hasan Canu, printre principalele 
cauze ale tensiunii acumulate în 
viața internațională. EI a insistat în 
mod deosebit asupra necesității de 
a se întreprinde de urgență mă
suri care să conducă la atenuarea 
decalajelor economice și eliminarea 
subdezvoltării, la rezolvarea dificul
tăților cu care sint confruntate ță
rile în curs de ^dezvoltare din Africa 
și de pe alte continente.

Vorbitorul a apreciat că, pentru 
remedierea actualei situații, care 
afectează foarte serios eforturile de 
progres economic și social ale țărilor 
rămase in urmă din punct de ve-s 
dere economic, este nevoie pre
santă de asemenea măsuri cum 
șînt sporirea asistentei internaționale 
în favoarea țărilor sărace, rezolvarea 
corespunzătoare a problemei datorii
lor externe ale acestor state, redu
cerea ratei dobînzilor la împrumu
turi, crearea condițiilor pentru acce
sul larg al produselor țărilor în curs 
de dezvoltare pe piețele statelor in
dustrializate și asigurarea unui flux 
de credite și investiții care să per
mită țărilor sărace să-și realizeze 
programele lor proprii de dezvoltare 
economică. El a apreciat că se im
pune neîntîrziat reluarea negocieri
lor dintre principalele puteri nu
cleare pentru reducerea arsenalelor 
nucleare și o intensificare generală 
a eforturilor în favoarea dezarmării.

Ministrul afacerilor externe al 
Thailandei, Siddhi Savetsila, s-a re
ferit, de asemenea, la pericolele pe 
care le prezintă pentru întreaga 
omenire accelerarea cursei înarmă
rilor nucleare, conflictele deschise 
sau latente din diferite regiuni ale 
planetei și agravarea an de an a pro
blemelor subdezvoltării, apreciind 
că aceste chestiuni trebuie să se afle 
în centrul preocupărilor O.N.U., in
clusiv la actuala sesiune a Adunării 
Generale. El a arătat că focarele de 
tensiune din Asia, Africa și America 
Latină trebuie soluționate pe cale 
politică, folosindu-se în acest scop 
posibilitățile de mediere și negocieri 
oferite de O.N.U.

Evidențiind marile pericole create 
de escaladarea cursei înarmărilor, 
vorbitorul a menționat că dezar

marea a devenit mai necesară și mai 
imperativă decit oricind. Printre 
măsurile . de dezarmare prioritare, 
ministrul thailandez a menționat 
preintimpinarea pericolului de război 
nuclear, înghețarea și reducerea ar
senalelor nucleare, acordarea unor 
garanții de securitate adecvate pen
tru statele neposesoare de arme nu
cleare, crearea de zone denucleari- 
zate în diferite părți ale globului, in
clusiv in sud-estul asiatic.

Situația mondială nu poate fi mai 
alarmantă si mai periculoasă decit 
este azi. la numai un an de la prece
denta sesiune a Adunării Generale, 
cînd foarte multe voci s-au ridicat 
în favoarea unei politici de destin
dere în viata internațională, a de
clarat. în discursul său. ministrul 
de externe al Cubei. Isidoro Mal- 
mierca Peoli. El a apreciat că la 
baza stării de tensiune existente în 
viata internațională . se află politica 
de recurgere la forță si agresiuni, 
intensificarea cursei înarmărilor, 
nesocotirea principiului reglementă
rii pașnice.a diferendelor si existen
ta unui mare număr de conflicte 
regionale.

Vorbitorul a prezentat poziția Cu
bei în legătură cu situația din Ame
rica Centrală. mentionînd că tara 
sa se pronunță pentru o pace justă 
si durabilă in regiune, bazată ne 
respectarea drepturilor si demnității 
fiecărui ponor, care să asigure un 
climat de securitate, stabilitate, res
pect reciproc si cooperare, astfel 
încât toate națiunile din zonă să-si 
poată construi în liniște propriul 
lor viitor.

Ministrul cubanez s-a referit apoi 
Ia necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice Internationale, 
juste si echitabile. El a precizat că 
se impune de urgentă ca statele 
dezvoltate să accente propunerile 
concrete si constructive prezentate 
de ..Grupul celor 77“ și de mișca
rea de nealiniere In direcția relan^ 
sării negocierilor globale în pro
blemele economice internaționale 
avînd drept obiectiv edificarea noii 
ordini economice, rezolvarea grave
lor probleme ale datoriei externe a 
țărilor in curs de. dezvoltare si a 
celorlalte dificultăți cu care sînt 
confruntate statele sărace ale lumii.

Ministrul de externe al R.P, Un
gare. Peter Varkonyi, a apreciat in 
cuvintul său că sporirea încordării

din viata politică internațională, ac
celerarea continuă a cursei înarmări
lor. tendința tot mai accentuată de a 
se recurge la forță împotriva unor 
state suverane constituie o cauză le
gitimă de îngrijorare pentru popoare
le de pe întregul glob.

Vorbitorul a relevat primejdia fără 
seamăn generată de comp’etiția mi
litară actuală, declarind că ..elimi
narea pericolului de război nuclear 
si stăvilirea cursei înarmărilor sînt 
cele mai urgente sarcini ale politicii 
internaționale în etapa actuală". 
După ce a evidențiat prioritatea de 
care trebuie să se bucure măsurile 
vizînd înfăptuirea dezarmării nu
cleare. ministrul de externe ungar a 
spus : întărirea garanțiilor de secu
ritate pentru statele neposesoare de 
arme nucleare constituie o sarcină 
de permanentă importantă. De ase
menea. instituirea de zone denuclea- 
rizate în Europa, si în alte părți ale 
lumii este necesară si oportună. 
Totodată, vorbitorul s-a referit la 
necesitatea unor măsuri de dezar
mare în Europa, la imperativul în
tăririi securității si dezvoltării coope
rării pe continent. în încheiere, el a 
scos în relief că este necesar să se 
acționeze pentru întărirea rolului 
Națiunilor 1 Unite în viata internațio
nală. în special in reglementarea po
litică a diferendelor si conflictelor 
internaționale si’ în întărirea respec
tului tuturor statelor fată de 
Piile de drept înscrise în 
O.N.U.

Primul ministru interimar 
nistrul de externe al Israelului. 
Yitzhak Shamir, a apreciat că sesiu
nea în curs a Adunării Generale, si 
în general activitatea O.N.U.. trebuie 
să tină seama de învățămintele tra
gice ale trecutului. în special ale ce
lui de-al doilea război mondial, si 
..să reînnoiască eforturile si acțiuni
le comunității internaționale pentru 
o lume mai bună". Vorbitorul a con
sacrat cea mai mare parte a dis
cursului său prezentării poziției gu
vernului 
mele din

Shamir 
nea, la

princi- 
Carta

si mi-

proble-israelian ’ fată de 
Orientul Mijlociu, 

s-a referit, de 
necesitatea opririi 

înarmărilor, si in mod 
înarmărilor nucleare. 
Sînt necesare progrese 
dezarmării dacă dorim să eliminăm 
amenințarea nucleară.

Ministrul relațiilor externe al Bo- 
liviei, Gustavo Fernandez Saavedra, 
a elogiat eforturile îndreptate în 
direcția reglementării ne cale paș
nică. prin . tratative, a crizei din 
America Centrală. întreprinse de 
grupul de la Contadora (Columbia, 
Mexic. Panama și Venezuela), care 
..constituie o dovadă a capacității si 
voinței țărilor latino-americane de a 
găsi soluții 
lor. fără 
afară".

Vorbitorul 
efectele grave ne care le are asupra 
situației economice a tării sale 
creșterea datoriei externe, ca urmare 
a dobînzilor exagerate practicate 
olan international.

aseme- 
cursel 

deosebit a 
declarând : 
in direcția

imediate Ia problemele 
nici o intervenție din

s-a referit, totodată, la

pe

BEIJING

Manifestare consacrată aniversarii stabilirii relațiilor 
diplomatice dintre România și R. P. Chineză

BEIJING 4 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
Wu Xueqian. a oferit, joi. la Beijing 
o recepție cu prilejul aniversării a 
35 de ani de la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre România si 
R. P. Chineză. In toasturile rostite 
de către ministrul Wu Xueqian și 
Angelo Miculescu. ambasadorul 
României la Beijing, a fost evocată 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
strînsă colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, relații 
care s-au consolidat și diversificat 
continuu.

Vorbitorii au subliniat rolul decisiv 
pe care dialogul la cel mai înalt ni
vel. înțelegerile convenite cu aceste 
prilejuri îl au în impulsionarea ne
contenită. atît a colaborării româno- 
chineze in toate domeniile, cît și a

conlucrării fructuoase pe plan inter
național.

A fost exprimată, totodată, dorința 
cîmună de a se depune noi eforturi 
pentru dezvoltarea în continuare, pe 
multiple planuri, a prieteniei si 
colaborării româno-chineze.

La recepție, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de caldă, 
prietenească, au participat Qian 
Qichen, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Li Shuzheng. adjunct 
al șefului Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P.C.C.. adjunct! ai 
șefului Direcției generale politice a 
armatei, ai ministrului comerțului 
exterior si relațiilor economice, alti 
reprezentanți ai M.A.E.. ziariști.

Au fost, de asemenea, prezent! 
membri ai ambasadei române la 
Beijing.

Eșec în negocierile privind aderarea 
Spaniei și Portugaliei la Piața comună
LUXEMBURG 4 (Agerpres). — 

Reuniunea de două zile a miniștrilor 
de externe ai țărilor Pieței comune 
s-a încheiat cu „un grav eșec în pro
cesul de negociere a aderării Spaniei 
și Portugaliei la C.E.E.", notează din 
Luxemburg agenția France Presse. 
Deși la recepta reuniune cu caracter 
de informare de la Dublin miniștrii 
de externe ai „celor zece" iși fixa
seră ca dată limită 3 octombrie, ei 
nu au reușit să elaboreze o platfor

mă globală pe care să o prezinte în 
cursul negocierilor celor două țări 
candidate. Asupra principalelor pro
bleme agricole, ale pescuitului și a- 
facerilor sociale, punctele de vedere 
ale participanților au rămas diver
gente.

Problemele esențiale rămase în 
suspensie vor trebui examinate din 
nou la viitorul Consiliu ministerial 
al C.E.E., programat să se desfășoare’ 
la Luxemburg): la 22—23 octombrie.

------------------------------------- (w -1U7'U1A/T1TL’4 PtHJȚICAj
După reuniunea anuală a Con

federației sindicatelor britanice 
(T.U.C.) — care a deschis „sezonul 
congreselor" — au' urmat, tot in 
septembrie, conferințele partidelor 
social-democrat și liberal. în curs 
de desfășurare, de la 1 octombrie, 
este forumul partidului laburist, 
iar pentru zilele de 9—12 octom
brie a fost programată conferința 
partidului conservator, aflat in pre
zent la putere. în acest fel. prin
cipalele partide reprezentate in 
Camera Comunelor, ca și marea 
centrală sindicală, care numără 
peste 10 milioane de membri, și-au 
spus cuvintul in legătură cu prin
cipalele probleme ale politicii in
terne și externe ale Marii Britanii, 
oferind — fiecare de pe pozițiile 
sale — soluțiile pe care Ie consi
deră corespunzătoare pentru etapa 
următoare.

1976—1981 a bătut pasul pe loc, 
cunoscînd doar o creștere anuală 
de circa 0,4 la sută, în ultimii doi 
ani majorarea a fost de 1.8—2,3 la 
sută. Pe această bază a avut loc 
și o anumită majorare a nivelului 
de trai, după scăderile de 1—2 la 
sută din perioada 1979—1982.

Este, de asemenea, reliefată 
ampla acțiune a guvernului conser
vator vizînd reconversiunea și mo
dernizarea’ unor importante ramuri 
ale industriei, acțiune care soli
cită, mijloace uriașe. Acestea sînt 
obținute, în parte, din fondu-

sporit cu aproape 100 000, ridicind 
totalul șomerilor la 3,2 milioane, 
ceea ce reprezintă cam 13 la sută 
din întreaga forță de muncă ac
tivă. Ce a determinat o asemenea 
stare de lucruri o arată ziarul 
„Daily Mirror", care constată că, 
în ultimii cinci ani, în industria 
britanică s-au desființat 1 253 000 
locuri de muncă, din care numai 
un mic număr a putut fi absorbit 
de alte sectoare de activitate. Din- 
'tre regiuhile Marii Britanii, cele 
mai afectate de șomaj sînt Irlanda 
de Nord — 21 la sută din forța de

Judecind după dezbaterile reu
niunilor de la Brighton (T.U.C.), 
Buxton (social-democrați), Bour
nemouth (liberali) și Blackpool (la
buriști), precum și după luările de 
poziție inserate in presa de ten
dință conservatoare pe marginea 
documentelor pregătite pentru con
venția anuală a partidului de gu- 
vernămînt, în acest „sezon al con
greselor", care prefațează reluarea 
activității parlamentare, o atenție 
deosebită a fost și este acordată 
problemelor politicii Interne. Și, pe 
primul plan, au fost plasate evolu
ția situației economice și a șoma
jului, precum și frămîntările so
ciale, în rindul cărora greva mi
nerilor continuă să aibă ample și 
serioase repercusiuni.

în ceea ce privește evoluția vie
ții economice, presa de orientare 
conservatoare evidențiază princi
palele rezultate obținute în ultimul 
an — o serie de ziare fac referiri 
la to ti cei peste cinci ani de cind 
partidul conservator se află la pu
tere — care vor fi prezentate la 
conferința anuală a partidului, ce 
va avea loc săptămînă viitoare. Prin
tre aceste rezultate un loc central 
îl ocupă începutul de redresare 
înregistrat după ani îndelungați de 
criză economică. în 1983 și prima 
jumătate a anului 1984 — arată 
ziarul ..Daily Express" — s-a obți
nut o creștere a producției de 2 
și chiar 3 la sută. Cit privește 
produsul național brut, care între

Plenara C. C. al P.
PRAG A 4 (Agerpres). — La Praga 

s-au desfășurat lucrările unei plena
re a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia care 
a dezbătut sarcinile actuale și per
spectivele dezvoltării agriculturii și 
a altor ramuri care asigură produc
ția de alimente.

A fost adoptată o hotărîre în le-

!. din Cehoslovacia
gătură cu problemele analizate, 

în încheierea lucrărilor plenarei a 
rostit o cuvîntare Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

Zdenek Horeni, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a fost ales 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C.C.

Cuvintarea tovarășului Wojciech Jaruzelski
cu prilejul deschiderii noului 

în R.P.
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Cu 

prilejul Începerii noului an de în- 
vățămint de partid în Polonia. Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
s-a întîlnit cu un grup de profesori 
si lectori din sistemul acestei forme 
de învătămînt — transmite agenția 
P.A.P.

în cuvintarea rostită cu acest pri
lej. el a relevat că învătămîntul de 
partid reprezintă o direcție impor
tantă în activitatea P.M.U.P. și, pen
tru ca deciziile să fie juste din punct 
de vedere politic, economic, social si 
moral, sînt necesare cunoștințe te
meinice. convingere ideologică. Do
rința de a sluji cauza socialismului 
— a spus el — trebuie să se înteme
ieze ne pregătirea teoretică, pe cu
noașterea și înțelegerea sarcinilor 
trasate de Partid, a scopurilor, sen
sului. condiționării si interdependen-

an de învâțămînt de partid 
Polonă
tei acestora. învătămîntul de partid 
— a subliniat vorbitorul — trebuie 
să-i înarmeze pe tovarășii noștri, co
respunzător funcțiilor pe care le de
țin. sarcinilor ce le revin, cu ceea ce 
este necesar pentru ca deciziile de 
fiecare zi să fie bine chibzuite, pen
tru a modela conștiința oamenilor, 
în special a tineretului. în spiritul 
ideilor socialiste. Eficienta învăță- 
mîntului de partid trebuie măsurată 
tocmai prin contribuția sa la înde
plinirea acestor sarcini; el trebuie 
ridicat la nivelul reclamat de etapa 
actuală de întărire a partidului.

Subliniind că una din sarcinile 
principale ale partidului a fost din- 
totdeauna respectul fată de istoria 
poporului, mîndria pentru cele mai 
luminoase pagini patriotice si pro
gresiste. vorbitorul a arătat că învă
tămîntul de partid trebuie să evi
dențieze mai pregnant realizările so
cialismului.

Eforturi pentru soluționarea pașnică a diferendelor 
din America Centrală

In perspectiva 
noilor convorbiri 

în problema cipriotă
NICOSIA 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, a prezidat, la Nicosia, o reuniu
ne comună a conducătorilor și repre
zentanților principalelor formațiuni 
politice din țară, în perspectiva celei 
de-a doua runde de convorbiri pe 
care le va avea la New York, in a 
doua jumătate a lunii octombrie, cu 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, în legătură cu mo
dalitățile de soluționare pe calea tra
tativelor a problemei cipriote.

NEW YORK 4 (Agerpres). — Mi
niștrii relațiilor externe ai țărilor 
membre ale Grupului de la Conta- 

’ dora — Columbia, Mexic, Panama și 
Venezuela — au remis președintelui 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
proiectul „Actului de pace și coope
rare” in America. Centrală. Docu
mentul este rezultatul eforturilor în
treprinse do cele patru țări latino- 
americane pentru instaurarea unui 
climat de pâce și securitate în re
giune, exclusiv pe cale politică.

Ministrul columbian al relațiilor 
externe, Augusto Ramirez Ocampo, 
vorbind in numele grupului, a sub
liniat că proiectul conține modali
tăți concrete vizînd edificarea păcii 
în America Centrală, între care re
tragerea consilierilor militari străini 
din regiune, dezarmarea și introdu
cerea unui control asupra activită*  
ților militare în zonă.

TOKIO 4 (Agerpres). — Japonia 
sprijină inițiativele „Grupului de la 
Contadora", destinate soluționării 
pe cale politică a stărilor conflic- 
tuale din America Centrală — a de
clarat ministrul de externe nipon. 
Shintaro Abe. După cum informează 
agenția Kyodo, la o conferință de 
presă ținută la Tokio, după ce a 
participat la lucrările actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
și a conferit, la Ciudad de Mexico, 
cu oficialitățile mexicane, Shintaro 
Abe a apreciat că aplicarea măsuri
lor cuprinse în planul de pace al 
grupului menționat (din care fac 
parte Columbia, Mexic, Panama ți 
Venezuela) ar contribui într-o mă
sură însemnată la înlăturarea încor
dării în regiune, la instaurarea unui 
climat de pace și cooperare con
structivă între țările zonei.

Rata înaltă a dobînzilor — principală piedică 
în calea redresării economiei mondiale

Ecouri după recenta reuniune a F.M.I. și B.I.R.D.

dește ale dezvoltării în lunile iulie 
și august, cit și o oarecare creș
tere a inflației, ca și dramatica 
scădere a valorii lirei sterline față 
de dolar.

în același timp însă, la Londra 
se apreciază că un rol negativ 
pentru. economia britanică, la fel 
ca și pentru alte țări vest-euro- 
pepe, îl joacă dobînzile ridicate 
practicate de S.U.A. „Peste 200 
miliarde dolari au trecut in anul 
1983 din Europa occidentală in 
Statele Unite ca urmare a diferen
țelor intre ratele dobinzilor" —

„SEZONUL CONGRESELOR" 1N MAREA BRITANIE 
în centrul dezbaterilor — criza economica 

și problema rachetelor

rile realizate prin exploatarea pe
trolului și gazelor din Marea Nor
dului (din 1981 Marea Britanie a 
depășit producția de 100 milioane 
tone petrol, devenind unul din 
exportatorii de „aur negru"). Prin 
„insuflarea" unor investiții sub
stanțiale (3,6 miliarde de lire ster
line în 1983) s-a ajuns la realizarea 
unor mutații însemnate în indus
tria constructoare de mașini, elec
tronică și electrotehnică, chimică, 
farmaceutică etc., ceea ce a avut 
ca rezultat direct o creștere în
semnată a productivității muncii 
și. ca urmare, întărirea capacității 
industriei britanice de a concura 
pe piețele vest-europene, ale 
S.U.A. și Japoniei.

Nu aceleași rezultate pozitive 
s-au obținut insă și în domeniul 
social. Chiar și un ziar de tendin
ță conservatoare ca „Daily Tele
graph" este nevoit să recunoască 
faptul că „redresarea economică, 
nu este încă in măsură să producă 
suficiente locuri de muncă, astfel 
incit șomajul să înceteze să creas
că". într-adevăr, potrivit cifrelor 
oficiale, în ultimele trei luni nu
mărul celor rămași fără lucru a

muncă, nordul Angliei — 17,9 la 
sută, Țara Galilor — 15,6 la sută, 
Scoția — 14,9 la sută. Chiar și re
giuni industriale ca Midland, 
Yorkshire și Humberside au un 
procent de șomaj ridicat — de 
circa 15 la sută.

Tocmai existența unui mare nu
măr de șomeri a exacerbat greva 
declanșată în urmă cu aproape 
șapte luni în cîteva bazine miniere 
din țară, în semn de protest împo
triva planurilor de concediere a 
20 000 de mineri. „Apărarea drep
tului la muncă a căpătat în zilele 
noastre o importanță deosebită, 
deoarece cei care rămân fără lucru 
iși pierd aproape orice șansă de a 
se angaja in condițiile actuale ale 
șomajului" — a declarat un dele
gat la conferința anuală a T.U.C.

Așa cum se subliniază în luările 
de poziție din presa londoneză, 
cauzele fenomenelor contradictorii 
din economie sînt multiple, pe pri
mul plan situindu-se consecințele 
crizei economice mondiale, de care 
Marea Britanie, ca și alte țări oc
cidentale industrializate, încă n-a 
reușit să se desprindă cu totul, do
vadă fiind atît rezultatele mai mo-

scrie „Daily Mail" — care arată că 
„Marea Britanie și celelalte țări 
ale Pieței comune sint lipsite in 
acest fel de importante capitaluri 
necesare refacerii economiei". Și 
ziarul adaugă : „Capitalul vest- 
european atenuează efectele nega
tive ale enormului deficit bugetar 
și comercial al S.U.A., in timp ce 
realizarea unei veritabile redresări 
pe bătrinul continent este împiedi
cată".

După opiniile exprimate îii ca
drul dezbaterilor la congresul sin
dicatelor britanice, precum și la 
conferințele partidelor laburist și 
liberal, o altă serioasă „hemoragie" 
de fonduri, care ar putea fi utili
zate în scopuri productive, este re
prezentată de bugetul înarmărilor. 
Numai un singur capitol din acest 
buget— cel privind înlocuirea ac
tualelor rachete și submarine nu
cleare „Polaris" cu noul tip, „Tri
dent" — va costa trezoreria brita
nică circa 10 miliarde lire sterline, 
s-a subliniat la reuniunea partidu
lui liberal. Totodată, prezența pe 
teritoriul britanic a rachetelor nu
cleare americane cu rază medie 
de acțiune (o primă baterie de 16

rachete „Cruise" a fost deja in
stalată ’ la Greenham Common), 
transformînd Marea Britanie din- 
tr-o bază de atac într-o eventuală 
țintă a unui atac nuclear, a provo
cat puternice proteste. Astfel de 
proteste s-au făcut auzite nu nu
mai în sălile de congres, dar și în 
afara lor, zeci și zeci de mii de 
cetățeni pronunțîndu-se împotri
va „armelor morții". Ținind seama 
de aceste luări de poziție, delegații 
la Conferința partidului laburist 
au adoptat o rezoluție care pre
cizează atitudinea, fată de a- 
ceastă problemă capitală, a prin
cipalei formațiuni politice a opozi
ției, care deține 207 mandate în 
Camera Comunelor. Potrivit aces
tui document, care a fost intărit 
prin numeroase luări de cuvint ale 
delegaților, partidul laburist de
clară că, în cazul venirii la putere, 
va îndepărta rachetele nucleare 
americane de pe solul britanic, va 
anula programul ..Trident" ca fiind 
„absurd și periculos", va des
ființa actualul sistem de rache
te „Polaris" și va face presiuni 
asupra alianței atlantice pentru 
angajarea de negocieri cu țările 
membre ale Tratatului de la Var
șovia în vederea creării unei zone 
lipsite de arme nucleare in Eu
ropa.

Deosebit de semnificativă este — 
după părerea cercurilor londoneze 
— poziția adoptată de Conferința 
anuală a Partidului Liberal, care 
la trecutele conferințe acorda doar 
un spațiu restrîns problemelor ex
terne. Anul acesta a fost introdus 
chiar și un proiect de rezoluție 
prin care se cere interzicerea 
amplasării rachetelor nucleare 
„Cruise" pe teritoriul britanic. Iar 
forumul liberal de la Bournemouth 
a adoptat acest proiect cu 611 vo
turi contra 555.

în același sens s-a pronunțat și 
Congresul sindicatelor britanice.

Acesta este, dealtfel, și obiecti
vul urmărit de participant!! la ma
rile manifestații care au avat și au 
loc în aceste zile in diverse loca
lități din țară. Or, de hotărîrea lor 
au trebuit și trebuie să țină seama 
și participanții la convențiile anua
le ale partidelor britanice.

BONN 4 (Agerpres). — Referin- 
du-se la concluziile dezbaterilor din 
cadrul Adunării Generale a Fondului 
Monetar Internațional și Băncii In
ternaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, încheiate- recent la Wa
shington, ministrul vest-gernian de 
finanțe, Gerhard Stoltenberg, luînd 
cuvintul in Bundestag, a declarat că, 
după părerea majorității participan
ților, rata înaltă a dobînzilor, practi
cată mai ales în S.U.A., reprezintă 
principala amenințare la adresa eco
nomiei mondiale. După cum transmi
te agenția Associated Press, minis
trul vest-german a adăugat că fluc
tuațiile exagerate ale cursurilor mo
netare și diversele practici protecțio- 
niste contribuie, in egală măsură, la 
agravarea situației.

LAGOS 4 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului militai*  Suprem al 
Nigeriei, generalul Mohammed 
Buhari, a arătat, într-o declarație 
difuzată de postul nigerian de tele
viziune, că guvernul său nu poate 
accepta condițiile puse de Fondul 
Monetar Internațional pentru acor

darea unui nou credit, In valoare de 
2,5 miliarde dolari, deși are mare 
nevoie de el, informează agenția. 
Reuter. Buhari a precizat că accep
tarea condițiilor impuse de F.M.I. — 
între care figurează și devalorizarea 
monedei naționale cu 60 la sută —- 
ar însemna „ipotecarea economiei 
nigeriene".

HAVANA 4 (Agerpres). — Greaua 
povară a datoriei externe a țărilor 
latino-americane este o problemă 
globală, care trebuie negociată la cel 
mai înalt nivel posibil — a declarat, 
la Havana, directorul Centrului de 
studii monetare latino-american, 
Jorge Gonzalez del Valle, citat de 
agenția Prensa Latina. El a mențio
nat necesitatea ca dialogul dintre 
statele debitoare și cele creditoare să 
se soldeze cu soluții echitabile.

Referindu-se la recenta Adunare 
Generală a F.M.I. și B.I.R.D., direc
torul centrului a deplîns răceala și 
pasivitatea cu care au fost primite 
cererile țărilor din regiune cu pri
vire la rezolvarea problemei datoriei 
externe a continentului.

Nicolae PLOPEANU

OILE DE PRESA
pe scurt

! INTERES PENTRU CARTEA ROMANEASCA. In orașul vest-german I 
| Frankfurt pe Main s-a deschis cea de-a 36-a ediție a Tirgului interna- I 

țional de carte, care a fost inaugurat de cancelarul federal Helmut Kohl. ' 
I România participă cu un stand cuprinzind numeroase volume apărute .

în editurile românești. Sint expuse lucrări social-politice, tehnico-știin- I 
țifice, beletristice, albume, cărți despre muzică, sport și turism. Standul I 
românesc ‘se bucură de succes in rindul vizitatorilor și specialiștilor.

I ALEGERILE DIN MAROC. La
Rabat au fost date publicității re- 

Izultatele oficiale definitive ale ale
gerilor parlamentare desfășurate în 
țară, îri cadrul a două etape, la 
14 septembrie și 2 octombrie. Din 

I totalul celor 306 mandate ale foru
lui legislativ, Partidul Uniunea 
Constituțională a obținut 83. Parti- 

Idul Adunarea Națională a Inde
pendenților — 61, Mișcarea Popu
lară — 47, Partidul „Istiqlal" — 43, 
Uniunea Socialistă a Forțelor Popu
lare — 39. Restul de 33 de man- 

I date revin altor formațiuni politi
ce, mai mici.

MANIFESTAȚII ANTI-APART- 
' HEID. în suburbiile locuite de 

populația africană din orașul Jo- 
I hannesburg s-au intensificat mani

festațiile de protest împotriva po
liticii de apartheid și a ilegalități- 1 
lor care domnesc în R.S.A. Poliția 
regimului rasist a intervenit cu I 
brutalitate pentru a reprima de- | 
monstrațiile în localitățile Kwathe- 
ma și Soweto. Au fost efectuate I 
numeroase arestări.

ȘOMAJUL IN BELGIA. In Bel- . 
gia șomajul se menține la un nivel I 
ridicat. După cum a comunicat Di- I 
recția națională pentru angajarea 
forței de muncă, la sfirșitul lunii I 
septembrie numărul celor lipsiți de I 
un loc de muncă ajunsese la 12,2 la 
sută din populația aptă de muncă a ■ 
țării. Peste jumătate din cei fără I 
lucru sint femei, iar aproape o trei- I 
me o constituie tinerii pînă în 25 
de ani.
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