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IN intîmpinarea congresului al xiii-lea al partidului 
- ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ a TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE!

PRODUCȚIA FIZICA. EXPORTUL 
exemplar realizate!

• In fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă — mă
suri hotărîte pentru realizarea integrală a producției fizice la fiecare 
sortiment, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarii interni și 
partenerii externi

• O prioritate absolută — urmărirea zi de zi, pe întreg fluxul 
de fabricație, a realizării planului la export

• Acțiuni hotărîte pentru organizarea de secții, linii și echipe 
specializate în realizarea produselor pentru export

• Comisiile pentru export din întreprinderi și județe să ur
mărească soluționarea tuturor problemelor tehnice, organizato
rice și de aprovizionare care condiționează îndeplinirea planului 
pe acest an

• Atenție-maximă realizării de produse cu un înalt nivel teh
nic și calitativ, competitive pe piața externă

• In plină actualitate — pregătirea temeinică a producției 
anului viitor, încheierea contractelor cu partenerii interni și externi

RECOLTAREA $1 INSAMINTARILE 
-încheiate la timp 

in cele mai hune condiții

Tn întreaga țară, in toate ramurile economiei naționale, comuniștii, toți oamenii muncii desfășoară o vastă și susținută activitate animată de hotărîrea de a intîm- pina cu rezultate cit mai .bune Congresul al XUIUea. al .partidului.Realizarea integrală și Ia timp a producției fizice și a exportului, reducerea cheltuielilor materiale, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, recuperarea si valorificarea tuturor materialelor, subansamblelor și pieselor de schimb relolosihile, punerea in funcțiune la termenele prevăzute a noilor obiective de investiții — iată tot atitea sarcini de cea mai mare importanță, situate in atenția organizațiilor de partid, a colectivelor din întreprinderi. O atenție prioritară, cu totul deosebită trebuie să acorde in această perioadă organizațiile de partid, conducerile de întreprinderi realizării integrale, la un inalt nivel calitativ a planului la export. După cum se știe, exportul are o pondere însemnată in activitatea noastră economică ; pe baza exportului se creează condițiile necesare pentru asigurarea din import a unor materii prime, materiale,. utilaje și instalații necesare în numeroase sectoare de activitate. Realizarea producției pentru export, a planului la acest indicator reprezintă, așadar, una din sar

cinile de importanță hotăritoare pentru desfășurarea în bune condiții a întregii activități.în acest context, se impune să fie luate toate măsurile necesare pentru realizarea ritmică -la un inalt nivel calitativ și de eficiență a fondului de marfă pentru export în toate unitățile economice. O cerință ce se impune cu atît mai mult cu cit în perioada care a trecut din acest an, planul la export nu a fost îndeplinit integra] intr-un șir de întreprinderi. Tocmai în vederea recuperării rămînerilor în urmă, s-au întocmit programe de lucru precise, clare, pe fiecare unitate, centrală industrială, minister și județ privind realizarea integrală a producției pentru export în perioada care a rămas pînă la sfîrșitul anului. Important este acum ca muncitorii și specialiștii, cadrele de conducere din întreprinderi și diferite organe e- conomice să acționeze cu toată hotărîrea și priceperea lor pentru ca aceste programe să fie înfăptuite neabătut, zi de zi, pentru ca fiecare contract încheiat cu partenerii externi să fie onorat exemplar, la timp, pentru ca produsele livrate să fie de inalt nivel calitativ, cu parametri tehnici și funcționali ridicați.1 (Continuare în pag. a III-a)

• La recoltarea po
rumbului se im
pune accelerarea 
la maximum a vite
zei zilnice de lu
cru, în toate unită
țile agricole

• Pretutindeni, pro
dusele culese și 
aflate în cîinp să 
fie grabnic*  trans
portate șl puse la 
adăpost, folosin- 
du-se autocamioa
nele și remorcile 
repartizate, pre
cum șl toate atela
jele din comune

• Forțele de la sate 
- concentrate cu 
prioritate la elibe
rarea neîntârziată 
a suprafețelor ce 
urmează să fie cul
tivate cu grîu, pen
tru a se crea front 
larg de lucru se
mănătorilor
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, 
tombrie. (Date furnizate de Ministerul

în procente, în seara zilei de 9 oc-
Agriculturii șj Industriei Alimentare)Timpul este foarte Înaintat și în momentul de față riu există sarcini mai importante pentru mecanizatori, cooperatori, specialiști din unitățile agricole, pentru toți oamenii muncii de la sate decît acelea de a strînge și pune la adăpost cît mai repede întreaga rpcoltă, de a însă- mînța neîntîrziat griul, celelalte cereale păioase.Acum toate lucrările sînt urgente. Cu deosebire se impune necesitatea de a se Impulsiona la maximum recoltarea porumbului, in- trucît a ajuns la maturitate pe toate suprafețele. In multe unități agricole se înregistrează rămineri in urmă cu totul nejustificate. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei -Alimentare, porumbul a fost strins pină marți seara de pe numai 34 la sută din suprafața cultivată. Cu puține excepții — Olt, Dolj, Ialomița și sectorul agricol Ilfov —

culesul se desfășoară neeorespun- zător în tonte celelalte județe ale țării. Mult rămase în urmă sînt unitățile agricole din județele Arad, Bihor, Satu Mare, Caraș-Severin, Mureș, unde suprafețele de pe care s-a strins recolta .reprezintă mai puțin de 28 la sută din cele cultivate, cu mult sub posibilități. Timpul continuă să se mențină frumos, dar este înaintat și, de aceea, trebuie să se acționeze energic, cu toate forțele, pentru ca, FINA LA 25 OCTOMBRIE, TN TOATE JUDEȚELE, IN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE SA SE ÎNCHEIE CULESUL, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA PORUMBULUI.Este necesar, totodată, să fie intensificat ritmul de recoltare a celorlalte produse : soia, cartofi, sfeclă de zahăr, legume, fructe.(Continuare in pag. a III-a)
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• In cincinalul viitor, venitul național 
crește intr-un ritm superior față de produsul 
social : 7,6—8,3 la sută, comparativ cu 
5,0-5,7 la sută ;

• Ponderea cheltuielilor materiale in 
produsul social va scădea la circa 53 la 
sută in 1990;

• Pe parcursul cincinalului, cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție-marfă se 
vor reduce in industrie cu peste 80 lei, iar 
cheltuielile totale cu circa 110 lei;

• Consumul energetic pe unitatea de 
venit național se va diminua cu peste 20 la 
sută in 1990 față de 1985;

• Circa 85 la sută din sporul venitului 
național pe cincinal se va obține prin creș
terea productivității muncii sociale;

• Ponderea produselor industriale care 
se realizează la nivel mondial ridicat va 
ajunge în 1990 la aproape 95 la sută, iar la 
2—5 la sută din producție se prevede atin
gerea unor performanțe superioare acestui 
nivel.

PUBLICAM IN PAGINA A ll-A 
DEZBATEREA ORGANIZATĂ DE 
ZIARUL NOSTRU.

DEMOCRAȚIA INTERNA DE PARTID
- la temelia sistemului democrației muncitoreștiIn această etapă de mari înfăptuiri In viata poporului nostru, de profunde înnoiri revoluționare — politice, economice și sociale — generate de opera teoretică și activitatea practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit întruchipate și In grandiosul program de muncă pe care îl reprezintă proiectul de Directive ale Congresului al XIIl-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea ecbnomico-so- cială a României in cincinalul 1986— 1990 și orientările de perspectivă pină în anul 2000, lărgirea, perfecționarea și adincirea democrației socialiste au devenit o preocupare statornică a partidului, o trăsătură fundamentală a strategiei de dezvoltare a societății românești. Nu o dată a subliniat secretarul general al partidului teza de inestimabilă valoare teoretică și practică, principială, că „...socialismul este opera maselor populare, că el se înfăptuiește cu poporul și pentru popor, că democrația socialistă constituie o necesitate obiectivă pentru afirmarea conștientă a maselor populare in conducerea tuturor sectoarelor de activitate". Este meritul secretarului general al partidului faptul că, in ultimii ani, a fost creat și se perfecționează continuu un cuprinzător sistem unitar de conducere de către popor a vieții economice și sociale, constituit la nivel național, cit și la acela al unităților economico-sociale și teritorial-admi- nistrative, din organisme larg reprezentative.Definind această realitato fundamentală, în magistrala cuvîntare de la Sesiunea solemnă comună consacrată sărbătoririi a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Am creat un cadru democratic, de participare directă a clasei muncitoare, a tuturor categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor vieții economice și sociale, la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru". Expresie a unei democrații superioare, de tip nou, acest cadru asigură și garantează participarea directă a clasei muncitoare, a celorlalte categorii de oameni ai muncii la actul de conducere a statului socialist, a unităților si instituțiilor economice si so

ciale, a tuturor localităților și întregii noastre societăți. In mod firesc, la temelia acestui original și impresionant edificiu stă călăuza politică a poporului. Partidul Comunist Român. Creșterea continuă a rolului conducător al partidului in societate, activitatea sa laborioasă — politică, organizatorică și ideologică — de unire și concentrare a eforturilor tuturor oamenilor muncii spre înfăptuirea neabătută a obiectivelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism reprezintă chezășia funcționării ireproșabile; a sistemului democrației socialiste. Intre viata și
llie MATEI,

prlm-secretar al Comitetului Județean 
Caraș-Severin al P.C.R.

activitatea partidului si viața si activitatea societății există un raport dialectic, o legătură organică : centrul vital al întregii națiuni, partidul acționează din interiorul societății. al organismelor economice și sociale. împreună cu poporul și slujind permanent interesele sale.Comitetul județean de partid Caraș-Severin. urmînd neabătut tezele, orientările, indicațiile si sarcinile secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. acordă o deosebită atenție perfecționării continue a vieții și democrației interne a organizațiilor de partid, întăririi, pe această cale, a capacității lor de a cuprinde și soluționa problemele ce le stau în față într-o perioadă sau alta. Ca urmare, organele si organizațiile de partid sint îndrumate permanent să asigure în mod real și eficient participarea tuturor comuniștilor la activitatea de partid, să-și spună părerea deschis și fără rețineri, în cadru organizat, să contribuie la adoptarea și aplicarea măsurilor care să ridice pe trepte calitativ superioare munca întregului colectiv din care fac parte. Experiența ne confirmă că acolo unde organizațiile de partid se preocupă de această latură fundamentală a activității, stabilind cu răspundere ordinea de zi a adunărilor generale de partid, asigurind buna lor pregătire, sollci- 

tindu-le permanent comuniștilor punctele de vedere, stimulind combativitatea partinică față de lipsuri, manifested receptivitate fată de sugestiile și propunerile pe care le fac. se realizează praștie cerința vitală a concordanței între consultarea larga și participarea directă a tuturor membrilor partidului la adoptarea hotărîrilor și imperativul' răspunderii nemijlocite și acțiuni! concrete a fiecăruia dintre ei pentru înfăptuirea obiectivelor propuse. Democrația internă de partid devine, astfel, izvorul tăriei organizațiilor partidului, al capacității lor de gin- dire și acțiune.Așezindu-și activitatea pe aceste coordonate, cele mai multe dintre organizațiile din județul nostru isi îndeplinesc în'bune condiții rolul ce le revine, se adaptează din mers la noile cerințe si probleme ne care le ridică munca si viața, făeind cu prisosință dovada că vitalitatea, capacitatea si combativitatea partidului sînt intrinsec legate de caracterul săli larg democratic, că structurile sale interne asigură un climat prielnic pentru ca toți comuniștii să-si afirme aptitudinile nolitice si organizatorice. elanul creator. La Combinatul siderurgic din Reșița, in timpul vizitei de lucru efectuate în vara anului trecut, secretarul general al partidului a pus in fata comuniștilor! sarcina de a mobiliza colectivul pentru asimilarea de noi mărci de oțeliiri și de profile laminate, spre a contribui mai mult la diminuarea importurilor. tn zilele imediat următoare, comitetul de partid a organizat adunări ale comuniștilor care au dezbătut pe larg căile de materializare a acestei sarcini, rezultind un mare număr de sugestii, propuneri si soluții concrete, viabile. Angajați apoi într-o susținută muncă politică în rîndul siderurgiștilor. comuniștii au orientat în direcția indicată elanul creator al întregului colectiv. fiind ei înșiși în primele rîn- duri, reușind să se depășească reținerea și chiar concepția unora după cate „am făcut destul" ; s-au elaborat o seamă de tehnologii, metode și procedee noi. pe baza cărora ritmul înnoirii și modernizării produselor a crescut de la o lună la alta, astfel incit, numai în cele 9 luni din (Continuare in pag. a V-a)

„COMERȚ, COOPERARE, 
DEZVOLTARE, PACE"
Azi se deschide

TÎRGUL

INTERNAȚIONAL

BUCUREȘTI-1984

La ediția a 10-a a 
târgului participă 450 
de firme din 39 de 

țări de pe toate 
continenteleIncepînd de astăzi si pînă la 21 octombrie. Capitala tării găzduiește; in complexul expozitional din Piața Scinteii. o nouă ediție a Tîr- gului internațional București, cea mai importantă manifestare economică internațională organizată de tara noastră. Ilustrata a politicii Partidului si statului nostru de dezvoltare multilaterală a economiei si participare tot mai activă la schimbul mondial de valori materiale. Tîrgul international București se inscrie ca o contribuție importantă la lărgirea si diversificarea schimburilor comerciale, la întărirea conlucrării si înțelegerii intre popoare. Desfășurîndu-se sub deviza „Comert-cooperare-dezvol- tare-pa.ee", această prestigioasă manifestare economică internațională, ajunsă acum la ediția jubiliară, a zecea, constituie o expresie vie a voinței României de a amplifica Si diversifica schimburile economice cu toate țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate ne baza deplinei egalități In drepturi si avantajului reciproc.Economia tării, mereu mai dlna-

mică, asigură o prestigioasă participare a României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori. Faptul că astăzi tara noastră întreține relații economice cu peste 150 de state, participind la sute de acțiuni de cooperare sl specializare. Drecum si Ia realizarea a zeci si zeci de obiective economice in străinătate, relevă creșterea puterii economice a României socialiste, sporirea competitivității mărfurilor la export. Cea de-a zecea ediție a Tîr- gului International București oferă o imagine de sinteză a ofertei românești ia export, a largilor posibilități de cooperare si colaborare economică ale tării noastre. Specialiștii. oamenii de afaceri din zeci de țări care si-au anuntat participarea, publicul larg vor‘putea cunoaște direct. In standurile celor 650 de Întreprinderi de comerț exterior, centrale, unități producătoare, institute de cercetare științifică si inginerie tehnolo-
Dan CONSTANTIN(Continuare in pag. a V-a)

Chipul vremii noastre„Cine cercetează — zicea Teocrit în antichitatea greacă — poate construi un edificiu înalt ca virful muntelui". Un asemenea edificiu măreț, impunător, cuprinzind și creația științifică și literar artistică, și care se vede de departe, din toate punctele cardinale, bucurîndu-se de admirația întregii lumi, este astăzi România socialistă, unde oamenii, prin truda, inteligența tehnico- științifică, talentul șl devotamentul lor patriotic, au construit în cite va decenii cît în sute de ani. Au construit, sub conducerea partidului,'o societate nouă, mâi bună și mai dreaptă, și un om nou, au construit fabrici si uzine, orașe întregi, o industrie de virf, Canalul Dunăre—Marea Neagră, Metroul, Transfăgărășanul, magistrale și aeroporturi, lăcașuri do cultură jji asistență socială, schimbînd din temelii imaginea României tradiționale intr-una modernă, dinamică,' in plin progres înfloritor. S-au creat opere de valoare, inspirate din realiMțile vremii noastre,/ în stiluri dintre co,. mai originale și mai diferite, îmbogățind sensibil patrimoniul culturii naționale și universale. S-au a- firmat în toate domeniile creației personalități- de prim ordin, care fac cinste geniului creator al poporului. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, școala, cercetarea științifică și cultura sînt organic implicate în toate realizările economice șl sociale ale 

țării. Nici unul din lucrurile cu grandoare de epopee nu s-ar fi putut realiza în absența lor, fără oamenii pregătiți să le facă. Ele au1 format mai în- tîi oamenii, cadrele necesare, cu un larg orizont de cunoaștere și eu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară. Ele au participat, sub îndrumarea partidului,' la mobilizarea maselor, la descătușarea și afirmarea energiilor creatoare, la
ÎNSEMNĂRI

de Ion DODU 
BĂLAN

definirea identității noastre naționale și spirituale.Proiectul de Directive pentru Congresul al XIIl-lea al partidului este o mărturie vie a prezenței științei și culturii în tot ceea ce am construit, a rolului hotăritor al acestora în tot ceea ce avem de infăptuit. Cercetînd, studiind, muncind cu abnegație și pricepere științifică vom construi edificii mai Înalte decît virful munților, vom făuri un om nou, cu o gigantică statură morală, cu o mare îndrăzneală de gindire și acțiune, un Prometeu descătușat al timpuri-, lor moderne, liber și stăpîn pe soarta sa, un revoluționar în sensul cel mai înalt al cuvîn- tului. Dar „a fi revoluționar — spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — nu înseamnă numai angajament sau declarații, înseamnă a munci ca

revoluționar", înseamnă „a face totul pentru recolte mari in a- gricultură, pentru producții mari iu industrie, pentru promovarea tehnicii, științei, înseamnă a-ți însuși cele mai inaltc cunoștințe iu toate domeniile, a trăi in spiritul concepției revoluționare despre lume, a-ți însuși gindirea comunistă despre lume și viață".Pentru formarea u- nui asemenea revoluționar, literaturii, ca parte integrantă a construcției socialiste, ii revine un rol deosebit. Mai întîi, se cere să fie, cum a fost în nenumărate cazuri și pină acum, ea insăși străbătută de un puternic spirit revoluționar, să se inspire din realitatea vremii noastre, din viața constructorilor socialismului, din bucuriile și necazurile lor. din idealurile lor. Aceasta presupune abordarea problemelor esențiale ale oamenilor de azi, cunoașterea, dintr-o perspectivă dialectică, a devenirii istoriei, a contradicțiilor din societate, din viața și conștiința membrilor ei, a luptei dintre nou și vechi, sprijinind noul și înnoirile, cerute de mersul firesc al istoriei.. E vorba deci, 
qu de orice cultură, și de orice artă, ci de una realistă, revoluționară și patriotică, cu un original specific național, pătrunsă de un puternic spirit revoluționar. O literatură care, cercetînd realitatea obiectivă, să poată construi edificii morale mal înalte(Continuare în pag. * V-a)
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1N ÎNTÂMPINAREA MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR,
CEL DE-AL XIII-LEA CONGRES AL PARTIDIIIU COMUNIST ROMÂN

Orientare esențială a proiectului de Directive:

CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ 
A EFICIENTEI ECONOMICEîntre orientările și sarcinile principale stabilite pentru anii viitorului cincinal proiectul de Directive ale Congresului al Xlll-lea conferă o atenție deosebită „intensificării în continuare a acțiunii factorilor calitativi ai dezvoltării economice".Exigențele noi pe care le ridică sporirea rapidă a eficienței economice in etapa actuală au făcut obiectul unei dezbateri organizate in municipiul lași, cu participarea tovarășilor: dr. Mihai Todosia - profesor la Universitatea „Al. I. Cuza", Alecu Floareș, secretar cu probleme de propagandă al comitetului județean de partid, ing. Onofrei Parascan, directorul întreprinderii metalurgice din iași, și ing, Mihai Tiron, directorul I.A.S. Bucium.

Cincinalul viitor — o etapă nouă, calitativ 
superioară, in dezvoltarea economiei naționaleProf. dr. M. Todosia : Principiul primordial așezat la temelia funcționării actualului economi co-financiar cel al eficientei vit căruia orice mică trebuie să financiare pentru ____________rilor respective si să realizeze un beneficiu, din care să se asigure dezvoltarea in continuare a producției. susținerea cheltuielilor generale ale societății, cointeresarea directă a personalului muncitor. Eficienta economică înțeleasă ca un raport între efectul util (rezultatul) si efortul (cheltuiala) depus pentru obținerea lui — în sensul că cît un anumit efect este obtinut un efort mai mic sau. invers, cît la un efort dat se realizează efect mai mare, cu atît eficienta

mecanism îl constituie economice, ootri- activitate econo- asigure resursele producerea bunu-
bile să determine Înfăptuirea acestor cerințe.Ing. O. Parascan î Noul mecanism economic se dovedește intr-adevăr o Dirghie de mare importantă în edificarea unei concepții înaintate despre eficienta activității economice. Prin întreg angrenajul său. acesta determină o tot mai puternică simbioză intre aspectele cantitative si cele calitative ale desfășurării activității productive. In cele 9 luni care au trecut din acest an, întreprinderea metalurgică a obtinut o producție marfă suplimentară în valoare de 10 milioane lei si o producție marfă vindută si încasată de 14 milioane lei, onorindu-si integral contractele Încheiate pentru această perioadă cu beneficiarii externi. Această situație pozitivă se datoreste in principal depășirii 'nivelului planificat al productivității muncii cu 1.4 la sută ; nivelul productivității muncii atins în acest an este cu peste 7 la sută mai mare fată de 1983. Avem insă posibilități pentru

cu cu ' cu un economică este mai ridicată — se pune în mod firesc cu aceeași acuitate la toate nivelurile si în toate compartimentele vieții sociale, inclusiv deci si în sectoarele asa-zise neproductive. Deci. în funcție de specificul activității, eficienta economică este apreciată si evidențiată printr-o serie de criterii speciale. care se află într-o strînsă conexiune. criterii ce au în vedere diferite laturi sau aspecte concrete. fie ale minimizării cheltuielile.-' lor de muncă socială, fie ale maximizării rezultatelor obținute.In concordantă cu obiectivul fundamental al viitorului cincinal. , r—---—-— ----- —-proiectul efe Directive înscrie uti- temeinic justificată prevederea din ............................. proiectul de Directive de a spori productivitatea muncii in industrie cu 10 |a sută, asigurindu-se astfel dublarea acesteia pînă în 1990 fată de 1980.-Ing. M. Tiron : Pentru noi, lucrătorii din agricultură, problema creșterii eficientei economice se pune în cincinalul viitor cu o acuitate sporită, chiar si numai din simplul fapt că la ora de fată se constată o rămînere în urmă din acest punct de vedere fată de alte ramuri si sectoare din economie. ceea ce a contribuit, ducă cum sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu, la apariția unei disproporții între dezvoltarea industriei Si agriculturii. Trebuie să fim cu toții convinși de adevărul că disproporția menționată mai sus se datoreste. cel puțin în parte, nu numai insuficientei cantitative a unor mijloace de producție în agricultură. ci si randamentului mal mic al unora dintre ele. ca si folosirii ineficiente sau cu eficientă scăzută a altora. Deci, obiectivul cardinal al activității noastre trebuie să-1 constituie în viitorii ani apropierea si apoi egalizarea nivelului de eficientă al activităților economice din agricultură cu*  cel din celelalte ramuri principale ale producției materiale, ceea ce înseamnă apropierea nivelurilor de utilizare a cuceririlor științifice si tehnice, a gradului de înzestrare tehnică si energetică a muncii, a nivelului productivității muncii, a ritmurilor de creștere a producției. Anii actualului cincinal s-auînscris pentru unitatea noastră drept anii unui rodnic start ne drumul creșterii eficientei economice. De la producții de circa 6 tone struguri la ha. cît obțineam în anii ’70. am aiuns constant la 9—10—11 tone. — nivel ce ne plasează ferm pe tărîmul eficientei economice; introducerea pe scară largă a unor noi tehnologii si sisteme de organizarea muncii au asigurat reducerea consumului de forță de muncă de la 215 zile/om pe hectar la circa 180 zile/om — nivel pe care îl socotim incă destul de ridicat. Actionind cu consecventă In toate domeniile activității noastre am reușit să stabilim la sfîrsitul anului trecut cheltuiala la mia de lei producție la 834 lei. Putem spune că dispunem de o bună bază de plecare pentru realizarea unei activități de înaltă eficientă economică in cincinalul viitor.

Gșmental viitorului cincinal.lizarea cu maximă eficientă a resurselor materiale si financiare ale eocietătii între orientările si sarcinile principale ale întregului nostru popor. Posibilitatea înfăptuirii acestei sarcini este asigurată de acumulările cantitative care au avut loc în economia noastră, atît pe linia dezvoltării bazei tehnico-materiale. cit si Pe cea a pregătirii forței de muncă.Alecu Floareș î Se cuvine, de a- ■emenea. precizat si faptul că cincinalul viitor înscrie o etapă nouă, calitativ superioară în creșterea eficientei economice — proces declanșat încă la Congresul al IX-lea al partidului. Activitatea de renovare ideologică declanșată în urmă cu aproape două decenii, sub inriurirea gîndirii cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceausescu, a avut si are nu numai importantă teoretică, determinînd revitalizarea gindirii social-politice din România. ci si o certă valoare practică, ducind la schimbări în înseși strategia si tactica partidului. în modul de abordare a problemelor vitale ale progresului economico- social.Deci, din perspectiva creșterii eficientei economice, cincinalul viitor urmărește ..intensificarea in continuare a acțiunii factorilor calitativi ai dezvoltării economice" pe baza accentuării aportului cercetării științifice si introducerii progresului tehnic în toate ramurile. Intre acești factori calitativi, proiectul de Directive Înscrie la loc de frunte modernizarea In continuare a structurilor de producție. ridicarea permanentă a nivelului tehnic si calitativ al Produselor. creșterea substanțială a productivității muncii sociale — ne seama căreia va trebui să se obțină circa 85 la sută din sporul venitului national pe cincinal — economisirea strictă si valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor. combustibililor si energiei. recuperarea si refolosirea resurselor rezultate din procesele de producție si consum, reducerea corturilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor materiale.Cadrul creat de actualul meca- nism-economic. bazat pe principiile autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii financiare — care ridică problema eficientei la rangul de politică de stat — asigură cointeresarea și răspunderea necesare la toate nivelurile, de la muncitor la ministru, pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor capa-

avem explicația elementelor care au făcut ca in industria județului Iași, în primii patru ani ai‘actualului cincinal, să se asimileze 460 produse și 284 tehnologii noi, al căror aport se concretizează în sporirea cu 812 milioane lei a pro- ducției-marfă, cu 306 milioane lei a volumului de beneficii și reducerea cu 300 milioane’lei a importurilor. Apreciem că statuarea normativă^ juridică a unor asemenea inițiative sau înscrierea lor ca parte componentă a proiectului de Directive ar Ii de natură să stimuleze creșterea aportului cercetării științifice la accelerarea progresului tehnic, element capabil să susțină sporirea sistematică ței economice.Prof. dr. M. Todosia : Creșterea eficienței muncii sociale îmbinarea judicioasă a numeroși factori și direcții de acțiune, atît la nivel microeconomic, cit și macroeconomic. Utilizarea integrală și rațională a întregului volum de forță de muncă disponibil cu maximă eficacitate reprezintă una dintre direcțiile esențiale de acțiune.Preocupările pe linia creșterii gradului de utilizare a forței de muncă s-au reflectat in sporirea de la un an la altul a numărului de locuri de muncă, ceea ce a permis creșterea numărului populației active. prin atragerea in circuitul e- conomic în proporții tot mai mari a populației feminine și a tineretului. Rezultatele obținute pînă acum demonstrează justețea politicii partidului nostru privind promovarea tineretului, a femeilor, care se dovedesc a fi categorii sociale dintre cele mai dinamice, întreprinzătoare. cu un pronunțat spirit de inițiativă, de creativitate. Proiectul

a eficien-implică

DEZBATERE ÎN MUNICIPIUL IAȘI
_____«realizări si mai spectaculoase In acest domeniu esențial al creșterii eficientei economice si tocmai de aceea jconsider că este oportună si de Directive, prin obiectivele propuse. vizează utilizarea integrală a întregii populații apte' de muncă, capabilă să producă bunuri și servicii -necesare societății noastre, asigurind pentru fiecare dreptul la

muncă șl generind totodată Îndatorirea de a munci. Desigur nu este nevoie de a demonstra că fiecare membru al societății este un consumator de venit național, in timp ce numărul celor care participă la crearea acestuia este mai mic. Faptul este firesc, dar din păcate există încă persoane apte de muncă ce nu depun o muncă socialmente utilă. Or, înfăptuirea mărețelor obiective propuse prin proiectul de Directive solicită puterea de muncă a fiecărui individ.Ridicarea eficienței economice este nemijlocit legată de promovarea largă a progresului tehnic. A- ceasta solicită însă un grad tot mai înalt de calificare și perfecționare profesională a tuturor lucrătorilor din economie. în acest sens, proiectul de Directive prevede pentru viitorul cincinal formarea profesională a două milioane persoane și reciclarea anuală a circa trei milioane persoane. Un rol deosebit îi revine școlii, cu deosebire învă- țămîntului superior, de a forma specialiști cu înaltă pregătire profesională, capabili să pună in valoare, la nivelul maxim, întregul potențial tehnico-științific din toate ramurile economiei. în centrul universitar Iași se depun eforturi susținute pentru înfăptuirea acestui deziderat, stipulat pregnant în proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea.Ing. M. Tiron s Pe fondul condițiilor create Dină acum, a bazei tehnico-materiale dezvoltate pe care o preconizează proiectul de Directive în viitorul cincinal, principala noastră preocupare trebuie să fie perfectionarea organizării producției si a cu indici înalti astfel incit să acest punct de ca în industrie. __________ _____se impune în ce privește perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din agricultură. în această ordine de idei, nu trebuie să uităm că principala forță de producție rămine omul, cel ce pune în mișcare întregul angrenai eco- nomico-soclal. oel ce prin forța sa creatoare conferă valoare tuturor lucrurilor.

muncii, utilizarea a dotării tehnicii, putem spune, din vedere, că lucrăm O atitudine nouă

In atmosfera de puternică efervescență politică, prilejuită de pregătirea Congresului al Xlll-lea al partidului, continuă să se desfășoare conferințele de dare de seamă și alegeri, caracterizate prin , analiza critică și autocritică a activității de pină acum și prin stabilirea, totodată, in perspectiva în- suflețitoareior obiective cuprinse în proiectul de Directive ale Congresului, de măsuri menite să ridice la cote superioare eficiența muncii politico-organi- 
Controlul exigent -

în îndeplinirea sarcinilor de planCum era și de așteptat, conferința puternicei organizații de partid din Întreprinderea de autocamioane Brașov, care numără 90 de organizații de bază si 6 000 comuniști. a abordat intr-un snirit de înaltă exigentă și răspundere comunistă modul în care comitetul și organizațiile de partid au mobilizat comuniștii la transpunerea în viață a sarcinilor ce au revenit întreprinderii în această perioadă, la aplicarea indicațiilor secretarului general al partidului, date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate aici, ca și a prevederilor ce revin unității din proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea.Un loc central în cadrul dezbaterilor l-a ocupat modul în care comitetul și organizațiile de partid și-au îndeplinit rolul de conducător politic, și-au exercitat controlul în sfera lor de activitate. Așa cum se sublinia în darea de seamă și cum s-a desprins și din cuvîntul unor vorbitori, perioada care a trecut de la ultimele alegeri a demonstrat faptul că in acest interval s-au înregistrat progrese in creșterea rolului de conducător politic al multor organizații de partid și, evident, al comitetului de partid din întreprindere, fapt reflectat în sporirea capacității de organizare și mobilizare a acestora, în implicarea lor mai directă la soluționarea problemelor cu care s-a confruntat colectivul de muncă, ceea ce a făcut ca activitatea de partid să aibă o eficientă tot mai mare.

zatorice în toata domeniile vieții materiale șl spirituale.In cadrul acestor conferințe, ca și in cele care au avut loc pînă acum, participanții își exprimă unanima și fierbintea lor adeziune — adoptînd hotăriri proprii in acest sens — față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cei de-al Xlll-lea Congres în funcția supremă de secretar general al partidului.
condiție esențială

sublinia comunista„Și totuși, _________Geta Iosif, nu ne putem declara 
mulțumiți cu ceea ce s-a realizat 
in această privință, atit timp cit 
unele conduceri tehnico-adminis- 
trative nu sint supuse unui exigent 
control din partea organizațiilor de 
bază. Or, așa cum se cunoaște, 
acest fapt nu poate avea decit 
urmări negative in îndeplinirea sar
cinilor economice. Explicația acestei 
stări de lucruri trebuie căutată in 
neexercitarea cu fermitate a drep
tului de control de către organiza
țiile de bază asupra activității des- 

' fisurate de unele cadre tehnice de 
conducere, cărora nu li se cere să 
răspundă periodic de activitatea lor 
in fața adunărilor generale sau bi
rourilor organizațiilor de partid. 
Consider că, in scopul creșterii efi
cienței muncii de partid, viitorul 
comitet trebuie să acționeze cu mal 
multă fermitate pentru a spori ro
lul de conducător politic al comite
tului si organizațiilor de partid".Rduind aceeași idee, comunistul Bazil Tătărăscu, șeful adjunct al secției turnătorie de oțel, a arătat : 
„Comitetul de partid de la turnă
toria de oțel nu este mulțumit de 
felul cum el, întregul său activ, 
Si-au îndeplinit acest rol, fapt ce se 
reflectă în menținerea unor neajun
suri cum ar fi slaba disciplină care 
se manifestă la locurile de muncă. 
Noi, comuniștii, n-am reușit incă 
să determinăm scăderea substanția
lă a absențelor nemotivate, folosi
rea integrală a timpului de lucru.

ceea ce t-a răsfrint asupra productivității muncii".în același spirit de Înaltă exigență și fermitate revoluționară și-au spus cuvîntul, în legătură cu stilul și eficiența muncii de partid, și alți vorbitori, ca loan Banu, președintele comitetului sindicatului din întreprindere, și Aurel Popescu, secretarul unei organizații de partid. Alți vorbitori, printre care și Viorel C'oandă. directorul uzinei, secretari ai comitetelor de partid din secții ca Mihai Ferentz, Nicolae Bîrlescu, Aurelia Cocirlă, inginerul Calus lonescu, directorul centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru autocamioane, au abordat și alte laturi ale activității desfășurate de organizațiile de partid, cum ar fi necesitatea întăririi muncii de educație comunistă. revoluționară, creșterea răspunderii personale și colective pentru îndeplinirea sarcinilor, exercitarea permanentă a controlului de partid asupra activității desfășurate de comuniștii cu munci de răspundere, de toți comuniștii, precum și îmbunătățirea planificării și organizării activității organizațiilor de partid din sectoarele punți forje, turnătorie de aluminiu, prese, în scopul repartizării mal judicioase a forțelor, întăririi rolului de conducător politic și acoperirii mai bine a punctelor cheie in procesul de partid. producție cu membri de
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scțnteii*

Utilizarea rațională, 
elementelor forțelor de producțietare, din laboratoarele uzinale , nucleele de creație, să pună față în față nevoile, cererea unităților economice cu posibilitățile, cu potențialul existent. In acest spirit, cu cițiva ani In urmă a fost creat la Iași un consiliu județean de coordonare a cercetării științifice și comisii de coordonare pe domenii și ramuri, colective de acțiune ale căror activități se reflectă în contribuții tot mai importante pe planul înnoirii produselor și tehnologiilor. De asemenea, pentru susținerea creativității tehnice de masă a luat flintă aici, la Iași, o școală de inventică, absolvită pină in prezent de 10 promoții de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri, acțiune care a dat o substanțială vigoare mișcării de invenții și inovații. Adăugind aici atenția de care se bucură inițiativele muncitorești.

Alecu Floareș : Avind in vedere experiența acumulată, indeosebi în anii actualului cincinal, dnd s-a Înregistrat orientarea fdrmă a economiei românești spre elemente de intensivitate, aș dori să relev cîțiva dintre factorii capabili să asigure sporirea, în continuare, a eficienței economice asupra cărora proiectul de Directive oferă largi deschideri. Intre acești factori, la loc de frunte se cuvine situată cercetarea științifică și creativitatea tehnică de masă. Proiectul de Directive conferă științei un cadru calitativ nou. Consider că aportul cercetării 1a implementarea progresului tehnic in plan teritorial ar fi și mai mare dacă s-ar realiza anumite structuri organizatorice capabile să urmărească, într-o acțiune interdiscipli- nară și intersocială, forțele din institutele de invâțămint și de cerce-

intensivă a tuturor

Formarea conștiinței economice — 

o componentă a perfecționării activității 
productivebilități de manifestare a calităților înnăscute ale poporului român, inteligent, inventiv, cu spirit deschis spre nou și frumos, dotat cu o mare putere de creație. De subliniat că, dacă toate aceste calități au generat altădată în mod spontan și sporadic invenții și inovații apreciate în lume, astăzi nu ne mai putem încadra în circuitul mondial fără o producție organizată de cunoștințe științifico-tehnice. care să integreze cu „drepturi egale" atit cercetările fundamentale, cît și pe cele aplicative.Alecu Floareș : Conștientizarea maselor, explicarea pe ințelesul oamenilor muncii a factorilor care impun creșterea eficienței economice, cit și a căilor și mijloacelor capabile să determine înfăptuirea acestor cerințe constituie o direcție fundamentală in valorificarea superioară a resurselor de care dispunem, în sporirea venitului național, și, pe această cale, în ridicarea continuă a condițiilor de muncă și de viață, a nivelului de trai, a calității vieții. Explicarea pe înțelesul oamenilor a motivației unor asemenea cerințe, prezentarea nivelurilor productivității muncii, a consumurilor specifice realizate în unități fruntașe din țară, cit și peste hotare este de natură să clarifice în egală măsură cerințele, ca și posibilitățile de înfăptuire a acestor cerințe.Rezolvarea acestei problematici pune în egală măsură necesitatea de a înscrie între formele educației, alături de educația patriotică, etică, estetică, materialistă, educația economică, cultivarea unei profunde gindiri economice la toate nivelurile, in toate structurile, în- cepînd de la șoimul patriei din grădiniță pînă la pensionarul retras din muncă, pentru a-i face pe toți cetățenii țării să înțeleagă cerințele unui regim sever de economii, lichidarea risipei, punerea in valoare a oricăror surse și resurse de creștere a productivității in toate domeniile. înfăptuirea grandioaselor, dar realistelor prevederi înscrise în proiectul de Directive, este în strînsă legătură cu realizarea unui nivel tot mai ridicat de instrucție și calificare, corespunzător cerințelor tot mai profunde impuse de revoluția științifică și tehnică.Recepționînd un asemenea mesaj, școala de toate gradele se află în fața soluționării unui mare număr de probleme privind structura disciplinelor, a programelor. Ca și racordarea rețelei la cerințele concrete ale vieții, astfel incit fiecare absolvent să se recomande în tripla calitate de om bine instruit, cu un grad ridicat de calificare, de fapt policalificare, și un tot mai accentuat nivel de cultură. Separat de școală, solutionarea unor asemenea probleme presupune eforturi individuale tot mai mari, responsabilitatea fiecărui cetățean in a studia, in a-și modela pregătirea profesională în strînsă corelație cu viața și cerințele ei.

Prof. dr. M. Todosia : Concomitent cu ridicarea nivelului da calificare a oamenilor muncii se impune creșterea gradului de conștiință civică si profesională, intensificarea preocupărilor fiecărui participant la producția socială pentru afirmarea spiritului de inventivitate. Dimensiunile noastre de materii primo nu ne permit irosirea acestora, ci, din contra, impun cu acuitate valorificarea lor superioară. Din fiecare unitate de materie primă trebuie să obținem un produs cu o valoare de întrebuințare cit mai complexă si de o valoare cit mai mare. Nu putem pierde din vedere că pepiața mondială, la aproape toate produsele, ne confruntăm cu o concurentă redutabilă. Practic, produsul de slabă calitate nici nu intră în competiție si cu atît mai puțin este susceptibil să aducă cistig de venit national. Pentru a tace din comerțul exterior un canal de sporire a venitului național si nu de scurgere in exterior a acestuia se impune promovarea la export a produselor cu un grad înalt de tehnicitate si calitate, care să valorifice superior pe Diata externă resursele noastre materiale, financiare si umane.Eficienta utilizării tortei da muncă este direct condiționată si de distribuția ei ce ramurile economiei naționale. Cerințele prezente si viitoare ale revoluției stiintiflco- tehnice impun permanente mutații in fizionomia structurii economiei naționale. Aceste mutatii impun si se cer a fi favorizate de ample măsuri de redistribuire a forței de muncă intre ramuri. Sub acest aspect. orientarea tortei de muncă spre ramurile care in prezent sau in perspectivă oferă șansa atingerii unor niveluri înalte de productivitate exercită efecte dinamizatoare asupra venitului national. Experiența evoluției economice românești, ca și a altor țări demonstrează că restructurarea tortei de muncă nu trebuie să însemne orientarea vreunei categorii de lucrători spre activități mai slab productive ; din contra, oamenii trebuie orientați si promovați în activități cu productivitate superioară. Sub acest aspect. în mod just proiectul de Directive, prin prevederile sale, asigură dezvoltarea ramurilor de virf. promotoare de progres tehnic, care vor exercita efecte de modernizare asupra sectoarelor de activitate tradițională.De fapt, chiar modernizarea producției în sectoarele traditionale industriale si agricole implică activități „de virf" care solicită o mare concentrație tehnologică si un grad înalt de calificare. Toate aceste sectoare necesită o amnlă si laborioasă producție de cunoștințe tehnico-știintifice. Deci, dacă ne referim la agricultură, de exemplu, nici pe departe nu poate fi vorba de vechiul îndemn fiziocrat „înapoi la agricultură", ci „înainte spre dezvoltarea științei agrozootehnice", si aalicarea ei în mânească.Se poate afirma că proiectul de prevederile sale, oferă largi posi-

socialăbazei

agricultura ro-cu deplin temei Directive, prin Dezbatere organizată de
Ioan ERHAN și Manole CORCACI

„Lipsă de experiență44 sau lipsă 
de combativitate?Comuniștii din cadrul cooperativei meșteșugărești „Sporul" din Buzău, împreună cu cei 1 200 de cooperatori, în majoritate tinere femei, se pot mîndri — se aprecia pe bună dreptate în conferința de dare de seamă și alegeri — că produsele lor, îndeosebi tricotaje și confecții, nu sint deloc mai prejos decit cele ale unor întreprinderi recunoscute, că ele sînt exportate în șapte țări și întrunesc aprecieri favorabile din partea beneficiarilor. I In cuvîntul lor, participanții la dezbateri, printre care Alexandru Grecu, Elena Cobiliță, Paula Anca, Elena Crișan, Ion Vasilescu, s-au referit la sarcinile prioritare ce trebuie avute în vedere în etapa următoare — concentrarea tuturor e- forturilor In direcția realizării planului la toți indicatorii, intensificarea muncii politico-educative în rindurile tuturor cooperatorilor, a tineretului în special, in vederea întăririi disciplinei în muncă.Din păcate, atît darea de seamă, cît și luările de cuvint și, în final, hotărirea adoptată au fost, in bună

parte, schematice, generale. Dacă darea de seamă n-ar fi amintit și de indicatorul valoric al prestărilor de servicii către populație, neinde- plinit cu cîteva procente, cu greu cineva și-ar fi dat seama de profilul specific al unității. In intervenția sa spre sfirșitul dezbaterilor, tovarășa Maria Adaniescu, președintele cooperativei, a făcut o serie de observații critice asupra desfășurării dezbaterilor. „Mă aș
teptam — a spus printre altele vorbitoarea — să se scoată mai preg
nant in evidență nerealizările și 
cauzele care le-au generat, sd se 
vorbească mai mult despre necesi
tatea ridicării calificării profesio
nale de care depinde calitatea pro
duselor noastre și a prestațiilor că
tre populație. Avind in vedere că 
pentru anul viitor sarcinile de pro
ducție sint simțitor sporite era, de 
asemenea, necesar să se facă mai 
multe propuneri pentru îmbunătă
țirea proiectului de hotărire, pri
vind folosirea mai eficientă a re
zervelor interne, gospodărirea ra
țională a materiilor prime, 'ln-

noirea produselor si alte aspecte 
esențiale din activitatea cooperati
vei". Critici pe deplin îndreptățite, într-o discuție angaiată după conferință cu factorii de răspundere ai cooperativei aflăm că nu întotdeauna sint respectate termenele de executare a comenzilor și că anul trecut au fost înregistrate mai multe reclamații din partea populației. Oare toate a- cestea și alte aspecte de etică profesională n-ar fi meritat să formeze obiectul atît al dării de seamă, cit și al celor care au luat cuvîntul ? Am pus, dealtfel, această întrebare la care ni s-a răspuns că da, că ar fi fost bine venite asemenea referiri. Dar s-a adus repede și o justificare : „Mulți dintre membrii de partid sint tineri. Ie lipsește experiența politică necesară abordării cu curaj a lipsurilor". Dacă așa stau lucrurile, cu atît mai mult era necesar ca tovarășii să se folos din fostul comitet de partid fi ocupat mai cu atenție si de pregătirea conferinței.

Constantin VARVARA

Organizarea superioară a
problemă centrală a dezbaterilor

muncii
Conferința de dare de seamă și alegeri a organizației de partid din cadrul Combinatului metalurgic din Cimpia Turzii a fost convocată pentru ora 14,00. Delegații și invitații s-au prezentat la clubul muncitoresc, unde urmau să se desfășoare lucrările conferinței, cu o jumătate de oră mai devreme. Și nu întjm- plător. în holul clubului au fost afișate propunerile făcute de comuniști în adunările generale și conferințele de la secții și ateliere pentru ca delegații să se informeze și să informeze comuniștii despre ceea ce s-a întreprins de către organele de partid și conducerea combinatului pentru soluționarea acestor propuneri, care vizează îmbunătățirea și creșterea eficienței muncii, perfecționarea și întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid, sporirea răspunderii comuniștilor in realizarea sarcinilor economice și politice.Am numărat mai mult de 100 de propuneri. La o mare parte din ele s-a răspuns că au fost rezolvate sau că sînt în curs de soluționare, altele au fost luate în evidență pentru a fi incluse în programele de măsuri ce vor sta la baza îndeplinirii sarcinilor ce revin combinatului din proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului. Ce demonstrează acest lucru? Că la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii există o organizație puternică, care își Înțelege pe deplin rolul și acționează cu întreaga răspundere, bizuin- du-se pe aportul fiecărui comunist, pentru a transpune în practică politica partidului, orientările și indicațiile secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In spiritul acestor cerințe și exigențe s-a desfășurat și conferința de partid. în cadrul ei a fost apreciată munca rodnică desfășurată de cei peste 4 000 de comuniști, de întregul colectiv al combinatului, evi-

dențiindu-se rezultatele bune obținute in activitatea economică. Organizațiile de partid, au apreciat în cuvintul lor comuniștii Radu Hanga, inginer, Iosif Bucur, maistru, Efrim Bîrzog, muncitor. Maria Șandru, muncitoare, au pus in centrul preocupărilor comuniștilor promovarea cu consecventă a progresului tehnic și diversificării producției, în condiții de eficiență sporită. Astfel, s-a reușit să fie asimilate in ultimii ani 12 tehnologii noi și 280 de sortimente și tipo- dimensiuni destinate industriei miniere, construcțiilor de mașini, industriei chimice, electronicii, electrotehnicii și altor ramuri de bază ale economiei naționale.Dar, atît darea de seamă, cît și intervențiile delegaților la conferință s-au ocupat in mod deosebit de punerea în evidență a neajunsurilor, a cauzelor care au diminuat într-o măsură mai mare sau mai mică eforturile comuniștilor, ale colectivelor din unele secții și sectoare. ineficienta muncii desfășurate de unele organizații de partid, ceea ce s-a reflectat în rezultate mai slabe in producție. A fost criticată activitatea comitetului de partid, a consiliului oamenilor muncii care nn au întreprins tot ceea ce era ne'esar pentru realizarea planulu. ia producția fizică și îndeosebi a unor sortimente de bază — oțel, sîrmă trasă și electrozi de sudură — ceea ce a determinat neonorarea la timp a unor contracte economice.Comuniștilor, celorlalți oameni ai muncii din combinat le sint cunoscute sarcinile economice pe care trebuie să le realizeze în perioada care a mal rămas din acest an și cele din anul viitor. Cunosc, de asemenea, obiectivele și sarcinile prevăzute pentru metalurgie in următorul cincinal. Toate acestea, s-a subliniat în conferință, necesită o și mai puternică angajare a co-

muniștilor, a întregului colectiv pentru ridicarea calității intregii activități, ceea ce presupune mai multă inițiativă și efort creator. Îmbunătățirea muncii de îndrumare și control din partea organizațiilor de partid. „Calitatea muncii de 
partid, spunea maistrul oțelar Aurel Zugrav, trebuie să se reflecte in 
mai buna organizare a producției și muncii, întărirea disciplinei, ri
dicarea nivelului calitativ al pro
duselor, in mai buna gospodărire a 
metalului, a energiei electrice și 
combustibilului. Nu putem vorbi de 
o activitate de partid eficientă a ti ta 
timp cit mai elaborăm unele șarje 
de oțel necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ, cind unele 
consumuri se mențin ridicate din 
cauza prea deselor defecțiuni elec
trice și mecanice la unele utilaje".Dezbaterile au evidențiat, de asemenea, necesitatea preocupării în mai mare măsură a organizațiilor de partid pentru promovarea susținută a progresului tehnic, ridicarea parametrilor calitativi ai tuturor produselor în vederea satisfacerii cerințelor industriei construcțiilor de mașini, a ramurilor de virf ale energeticii nucleare, industriei aeronautice, electronicii și electrotehnicii și creșterea exportului. în acest scop, măsurile stabilite de conferință au în vedere îmbunătățirea conținutului adunărilor generale, ridicarea nivelului calitativ al muncii de îndrumare și control, asigurarea participării mai active a fiecărui comunist la îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor de plan, pe bază de angajamente ferme, organizarea și desfășurarea u- nor acțiuni concrete, în fiecare secție, la fiecare Ioc de muncă, care să asigure evidențierea, generalizarea și valorificarea operativă a experienței pozitive.

Marin OPREA corespondentul „Sclnteil*
/
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IN ÎNTREAGA tară, puternică mobilizare pentru

Înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor economice
ÎN AGRICULTURĂ ÎN INVESTIȚII

RECOLTAREA SI
■

- încheiate la timp, în
ÎNSÂMlNTĂRILE

■

cele mai bune condiții
NOILE FABRICI DE ZAHĂR

-cit mai repede integrate in circuitul productivei»
In aceste zile frumoase de toamnă, mii de oameni al muncii din 

agricultură, cărora le-au venit in ajutor lucrători din unități econo
mice si instituții, elevi si studenți, au împinzit lanurile de porumb, 
grădinile de legume, viile și livezile județului Vrancea. Bilanțul lu
crărilor la zi arată că, pină in seara zilei de 9 octombrie, porumbul 
a fost strips de pe 32 la sută din suprafață, iar strugurii de pe mai 
bin'e de jumătate din viile pe rod. Se recoltează in ritm susținut 
sfecla de zahăr, soia, legumele și cartofii. Dar cele mai'mari eforturi 
trebuie depuse la insămințarea griului, lucrare efectuată pe numai 56 la sută din suprafețe. întirzierea se datorează atit condițiilor grele 
de lucru — solul este foarte uscat — cit și folosirii sub 
utilajelor. Să exemplificăm.

capacitate a

ușor să transformi bulgarii uscati In pat germinativ bun — ne spune ea. După cum nu e ușor să însămintezi in aceste condiții. Timpul însă nu ne permite să așteptăm". în timp ce discuta cu noi. șefa fermei urmărise semănătorile care se apropiau ne aflam. Pe o anu- tractorul condus de Petre Neacsu inain- repede decît celelalte
CÎND SE 

ACȚIONEAZĂ 
CU 

RĂSPUNDERE, 
LUCRĂRILE 
AVANSEAZĂ 

RAPID

astfel incit tractoarele repartizate cu prioritate■ rea terenului". să noată fi la oregăti-
de locul unde mită distantă, mecanizatorul tase ceva mai _______________ _________și ea voia să știe de ce. In cele din urmă aflăm că a fost o porțiune cu pămînt foarte bine mărunți*-.  Apoi, impreună cu mecanizatorii. a verificat cu atenție patinele.

UNORA LE 
VINE GREU 

SA SE 
DEZLIPEASCĂ
DE BIROURI

1

una notă uni- mă-

In condițiile actuale, la pregătirea terenului este necesar să fie făcute discuiri și tăvălugiri repetate. în ziua raidului, la ora 6 dimineața, intr-o scurtă analiză operativă, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit măsuri adecvate pentru folosirea judicioasă a tractoarelor si a tuturor grapelor cu discuri. La numai o oră după această ședință, ne aflam în cîmp la din fermele C.A.P. Sihlea. O bună : specialiștii din această tate au anticipat cu citeva zileșurile amintite. „Pentru a avea la ' pregătirea terenului mai multe tractoare, la semănători folosim pe cele legumicole — ne spune ing. Stanca Milita.ru, șefa fermei. La semămat nu este nevoie dc forță de tracțiune mare. în acest fel. am sporit cu trei tractoare normale numărul celor repartizate la pregătirea terenului. Acum, la această lucrare avem un avans substantial". Aflăm că aici se insămînțează zilnic 100 hectare, ceea ce creează condiții ca In 3—1 zile unitatea să încheie semănatul griului. Ne-am oprit și în. celelalte ■Unități agricole'din consiliul agroindustrial Sihlea, Peste toi. tractoarele legumicole fuseseră cunlatc la semănători. Pe ansamblul județului, datorită aplicării acestei măsuri, sânt folosite acum încă 100 de grape cu discuri la pregătirea terenului.Grăbirea însămintărilor este hotă- rltă. in mare măsură, de recoltarea plantelor premergătoare. în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Năneștl rămăseseră de recoltat porumbul de pe 320 hectare si sfecla de zahăr de pe 67 de hectare, suprafețe ce urmează a fi însămințate cu griu. în fermele cooperativelor agricole Nănești, Vulturul. Suraia și Hingulești, principalele forțe au fost concentrate la stringerea cu prioritate a recoltei tocmai de pe aceste suprafețe. „Eliberarea in' cel mai scurt timp a terenurilor de plantele premergătoare este una din preocupările noastre — ne spune tovarășul Dumitru Negrea, primarul comunei Suraia. împreună cu membrii cooperatori lucrează la recoltarea porumbului peste 1 000 de oameni ai muncii din unitățile economice si prestatoare de servicii din comună. î«i. transport folosim atelajele.

In cîmp e mult
de lucru

SINT NECESARE EFORTURI SPORITE
PENTRU RECUPERAREA RESTANTELOR

Brigada „Scinteii“ transmite din județul Vrancea

SÂMINTA
NU TREBUIE
SĂ AJUNGĂ 

ÎNTRE
BULGARII 
USCATI

..Starea solului ne pune uneori iti situația de â iticra In “‘condiții îtw'i grele — ne spune inginerul Cornel- Tăicutu, director adjunct la direcția agricolă. Meritul specialistului este ca în diversitatea situațiilor care se ivesc să aleagă cea mai potrivită soluție. Acum trebuie să se lucreze in așa fel incit bobul de griu să fie pus in sob mărunții, care să-i asigure germinarea. Sămînta căzută intre bulgări este pierdută. Tocmai de aceea, pregătirea terenului trebuie să se facă cu cea mai mare grijă, ca să rezulte un pat germinativ corespunzător". în raidul nostru am constatat că această cerință preocupă pe multi specialiști. La ferma nr. 2 a C.A.P. „Vulturul".) pe parcele alăturate lucrau la pregătirea terenului și însămințări două formalii de mecanizatori. Șefa fermei, ing. Tincuta Nedelcu. îsi împărțea timpul intre cele două lucrări. „Nu e deloc

tubulatura semănătorii, au fost in- locuite manșoanele rupte din cauza vibrațiilor foarte mari. ..Pierdem acum puțin timp la reglajul semănătorilor. dar cîștigăm la calitate" — precizează ea. Grija pentru densitate. pentru uniformitatea răsăririi, atribute ale muncii unui bun specialist. sint bine reprezentate aici.Cind ochiul specialistului privește timpul din goana șaretei nu pot fi sesizate neajunsurile la pregătirea terenului și semănat. lată un caz. Pe o solă a C.A.P. Milcovul, o formație alcătuită din trei discuri pregătea terenul (folosim aeeăstTi Terminologie' deși, după cum arăta, .solul, este ihiproprie). Era dimineață Și tte așteptam ca la prima oră utilajele, să fie puse la punct. Nici Vorbă. Discurile nu aveau furtunuri de pre- isiune, grapele reglabile erau dezmembrate și „grăpau" cu colții în sus. „E loc rău, pămînt tare și de aceea se rup repede grapele — ne spune Costul Riciu. unul din tractoriști. Lucrăm așa cum putem". Da, pămintui e tare, ciur,- nu „rău", pentru că alți mecanizatori, care țin cu. adevărat la m’eseria lor, il fac buh de semănat. Cu o zi înainte, inginerul șef al unității. Traian Voinetl, trecuse pe la această formație fără să se oprească. întrebase în treacăt „cum merge treaba". N-am reușit să-l găsim, deși obligația lui era să fie prezent la acea oră in unitate. Cum va li pusă aici săminta în sol ? Printre.bulgări, fără sansa de a răsări.

li

ll

(Urmare din pag. 1)SI 1NSAMINTARILE
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ziua raidului, în unitățile agri- din consiliul agroindustrial Cio- mai erau de recoltat porumbul de pe 2 000 hectare, sfecla de zahăr de pe 300 hectare, de arat 2 600 hectare și de pregătit terenul și în- sămîntat — 5 500 hectare. Un mare volum de lucrări care trebuie efectuate bine și în cel mai scurt timp. Firește, în această situație se cer din partea cadrelor de conducere și specialiștilor din unități, de la consiliul agroindustrial acțiuni bine gîndite, măsuri concrete și imediate pentru mobilizarea tuturor forțelor. Referitor la forțele care lucrează in cimp, tovarășul Stelian Daschievici, președintele consiliului agroindustrial, ne dă cifre aproximative. „La recoltare sint 1 700 de oameni. Mașini avem : 16 combine pentru porumb, 30 sau 37 de semănători, vreo sută și ceva de discuri, în jur de 10 dislocatoare".Mergem în cîmp. La ferma nr. 1 a C.A.P. Ciorăști, pe o parcelă o formație de combine recolta porumbul. Alături, in grămezi, . pe pămînt, se aflau zeci de tone de știuleți nedepănușați,' Nici un om nu se găsea la recoltarea porumbului sau a sfeclei, nici la depănușat, nici la încărcat sau transport. In ziua respectivă, la C.A.P. Ciprăști, s-a lucrat cu cele 16 tractoare muri venite în ajutor, 6 combine proprii, două semănători și cu pluguri la arat, înainte he-am oprit Ciorăști cu intenția au fost, mobilizate forțele cules. „Azi și mîine se. numai du combinele — ne . varășul Marin Domnica, primarul comunei. Oamenii sint la culesul strugurilor pe loturile in folosință personală.. Avem totuși TOII de r-Jevi ■și. •feen^pri din cooper,ta „..(tapă-ș nușaGla C.A.P. Mihalcerii, cealSta unitate, din localitate". Iată unde duc „aproximațiile". Din 1 700 de oameni, cit ni s-a spus că sint b culesul porumbului și al sfeclei de zahăr pe întreg consiliul, în două unități lucrau numai 1.00.La Ciorăști. nici mașinile nu sînt folosite la întreaga capacitate. De dimineață ni se vorbise de insuficiența tractoarelor. După cum s-a văzut, comandamentul județean a concentrat in unitățile agricole din acest consiliu agroindustrial numeroase utilaje. Numai că utilajele proprii nu erau bine folosite. Trei tractoare pentru legumicultură, în bună stare de funcționare, erau parcate în curtea S.M.A.La sfîrșitul raidului nostru ne-am abătut dip nou pe la sediul consiliului agroindustrial. Atit președintele acestuia, cit și inginerul șef se aflau încă în birou și nu la cîmp, acolo unde. trebuie să se acționeze efectiv în aceste zile.Cum spuneam, în județul Vrancea este mult de lucru la cimp. E pozitiv faptul că în ultimele zile viteza la însămințări a crescut. Se înregistrează însă rămineri în urmă la pregătirea terenului, la recoltarea porumbului și sfeclei de zahăr de pe suprafețele ce vor fi însămînțate cu griu, la arături. O atenție deosebită este necesar să fie acordată organizării transportului, intrucit pină acum s-au realizat mai puțin de două drumuri in medie pe zi, fapt ce blochează un mare număr de, tractoare de care e nevoie acum la însămințări.

tn cole răști

citeva tractoare Cu puțin timp la primăria din de a afla cum satului la recoltează spune to-

Recenta vizită ele lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la noua Fabrică de zahăr Fundulea a reliefat atenția deosebită acordată de secretarul general al partidului pentru buna desfășurare a activității din acest important sector economic, iu contextul mai larg al preocupărilor conducerii partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea iu continuare a aprovizionării populației.După cum este cunoscut, în cursul acestui an sint planificate să intre in funcțiune zece noi unități cu acest profil. în urma eforturilor depuse Pe șantiere, două dintre ele — fabricile de zahăr din Fundulea și respectiv Năvodari -- și-au și început activitatea. Celelalte se află în diferite stadii de execuție, pe șantiere desfășurîndu-se acum o susținută competiție cu timpul in vederea terminării grabnice a lucrărilor de construcții și montaj, începerii cu rapiditate a probelor mecanice și tehnologice. Ziarul austru s-a mai ocupat, in numărul său din 20 septembrie a.c., de ritmul și stadiul lucrărilor atinse pe aceste șantiere.Dată fiind sarcina economică si socială deosebit de exigentă po care o reprezintă punerea in funcțiune cii mai repede cu putință a noilor fabrici de zahăr planificate, astăzi publicăm relatările redactorilor si corespondenților noștri de ne șantierele altor două fabrici de zahăr — de la Cărei si Trușesti — precum si punctul de vedere al conducerii Centralei pentru producția si industrializarea sfeclei de asupra problemelor care trebuie soluționate urgent pentru ca aceste citați să fie puse cit mai repede in funcțiune. zahăr cana-
PE ȘANTIERUL FABRICII

DE ZAHĂR DIN CĂREI

Cu amînări nu pot fi 
recuperate rămînerile 

în urmă

de comandament tinute pe ___tier. Rezultatele sînt, după cum se vede, nesemnificative și' evident, nemulțumitoare. Motiv pentru care factorii menționați au datoria să ia măcar acum măsuri hotărite și cuprinzătoare pentru redresarea situației livrărilor.
san-

PE ȘANTIERUL FABRICII

struguri. Oamenilor muncii din a- gricultură, lucrătorilor din întreprinderile de legume și fructe le revine datoria de mare răspundere de a-și concentra eforturile în vederea stringerii mai rapide și valorificării întregii producții, astfel ca tot ce se mai află în cîmp, în grădini, livezi și podgorii să ajungă în timpul cel mai scurt la depozite, pe piețe sau la unitățile de Prelucrare. Nici un moment să nu se piardă din vedere că orice zi de întirzierei la cules duce la deprecierea produselor perisabile, ceea ce înseamnă pagubă pentru economie, pentru unitățile agricole in cauză.Deosebit de important în aceste zile este să se acționeze cu răspundere pentru REALIZAREA ȘI DEPĂȘIREA VITEZELOR STABILITE LA 1NSAMINȚAREA GRIULUI. Cu fermitate trebuie să se acționeze in acest sens în unitățile agricole din județele Satu Mare. Sălaj, Prahova, Bihor, Botoșani. Galati, Mureș, Gorj și Dîmbovița, unități in care deși semănatul ar trebui să se încheie în următoarele zile nu au realizat pină în prezent nici măcar jumătate din suprafețele planificate. I-Iotăritor .este acum ca oriunde mai este pus sămința de griu in pămînt se elibereze imediat terenurile resturi vegetale, mobilizîndu-se acest scop un număr mai mare locuitori ai satelor, să se organizeze in două schimburi executarea arăturilor și pregătirea terenului, spre a se crea semănătorilor im front larg de lucru, din zori și pină se întunecă. Sub nici un motiv grăbirea ritmului de semănat nu trebuie să se facă în. detrimentul calității lucrărilor. Dimpotrivă, datoria de mare răspundere a mecanizatorilor. specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile agricole este de a respecta riguros normele tehnice la pregătirea terenului și semănat, spre a se asigura densitățile optime prevăzute, intrucit de aceasta depinde in mod hotăritor nivelul recoltelor sporite din anul viitor.

de să de în de

In lanurile de porumb ele C.A.P. Totâranu, județul Vrancea, combinele 
lucrează din zori și pină seara

PRODUCȚIA(Urmare din pag. I)Pentru realizarea integrală a sarcinilor de export, în unitățile în care există restanțe munca trebuie organizată in așa fel incit acestea să fie recuperate in cel mai scurt timp. Mai mult, acolo unde există contracte și este asigurată baza tehnico- materială trebuie făcut totul pentru valorificarea posibilităților existente și suplimentarea producției pentru export. Chiar in aceste zile să se analizeze operativ condițiile concrete din fiecare unitate și județ, stabilin- du-se, totodată, programele de fabricație și livrare a producției perioada următoare.întreaga activitate trebuie fel organizată incit planul la pe trimestrul IV să tie îndeplinit integral pină Ia 15 decembrie. In felul acesta se asigură condițiile necesare pentru ca, după 13 decembrie, să se pregătească și să se lucreze la producția pentru anul 1985. îndeplinirea acestui obiectiv major stabilit de conducerea partidului impune ca, pină la 15 noiembrie, să se realizeze planul la export pe întreaga lună noiembrie. Printr-o temeinică organizare a muncii, printr-o bună conlucrare intre toți factorii din întreprinderi, centrale industriale, ministere și județe este pe deplin posibil să se întîmpine Congresul al XIII-lea al partidului eu planul la export pe lunile octombrie și noiembrie îndeplinit integral, in condiții calitative superioare. înfăptuirea acestei sarcini reprezintă o îndatorire patriotică de cea mai mare răspundere pentru toți

pentruin așa export

Lucian CIUBOTARU 
Dan DRAGULESCUFoto : E. Dichiseanu

Noua fabrică de zahăr din ,Carei, cu o capacitate zilnică de prelucrare a sfeclei de 1 000 tone, trebuia să intre în funcțiune pe data de 31 august. Termen care nu a fost însă respectat. Cauzele ? înainte ele toate, să menționăm că. pe șantier, constructorii și montorii de utilaje, împreună cu beneficiarul, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca noul obiectiv să intre la termen in producție. Dovada 1 In luna iulie, valoarea utilajelor tehnologice montate in clevans însuma :i milioane lei. Din păcate, aceste eforturi au fost serios grevate de unii furnizori de utilaje, care și la ora actuală înregistrează restanțe însemnate la livrări.Astfel, pentru fabrica propriu-zisă, sînt datori’ întreprinderea de utilaj tehnologie Buzău. întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Roman, întreprinderea „Tchnofrig" din Uliij-Napoca eu părți componente ale (.•opșlfiîeiii^, . metalice. instalația de u.scțiț-^ih^jjjbăterti ccniț^uițe i&M*Dar greutățile cu care sint confruntate colectivele de constructori și montori pe șantier nu se opresc ‘aici. Pe lingă utilajele nelivrate, în pofida intervențiilor insistente ale beneficiarului de investiții, precum și a angajamentelor asumate de furnizorii restanțieri, nu sint rezolvate intru totul nici problemele legate de omologarea unor echipamente tehnologice. Ne referim la pompele duplex APD-5, pe care trebuie să le realizeze întreprinderea mecanică Bacău, precum și la patru cazane ASF. două filtre fine OLU, pe care unitatea furnizoare — Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca — n-a acceptat să le contracteze decît cu termene necorespunzătoare de livrare.Terminarea centralei termice este, la rîndul ei, pusă sub semnul întrebării din cauza nesosirii pe șantier a unor Utilaje care ar fi trebuit să fie livrate de întreprinderea de utilaj și material rulant Crișcior și Întreprinderea dc construcții și prestații Băilești.Pentru a fi și mai clar înțelese consecințele negațlve ale nelivrării utilajelor menționate, să reținem punctul de vedere al. inginerului Vasile Diaconu, adjunctul șefului de brigadă de la Antrepriza de instalații montaj Oradea : „Lipsa acestor utilaje nu numai că a dus la pierderea avansului pe care l-au luat constructorii și montorii, la un moment dat, în executarea lucrărilor, dar, ceea ce este și mai grav, continuă să îmnie- dice montarea celorlalte utilaje aflate în stoc, precum și montarea conductelor tehnologice".Problema producerii și livrării rapide a utilajelor tehnologice pentru noua Cărei nu deseori. fabrică de zahăr din este nouă. Ea a fost, analizată în ședințele
FIZICĂ, EXPORTUL - exemplar realizate!întreaga econo-oamenii muncii din mie națională.Ținînd seama de lizării exemplare a port, este necesar ca, in aceste zile, să se întocmească programe concrete de producție și pe fiecare întreprindere, secție și atelier ; să se organizeze echipe si formații special*.  care să lucreze numai pentru export ; să se ia toate măsurile pentru ca aprovizionarea cu materii și materiale să se facă cu prioritate pentru producția de export.După cum se știe, tocmai pentru buna organizare a activității de export au fost create de mai mult timp comisii speciale la nivelul întreprinderilor, centralelor industriale. județelor. Se impune ca toate aceste comisii export să-și ros atribuțiile, mult și mai problemelor din intreprinderi, să se simtă răspunzătoare de felul cum se desfășoară producția pentru export, în fiecare unitate economică trebuie să se ahalizeze zilnic cum sint asigurate condițiile tehnice si materiale pentru realizarea producției de export. De problemele aprovizionării tehnico-materiale, de pildă, nu trebuie să se ocupe numai personalul din serviciile de aprovizionare ale unităților. în această activitate să fie ațrase și alte cadre din compartimentele de planificare, de programare a fabricației, astfel incit să se asigure o cit mai bună aprovizionare tehni- co-materială a fiecărei întreprinderi, secții și atelier. In această privință.

importanta rea- planului la ex-

pentru activitatea de îndeplinească rigu- să se implice mal direct în rezolvarea

organele centrale dc resort au datoria să intervină prompt si pentru îmbunătățirea activității bazelor județene de aprovizionare tehnico-ma- teriaîă. Insistăm asupra acestui lucru deoarece se întîmplă ca unele materiale care nu se găsesc într-o unitate să prisosească în alta. Este o situație anormală, care dovedește că baza materială pentru realizarea planului este asigurată, dar uneori nu funcționează corespunzător mecanismul aprovizionării.Dealtfel, din analizele efectuate rezultă că în unele întreprinderi si județe există chiar stocuri însemnate "e produse finite care nu sint expediate operativ, ritmic, partenerilor externi. Iată de ce. se impune ca in aceste zile să fie luate toate, măsurile necesare, iar produsele realizate pentru export să fie imediat, expediate.. Un accent cu totul deosebit trebuie pus în fiecare întreprindere pe întărirea ordinii si disciplinei, pe folosirea deplină a forței de muncă, a mașinilor și utilajelor, a timpului da lucru. Pretutindeni unde există contracte încheiate și condiții tehnice, munca să fie organizată in trei schimburi, stabilindu-se programe concrete de lucru pe fiecare schimb, pe fiecare formație de lucru. Tot- ‘ odată, deosebit de important este ca, în fiecare schimb, să se asigure o asistentă tehnică exemplară din partea celor mai bune cadre de specialiști. Măsuri pentru cit mai buna organizare a muncii trebuie să se ia în special în sectoarele calde (turnătorii, forje, laminoare), unde este

obligatoriu să se lucreze în trei schimburi, șstfel incit să fie eliminate „locurile înguste" care au părut în acest domeniu.Desigur, realizarea producției export presupune îndeplinirea bune condiții a planului si la toti ceilalți indicatori. în acest sens, este necesar ca în ansamblul preocupărilor colectivelor din întreprinderi să se acorde atenția cuvenită realizării integrale a planului la producția .fizică, la toate sortimentele in condiții de calitate superioară. Pornind de aici, se impune mai mult ca ori- cînd să se stabilească o strategie clară în privința realizării producției, a sarcinilor la export, prin contracte ferme, care trebuie încheiate din timp cu beneficiarii interni si partenerii externi. Iată de ce, concomitent cu acțiunile care șe întreprind pentru realizarea exemplară a planului la export, o atenție specială trebuie să sc acorde încheierii contractelor pentru semestrul I și pentru întregul an 1985. Numai așa se va putea asigura o bună pregătire a fabricației. o bună organizare internă a producției, astfel incit odată cu îndeplinirea integrală si chiar depășirea planului pe acest an sarcinile la export să fie realizate exemplar din primele zile ale anului viitor.Organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii să-și facă un titlu de mindrie din îndeplinirea exemplară a planului la producția fizică și export, să acționeze cu toată hotărîrea pentru întîmpinarea Congresului al XIII-lea al partidului cu succese de prestigiu în întreaga economie.

a-de in

DE ZAHĂR

DIN TRUȘEȘTI

Mai multă promptitudine 
din partea furnizorilor 

de utilaje !_ Ca aspect, Fabrica de zahăr din Trușești lasă o impresie bună : hala principală de producție a „urcat" pină la ultimul nivel ; la centrala termică s-a instalat primul din cele patru cazane pentru abur tehnologic șî apă fierbinte ; lucrările la depozitul de cărbune, liniile de cale ferată și stația de epurare a apei sint executate în procent de 85—90 la sută, iar cele de la depozitul de zahăr se apropie de sUrțit. Evidențele statis- -"'■tice ale inyesțiției arată însă o res- țănță valorică, față de graficele de ejtecnțle a obiectivului, de lîi tnilioa- nc lei. Ceea ce înseamnă că, în loc să fi intrat in producție cel tîrziu in luna septembrie a.c., nu se știe încă dacă la Trușești se va produce , zahăr în toamna acestui an. Discutăm mai întîi cu șeful brigăzii de constructori, inginer Dan Ungureanu : „Chiar din start am întirziat cu aproape patru luni, intrucit nu se soluționaseră toate problemele legate de amplasament. Pe parcurs s-au ivit și alte obstacole, neprevăzute, în documentațiile tehnice". Examinînd mersul lucrărilor se desprinde și o altă concluzie : o bună parte din restanțe se datorează lipsei unor utilaje, a căror valoare a ajuns la peste 71 milioane lei. E drept, termenul de livrare al unor utilaje a fost replanificat. Dar chiar și așa. hala principală de producție tot n-ar putea fi terminată, deoarece o bună parte dintre utilaje urmează să fie introduse in hală prin spațiile create între stîlpii de susținere și acoperiș.

a

Un punct de vedere 
al centralei de resortCe întreprind beneficiarii de investiții, centrala coordonatoare pentru intensificarea ritmului de lucru pe șantierele fabricilor de zahăr planificate să intre in funcțiune în acest an ? în legătură cu acest aspect, cu celelalte probleme nesoluționate încă, ne-am adresat tovarășului Vasile Platon, director tehnic al Centralei pentru producția și industrializarea sfeclei de zahăr.— Așa cum s-a procedat și în anii

anteriori, pe șantiere au fost repartizate, alături de constructori și montări, numeroase cadre care vor lucra in viitoarele fabrici de zahăr. în această acțiune, au fost selecționați specialiști și muncitori cu calificare recunoscută. Lucrătorii de la fabrica din Bucecea au fost trimiși să sprijine pe cei de la întreprinderea din Năvodari, în timp ce cadre de la fabrica din Pașcani pot fi întilnite muncind pe șantierul din Babadag ș.a.m.d, In plus, urmărim îndeaproape modul in care acționează furnizorii de utilaje și facem demersuri insistente pe lingă ei pentru lichidarea grabnică a restanțelor in livrări.— Ce măsuri trebuie luate cu prioritate pentru depășirea acestei nedorite situații ?— în primul rind, este necesar să se acționeze hotărit in vederea creșterii ritmului de montaj tehnologic. Pentru că, deși sînt destui furnizori cu datorii neonorate, nu e mai puțin adevărat că stocurile de utilaje nemontate se mențin la un nivel ridicat.— Ati amintit de demersuri făcute pe lingă furnizori. Asigură actualul ritm de livrare a utilajelor tehnologice recuperarea rapidă a rămînerllor in urmă la acest capitol ?— Problema este destul de complicată. Numărul furnizorilor pentru fabricile de zahăr depășește 130 și sîn- tem nevoiți, noi sau beneficiarii, să intervenim pe lingă fiecare dintre ei. în parte, deoarece nu au fost desemnați, de la început, furnizori generali, care să aibă obligația expresă de a coordona activitatea celorlalte unități producătoare de utilaje pentru sectorul nostru și de â asigura ritmicitatea livrărilor. Pe scurt, restanțele sînt încă mari, riscînd să compromită’eforturile pentru finalizarea noilor obiective de investiții. Pe de altă parte, din cauza faptului că multe utilaje nu șint omologate, furnizorii respectivi ar trebui să ne sprijine cu formații care să participe la montaj, la efectuarea reglajelor ți remedierilor, la punerea în stare da funcționare a instalațiilor.
In concluzieDin relatările corespondenților noștri'se desprinde cu claritate o con- clttMe pțț șantierele noilor fabrici de zahăr există,condiții pentru accelerarea lucrărilor și finalizarea lor rapidă. Acum, cuvîntul decisiv îl au constructorii și, montorii, fur- . nizorii de utilaje, beneficiarii de investiții. în activitatea lor, urmează o perioadă de muncă și mal intensă, în care sînt chemați să dea întreaga măsură a capacității profesionale și puterii lor de mobilizare.Sintetizate, sarcinile care se pun In fața factorilor angajați direct in realizarea acestor investiții slnt :• livrarea urgentă a utilajelor restante ;• deschiderea de către constructori și montori a unor largi fronturi de lucru, prin suplimentarea efectivelor actuale de muncitori, organizare*  temeinică a lucrărilor, urmărirea zilnică a stadiilor fizice atinse ;• asigurarea de către furnizori, In timpul montajului și desfășurării probelor mecanice și tehnologice, a unei asistențe tehnice de inaltă calificare, în stare să soluționeze orice eventuale dificultăți, să asigure funcționarea ireproșabilă a noilor Instalații.Numai în măsura în care constructorii și montorii, beneficiarii și furnizorii de utilaje vor demonstra prin fapte că au înțeles însemnătatea acestor cerințe și vor acționa hotărit pentru punerea rapidă în funcțiune a noilor fabrici de zahăr se poate spune că și-au făcut pe deplin datoria. Grupaj realizat de

Cristian ANTONESCU 
Octav GRUMEZA 
Silvestri AILENEI

0 întrebare pe adresa furnizorilor...

Cum vă

Conform contractelor încheiate. întreDrinderea mente tizare resti trebuia. ze cină acum unităților industriei chimice 9 700 penițe pentru a- paratura de înregistrare. 1 750 modulatoare magnetice. 1 351 convertoare F s! 390 comutatoare nas cu pas.Dar. după 9 Juni. întreprinderea bucu- resteană a acumulat serioase restante la aceste produse, socotite piese de schimb, ceea ce determină serioase greutăți in functAnarea ' si repararea teDaraturii de automaiLzai-e din dotare;, combin ațelor chimice. Ce măsuri se întreprind pentru remedierea acestei situații ? Iată precizările tovarășului Gheor- . ghe Pîrvu, directorul întreprinderii de elemente de automatizare.— Penițele de înregistrare . se fabrică dintr-un laminat de otel inox. cu caracteristici speciale, care se aducea din import. S-au făcut încercări

de din de ele- automa- Bucu- să livre-

onorați contractele 
încheiate ?♦ pentru asimilarea !.n tară a materialului de către unitățile metalurgiei. dar. mină a- cum. nu s-a reușit a- cest lucru. De aceea, am optat pentru modificarea constructivă a înregistratorului,

Un răspuns 
din partea 

întreprinderii 
de elemente 

de automatizare 
București

eiire nu va mai avea in componentă penii,; ci un sistem de scriere. tie care îl va realiza întreDrinderea „Flaro" din Sibiu. In ceea ce privește modulatoarele magnetice si convertoarele F, &norare;> contractelor este legată de rezolvarea unor probleme de aprovizionare cu u- nele materiale la întreprinderea „Electro- argeș" din Curtea de Argeș, care ne livrează comnonentele ne- ceșare. In fine, la al

natruilea wrodus la care avem restante — comutatorul pas — nrin unor măsuri tea noastră, determinat rea locurilor înguste de pe fluxul tehnologic. livrările Dină la sfirsitul anului se vor face în cantitățile solicitate da beneficiar.As dori să adaus că un mare ajutor în a- sigurarea mai bună cu materiale a fabricației si. imolicit. in o- norarea promptă a contractelor, l-am putea primi din partea beneficiarilor. Se află în unitățile din industrie o mare cantitate de aparatură de automatizare, care s-a ca- , sat. în componenta a- cestor aparate se află înglobate numeroase materiale. Diese. componente electronice care ar putea fi recuperate si recondiționate. Dealtfel, in a- ceastă privință există prevederi clare. Pină acum însă, unitatea noastră nu a orimitde la nici o întreprindere Diese recuperate.
Dan 
CONSTANTIN

nas cu aplicarea in unita- care au elimina-

Milita.ru
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MAREA RĂSCOALĂ POPULARĂ DIN 1784 | CONVORBIRI CU PROMOTORI Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

sinteză a idealurilor sociale si naționale ale poporului românRăscoala lui Horea, prin proporțiile și semnificația internă și internațională, a fost considerată pe bună dreptate Un moment crucial al istoriei moderne românești. A constituit, din aceste rațiuni, un subiect predilect de meditație pentru contemporanii ei, dovadă că răscoala s-a aflat în prim planul dezbaterilor politice și ideologice ale lumii de crepuscul ,al vechiului regim. Fapta lui Horea și a mulțimilor țărănești pe care le-a condus, în ambianța expansiunii spiritului democratic în societatea continentului, a fost revendicată de luptătorii pentru libertate. El a fost așezat în galeria acelor personalități care și-au împletit destinul cu soarta mulțimilor, luptind pentru demnitatea omului, împotriva asupririi.Istoriografia la rîndul el, pe măsură ce evolua spre orizonturile liberale, a conferit atenția meritată unor evenimente care au ridicat epoca în propria ei conștiință. Iată de ce scrisul istoric național, și adeseori cel de peste hotare, i-au consacrat o stăruință particulară. Răscoala este inserată de Nicolae Bălcescu în mersul revoluției românești, alături de revoluția lui Tudor Vladimirescu șl lucrarea intelectuală a Școlii ardelene. Răscoala populară de la 1784 se confundă apoi tot mai mult cu destinul națiunii, devenind un simbol al luptei pentru eliberarea de sub dominația străină. De la Nicolae Densușianu la A.D. Xenopol și Nicolae Iorga, și de aici la David Prodan, răscoala țărănimii ardelene, și-a fixat locul și rosturile în istoria afirmării poporului nostru pe drumul progresului social și al libertății naționale. Pentru aceste considerente, în documentele Partidului z Comunist Român, în clipele de cumpănă, cînd s-a atentat la integritatea țării, numele lui Horea și al maselor anonime a dobîndit valoare de simbol, îndemnînd la luptă pentru apărarea statului rțjmân. In acele momente, de dăruire a celor mai buni pentru cauza națiunii. în necesarul dialog pe care democrația românească îl angajase cu trecutul, răscoala se oferea drept sinteză a aspirațiilor sociale și naționale ale poporului român de pretutindeni.Răscoala lui Horea a marcat, prin rolul ce l-a deținut în evoluția societății românești, începutul procesului revoluționar de înlăturare a feudalismului. Desfășurată în epoca de criză a societății feudale, răscoala a reprezentat momentul de expansiune a forțelor sociale de adîncime din societatea transilvăneană, dar, în aceeași vreme, ea a reprezentat faptul istoric ce închidea în sine sensul afirmării națiunii. Răscoala lui Horea, așa cum poporul a numit-o, a venit ca efect direct al opresiunii exercitate de nobilime, țărănimea ri- dicîndu-se la luptă pentru dreptate socială, împotriva servitutii.Izbucnirea răscoalei în toamna lui 1784, în plină epocă a reformelor iosefine, a fost rezultatul exacerbării asupririi maselor iobăgești, al opresiunii, în special a țărănimii române, ee reprezenta majoritatea absolută a roasei rurale. Pregătită de un trecut de asupriri, rezultat dih sistemul politic transilvănean, dominat de națiunile politice privilegiate și de o constituție medievală' care ă exclus de timpuriu națiunea română de la exercitarea drepturilor politice, răscoala a lovit cu putere în stăpînii latifundiilor șl, deopotrivă, în nobilime ca deținătoare a puterii politice, începută în munți, într-o zonă mai liberă ca posibilitate de mișcare, lupta țărănimii a cuprins în numai citeva zile largi teritorii, datorită acelorași condiții de viață lupta țărănimii din munți, a moților, fuzio- nînd cu aceea a iobăgimii de pe domeniile nobiliare. Cu o rapiditate uimitoare, satele se răscoală unele după altele, chemate în numele Iul Horea de lozincile antifeudale, ce cîștigă de la început sensuri mobilizatoare. Răscoala, prin puterea ei de afirmare și dimensiunile ce Ie cîsti- gă. face ca Transilvania să devină o „lume a Iul Horea".Declanșată ca efect al opresiunii sociale și politice, răscoala în mersul ei a realizat un intens și semni

Prof. univ. dr. Pompiliu TEODORficativ proces de conceptualizare a dezideratelor țărănești. Urzită in mijlocul unei țărănimi aflate in plin proces de metamorfozare, de evoluție potrivit cu conținutul unei epoci in tranziție spre lumea modernă, răscoala învederează disponibilitățile țărănimii pentru autoexaminarea co- ' lectivă a propriei condiții sociale. Beneficiară a unor mentalități diferite, țărănimea vremii a fost în măsură să dea expresie nevoilor sale în termeni programatici. Răscoala se deosebește de toate răscoalele precedente, de marile răscoale medievale, prin posibilitățile ce le manifestă țărănimea ca forță în stare să formuleze în termeni fără echivoc condamnarea iobăgie! și a nobilimii.

sensului național al răscoalei, deoarece era îndreptată împotriva acelora care dețineau puterea politică, ca reprezentanți ai națiunilor politice privilegiate. Pe o cale proprie și întotdeauna într-o viziune adecvată mentalității țărănești, lupta țărănimii vizează toate laturile asupririi românilor. Răscoala a avut așadar și un caracter național, rezultat din opoziția existentă între nobilime, în majoritatea ei absolută maghiară, și țărănime — română — în aceeași absolută majoritate. Lupta țărănimii a implicat hotărît, manifest sau nu, pe deținătorii puterii politice, pe principalii ei beneficiari, în realitate clasele stăpînitoare ale națiunilor politice, constituite pe privilegiu. în

în acest sens, Ultimatumul adresat de țărănime nobilimii la Deva, în noiembrie 1784, reprezintă în formă esențiallzată principalele revendicări țărănești. Formulate in apogeul evenimentelor, cînd țărănimea era în culmea biruinței, postulatele așază în fața nobilimii cel mai radical program revendicativ, alcătuit de țărani pentru țărani, la nivelul unui radicalism de factură rural», fără intervenții din afară și departe de orice contribuție cărturărească. Țăranii au ■ revendicat cu hotărâre ca : nobilime să nu mai fie, ca aceasta să-și părăsească moșiile, să plătească dare ca și poporul de rînd, iar pămîntu- rile să fie împărțite poporului, cu alte cuvinte, celor ce le muncesc. La Deva, într-o zonă de puternică viață românească, în care se interferau condițiile de viață din munți și de pe pămînturile nobiliare, țărănimea revendica desființarea nobilimii ca clasă socială și a domeniilor sale. Este desigur forma cea mai radicală a dezideratelor sociale țărănești, care, într-un moment al biruinței, dădea expresie generalizată dorințelor țărănimii iobage, indiferent de naționalitate.Programul țărănesc cuprinde însă un mai larg registru revendicativ, ce lăsa să se întrevadă sensul acțiunilor țărănimii împotriva asupririi naționale. Pe' parcursul acțiunilor, în focul evenimentelor revoluționare, țărănimea dă expresie și

realitate, acțiunile revoluționare ale iobăgimii au avut In vedere în munți și pe reprezentanții statului, pe cei care administrau domeniile miniere, ce exercitau de decenii o opresiune fără precedent.Țărănimea a vizat în aceeași vreme și pe reprezentanții religiilor re- cepte, care în comparație cu biserica ortodoxă, apropiată condițiilor de Viață ale mulțimilor, reprezenta fesențial feudalitatea și sistemul, po- iitic-conștit.uțional, restrictiv pen- ru !|romăni. în concepția țărănimii, ntregul sistem de asuprire, toate laturile lui, trebuiau prăbușite. De aceea, ea încearcă și pe acest teren o reducție la propria condiție, la „legea românească", ce reprezenta de fapt un mod de viață. Țăranii aveau în vedere diferențele ce separau societatea românească, neprivilegiată, de membrii națiunilor politice și ai religiilor recepte.în consecință, la aceste opoziții ireductibile, evenimentele au venit să confirme, prin amploarea lor, dimensiunile reale ale problemei sociale și naționale. Pe fundalul stărilor sociale transilvănene, în care se exercitase, de-a lungul secolului al XVIII-lea, o apăsare potențată de evoluția spre noile forme economice, s-au altoit, în noile condiții, puternice contradicții naționale și religioase ce rezultau din mai vechi sau mai noi efecte generate de sistemul politic și constituțional. Țărănimea, în

aceste condiții, ridicindu-se împotriva feudalității a conferit acțiunii ei revoluționare deopotrivă semnificații sociale și naționale. Problemele în cazul românilor din Transilvania erau inseparabile, astfel că răscula- ții au încercat pe o cale specifică soluții în proprie viziune. „Dar la acest 
nivel și in condițiile proprii Tran
silvaniei răscoala are și implicațiile 
corespunzătoare vremii, e de acum 
mult mai complexă. Are adinei și 
inseparabile implicații naționale — scrie acad. David Prodan — se 
confundă in problematica poporului 
român din Transilvania, de pretu
tindeni". Pentru aceste motive, țărănimea iobagă la 1784, in contextul unei noi evoluții istorice, prin lupta ei ridică și gravele probleme ale națiunii sub raport național, politic. Implicate de configurația națională a regimului politic, de caracterul națiunilor politice, inechitățile naționale se aflau și ele în calea luptei țărănimii. Așa se și explică faptul că înțelesurile răscoalei încorporează și problematica națiunii, soluții ce urmau să înlăture tarele lumii feudale în favoarea majorității națiunii. 
„Istoric, problema poporului român 
din Transilvania — consideră același istoric — e una și aceeași. Practic 
însă, lupta de emancipare se dă 
acum pe două planuri, unul al inte
lectualității pornind de sus, de la na
țional, celălalt al țărănimii pornind 
de jos, de la social, amindouă, acum, 
peste compartimentările confesiona
le. Esențialul luptei intelectualității e 
ridicarea românilor la națiune poli
tică, a țărănimii desființarea io- 
băgiei. Dar două planuri care se în
trepătrund, fiecare asumîndu-și, 
unul savant, teoretic, celălalt ele
mentar, empiric, unul reformist, ce
lălalt revoluționar, problema națiunii 
înseși. Ele sint cele două fețe ale 
aceluiași corp, se întregesc acum re
ciproc, ca să se confunde apoi activ 
in programul revoluționar unic, atot
cuprinzător al națiunii din 1848. tn 
perspectiva istorică răscoala între
gește programul națiunii cu dimen
siunea ei socială, înălțimea conceptu
lui cu greutatea masei sale, calea de 
luptă reformistă cu cea revoluționa
ră. Țărănimii îi revine deplin meri
tul de a fi deschis, de la sine, pro
cesul revoluționar al emancipării na
țiunii, chiar de la temeliile sale". Privită astfel, lupta țărănimii române cîștigă semnificații cu adevărat naționale, într-o vreme în care evoluția societății transilvănene era cutreierată de dinamica unei dezvoltări ce anunță solidarități de factură națională. Ca atare, răscoala țărănimii, aducînd la suprafața vieții politice acutele probleme de ordin social, dezvăluie în întreaga lor complexitate toate laturile națiunii române. într-un timp ce evolua cu pași repezi spre societatea modernă, prezența activă, revoluționară, a țărănimii în scena Transilvaniei conferă luptei generale românești temeiurile ei sociale necesare. Atunci cînd acțiunea politică a intelectualității va fi reluată în noile împrejurări create de revoluția democratică europeană, foarte curînd conducătorii politici români vor realiza imensul potențial al țărănimii. Dezideratele țărănești în noile evoluții , istorice, a progresului parcurs de societate în . . ansamblul tei, vor pătrunde în noua ideologie politica revoluționară de la 1848. Este fără îndoială meritul generației pașoptiste de a fi văzut limpede rosturile țărănimii In procesul devenirii istorice a națiunii. Pe urmele ideologiei pașoptiste, răscoala este integrată patrimoniului național, confundîndu-'-se cu problema națiunii înseși.Răscoala Iul Horea și-a asociat semnificații noi și profunde în condițiile evoluției societății românești spre socialism, cind sensurile luptei țărănimii de la 1784 au fost de natură să stimuleze înnoitoare procese istorice. Istoriografia, la rîndul el, i-a dedicat răscoalei la două secole de la desfășurarea ei monografia pe care țărănimea o merita, ca parte de temelie a națiunii. Este omagiul pe care spiritualitatea noastră îl aduce astăzi înaintașilor, maselor creatoare de istorie, prin munca și lupta lor.

— Cînd am avut pentru prima oară în mină un fruct despre care nu știam precis dacă e portocală sau lămîie m-am gîndit așa : II gust și dacă e dulce e portocală, dacă e acru — lămîie...— Și era acru... — zic și rîdem amindoi. Le spuneți copiilor cum am dus-o noi, generația noastră, la virsta lor ?— Vedeți dumneavoastră, aici. în această zonă, se poate greși în două feluri : sau să nu le spui deloc și ei să creadă că totul a fost întotdeauna ca acum, sau să le spui de prea multe ori : „Am dus-o greu. ne era foame, n-aveam pantofi" și așa mai departe — le spui o dată, de două ori. de trei ori și ajunge. Nu le place sicîiala, au sentimentul că ii crezi prosti dacă le spui de prea multe ori un lucru. Sînt sigură că pricep bine, temeinic. fără repetări inutile.Stăm de vorbă. în cancelaria școlii, cu prof. dr. RODICA ALEXANDRU, directoarea liceului „Ștefan cel Mare" din Suceava.— Haideți să-i comparăm cu două generații anterioare. cu a noastră (în- tîmplareâ face ca reporterul și interlocutoarea sa să aibă exact aceeași vîrstă — n.n.) și cu cea a primilor dumneavoastră elevi după terminarea facultății.— Nu e ușor, sînt trei universuri...— V-ați născut aici. în Suceava?— Nu. într-o comună maj la nord, la Călinești.— Cea trecută și pe harta lui Dimitrie Cantemir din Descripție Moldavîae 7— Da. sat vechi, cu oameni gospodari. Părinții mei au fost la școala lor. Se bucurau de mult respect ; așa e pe Ia noi, învățătorul a fost și este o figură centrală a satului. In ’44. hitleriștii, în retragere, au distrus bună parte din comună — școala, cel puțin, din temelii ; oamenii au sărit și au reconstruit-o în așa fel îneît anul școlar a început a- proape normal. Aveau nevoie organic de școală.Regăsim aici, ridicată 1« valoare de simbol prin a- ceastă întîmplare. stima țăranului român pentru școală și pentru slujitorii ei. Chiar în împrejurări vitrege, școala a fost respectată și învățătorul socotit ca un al doilea părinte al copilului. Și nu doar al lui : învățătorul era și este cel care dă o povață. care este consultat cu încredere în cele mai felurite împrejurări ale vieții." — A fost firesc să mă dedic șl eu școlii. Viața și-a urmat apoi cursul normal. Am frecventat liceul de fete de aici, din Suceava. In 1951 mi-am dat bacalaureatul. în 1955 am absolvit istoria la Iași. Viața a fost darnică...Optimismul nedezmințit al generației care acum are 50 de aniî— Darnică ș! nu prea. Eram foarte săraci.— Conta asta la noi? Vă amintiți ce frumos a vorbit odată tovarășul Nicolae Ceaușescu despre romantismul revoluționar, despre,

cei mal frumoși ani ai vieții ? Aduceți-vă aminte; eu și colegii mei băteam satele incălțați in teniși. recitam versuri înflăcărate, cintam cîntecele Revoluției. țineam conferințe...— Așa e. Dar astăzi? Cum sînt elevii dumneavoastră?— Romantismul revoluționar se insuflă, se educă. Tinerii de astăzi sînt. într-un sens, mai realiști decît noi. Apoi, trebuie să recunoaștem, sînt mai in- struiți. mai culți decît eram noi la vîrsta lor. Au crescut într-un alt univers informațional, cu alte cărți, cu altă programă analitică și alte manuale. Sîntem apoi obligați să constatăm că ei au o altă atitudine fată de valori decît noi. o atitudine mai matură : sînt

copiii din primii dumneavoastră ani de profesorat? Sfîrșitul anilor ’50?— Ce să vă spun? Cîteva întîmplări: găsesc într-o zi o fetiță pe treptele școlii — eram directoarea liceului pedagogic — minca un pepene și plîngea ; venise clandestin cu cursa șl avea, toată averea ei. acel pepene ; „vreau să mă fac învățătoare", zicea, și astăzi este învățătoare. Altă întîmplare : un băiat firav, slăbuț, cel mai bun absolvent al școlii din sat. copilul unei văduve care nu se gîndea ca el să învețe mai departe ; după săptâmini de plîns, l-a lăsat la ușa școlii, cu actele în mînă. spunîndu-i : „De-acum aici ți-e mama, aici ți-e tata!". Astăzi este director de liceu. Ii văd pe copiii din
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mal exlgențl. mal pretențioși. au un discernăimint sporit pentru că au un simț critic mai ascuțit.— Paradoxal — pentru că noi eram mai radicali, noi criticam o altă orîn- duire, un alt mod de trai, ei...— Nu cred că e paradoxal. Simțul nostru critic, tocmai pentru că se exercita din plin față de lumea veche, nu mai ajungea, ca să zic așa, și pentru lumea noastră. Dimpotrivă — ea fiind fragedă, tînără. o ocroteam. Tot ce era al nostru era minunat, era perfect ; eram de bună- credință cînd nu vedeam lipsurile noastre. Pe retina proaspătă a tinerei generații. toate lucrurile, si cele bune, și cele rele, se oglindesc mal viu. mai colorat. Grija noastră este să educăm spiritul revoluționar de neîmpăcate cu lipsurile, să sădim si să cultivăm în sufletul lor principiile eticii noastre comuniste în așa fel Incit normele să ,se transforme în deprinderi de comportament. să fl< adevăruri Vii, Incorporate temeinic în substanța lor morală.Ne spusese Rodica Alexandru că apelativul care o măgulește nu este „tovarășă directoare", ci.........tovarășă dirigintă". Crede cu putere In misiunea educativă deosebită a dirigintelui. pe care îl numește „figura centrală a școlii".— Tovarășă dirigintă — zicem zimbind ca să-l facem plăcere —• cum erau

Burdujeni — cartierul de azi al Sucevei, pe atunci o comună. Azi e acolo o școală modernă, cu zeci de clase, atunci o școliță cu patru încăperi. Citeodată comparația mi se pare imposibilă.* — Vă gîndițl la condițiile materiale?— Si la ele. dar nu numai. în anii * *50,  știți care erau primele „ore" cu copiii de la internat? Ore de igienă elementară. începînd cu modul de folosire a grupului sanitar. Astăzi nu e de conceput un elev fără o trusă de toaletă completă. E. pur și simplu, o altă lume. Alti elevi.

• Singur de cart : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45: 19,45, MODERN (23 71 01)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20.
• O femeie oarecare („Zilele filmu
lui turc") : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18: 20.
• Glissando : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 12; 16: 19.
• Haiducii Iul Șaptecal : VICTORIA 
(16 28 79) — 9.30; 11.30; 13.30: 18: 18; 20.
• Imposibila iubire : UNION (13 49 04)
— 9: 12.30; 16: 19.30.
• Un petic de cer : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15.30: 17.30: 19.30.
• Surorile : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,15; 19,30. 

— Iar spiritual?— Spiritual? Vedeți. 6 viață de dascăl așa cum este a mea. cu amintirile ei. cu trăirile și întîmplă- rile ei, este o adevărată biografie a Revoluției. Viata mea este un ecran pe care a rulat filmul creșterii /țării, al transformării el. Dacă este să așez alături. două cite două, imaginile. obțin nu două universuri complementare, ci două universuri paralele, dacă nu chiar antagonice. Despre universul material este. Intr-un fel. ușor de vorbit. Chiar „Scînteia**  publică des alături fotografii cu așezări înainte de Revoluție șl astăzi, alăturări mai elocvente decît orice comentariu. Dar ce imagini puse alături ar putea să vorbească despre Incompatibilitatea dintre elevul timid, speriat, care sosea prin 1950 la Suceava

(ea însăși un tirg oarecare pe vremea aceea) din- tr-un sat care abia .se deștepta la viață și elevul de astăzi, dezinvolt, cu o față deschisă, care ți se uită în ochi? în ce imagini ai putea să prinzi volumul de cunoștințe din toate domeniile al elevului de atunci și al celui de astăzi? O ședință U.T.C. astăzi — dacă !n-ai fi obișnuit — te poate uimi prin calitatea inter- jvențiilor, prin maturitatea |dezbaterilor, prin spiritul |angajat, responsabil al celor care iau cuvîntul. Sint tinerii născuți după Congresul al IX-lea al partidului, cei al căror caracter, a căror fizionomie spirituală s-a conturat în anii j „Epocii Ceaușescu". Ei și 'istoria au învătat-o altfel — I z au învățat istoria adevă- 1 'rată a patriei, așa cum ■; ne-a redat-o secretarul ge- ' neral al partidului.— Să înțeleg din spusele I dumneavoastră că totul I este perfect?— Lasă vorbele mele impresia aceasta? Mi-ar părea rău...— Nu. nici gînd. Arun- ■' cam și eu o... sămînță de .1 vorbă, cum se zice. Unde i credeți că nu se insistă de ajuns în educarea lor? In ; ce zonă ar trebui făcut mai mult ? - i .— Viața omului, viața i omenirii este în așa fel j făcută îneît pe măsură ce j o seamă de probleme se j rezolvă apar altele, mai .? complexe, mai profunde. Cred că noi greșim în primul rînd prin aceea că le dăm totul sau mai totul de-a gata. Cred. apoi, că nu facem destul pentru educația lor emoțională. Noi parcă eram mai efervescent!. parcă trăiam mat intens decît ei. Am uitat să le spunem ceea ce nouă dascălii ne spuneau mereu: „în viață, mai important decît să faci ce-ți plac® este să-ți placă ce faci!**.  Le spunem prea rar că în viață insuccesul întovărășește succesul, că îi așteaptă și felurite necazuri, că vor avea și clipe de restriște. Intr-un cuvînt. îi cam corcolim, cum se spune. Vorba unul bătrîn. in parc, după ce a privit un copil venit cu mămica, bunica și-o mătușă : „Ina- J inte era capra cu trei iezi, acum a iedul cu trei capreRîdem.—- Care este soluția?— Să avem mai multă ) Încredere în tineri. Să Ie încredințăm răspunderi. ‘ Răspunderea este cel mai > . eficient educatbr. ,...Discuția noastră »-< prelungit. Rodica Alexandru iubește copiii și poate vorbi. în perfectă cunoștință de cauză, la nesfîrșit despre problemele lor.Plecăm împreună. La Intrarea in liceu, o tînără de ; 24—25 de ani o salută.— A absolvit la noi •cum cinci ani. Este ingineră. căsătorită, are un copil. A fost o elevă foarte bună, premiantă.Știți cum a salutat Inginera. mama unul copil, pe fosta ei profesoară?— Sărut minai
«
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Imagini artistice ale vieții noi

Solemnitatea poemului patriotic*)Vocația pentru poezia politică era evidentă la Ion Crînguleanu încă de la debutul său din 1962 cu volumul Anotimpurile Grivî- ței, carte apărută in colecția ce a lansat atîția și atîția poeți importanți ai literaturii noastre de azi („Luceafărul") și care avea să-1 înscrie firesc pe autor în rîndurile noii generații lirice pe care timpul avea s-o recunoască și să o valideze sub numele distinctiv de „generația Nichita Stănescu". Căci, ca și autorul Sensului iubirii ori ca și atîția congeneri ce aveau să devină rapid certitudini ale poeziei noastre dezvoltate uluitor în ultimele două decenii, Ion Crînguleanu s-a dovedit un poet cu un program de creație dintre cele mai bine alcătuite, întemeiat atît pe aspirațiile, cît si pe posibilitățile proprii. Poeziei de dragoste cuprinsă în volume diverse, precum Lumina de dragoste, Minus durerea sau Emoții Ia trapez, i s-a alăturat aproape de la sine cea patriotică înscrisă tn paginile unor plachete, precum Ritmuri române, Otnul de rînd, Turnul timpului 

sau Patima libertății. Sudura dintre cele două mari arii tematice deja amintite s-a făcut prin mijlocirea sensibilității poetice a autorului, deschisă atît monologului interior, cît și exhor- tației lirice. Se poate observa în poemele din ultimii ani ale lui Ion Crînguleanu o tot mai manifestă aderență la social, la lirica de expresie cetățenească. Sursă de inspirație, bogată și fecundă : istoria patriei, istoria trecută și prezentă a României celebrată cu o puternică iubire. Căci, așa cum profund și concentrat afirmă poetul într-un moto la poemul Foc tinăr vertical : „intrarea în viitor nu se face decît prin patrie". Cugetarea aceasta, demnă a figura ea însăși ca un vers de căpătii al poetului, se întemeiază pe adevărul cuprins în versuri ca acestea : „A fi țară demnă, independentă izvorită deplin / Nu-I totuna cu pămintul in surpare / România nu s-a ivit, pe pămint, din senin / La noi in patrie, se vede lumină încă din soare ! / Și iată, mileniul al treilea Iși sună clipele / Decolării, 

spre alte posibile frumuseți temerare ; / Torentul nostru arzînd iși bate în spirală aripile I Și curge spre munți cum aleargă spre mare".Versurile citate fac parte din amplul poem intitulat Eliberarea — apărut recent la editura „Cartea românească" — un poem cu intenție epopeică, în care autorul s-a străduit să surprindă cîteva aspecte fundamentale din istoria patriei, începind cu epoca primului stat dac centralizat și terminînd cu gloriile timpului contemporan. Arc peste timp în haina cîntă- toare a poemului, cuvinte dăruite unor momente cruciale din istoria românească și oamenilor — anonimi sau binecunoscuți — care s-au aflat la bine și la greu laolaltă cu Țara.Unor iluminate chipuri ale istoriei (Burebista, Bălcescu) li se alătură neștiutele chipuri ale răzvrătiți- lor ce au aprins „rugul plinii" la 1907, cei care au scris pe tricolor marea unire la 1918, ca și aceia ce s-au opus întunericului în anii de cumpănă ai războiului. Există într-una din 

aceste secțiuni un tulburător poem intitulat Iorga, renăscindu-se, prin care poetul izbutește o admirabilă condamnare a forțelor întunericului verde, a terorismului politic. Robustețea expresiei îi dă dreptul acestui poem să figureze în orice antologie a poeziei antifasciste românești, poemul aliniindu-se acelor numeroase creații de mare vigoare prin care poezia noastră a condamnat — cu mijloacele deloc neglijabile ale liricii — această pată din istoria umanității. Dealtfel, din încleștarea cu forțele răului, cu vrăjmășiile de tot felul se naște metafora capitală a cărții, metafora ELIBERĂRII. O eliberare a țării și o eliberare a omului. Din „destinul insured" al poporului s-a născut „generația focului", s-a născut torentul roșu al contemporaneității.Patetismul lui Ion Crînguleanu este unul al marilor solemnități. Versul are amplitudine, dezvoltînd idei ‘ dintre cele mai generoase, avindu-și izvorul în permanenta dragoste de țară. înfățișarea prezentă a Patriei, colosalele metamorfo

ze ale peisajului social șl uman sint receptate cu ochii larg deschiși spre zările istoriei viitoare. „Eu — țara mi-o închipui în orice om visînd / Și-n orice pasăre sau spic de griu sau rouă, / în laudele toamnei urcate din pămint / Și-n codrul de zăpadă și cerbi sau lună nouă. / Cind scriu scrisori departe și-mi arde pieptu-n ele / E vorba despre țară atunci și despre oameni, / E vorba despre mari alunecări de stele / In brazdele pămintului întoarse să le semeni".Efigia convingătoare a prezentului este surprinsă în cuvinte pline de iubire pentru oamenii acestui timp, pentru „bărbatul mulțimilor", omul politic „prezent cu destinul — / El însuși destinul acestui pă- mînt". Poezia lui Ion Crînguleanu se dorește si izbutește să fie „imnul muncii, amiaza României / în acest secol de revoluție / și zbor nesfîrșit".
Titus VÎJEU

•) Ion Crînguleanu s „Eliberarea", editura 
„Cartea românească", 
1984.

Lăzarea, un nume ieșit din anonimat, un sat care se plimbă printre amintirile mele în haine de sărbătoare.Așezată la poalele aceluiași deal, Lăzarea adăpostește de 11 ani o tabără a artiștilor plastici din toată țara, români, maghiari, germani, tabără căreia i se datorează noul renume al așezării. An dă an vin aici pictori, sculptori, graficieni din București, Cluj-Na- poca. Brașov, Miercureă- Ciuc, Sf. Gheorghe și din alte centre culturale mai mult sau mal puțin importante din tară. Rodul acestei prezente de-a lungul celor 11 ediții de pînă acum sînt lucrările donate de artiști, lucrări valorînd peste 8 000 000 lei. Expun, între alții, Aurel Ciupe, Balla Jozsef, Sever Frențiu, Andrâs Gaâl, Eva Barabăs, Mircea Dumitrescu. Vasils Pintea. 
tv

15,00 Telex
15,05 Omul și sănătatea — Apiterapla
15.20 Studioul tineretului. Colocvii des

pre tinerețe, ideal, muncă și 
creație. Ediție realizată în cola
borare cu Comitetul județean 
Arad al U.T.C.

16.20 Desene animata
16,30 închiderea programului

20,00 Telejurnal (parțial cotor)
20,20 Țara întreagă întîmplnă Congre

sul al XlII-lea al Partidului Co
munist Român. Dialog despre vii
tor. în dezbatere : Proiectul de 
Directive

20,35 Selecțlunl din Festivalul dntecu- 
lul ostășesc „Te apăr și te cînt 
patria mea"! — ediția a Vll-a, 
1984 (color)

20,50 Marea răscoală populară condusă 
de Horea, Cloșca șl Crișan în 
conștiința poporului român șl In 
mărturii externa.

11,10 Film serial pentru tineret — 
„Eroii nu au virată" — color. Sce
nariu! : Francisc Munteanu. Re
gla : Dan Mlronescu. Producție a 
studioului de film TV realizată 
tn Centrul de producție cinemato
grafică „București". Episodul 9 

21,55 Revista Uterar-artlstică TV. O artă 
pe măsura timpului nostru. Fes
tivalul național „Cîntarea Româ
niei" — cadru democratic de afir
mare a muncii șl a creației

22,20 Telejurnal (parțial color) 
22,30 închiderea programului

Bardocz Lajos, Valeriu Gonceariuc, Ervant Nicogo- sian, Liviu Suhar, Ion Mu- rariu, Gheorghe Adoc, Ion Iancut, Balint Andra. Gh. Adam. Aceștia sint însă numai o parte din cei aproximativ 200 de artiști care au beneficiat din plin atât de frumusețea aproape incredibilă a peisajului, cît și de omenia gazdelor care le-au pus la dispoziție tot ce aveau nevoie, inclusiv pînză, culori, piatră, lemn și lut de ceramică. Ar fi nedrept dacă nu am aminti aici și numele celui care a fost și este inspiratorul șl sufletul acestei tabere — și nu numai — a întregii vieți cultural-artistice din Lăzarea : Ludovic Zold. Născut și crescut in Lăzarea, acest gazetar nu a vrut decît „să deschidă larg o fereastră spre țară", să-și scoată satul la lumină pentru a-1 pune în fruntea lumii, acolo de unde se poate vedea și poți 

fi văzut mai bine de alții. Pentru că trebuie nu numai spus, ci și dovedit s Lăzarea nu mai este doar un nume care ân mersul trenurilor apare însoțit de un H, adică o mică haltă pierdută între faimoasele gări vilegiaturiste Tușnad. Izvoru Mureșului. Sînsi- mion și „mineralele" Bo- doc, Malnaș, Bicsad. Lăzarea este acum și simbolul unui sat care și-a ridicat mindru fruntea, privin- du-ne cu prietenie ori de cite ori ajungem să ne în- tîlnim. Alături de această tabără de creație a profesioniștilor (iulie-august), în Lăzarea există o bogată activitate cultural-artistică a localnicilor, reuniți in Tabăra creatorilor populari (noiembrie-deoembrie) — sculpturi în lemn, cusături, țesături, feronerie, ceramică, pictură de mobilă — tabără premiată de mai , multe ori în cadrul Festivalului național „Cîntarea 

României". Cu ajptorul a- cestor artiști amatori și cu cel al celorlalți locuitori au putut fi restaurate și remobilate (parțial) cartelul de tabără, datorită tuturor acestor oameni de inimă cane au înțeles din ce parte cade lumina pe mica lor așezare a fost posibilă a- ceastă înălțare a ei.Un mare prozator. Marin Preda, iși încheia ultimul ®pău roman cu un aforism extrem de semnificativ pentru tot ceea ce înseamnă creație omenească, „dacă dragoste nu e. nimic nu e“. I-a Lăzarea dragostea pentru om și pentru tot ce înseamnă frumosul în viata sa a creat într-un mediu natural ideal de lumină, culoare și formă o lume suavă si sensibilă în care a face artă și a fi artist este cel mai firesc lucru cu putință.
luUan NEACȘU

cinema
• Dreptate in lanțuri s VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 19.
• Emisia continuă : MIORIȚA
(14 27 14) — 8; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Acțiunea „Autobuzul" s MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19.30.
• Salutări de la Aglgea : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17; 19.
• Cu cerul sub picioare 8 CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari — 9; 
11; 13: 17,15; Prințesa Păun — 15; 19 : 
DOINA (16 35 38).
• Războiul stelelor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
• Dosarul albastru : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; '8: 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Soarele alb al pustiului s TIMPURI

NOI (156110) — 8; 11; 15,13; 15,30;
17.45; 20.
• Agonia i LIRA (31 71 71) — 15,30;
19,15.
• O fată șl un băiat s FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Jazz ’20 I VIITORUL (10 67 40) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• împușcături sub spinzurătoare t
AURORA (35 04 66) : — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20.
• După mulțl ani î PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30: 17,30; 19,30.
• Tess : PATRIA (11 86 25) — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Drumul spre victorie : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19, la grădi
nă — 18.30.
• Superman : FESTIVAL (15 63 84) —
8,45; 11,30: 14,15; 16,45: 19,30.
• Sint timid, dar mă tratez : FAVO

RIT (45 31 70) — »; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15,
• Polițist sau delincvent : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lupii mărilor : DACIA (50 35 94) — 
9: 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20.
• Campionul : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19. GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) — 18,30.
• Omul șl fiara : PACEA (60 30 85)
— 15,30: 18,30.
• Undeva. cindva : MELODIA
(11 13 49) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) - 9: 11,15*  
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Cascadorul Hooper : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Competiția : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30.
• Camionul de cursă lungă : COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.

• Par șl Impar s ARTA (213186) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădi
nă — 19.
• Căpitanul răzbunării : GRĂDINA 
AURORA (35 04 66) — 18,30.
• Rocky II : GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 18,30.
• Martorul știe mal mult s GRĂDI
NA LIRA (31 71 71) — 18,30.
• Cineva ca tine : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Lovitură fulgerătoare : GRĂDINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Gaițele — 19,30; (sala „Ion 
Vasilescu") : Inocentul — 19,30.

• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) ; Concert 
simfonic. Dirijor Mihai Bredicea- 
nu. Solistă ! GioviVna de Liso Valo 
(Italia) - 19. *
• Opera Română (1 18 57) 3 Rlgolette 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 IM 11) : Prin
țesa cir-ului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă șl durere — 19; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) : Tartuffe — 
19.
• Teatrul Mia (14 70 81) s Mitică Po
pescu — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) s 
Turnul de fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 SI 03, sala

Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : Variațiuni pe tema 
dragostei — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : ...Eseu — 19,30; (sala Glu- 
lești, 18 04 85) ; Arta conversației — 
19.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Băiatul 
cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*?  
(13 13 00) : Pe ulița satului — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (19 11 70) : 
Snoave cu măști — 9; Mary Poppins 
— 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Boroboață — 10: 16; Nocturn „Car
tea de vizită" — 20, (sala „Ion Vasi
lescu**):  Nu vorbiți in timpul spec
tacolului — 16.
• Circul București (10 65 90) 1 Vraja’ 
circului — 19.
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gică din tara noastră mii sî mii de produse din toate ramurile economiei naționale. în centrul atenției se vor afla desigur noutățile, numeroase. ca la fiecare ediție a tir- gului. în domeniul masinilor-unel- te se remarcă noile tipuri de strunguri cu comandă numerică, mașinile de găurit în coordonate, centrele de prelucrare : în sfera mijloacelor de transport rețin atentia basculantele cu o capacitate de pină la 110 tone și autoturismele ..Dacia", ..Oltcit" si „ARO" — modele 1985. Bine reprezentată este și la această ediție industria chimică — ale cărei produse sint astăzi solicitate în circa HO țări, ponderea acestei ramuri în volumul total al exporturilor românești fiind în prezent de 25 la stită. Electronica si electrotehnica, metalurgia. industria petrolului, energetica. industria ușoară si alimentară prezintă, de asemenea, în standurile lor numeroase produse noi. competitive. în măsură să determine interesul oamenilor de afaceri. sporirea portofoliului de comenzi la export.Prestigiul de care se bucură a- ceastă manifestare economică este ilustrat de numărul mare de firme
ședință a consiliului oamenilor muncii. împreună cu membrii de partid din acest organ, tinind o strînsă legătură cu muncitoarele, a constatat că unele dintre acestea nu-și realizează sarcinile in cadrul acordului global. Supunînd analizei comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii situația creată, s-a hotă- rit constituirea unui colectiv format din membri ai comitetului de partid, ai organului sindical și ai C.O.M., care, pe baza unui minuțios studiu, a propus organizarea unor cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale. Ca urmare, pe nouă luni din acest an, Întreprinderea a depășit sarcinile de plan stabilite la producția fizică.

Organizatia de partid și consiliul oamenilor muncii de la întreprinde- rea-antrepriză de construcții montaje metalurgice si reparații din Reșița s-au confruntat cu o altă problemă complexă : scurtarea duratei de reconstrucție și modernizare a furnalului nr. 1. găsirea. împreună cu comuniștii și furnaliștii de la Combinatul siderurgic Reșița, a celor mai bune soluții tehnice pentru îmbunătățirea parametrilor funcționali ai agregatului in vederea reducerii consumului specific de cocs cu cei puțin 20 kg/tona de fontă. Consultarea largă a muncitorilor, șefilor de echipă, maiștrilor a conturat numeroase idei originale, care, aplicate, au condus la asigurarea condițiilor de punere în funcțiune a agregatului înainte de termenul stabilit.Cu toate rezultatele pozitive obținute. analizîndu-ne activitatea in spiritul exigentelor promovate de secretarul general al partidului, al sarcinilor ce ne revin pentru acest an și anul viitor, sintem pe deplin convinși că se cere a desfășura în continuare o activitate susținută pentru ca democrația muncitorească, revoluționară, autoconducerea muncitorească să asigure o participare tot mai largă și responsabilă a oamenilor muncii la actul de conducere a economiei, la dezvoltarea tot mai puternică a acesteia, la creșterea venitului national și ă calității vieții întregului popor. în acest sens, acor

Domnului NICOLAS ARDITO BARLETTA
Președintele Republicii Panama, CIUDAD DE PANAMACu prilejul preluării funcției de președinte al Republicii Panama, îmi tace plăcere să vă adresez sincere felicitări și cele mai calde urări de succes tn desfășurarea înaltei misiuni încredințate.îmi exprim încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Panama vor cunoaște o continuă dezvoltare pe toate planurile. In folosul celor două țări, al cooperării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

i Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCĂLESCU 
Prtm-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar, primiți mulțumirile noastre cele mai cordiale pentru caldele felicitări pe care ni le-ați adresat cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.împărtășim pe deplin aprecierea exprimată de dumneavoastră că raporturile pe toate planurile dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria șl Republica Socialistă România se extind și se aprofundează continuu, că țările noastre contribuie la diminuarea încordării internaționale, la dezarmare, la salvgardarea și întărirea păcii.Sintem convinși că aceste raporturi tradiționale de «trînsă prietenie ți colaborare se vor dezvolta și se vor îmbogăți, în interesul oelor două popoare ale noastre, al unității comunității socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.Vă dorim noi și tot mal mari succese în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și în lntimpinarea celui de-al XIII-Iea Congres al Partidului Comunist Român, pentru ascensiunea continuă a României socialista vecine,

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă transmit profunde mulțumiri pentru salutările cordiale tovărășești șl felicitările cele mai călduroase pe care atl binevoit să mi le adresați, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al dumneavoastră personal, cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a creării Republicii Pooulare Democrate Coreene.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile excelente de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele noastre se vor lărgi și dezvolta continuu in toate domeniile, în spiritul întilnlrilor și convorbirilor pe care le-am avut, adresind, totodată, poporului român sincere urări de succese tot mai mari în lntimpinarea Congresului al XIII-Iea a) Partidului Comunist Român.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

CHIPUL VREMII NOASTRE(Urmare din pag. I)declt munții. Or, se știe, in literatura desprinsă de viața autentică, de gindirea și simțirea omului concret, în carne și oase, care trăiește acum la noi, în literatura pe teme periferice, minore, cu personaje stranii, nereprezentative, nutrind idealuri vetuste, anacronice, cu oameni debusolați, rătăciți prin fumurile unui snobism estetizant sau prin vulgarități de două parale, in poezia vorbelor goale, a nimicurilor și a declara

țiilor găunoase,„ în .critica formalistă^ realizată cu, idei de, Împrumut, așa cum am arătat de-atîtea ori, nu poate sălășlui spiritul revoluționar. Forța lui stă in legătura lui cu viața poporului, cu politica partidului, stă in fapte, în realizări concrete, de înaltă valoare șl nu în experimente gratuite. Forța lui in creația Uterar- artistică rezidă în cantitatea de bine, de frumos, de omenie și de adevăr pe care o oferă operele valoroase oamenilor, in veștejirea curajoasă a răului, a
(Urmare din pag. I)acest an, au fost asimilate opt noi mărci de oțeluri și 38 tipodimensiuni de profile laminate. Asemănător s-a acționat și în organizațiile de partid din întreprinderile de construcții de mașini din Reșița, Bocșa și Caransebeș, unde, prin fructificarea ideilor și propunerilor făcute de comuniști, fie in adunări generale, fie in cadrul discuțiilor individuale, au fost asigurate condiții pentru creșterea ponderii produselor noi și modernizate la peste 60 la sută din totalul producției.Punem în relație directă aceste rezultate cu faptul că am cerut permanent organizațiilor respective, tuturor organelor si organizațiilor de partid să pregătească cu cea mai mare grijă și răspundere adunările generale lunare, să asigure desfășurarea lor conform normelor statutare. principiilor centralismului democratic și democrației interne de partid. în asa fel ca fiecare dintre ele să devină exigente forumuri comuniste de dezbatere in spirit revoluționar. cu pronunțat spirit critic și autocritic, a activității desfășurate de organizație, de organul de conducere, de fiecare comunist. Asupra acestui aspect ne-am concentrat a- tenția, cu deosebire, la recentele adunări de dare de seamă și alegeri. Ne-am preocupat ca fiecare din adunări să se încheie cu hotărîri concrete, ca la înfăptuirea lor să fie antrenați toți membrii de partid, corespunzător nivelului de pregătire, capacității și experienței dobindite in munca politică, să se exercite un riguros control asupra Înfăptuirii ho- tărîrilor.Nu putem spune însă că nu mai avem organizații de partid care neglijează sau tratează cu superficialitate aceste imperative majore. Neajunsuri de acest fel s-au manifestat. între altele, și la unele organizații de partid de la exploatările întreprinderii miniere Anina, unde, chiar dacă se adoptau hotărîri bune, se neglija faptul că aceasta reprezintă doar un început, că numai transpunerea lor in viată, numai exercitarea unui control ferm si exigent asupra realizării lor practice asigură atingerea obiectivelor propuse. Firește, comitetul județean a luat măsurile ce se impuneau, tră- gind la răspundere pe cei care se făceau vinovațt de această situație.Nu ne poate mulțumi nici faptul că. datorită și nerealizării unor măsuri stabilite pe baza analizelor efectuate de organele și organizațiile de partid de Ia exploatarea de banatite Moldova Nouă. întreprinderea „Oțelul roșu". Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeș, întreprinderea mecanică Toplet și altele, nivelul cheltuielilor de producție, îndeosebi al celor materiale.

lenei <je gîndire, a inerției și .birocratismului si a tot ce stăvilește, dezvoltarea societății și a personalității umane.Deschizînd perspectivele mobilizatoare ale unei grandioase epopei, proiectul de Directive ale Congresului al XIII-Iea al partidului mobilizează puternic pe creatorii de valori spirituale în realizarea unor opere revoluționare în care chipul vremii noastre și al oamenilor ei să se reflecte ca într-o imensă și nepieritoare oglindă.
se menține încă ridicat. Or. asemenea măsuri au fost adoptate tocmai in urma studierii atente a posibilităților de încadrare in sarcina de reducere a cheltuielilor, de creștere a eficientei, prin consultarea largă a celor mai buni comuniști — muncitori, maiștri, specialiști.Institutionalizarea noilor forme de promovare a democrației muncitorești — adunările generale și consiliile oamenilor muncii, diferitele consfătuiri si conferințe organizate la nivelul județean, pe domenii ale activității economico-sociale. pentru a menționa numai aceste exemple — a ridicat pe o treaptă nouă, calitativ superioară, autoconducerea muncitorească. Iată de ce hotărît să 

DEMOCRAȚIA INTERNĂ DE PARTID
- la temelia sistemului democrației muncitorești

asigure funcționalitatea eficientă a democrației muncitorești In unitățile economico-sociale din aria sa de activitate, comitetul județean a luat măsuri ca, la toate nivelurile, organele colective de conducere, adhnările generale ale oamenilor muncii, să-și îndeplinească în cele mai bune condiții misiunea. Ne preocupăm, de asemenea, de buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale ale oamenilor muncii, adunări care urmează să se desfășoare in curînd, fiind chemate să adopte măsuri concrete pentru buna realizare a planului pe 1985, ultimul an al actualului cincinal. Condiția esențială, in acest sens, o constituie conducerea de către organizațiile de partid a instituțiilor și organismelor democrației muncitorești, exercitarea cu tot mai multă competentă și autoritate, de către secretarii de partid, a atribuțiilor specifice funcției de președinți ai consiliilor oamenilor muncit, generalizarea celor mai bune forme și metode ale muncii de partid in activitatea organelor de conducere colectivă ș.a. A devenit o practică permanentă ca principalele probleme ce urmează să se dezbată in adunările generale ale oamenilor muncii să fie examinate temeinic de către organele si organizațiile de partid. Aceasta dă posibilitate comuniștilor să cunoască amănunțit sarcinile ce revin colectivelor în care îsl desfășoară activitatea, să stabilească ei înșiși măsuri

Cronica zileiMiercuri, președintele Marii Adunări Nationale. Nicolae Giosan. a primit delegația Grupului vest-ger- man din Uniunea Interparlamentară, condusă de Hans Stercken, președintele grupului, care face o vizită în țara noastră. Au fost evidențiate bunele relații dintre parlamentele și parlamentarii celor două țări, contribuția pe care aceștia o pot aduce la amplificarea si diversificarea colaborării dintre România și R. F. Germania in domenii de interes comun. S-a reafirmat dorința de a întări colaborarea dintre grupurile interparlamentare român si vest- german. in cadrul Uniunii interparlamentare. în vederea promovării unui climat de pace si cooperare pe continentul european si în întreaga lume.
•hîn perioada 8—10 octombrie au avut loc la București lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte româno-norvegiene de cooperare e- conomică, industrială, ' tehnico-știin- țifică și pentru comerț. A fost analizat stadiul relațiilor de cooperare economică și al schimburilor comerciale bilaterale, convenindu-se măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea lor in continuare.La încheierea lucrărilor au fost semnate Acordul interguvernamen- tal româno-norvegian privind comerțul cu produse textile și protocolul sesiunii.
♦Miercuri, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Gheorghe David, a primit pe Hassan Tabatabai, adjunct al ministrului agriculturii, coordonatorul Departamentului pentru construcții agroindustriale din Iran, care se află în vizită în țara noastră.Au fost analizate posibilitățile de dezvoltare și diversificare a cooperării in domeniile agriculturii și industriei alimentare dintre cele două țări.înscriindu-se organic în amplele manifestări prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la înfăptuirea revoluției de eliberare socială si națională. antifascistă si antiimperialistă și de intîmpinarea Congresului al XIII-Iea al partidului, apropiata sărbătoare a celei de-a 40-a aniversări a Zilei Armatei Republicii Socialiste România oferă un cadru larg de desfășurare a unor multiple activități politico-educative si cultural- artistice în comandamente, in instituții si unități militare.O frumoasă si deosebit de interesantă expoziție de carte —• ..Apărarea patriei — tradiție si actualitate" — s-a deschis la Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naționale.Locul de cinste este acordat punerii în lumină a doctrinei militare naționale elaborată de tovarășul Nicolae Ceausescu, a preocupării statornice a secretarului general al partidului, comandantul suprem al armatei, pentru instruirea și înzestrarea armatei, pentru ridicarea continuă a nivelului pregătirii ei de luptă și politice, pentru afirmarea oștirii ca puternică școală de educație patriotică și revoluționară a tineretului, pentru participarea activă a militarilor la întreaga viață socială, economică, politică și spirituală a patriei.6 paletă largă de acțiuni educative desfășoară Casa Centrală a Armatei. La sediul instituției, ca si in unități din garnizoană, la case de cultură și cluburi muncitorești din sectoarele Capitalei, au fost organizate o serie de interesante si documentate expuneri si mese rotunde care relevă concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceausescu, privind apărarea patriei de către întregul ponor, profundul caracter revoluționar al oștirii noastre noi, funcțiile si misiunile armatei în societatea socialistă românească(Agerpres)

politico-organizatorice eficiente in vederea unirii eforturilor oamenilor muncii pentru înfăptuirea lor. Adesea — asa cum s-au petrecut lucrurile la Combinatul siderurgic Reșița, întreprinderile de construcții de mașini Reșița și Caransebeș, întreprinderea de construcții metalice Bocșa, pe platforma centralei termoelectrice pe șisturi bituminoase de la Anina ș.a. — asemenea dezbateri au generat noi soluții și măsuri care au îmbogățit conținutul documentelor supuse apoi spre dezbatere si aprobare adunărilor generale ala oamenilor muncii.Transpunerea fructuoasă a trăsăturilor specifice democrației interne de partid în activitatea organelor de 

conducere colectivă din întreprinderi este asigurat și prin dubla calitate — de secretar al organizației de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii — pe care o îndeplinește cel mai autorizat reprezentant al comuniștilor. Cunoscînd din interior toate problemele unităților. acesta este cel mai în măsură Să determine atit organul de partid, cit și organul de conducere colectivă să conlucreze Îndeaproape pentru înfăptuirea sarcinilor de plan, a măsurilor stabilite in adunări generale ale oamenilor muncii, să găsească, împreună cu comuniștii, noi soluții de îmbunătățire a producției și a muncii. Multe dintre organizațiile noastre de partid și consiliile oamenilor muncii — cum sint cele de la întreprinderea minieră Anina, Combinatul siderurgic Reșița, întreprinderile de construcții de mașini Reșița și Caransebeș ș.a. — au dobindit o valoroasă experiență in această direcție, asigură o bună repartizare a sarcinilor pe toti membrii organelor de conducere colectivă pentru înfăptuirea hotăririlor, organizează controlul necesar și antrenează comisiile pe probleme ale C.O.M. in efectuarea de studii care contribuie la solutionarea problemelor presante, mențin legături strînse cu oamenii muncii din sectoarele productive. Sint numeroase exemple în acest sens. Bunăoară, la cea mai tînără întreprindere din Reșița — cea de confecții — secretara de partid, pre-

CARNET COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

U.R.S.S.:
Kuzbasul în actualul cincinal• Colectivul de muncitori șl specialiști din cadrul Centralei de antrepriză generală pentru construcții hidrotehnice Constanța a început lucrările de execuție la cele două poduri care traversează canalul Poarta Aibă — Midia - Năvodari, in dreptul localității Ovidiu. Un pod este pentru calea ferată și altul pentru traficul rutier, fiecare din ele avînd deschiderile centrale de peste 100 de metri. Cele două poduri, care se execută după, proiecte întocmite de specialiști români, valorifică experiența cîștigată la construcția obiectivelor similare de la Canalul Dunăre - Marea Neagră; iar pentru realizarea lor se folosesc soluții originale, de mare eficiență.• Valoarea capacităților de producție intrate în funcțiune, de fa începutul anului șl pînă acum, în județul Botoșani, însumează aproape 1,2 miliarde lei, ceea ce depășește volumul investițiilor alocate aceluiași județ în întreg cincinalul 1960-1965. Cele mai importante capacități de producție ale anului curent au intrat In funcțiune la întreprinderea „Electrocontact" din Botoșani, precum și la întreprinderile de mașini-unelte greie și, respectiv, de sticlărie și porțelan din Dorohoi.• Constructorii de locuințe din județul Suceava au pus în acest an la dispoziția oamenilor muncii 1 557 apartamente, depășindu-și sarcinile de plan. Odată cu execuția altor 900 apartamente din a- cest an, ei acționează intens pentru pregătirea fronturilor de lucru la construcțiile de locuințe din planul anului 1985.• La schela de producție petrolieră Poeni din județul Teleorman au intrat în funcțiune două noi son

AZI SE DESCHIDE TÎRGUL 
INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI -1984(Urmare din pag. I)

de de mare adîncime. Numărul sondelor puse în exploatare în perioada care o trecut din acest an se ridică la 44, iar 'alte 12 au fost reactivate.• In cadrul întreprinderii constructoare de mașini din Caransebeș și-a început activitatea o nouă secție pentru fabricarea de micro- hidroagregate. Ele sînt destinate valorificării potențialului hidroenergetic al cursurilor de ape cu debite reduse. In nomenclatorul întreprinderii figurează și alte tipuri de turbine și microturbine cu performanțe tehnico-funcționale superioare.• Colectivul centralei electrice de termoficare Buzău a livrat suplimentar în sistemul energetic național peste 9 milioane kWh energie electrică, în condițiile reducerii consumului de combustibil cu 15 la sută.• In municipiul Sighișoara ou fost date m folosință noi apartamente confortabile. Din 1965 și pină în prezent, în străvechiul oraș de pe Tîrnava Mare au fost înălțate 4 000 de apartamente.• La cele peste 800 de apartamente, precum și magazine și școli înălțate în ultima vreme in pitorescul oraș Văleni de Munte, s-a a- dăugat acum noua gară C.F.R. Odată cu construirea noului edificiu, s-au extins și liniile de trafic și drumurile de acces. A fost dat în folosință un bloc de locuințe pentru ceferiști.• In numai o lună de zile, colectivul întreprinderii mecanice de reparații auto și utilaj de transport Boia Mare a asimilat In producția de serie alte 7 noi tipuri de piese de schimb auto.

participante — 450, din 39 de tărl din Europa, Africa. America de Nord si de Sud. Asia si Australia. La TIB ’84. dună cum ne-au informat organizatorii în cursul unei conferințe de presă. 31 de țări expun în cadrul unor pavilioane naționale : Australia. Austria. Belgia. Brazilia. Bulgaria, Canada. Cehoslovacia. R.P. Chineză. Columbia. Cuba. Egipt. Franța. R.D. Germană. R.F. Germania. Grecia. India. Irak. Israel. Italia. Iugoslavia. Japonia. Norvegia. Pakistan. Polonia. Siria. Somalia. S.U.A.. Turcia. Ungaria. Uniunea Sovietică si Zair. Firmele din acăâte țări, precum si cele individuale din Anglia. Argentina. Danemarca. Elveția. Olanda. Panama. Spania expun o mare diversitate de produse, pe o suprafață de peste 83 000 mo,- în pavilioane si De platforme exterioare.Auspiciile favorabile sub care se deschide ediția iubiliară a Tirgului internațional București, atestate de o bogată si prestigioasă participare. de nivelul tehnic ridicat si diversitatea exponatelor, de condițiile superioare de organizare, asigură noi orizonturi dezvoltării schimburilor si lărgirii cooperării economice si tehnico-stiintifice internaționale.
dăm un sprijin mai direct și permanent organizațiilor de partid în perfecționarea activității organelor de conducere colectivă de pe platforma industrială de la Anina a primei termocentrale electrice din țara noastră care valorifică superior șisturile bituminoase — obiectiv de însemnătate națională la care, în cursul lunii septembrie a. c., s-a realizat primul paralel cu sistemul energetic național al grupului generator nr. 1 de 330 MW, în vederea mobilizării constructorilor și monto- bilor spre a asigura condiții necesare efectuării tuturor probelor șl bunei funcționări a acestuia, precum și pentru accelerarea ritmului de execuție pentru grupurile 2 și 3, ceea ce va face ca județul Caraș-Se- verin să devină intr-un viitor apropiat, din consumator, un mare producător de energie. De asemenea, se impune o mai bună activizare a comuniștilor si minerilor de la întreprinderea minieră Moldova Nouă, pentru ca cele trei noi linii tehnologice puse in funcțiune pentru valorificarea minereurilor cuprifere mai sărace să funcționeze fără opriri și să se termine montarea liniei nr. 4 pînă la sfîrșitul acestui an.Deveniți cu' adevărat proprietari, producători și beneficiari ai tuturor bunurilor materiale și spirituale, minerii. siderurgiștii. constructorii de mașini, oamenii muncii din celelalte sfere de activitate din Caraș-Seve- rin, asemenea întregului popor, poartă cea mai vie recunoștință secretarului general al partidului, omul și conducătorul care, prin aportul de inestimabilă valoare teoretică și practică la edificarea și perfecționarea sistemului democrației muncitorești, socialiste din țara noastră, a ridicat calitatea de om al muncii pe cea mai înaltă treaptă a demnității umane, asigurindu-i toate condițiile pentru valorificarea plenară. în folosul societății și al său, a întregii capacități creatoare de care dispune.Iată de ce. mindri că trăim în glorioasa „Epocă Ceaușescu", in care națiunea noastră a obținut cele mai grandioase ’•'•Aizări din îndelungata sa istorie, - i că proiectul noilor Directive ne/deschide în față perspective tot mai luminoase și mărețe, in gind cu țara, cu întregul partid și popor, susținem și de aici, de pe vatra Caraș-Severinului. cu toată bucuria și căldura inimii Hotărîrea plenarei C.C. ai P.C.R. ca înaltul forum comunist. Congresul al XIII-Iea, să-1 realeagă în funcția supremă de secretar general al partidului pe inițiatorul tuturor marilor noastre victorii din ultimele două decenii, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — garanție sigură că. sub ciarvăzătoarea sa conducere, vom ridica munca, viata, patria socialistă pe noi culmi de civilizație și progres.

Anual se extrag în Kuzbas (Siberia de vest) 150 de milioane de tone de cărbune, ceea ce reprezintă un sfert din cantitatea destinată energeticii și o treime din producția cărbunilor cocsifica- bili a întregii Uniuni Sovietice. Producția de oțel a regiunii este de 12 milioane de tone, iar cea de energie electrică — de 30 de miliarde kWh.în actualul cincinal producția de cărbune a bazinului va crește pe seama deschiderii unor noi exploatări și a modernizării tehnice a celor existente. Se desfășoară din plin construcția unei noi
R.S. CEHOSLOVACĂ:

Electronizarea“ producțieiIntroducerea electronicii in producție reprezintă una dintre preocupările principale ale economiei cehoslovace. Se prevede ca, Pînă in anul 1990, pe această cale productivitatea muncii să crească cu 20—25 la sută, iar economiile de materii prime si de combustibil să fie de aproximativ 20 îa sută. Pentru asigurarea îndeplinirii acestui program. industria cehoslovacă va spori producția de microprocesoare si de alte mij

cariere care va fi a doua, ca mărime, din Uniunea Sovietică, cu o producție anuală de 30 de milioane tone cărbune energetic și cocsiflcabil. Printre cele mai noi modele de tehnică minieră testate aici cu succes se numără și un excavator pășitor care poate încărca cu o singură cupă un vagon de cale ferată. Se află în plină construcție o conductă — prima din Uniunea Sovietică — pentru transportul cărbunelui, cu o lungime de 350 km, care va face legătura între mina „Inskaia" și termocentrala din Novosibirsk
loace de automatizare in medie cu 10 la sută pe an.Astfel, la uzinele de mașini-unelte din He- latovice a intrat în funcțiune o linie tehnologică formată din mai multe mașini- unelte dirijate de două centre de calcul. Ea este destinată prelucrării prin aschiere a unor piese în serii mici si este realizată în totalitate din utilaje produse in tară. Elementul nou al liniei constă in folosirea a două centre de

R.P. BULGARIA:
Complexul industrial-agrar din 

Goma-OriahovițeComplexul lndus- trial-agrar din orașul Gorna-Oriahovițe, întruchipare a principiului de integrare economică verticală, dispune de o suprafață agricolă de 17 300 ha. Pe teritoriul său. cuprinzînd 12 localități, trăiește o populație de 05 000 oameni, în diferitele sectoare de activitate ale complexului sînt ocupați 6 200 muncitori. Anual această unitate dă o producție in valoare de peste 125 milioane leva. Producția de zahăr, alcool, produse de cofetărie și patiserie; conserve de fructe și legume reprezintă treji sferturi (lin pro

ducția globală a complexului. Un loc important In activitatea economică a complexului ii ociipă producția agricolă : peste 200 000 tone anual, inclusiv 54 000 tone sfeclă de zahăr, 15 000 tone legume, 9 000 tone lapte, 2 300 tone carne, 5 milioane ouă ș.a.In anii din urmă s-a adincit specializarea producției agricole ; astfel, de pildă, cultura sfeclei de zahăr a fost concentrată pe parcelele cu cele mai prielnice condiții de sol, iar 80 la sută din celelalte culturi de cimp, și toate serele
R.P. MONGOLA:
Noul centru de televiziune din Ulan BatorTeleviziunea nu mai este de mult timp un lucru neobișnuit chiar și pentru locuitorii din regiunile cele mai îndepărtate ’ ale țării. Micile ecrane pot fi intilnite nu numai in casele orășenilor, ci și in iurtele crescătorilor de animale și ale agricultorilor, care trăiesc departe de centrele principalelor regiuni (aimacurl).

Preocupîndu-se de Îmbunătățirea calității emisiunilor, inginerii mongoli introduc pe larg experiența înaintată a colegilor lor din celelalte țări socialiste. Fiind membră a organizației internaționale „Interviziune“, R.P. Mongolă colaborează îndeaproape cu centrele de televiziune care fac parte din a- ceastă organizație.
A apărut „ERA SOCIALISTĂ” nr. 19In lntimpinarea celui de-al XIII- Iea Congres al Partidului Comunist Român, revista publică articolele : ..Rolul factorilor calitativi ai dezvoltării economice în stadiul actual al societății românești11. ..Pregătirea forței de muncă si ridicarea calității vieții11. „Un cuprinzător program de acțiune pentru participarea tot mai activă a României la circuitul economic mondial11, precum și dezbaterile : „Noua etapă a revoluției teh- nico-științifice si progresul multilateral al patriei noastre11 (partea I) si „Evoluția naturii si funcțiilor statului nostru socialist11 (partea a Il-a).

INFORMAȚII
FOTBALPe stadionul „23 August" din Capitală s-a desfășurat miercuri un meci intre două selecționate formate din jucători ai lotului reprezentativ de fotbal. Partida s-a încheiat cu scorul de 5—1 (2—1) în favoarea selecționatei B. Golurile au fost înscrise de Lăcătuș (min. 29), Dragnea (min. 44 și min. 63), Văetuș (min. 79 și min. 88), respectiv Irimescu (min. 10).Cele două echipe au intrat pe teren in următoarele formații : Selecționata A : Lung — Negrilă, Ștefă- nescu, Andone, Munteanu II — Red- nic, Coraș, Klein, Irimescu — Cîrțu, Hagi ; Selecționata B : Moraru — Zare, Bumbescu, lovan, Eduard — Baiint, Dragnea, Gabor, Pană — Lăcătuș, Mateuț. Au mai jucat Cristian, Boloni, Văetuș, Stancu, Belodedici și Popicu.în deschidere lotul de tineret A a terminat la egalitate : 1—1 (1—0) cu lotul de tineret B. Punctele au fost marcate de Muntean, respectiv La-
SCRIMAîn perioada 24—28 octombrie, tn

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 11 octombrie, 
ora 20 — 14 octombrie, ora 20. In țară: 
Vremea va fi In general frumoasă la 
Începutul Intervalului, cu cerul variabil 
mai mult senin In sudul țării și, izo
lat, se vor semnala burnițe și ploi 
slabe In regiunile nordice. Apoi, vre
mea va deveni umedă in cea mal mare 
parte a țării, cu cerul mal mult noros 
Si vor cădea precipitații locale, mal 
frecvente tn jumătatea de est a țării. 
La munte, la peste 1 800 metri, precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapovl- 
ță și ninsoare. Vlntul va suflă slab 

și care se montează din țevi cu un diametru de un metru și jumătate. Conducta, care va putea funcționa chiar și la o temperatură de minus 70 de grade, va degreva căile ferate, prevenind, totodată, poluarea mediului cu praf de cărbune.Pină în 1990 producția anuală de cărbune a Kuzbasului urmează să atingă 193 milioane de tone. Rezervele identificate aici fac posibilă extragerea unei cantități de 500 de milioane de tone anual intr-un răstimp de cinci-șase secole.
calcul care not trece fără intervenția oamenilor de la fabricarea unei serii de biese la alta. Aparatele electronice asigură si schimbarea sculelor la mașinile-unelte.De asemenea, la fabrica de ciment din Prahovice dirijarea întregului proces tehnologic a fost preluată de aparatele electronice. ceea ce a dus la ușurarea muncii a zeci de lucrători, precum si la realizarea unor importante economii de combustibil.

de legume se află intr-o singură localitate, în domeniul pomi- culturii s-au specializat două sectoare de producție ; in alte localități, creșterea animalelor și a păsărilor formează preocuparea principală. Aceasta a permis accelerarea introducerii progresului tehnic în fiecare domeniu în parte. Pentru o chimizare eficientă și atotcuprinzătoare a producției a- gricole a fost creat un centru agrochimie, care asigură protecția plantelor și introducerea îngrășămintelor minerale pe suprafețele agricole.
La ora actuală Ia Ulan-Bator se construiește noul centru de televiziune, dotat cu echipament modern. Totodată, este pe punctul de a fi terminată construcția stației de releu din extremul vestic al Mongoliei — aimacul Ba- yan-Ulga. Este vorba de cea mai mare linie de releu din R.P. Mongolă, cu o lungime de aproximativ 2 000 km.

Consemnfnd 200 de ani de la marea răscoală populară condusă de Horea. Cloșca si Crisan. revista publică articolele : ..Țărănimea — factor de bază in luptele poporului român pentru libertate, unitate și independență națională11. „Oastea țărănească a lui Horea" si „Dimensiunea europeană a marii ridicări populare de la 1784“. La rubrica de „Confruntări ideologice" este inserat articolul „Conceptul de progres si sensurile istoriei contemporane". De a- semenea, in acest număr mai apar rubricile „Din țările socialiste", „Cercetare — dezvoltare — producție". „Cărți sl semnificații".
SPORTIVESala Floreasca din Capitală se vor desfășura Întrecerile celei de-a 17-a ediții a Campionatelor balcanice da scrimă, competiție la care și-au a- nunțat participarea sportivi și sportive din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România.

BASCHETAstăzi. în sala „Floreasca" din Capitală începe o nouă ediție a campionatului diviziei A la baschet masculin, in prima zi a turneului inaugural, de Ia ora 13,30, fiind programate întilnirile : Politehnica Iași — C.S.U. Sibiu ; Farul Constanța — Dinamo București ; Academia Militară București — I.M.U.A.S. Baia Mare ; Universitatea Cluj-Napoca — Politehnica București ; I.C.E.D. București — Rapid București.în continuare, prima parte a campionatului cuprinde alte 5 turnee : 26—28 octombrie, la Iași (în ultima zi se va disputa prima întîlnire Dinamo — Steaua) ; 8—11 noiembrie, Ia Cluj-Napoca; 22—25 noiembrie, la0- radea ; 6—9 decembrie, la Baia Mare și 14—16 decembrie, la București. Turul secund se va desfășura pe grupe valorice.
pină la moderat, cu unele Intensificări 
In sectorul nordic. Temperatura ae
rului va scădea in a doua parte a In
tervalului. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse Intre 4 și 12 grade, mal 
scăzute Izolat in depresiunile intramon- 
tane, iar cele maxime Intre 13 șl 20 de 
grade, mal ridicate in prima zi. Dimi
neața, local, se va semnala ceață. In 
prima noapte, izolat condiții de bru
mă. In București : Vremea va fi fru
moasă la Începutul intervalului, cu ce
rul variabil, mal mult senin, apoi va 
deveni In general umedă, cu ce
rul mal mult noros. Vor cădea 
burnițe șl ploi. Vlntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperatura in 
scădere In a doua parte a Intervalu
lui. Temperaturile minima vor oscila 
între 4 șl 7 grade, iar cele maxime In
tre 17 șl 20 de grade, mal ridicata In 
prima zi. Dimineața ceață.

'WHiMI



LA O.N.U.

Continuarea dezbaterilor 
din Adunarea Generală

NAȚIUNILE UNITE 10 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
In plenara Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile politice ge
nerale, care urmează să se 'încheie la sftrșitul acestei săptămini. Repre
zentanții statelor membre ale O.N.U., in special cei ai țărilor mici și 
mijlocii, nealiniate, in curs de dezvoltare, exprimă de la tribuna marelui 
forum mondial cerința guvernelor și popoarelor lor de a se întreprinde 
de urgență măsuri care să conducă la oprirea actualului curs periculos 
al evoluției internaționale spre confruntare și război, la salvgardarea și 
consolidarea păcii, la stăvilirea competiției militare, în primul rind la 
oprirea cursei înarmărilor nucleare, la rezolvarea, problemelor complexe 
cu care sint confruntate țările in curs de dezvoltare.Deteriorarea continuă a situației din ecoriomia mondială, spirala cursei înarmărilor și existența a numeroase focare de tensiune și conflict amenință în modul cel mai serios pacea internațională, a declarat, in cuvintul său, ministrul <ic externe și al cooperării al Mauritania, Ahmed Ould Minnih. El a arătat că țara sa se pronunță pentru oprirea neîntîrziată a cursei înarmărilor, în special a inarmărilor nucleare, și pentru reducerea bugetelor militare, urmînd ca o parte din fondurile eliberate în acest mod să fie folosită pentru sprijinirea eforturilor de progres ale țărilor în curs de dezvoltare. Vorbitorul s-a declarat pentru reglementarea pașnică a. stărilor de conflict din diferite părți ale globului și pentru eliminarea hotărîtă a forței din relațiile internaționale, ca o cale de apărare a drepturilor inalienabile ale popoarelor Ia dezvoltare de sine stătătoare, fără nici un amestec din afară, și de menținere și consolidare a păcii mondiale.Ministrul afacerilor externe și al aooperării al Ruandei. Franțois NgarukiyintWali, a arătat că. în concepția țării sale, viața politică internațională este caracterizată în etapa actuală de acumularea unor pericole fără precedent la adresa păcii și securității tuturor popoarelor, iar economia mondială traversează o perioadă de criză profundă, „care face ca situația țărilor în curs de dezvoltare să fie dramatică". Vorbitorul s-a referit în continuare pe larg la marile dificultăți care .confruntă țările sărace ale lumii ca urmare a agravării subdezvoltării, a adîncirii decalajelor economice, a inflației galopante, a îndatorării externe tot mai mari și a ratelor împovărătoare ale dobînzilor la împrumuturi, a lipsei de fonduri pentru dezvoltare, a foametei și subnutriției care bintuie in multe dintre țările in curs de dezvoltare din Africa si de pe alte continente. El a subliniat că rezolvarea acestor probleme presupune inițierea de urgentă a unor negocieri serioase între țările in curs de dezvoltare și statele industrializate in vederea unei restructurări radicale a actualului sistem economic și financiar internațional, avind ca obiectiv final instaurarea unei noi ordini economice mondiale. Vorbitorul s-a pronunțat, de asemenea. pentru lărgirea cooperării și întărirea solidarității țărilor în curs de dezvoltare. pentru stăvilirea competiției militare actuale, in primul rind a competiției ce se desfășoară in prezent pentru producerea și perfecționarea armamentului nuclear.Ministrul de externe al Tanzaniei, Benjamin Mkapa, a trecut in revistă in discursul sau stările de tensiune și conflict din diferite părți ale lumii, apreciind că .este imperativ ca O.N,U., statele membre să-și intensifice eforturile pentru reglementarea pașnică a acestor conflicte. Vorbitorul a cerut întreprinderea de noi măsuri de către comunitatea internațională, care să pună capăt politicii de apartheid a R.S.A., actelor agresive ale regimului de la Pretoria împotriva unor state africane suverane și ocupării ilegale a Na

„ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE CU DEȚINUȚII POLITICI DIN AFRICA DE SUD‘̂

mibiei de către forțele armate sud- africane.Vorbind despre pericolul cursei înarmărilor, el a spus că trebuie să se înțeleagă bine că această cursă nu poate în nici un caz să întărească sau să garanteze securitatea internațională, ci, dimpotrivă. duce . omenirea în mod inexorabil spre marginea prăpastiei nucleare. Reducerea cheltuielilor alocate în prezent pentru cursa înarmărilor ar permite eliberarea unor resurse considerabile stringent necesare pentru acoperirea nevoilor pașnice ale omenirii.Ministrul de externe al Mongoliei. Mangalia Dughersuren, s-a referit in discursul său la marile pericole acumulate in ultima perioadă in viața internațională, arătind că recurgerea la forță și cursa continuă a înarmărilor amenință grav pacea și securitatea generală. El a apreciat că se impun de urgență măsuri concrete în sfera dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, care să ducă la oprirea actualei competiții militare, la reducerea și lichidarea totală a armamentelor nucleare, la prevenirea pătrunderii factorului militar în spațiul extraatmosferic și la eliminarea pericolului unei catastrofe nucleare. Vorbitorul a relevat că o expresie concludentă a hotăririi popoarelor de a pune capăt competiției periculoase a înarmărilor o constituie proporțiile impresionante pe care le-a dobindit mișcarea pentru pace si dezarmare. împotriva pericolului de război nuclear din majoritatea covîrșitoare a țărilor lumii.Ministrul de externe al Lesotho, V. M. Makhele. a exprimat regretul profund în legătură cu tergiversarea de către- unele state dezvoltate a dialogului cu țările în curs de dezvoltare pentru instaurarea noii ordini economice internaționale, ară- tînd că impasul în care se află de mai mulți ani negocierile pe această temă a avut ca rezultat agravarea continuă a dificultăților cu care sînt confruntate țările sărace și deteriorarea continuă’ a pozițiilor lor în schimburile economice și financiare internaționale. Vorbitorul a subliniat că o sarcină prioritară a actualei sesiuni a Adunării Generale o constituie inițierea unor tratative de fond și într-un spirit de urgență care să ducă la sporirea asistentei internaționale pentru dezvoltare, la rezolvarea problemei presante a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, la eliminarea barierelor și discriminărilor din comerțul internațional și să permită progresul în direcția instaurării noii ordini economice internaționale.
★Aduharea Generală a O.N.U. a aprobat, la recomandarea biroului ei, înscrierea pe agenda celei de-a 39-a sesiuni a punctelor intitulate „Folosirea spațiului cosmic exclusiv în scopuri pașnice, în folosul omenirii" și „Inadmisibilitatea politicii terorismului de stat și a oricăror acțiuni ale statelor îndreptate spre subminarea sistemului social-politic al altor state suverane", a căror înscriere pe ordinea de zi a sesiunii in curs a fost cerută de guvernul U.R.S.S.

SUEDIA: Intensă campanie in favoarea păcii, 
pentru dezarmare

*

*

*

aSTOCKHOLM 10 (Agerpres). — Din inițiativa Partidului Muncitoresc Social-Democrat și a Confederației sindicatelor, in Suedia a fost declanșată o amplă campanie pentru intensificarea acțiunilor in favoarea păcii. In cadrul unei conferințe de presă organizate la Stockholm s-a subliniat că in următoarele două luni vor fi organizate in întreaga țară adunări și mitinguri, cu participarea unor membri ai guvernului și conducerii
OLANDA : „NU, rachetelor cu rază medie de acțiune 1"

HAGA 10 (Agerpres). — Partidul 
Muncii din Olanda a fost și rămi- 
ne un adversar hotărît al amplasă
rii pe teritoriul țârii a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 

t — a declarat, in Camera Deputați- 
' lor, președintele fracțiunii paria- 
\ mentare a acestei formațiuni poli-
j tice, Joop den Uyl. Luind cuvintul 

, ) in cadrul dezbaterilor asupra, pro-
i iectului de buget al guvernului pe 
’ anul, viitor, el a arătat, că Partidul 
l Muncii, care dispune de majorita- 
■ tea voturilor in forul legislativ, 
. se pronunță pentru inghețarea ar- 
i senatelor nucleare, ca un prim pas 
' pe calea eliminării acestora.
ț Opinia publică olandeză și Parti- 
' dul Muncii resping ferm proiectele 
1 privind introducerea rachetelor eu 
ț refeă medie pe teritoriul țării, sub-

ț 
î

5

JAPONIA: Apel pentru interzicerea totală 
a armelor atomiceTOKIO 10 (Agerpres). — Primarii a patru. mari orașe japoneze — Yokosuka, Sasebo, Maytsura și Kure, intens folosite in prezent de nave militare ale S.U.A. — au transmis ministrului de externe, Shintaro Abe, un document în care cer guvernului să respecte cu stric-

FILIPINE: „Să nu se

unui eventual lSimulind, prin costumația lor, efectele dezastruoase ale t război nuclear, participanții. la o recenta demonstrație de protest împo- . triva cursei inarmărilor desfășurată în orașul Bataan, din Filipine. poartă ' o pancartă pe care scrie : „Niciodată să nu se repete ororile de la țNagasaki și Hiroshima I"

mai repete ororile 
de la Nagasaki si Hiroshima 1"

i-. 

. sindicatelor, ai experților in pro- ( bleniele dezarmării, manifestări ce se vor desfășura sub deviza „înghețarea producției și amplasării de arme nucleare, declararea nordului Europei — zonă "denucleari- zată“. De asemenea, Ia 8 decembrie, la Stockholm va avea loc o conferință în cadrul căreia vor rosti alocuțiuni pe aceste teme primul ministru suedez, Olof Palme, și fostul cancelar federal al Austriei, Bruno Kreisky.
liniază agențiile internaționale de 

■ presă, estimind, totodată, că alege
rile legislative, programate să aibă 
loc in 1986, vor deveni, practic, un 
referendum in problema amplasă
rii acestor arme de distrugere in 
masă în Olanda.

Dealtfel, parlamentul Olandei a 
aprobat in vara acestui an decizia 
guvernului Ruud Lubbers de a se 
amina, pină la 1 noiembrie 1985, 
hotărirea finală privind amplasarea 
sau neamplasarea pe teritoriul ță
rii a 48 de rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune. A- 
ceastă hotărire a forului legislativ 
olandez — s-a subliniat la Haga — 
vine in sprijinul deciziei de la 1 
iunie a guvernului de a amina pină 
in 1988 eventuala instalare in Olan
da a rachetelor „Cruise".

tețe declarația oficială de interzi- . cere a introducerii armelor nucleare în arhipelagul nipon. Documentul cheamă, totoSată, guvernul să contribuie activ la lupta pentru limitarea cursei inarmărilor, pentru interzicerea generală și totală a armelor nucleare.

î

i ț
*
*

ORIENTUL MIJLOCIU j
• Convorbiri egipteano-iorda- | 

niene la Amman
• Reuniune a cabinetului li

banezAMMAN 10 (Agerpres). — La Amman s-a desfășurat a doua rundă de convorbiri dintre regele Hussein al Iordaniei și președintele Egiptului, Hosni Mubarak.Potrivit agenției M.E.N., în cursul dineului oferit în cinstea șefului statului egiptean, regele Hussein și-a exprimat speranța că vizita președintelui Mubarak la Amman va constitui începutul unei cooperări mai intense intre cele două țâri, precum și o parte integrantă a unei ample colaborări interarabe.La rîndul său, președintele Mubarak a subliniat că este timpul ca popoarele arabe să pună capăt diferendelor dintre ele și să acționeze in direcția instaurării unei păci juste și durabile în această zonă a globului. xBEIRUT 10 (Agerpres). — La Beirut s-a reunit Guvernul de Uniune Națională din Liban sub conducerea președintelui Amin Gemayel, anunță agenția U.P.I. Printre problemele dezbătute figurează analizkrea respectării planului de securitate pentru Beirut și zona adiacentă, elaborarea unui program economic de austeritate, pentru anul viitor, precum și situația din sudul Libanului, fiind examinate eforturile depuse pentru retragerea trupelor israeliene de ocupație din această zonă.TUNIS 10 (Agerpres). — La Tunis se desfășoară lucrările Comitetului Central al Mișcării Palestiniene „Al Fatah", la care participă Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Pe agenda reuniunii figurează analizarea ultimelor evoluții ale problemei palestiniene și ale situației din Orientul Mijlociu.
Agendă 

diplomatică• La Phenian s-a desfășurat o nouă rundă de convorbiri intre Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R. P. D. Coreene, și Aii Nasser Mohammed, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Yemenit, președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului și prim-ministru al guvernului din R. D. P. Yemen, care conduce delegația de partid și guvernamentală aflată intr-o vizită în R. P. D. Coreeană • Primul ministru al Danemarcei, Poul Schluter, va face, incepind de sîmbătă, o vizită în Kuweit, pentru convorbiri cu oficia- ■litățile tării-gozdă osupra cooperării economice bilaterale și a altor probleme de interes comun • La Moscova s-a anunțat că, la invitația C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului Suprem și a Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., Hafez Al- Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, președintele R. A. Siria, va face, la mijlocul acestei luni, o vizită de prietenie în Uniunea Sovietică.(Agerpres)

SALVADOR

Apropiate convorbiri intre forțele insurgente 
și autoritățile guvernamentaleSAN SALVADOR 10 (Agerpres). — Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.), și Frontul Democratic Revoluționar (F.D.R.) din Salvador au anunțat că acceptă inițierea unui dialog cu autoritățile guvernamentale salvado- riene în vederea normalizării situației din țară — se arată într-un comunicat. al F.M.L.N. și F.D.R., citat de agențiile Prensa Latina și E.F.E. Documentul subliniază că hotărirea forțelor Insurgente de a purta convorbiri cu reprezentanții regimului răspunde necesității de a se găsi o soluție politieă negociată conflictului din Salvador, deziderat exprimat și reafirmat în nenumărate rînduri de F.M.L.N. și F.D.R. și de masele largi populare salradoriene. Comunicatul relevă că, în contextul intensificării războiului și agravării situației în regiune, F.M.L.N. și F.D.R. își afirmă dispoziția de a discuta criza, salvadoriană sub toate aspec

In sprijinul soluționării politice a diferendelor 
din America CentralăMANAGUA 10 (Agerpres). — Par- ticipanții la reuniunea internațională de la Managua a partidelor liberale, consacrată situației din America Centrală și perspectivelor de pace in regiune; au decis să sprijine eforturile Grupului de la Contadora vîzînd soluționarea pe cale politică a conflictului din această zonă — informează agenția Prensa Latina. La o conferință de presă, David Steel, vicepreședinte al Internaționalei Liberale, a subliniat că delegații au exprimat, totodată, opoziția față de amestecul străin in America Centrală.CARACAS 10 (Agerpres). — într-o declarație făcută la încheierea vizitei in Venezuela, președintele Internaționalei Socialiste, Willy Brandt, s-a pronunțat pentru realizarea neîntîrziată a unui acord de pace in America Centrală — transmite agenția spaniolă de presă E.F.E. El a apreciat că trebuie să se țină seama, de toți factorii care au condus la

Datoria externă 
statele în curs LONDFÎA 10 (Agerpres). — După convorbirile purtate la Londra cu reprezentanții a 120 bănci creditoare britanice și străine in legătură cu rambursarea datoriei externe a Mexicului, . un emisar al guvernului mexican,’ Angel Gurria, a declarat că „nici lin sistem de reeșalonare și nici un program de austeritate nu pot stăvili agravarea problemei datoriilor externe contractate de țările lumii a treia, Atît timp cit rata do- binzilor nu va i'i redusă". Potrivit agenției France PresSe, reprezentantul mexican a subliniat că statele debitoare sint preocupate continuu de această chestiune, a cărei soluționare depinde, în mare parte, de măsurile S.U.A. in vederea reducerii enormului lor deficit bugetar federal, precum și a ratei dobînzilor.CARACAS 10 (Agerpres). — Problema datoriei externe a Americii Latine și necesitatea soluționării ei urgente, precum și aspecte privind dezvoltarea schimburilor și cooperării regionale constituie temele principale ale reuniunii Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.) Care urmează să se desfășoare la Ca- 

tele ei și de a prezenta propuneri de rezolvare a acesteia.Potrivit acordului dintre cele două părți, o primă rundă de convorbiri urmează să aibă loc la 15 octombrie, pe teritoriul Salvadorului.BOGOTA 10 (Agerpres). — După cum s-a anunțat Ia Bogota, președintele Columbiei, Belisario Betancour Cuartas, a acceptat invitația Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și Frontului Democratic Revoluționar (F.D.R.) din Salvador de a acționa in calitate de mediator în pregătirea dialogului dintre cele două organizații și guvernul salvadorian — informează agenția Prensa Latina. Decizia șefului statului columbian a fost anunțată în urma unei întrevederi pe care Belisario Betancour Cuartas a avut-o, la Bogota, cu Ruben Zamora, membru al Comisiei Politico-Diplomatice a F.M.L.N.-F.D.R., purtătorul de cu- vînt al F.M.L.N.-F.D.R.

situația conflictuală din regiune pentru a se putea ajunge Ia un acord care să întrunească adeziunea tuturor statelor centroamericane. \TEGUCIGALPA 10 (Agerpres). — Hondurasul a lansat un apel miniștrilor de externe din țările centro- americane de a participa la o nouă reuniune consacrată continuării eforturilor vizînd reinstaurarea în regiune a unui climat de pace, securitate și cooperare, relatează agenția I.P.S. Cu acest prilej vor fi luate în discuție și unele detalii ale proiectului Tratatului de pace în America Centrală elaborat de Grupul de la Contadora.Miniștrii de externe din țările membre ale grupului — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — se vor reuni, la 16 octombrie, la Madrid, pentru definitivarea textului tratatului, în conformitate cu observațiile avansate de unele state centroamericane.
afectează grav 
de dezvoltareracas între 15 și 26 octombrie — transmite agenția Opecna. Delegații vor dezbate, totodată, aspecte ale politicii economice regionale reflectate intr-un raport al secretarului general al S.E.L.A., Sebastian Ale- grett.LIMA 10 (Agerpres). — Țările membre ale Grupului Andin — Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela — au înregistrat o majorare a datoriei lor externe cu încă un miliard de dolari. Aceasta se da- torește creșterii ratei dobînzilor la îmnruimuburi. hotărîtă recent de băncile nord-americane. La nivelul Grupului Andin, dobinzile pentru datoriile externe au ajuns la aproximativ 500 milioane dolari pe lună, iar la scara întregului continent, ele se ridică la peste 2 600 000 000 dolari.Ambasadorul Pedro Carmona, coordonatorul Juntei Acordului de la Cartagena, a menționat că țările la- tino-americane și-au reafirmat dorința de a face față angajamentelor asumate, însă dacă tendința de creștere a ratei dobînzilor se va menține, s-ar putea ajunge la o situație imprevizibilă.

La 11 octombrie, opinia publică progresistă de pretutindeni marchează „ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE CU DEȚINU - ȚII POLITICI DIN AFRICA DE SUD". Instituită printr-o hotărire a Adunării Generale a O.N.U. din 1976, această manifestare constituie un nou prilej pentru popoarele lumii de a-și ridica glasul in apărarea victimelor represiunilor rasiale și a cere respectarea drepturilor legitime ale populației de culoare. ■ Așa cum se știe, militanții Con- ! greșului Național African (A.N.C.)j și ai altor organizații democratice' sint supuși unui asemenea regim represiv. De peste 20 de ani zac în închisori remarcabilii conducători : ai A.N.C., Nelson Mandela. WalterSisulu și mulți alți patrioți. La începutul anului 1982, rasiștii l-au transferat pe Nelson Mandela de pe insula Robben in închisoarea Pollsmur din apropiere de Cape Town, unde domnesc condiții din cele mai aspre : celulele sint in permanentă inundate cu apă. i contactul 'cu lumea exterioară este complet interzis ș.a. Este limpede— declara Winnie Mandela, soția șa — că scopul transferării il constituie exterminarea deținutului din punct de vedere fizic.Anul acesta, marcarea „Zilei solidarității internaționale eu deținu- ții politici din Africa de Sud" are loc in condițiile cind R.S.A. este de mai bine de o lună teatrul unor ample manifestații de protest ale populației majoritare împotriva așa-zisei „reforme constituționale", care vizează perpetuarea rinduielilor rasiste, lipsind in continuare 24 de milioane de africani de cele mai elementare drepturi. Prin demonstrații de masă, greve, acțiuni de boicotare a cursurilor școlare, mii de locuitori din sub- I urbiile marilor aglomerări urbane>. cer să fie anulată această măsurăarbitrară, să fie înlăturate practicile anacronice ale apartheidului. ’ Actualele forme de protest — impresionante1 prin amploarea și diversitatea lor — urmează la scurtă vreme după marile demonstrații I organizate in cursul „alegerilor" din ț luna august a.c. pentru desemnarea a două noi camere in parlament— a asiaticilor și a metișilor, cind sute de mii de africani indignați de menținerea lor în afara organelor reprezentative au ieșit în stradă pentru a condamna cu toată vigoarea. manevrele puse, la cale de autorități prin „reforma constituțională". Demonstranții au fost 

sprijiniți puternic de populația metisă și de origine asiatică, care a boicotat in masă simulacrul de alegeri ; din cei chemați la urne, doar 20 la Sută s-au prezentat la centrele de votare !Mișcarea antiapartheid a luat o și mai mare amploare la incep&tul lunii septembrie, odată cu intrarea in vigoare a noilor prevederi constituționale. ,.ln ultimul timp — scrie ziarul american '„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" — 
revolta a izbucnit in aglomerările 
urbane locuite de negri adiate in 
apropierea marilor centre urbanei 
Intensitatea cea mal mare au cu
noscut-o mișcările sociale din pro
vincia minieră și siderurgică Voal, 
situată la sud de Johannesburg",. cărora li s-a adăugat boicotul școlilor organizat de elevi.Așa cum arată insă ultimele evoluții ale situației din R.S.A., autoritățile de la Pretoria continuă să se situeze pe o poziție de ignorare a revendicărilor legitime ale populației majoritare, intensificind represiunile. în timpul mitingurilor organizate de manifestanți în localități ca Soweto, Joza, Kwathema, Katlehong, puternice detașamente de poliție, Întărite pentru prima dată cu forțe ale armatei regulate, au Intervenit 

Populoția africană din Sharpeville — suburbie a Johannesburgului - care a intrat în conștiința umanității in urma evenimentelor tragice din 1960, soldate cu numeroși morți și răniți, demonstrind împotriva „reformelor constituționale", care consacră de fapt inegalitățile rasiale

cu brutalitate cu scopul de a dispersa pe participanți, utilizînd gaze lacrimogene. bastoane si gloanțe de cauciuc. Numeroase persoane au fost rănite. Au fost operate mai multe arestări. Printre cei reținuți se află și Pope Molefe. secretar general al Frontului Unit Democratic fondat in vara anului 1983 de. reprezentanți ai diferitelor grupuri etnice și a circa 700 de .organizații de luptători pentru ' lichidarea apartheidului. După cum transmite agenția FRANCE PRESSE, ca urmare a intervențiilor brutale ale politiei in decursul lunii care a trecut de la declanșarea manifestațiilor au fost înregistrate circa 75 de victime omenești si sute de răniți. Aceeași agenție adaugă că la 5 octombrie ministrul sud-atri- can al justiției și ordinii a declarat că de acum înainte armata va fi chemată să intervină de fiecare dată cind o va cere situația.Comentînd la rindul său evenimentele din R.S.A., agenția U.P.I. arată că amploarea manifestațiilor de protest a determinat autoritățile sud-africane să facă unele concesii. 
..Guvernul R.S.A., transmite agenția citată, a acceptat parțial cererile 
pentru îmbunătățirea structurii re
țelelor școlare, fiind de acord ca 
elevii din instituțiile de ânvățămint

politicii de apartheid
africane să aibă consilii proprii In
cepind de la 1 ianuarie. Dar a pre
cizat că va interzice cu strictețe 
otice activitate politică. Acest anunț — continuă, agenția — a urmat va
lului de neliniște care a străbătut 
țara in ultimele șase săptămini șl 
la care au participat 220 000 elevi 
pentru a protesta împotriva grave
lor discriminări in ce privește in- 
vățămîntul pentru albi și cel pentru 
negri".Măsurile represive luate de autoritățile sud-africane au trezit și trezesc cele mai vii proteste atit in R.S.A., cit și dincolo de granițele ei. Chiar și o serie de ziare din Pretoria au criticat hotărirea autorităților de a face apel la armată. 
,.Nu folosiți armata. Aceasta va da 
impresia unui război civil" — scrie cotidianul „RAND DAILY MAIL", in vreme ce ziarul pro-guverna- mental „CITIZEN" apreciază că 
„trupele n-ar trebui să fie chemate 
decit in caz extrem". Opinii similare au fost formulate și de unele personalități. Ephraim Tshabalala, primarul din Soweto, și-a exp: imat temerea că în aceste condiții „numărul morților va create", iar Frederick van Zyl Ulebbert. liderul Partidului federal progresist, de opoziție, a condamnat recurgerea pentru prima dată la forțele arma

te, apreciind-o ca „un nou pas pe 
calea militarizării țării".Luind cuvintul în cadrul dezbaterilor de politică generală de la O.N.U., reprezentanți ai numeroase țări au condamnat cu tărie practicile apartheidului și încercările Pretoriei de a le. perpetua sub forme noi. camuflate.’ Ei și-au alăturat glasul numeroaselor rezoluții ale O.N.U.. declarații ale unor conferințe internaționale sau ale unor șefi de stat, care au chemat in decursul ănilor la irțcetarea, execuțiilor, torturilor și schingiuirilor din închisorile sud-africane. Este dealtfel semnificativ faptul că prima rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. in actuala sa sesiune respinge așa-zisa nouă constituție a Republicii Sud-Africane și condamnă valul de violentă și asasinate de care se fac vinovate forțele de represiune ale regimului minoritar de la Pretoria.In lupta sa dîrză împotriva dominației rasiste, pentru libertate Și democrație, populația majoritară din Africa de Sud s-a’ bucurat și se bucură de solidaritatea militantă a României socialiste, care sprijină lupta patrioților africani pentru lichidarea rinduielilor rasiste, pentru cauza libertății -și progresului. Această poziție consecventă și-a găsit expresie în numeroase documente ale partidului si statului nostru. în activitatea României la O.N.U. și în alte foruri internaționale. a fost reafirmată cu prilejul multiplelor intîlniri ale secretarului general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu conducători ai mișcărilor de eliberare de pe continentul african, inclusiv cu Oliver Tambo, președintele A.N.C.împreună cu forțele democratice și progresiste de pretutindeni, poporul român folosește prilejul oferit de „Ziua solidarității internaționale cu deținuții politici din Africa dc Sud" pentru a cere să se pună capăt represiunilor rasiste, să fie eliberați patriotii care zac in închisorile sud-africane.Alături de opinia publică progresistă din întreaga lume opinia publică din România ..utrește convingerea fermă că In zilele noastre, cind se afirmă/tot mai puternic dreptul popoarelor de a dispune liber de propriile lor destine, nu este departe vremea împlinirii aspirațiilor de libertate, egalitate si progres ale populației majoritare din R.S.A.

Nicolae N. LUPU

E DE PRESA
scurt

; ANIVERSARE. Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 30-a aniversări Ia eliberării capitalei Vietnamului, la Hanoi a avut loc p paradă militară. urmată de demonstrația a . peste 100 000 de oameni ai muncii.î CONVORBIRI LA ALGER. O delegație a Partidului Comunist I Italian, condusă de Alessandro Natta, secretar general al P.C.I., a făcut o vizită la Alger la invitația . Frontului de Eliberare Națională din Algeria. în cursul vizitei, Ales-I sandro Natta a avut convorbiri Cu Chadli Bendjedid, secretar generalI al F.N.L., președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare.. CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST DIN URUGUAY. La I Montevideo a avut loc Congresul Partidului Socialist din Uruguay, partid recunoscut recent de către I oficialitățile guvernamentale uru- guayene drept. ..partid legal", | transmite agenția spaniolă de presă E.F.E. Cu acest prilej a fost ales noul Comitet Central, format Idin membri de partid puși recent în libertate în Uruguay sau reveniți în patrie din exil. Comitetul Central al Partidului Socialist din I Uruguay l-a desemnat ne Jose Pedro Cardoso in funcția de secretar general al P.S.U.STINGĂ UNITA DIN PERU, front amplu din care face parte și Partidul Comunist, l-a desemnat pe președintele său, Alfonso Barran- tes Lingan. primarul Limei, candidat la funcția de președinte al republicii, la alegerile din luna aprilie, anul viitor. Candidați la funcțiile de prim-vicepreședinte și de vicepreședinte ai țării au fost desemnați Jorge del Prado, secretar genera] al C.C. al P.C. Peruan, si. respectiv, scriitorul Luis Nieto.RAVAGIILE FOAMETEI ÎN CIAD. Din pricina foametei și a lipsei de apă, situația în Ciad este de o „gravitate extremă" — a anunțat la Abidjhn Biroul regional pentru Africa al UNICEF. Potrivit UNICEF, foametea - ar fi făcut in Ciad peste 2 000 de victime, în majoritate copii și femei. Se menționează că nivelul precipitațiilor este extrem ae scăzut m acest an m toată zona saheliană a Ciadului. In 

afară de regiunea Guera, din sudul I Ciadului, unde se estimează că ni- I velul producției agricole va fi de 20—30 la sută din cel realizat in ț anii precedenți, in restul țării nu vor exista nici un fel de recolte. 1DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI ' LA SEUL. în Coreea de Sud conți- I nuă demonstrațiile studenților împotriva politicii promovate de regi- I mul dictatorial. După cum relatează agențiile de presă, la Universi- 1 tatea din Seul, mii de studenți au . manifestat condamnind măsurile represive luate de autorități in școli < și in alte sfere ale vieții sociale. Poliția a intervenit făcind uz de I grenade cu gaze lacrimogene. S-au | produs ciocniri soldate cu răniți. Numeroși demonstranți au fost ă- i restați,GREVA A SIDERURGIȘTIUOR , PORTUGHEZI. După cum informează agenția Reuter, în indus- | tria siderurgică a Portugaliei s-a desfășurat o grevă de 24 de ore. | Peste 6 000 de muncitori au parti- I cipat la această acțiune, revendi- ' cind îmbunătățirea condițiilor de viață și reprimirea la lucru a muncitorilor concediati.REPREZENTANȚII COMPANII- I LOR TRANSNAȚIONALE care exploatează bogățiile naturale ale Ghanei subminează procesul de . dezvoltare economică independentă J a țării — a declarat secretarul pen- I tru afacerile interne al Consiliului Provizoriu al Apărării Naționale al | Republicii Ghana, Kofi Djin. In | cadrul măsurilor care vor fi întreprinse de guvern pe plan economic, ■ el a numit și instituirea unui con- I trol strict asupra activității acestor > companii.2,3 MILIOANE ȘOMERI ÎN ITA- | LIA. Cele trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. — au reiterat cererea adre- I sală președintelui Consiliului de • Miniștri, Bettino Craxi, privind organizarea de urgență a unei întil- I niri guvern-sindicate pentru a dez- | bate problemele privind utilizarea forței de muncă. în prezent. în Ita- | lia. numărul șomerilor înregistrați I oficial este de 2,3 milioane, ceea ce 1 muncă a țării.
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