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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

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

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri 26 octombrie, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat și aprobat 
proiectul de Decret privind reducerea prețurilor 
la produse, piese și subansamble executate in 
industria orizontală, la produse finite și piese de 
schimb, precum și modificarea prețurilor la unele 
produse asimilate in țară.

Comitetul Politic Executiv a analizat și aprobat, 
de asemenea, propunerile cu privire la reducerea 
nivelului dobinzilor încasate și plătite de bănci.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și adoptat propunerile cu privire la cursul leului 
față de valutele altor state.

In același timp, Comitetul Politic Executiv o 
examinat și aprobat propunerile privind perfecțio
narea sistemului de stimulare a oamenilor mun
cii și a întreprinderilor în obținerea de beneficii 
suplimentare.

in legătură cu toate aceste probleme, Comite
tul Politic Executiv a adoptat o hotărire, care se 
dă publicității.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut propunerile privind acordarea unor faci
lități și garanții persoanelor fizice și juridice străi
ne la realizarea de operațiuni specifice și de in
vestiții in cadrul zonei libere Constanța-Sud, pre
cum și in utilizarea pentru tranzitul de mărfuri a 
Canalului Dunăre - Marea Neagră. S-a eviden
țiat că aplicarea acestor măsuri va duce la in
tensificarea tranzitului de mărfuri prin porturile ro
mânești și la dezvoltarea colaborării dintre or
ganizațiile specializate din țara noastră și fir
mele străine. Comitetul Politic Executiv a indicat 
organelor centrale cu sarcini în acest domeniu să 
creeze toate condițiile pentru utilizarea cu efi
ciență maximă a complexului portuar Constanța- 
Sud și a Canalului Dunăre - Marea Neagră.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, stadiul actual al campaniei agricole de 
toamnă și a adresat lucrătorilor ogoarelor, tutu
ror oamenilor muncii de la sate chemarea de a 
depune, in continuare, toate eforturile pentru în

cheierea grabnică a recoltării porumbului, sfeclei 
de zahăr, strugurilor, legumelor și a celorlalte cul
turi, pentru ca nimic din recolta bună a acestui 
an să nu se piardă, ca totul să fie strins și de
pozitat în cele mai bune condiții, pentru livrareq. 
integrală a produselor prevăzute la fondul de 
stat, pentru urgentarea tuturor lucrărilor ce se im
pun în vederea asigurării unei baze solide pro
ducției agricole a anului viitor.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o prezentat o informare cu privire la vizita de 
stat efectuată, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în perioada 15-17 octombrie, In R.F. 
Germania, la invitația președintelui Republicii Fe
derale Germania, Richard von Weizsăcker.

Aprobind rezultatele vizitei, Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că aceasta se înscrie in ca
drul politicii generale a României socialiste de 
dezvoltare a relațiilor sale cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, inclusiv cu 
statele capitaliste dezvoltate, in spiritul principii
lor coexistenței pașnice. Vizita a prilejuit exami
narea posibilităților, căilor și modalităților de 
dezvoltare și diversificare a raporturilor de 
colaborare și cooperare dintre cele două țări, 
in domeniile economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte sfere de activitate, pe baza depli
nei egalități în drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc. A fost mani
festată convingerea că aprofundarea conlucrării 
dintre România și R.F. Germania este în interesul 
ambelor țâri, al cauzei destinderii, securității, în
țelegerii și păcii in Europa și în lume.

Comitetul Politic Executiv a relevat modul stră
lucit in care tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat, și cu acest prilej, principiile ce stau la baza 
politicii externe a țării noastre, pozițiile construc
tive ale României față de problemele complexe ce 
confruntă omenirea. A fost reliefată importanța 
deosebită a sublinierii făcute de șeful statului ro
mân că problema fundamentală a epocii noastre 
o constituie apărarea păcii, încetarea cursei inar- 
mărilor, îndeosebi a celei nucleare, asigurarea

dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la 
viață, la existență liberă și demnă. In cadrul con
vorbirilor purtate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat hotărirea țării noastre de a milita nea
bătut pentru oprirea amplasării de către S.U.A. a 
rachetelor cu rază medie de acțiune în R.F. Ger
mania și in alte state vest-europene, precum și 
a contramâsurilor nucleare anunțate de Uniunea 
Sovietică, pentru reluarea negocierilor sovieto- 
americane în vederea ajungerii la acorduri cores
punzătoare care să ducă la eliminarea rachete
lor cu rază medie de acțiune și, apoi, a tuturor ar
melor nucleare de pe continent și din întreaga 
lume.

A fost evidențiată, totodată, profunda semnifica
ție a apelului pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adresat - și de această dată - tu
turor țărilor europene de a-și asuma o răspunde
re mai mare și de a acționa. împreună pentru 
destindere, dezarmare și securitate, pentru edifi
carea unei Europe unite, a păcii, înțelegerii și co
laborării, fără rachete și fără nici un fel de arme 
nucleare. S-a apreciat însemnătatea deosebită a 
sublinierii făcute de președintele României că, 
pentru asigurarea unei perspective de pace po
poarelor europene, trebuie să se pornească de la 
realitățile stabilite după cel de-al doilea război 
mondial, că, sub nici un motiv, nu se poate admi
te punerea în discuție a acestor realități, a fron
tierelor stabilite după acest război.

Pozițiile țării noastre, exprimate in cadrul con- 
' vorbirilor oficiale româno-vest-germane, au pus 

din nou în lumină înalta responsabilitate cu care 
Româriia, tovarășul Nicolae Ceaușescu acționează 
pentru soluționarea constructivă a marilor și com
plexelor probleme ale lumii contemporane, cores
punzător intereselor generale și năzuințelor de 
pace, libertate, independență și progres ale tutu
ror popoarelor.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme privind pregătirea Congresului 
al Xlll-lea al partidului, precăm și probleme cu
rente ale activității de„ partid și de stat.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Partidului Social-Creștin Flamand din Belgia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe Frank Swaelen, pre
ședintele Partidului Social-Creștin 
Flamand din Belgia, care efectuează 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Oaspetele a mulțumit pentru invi
tația de a vizita România, de 
a se întîlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și satisfacția 
pentru posibilitatea de a cunoaște 
realizările poporului român în edi
ficarea modernă a țării, pentru calda 
ospitalitate de care s-a bucurat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat că vizita președintelui 
P.S.C.F. din Belgia constituie o ex
presie a bunelor relații dintre acest 
partid și Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste, o contribuție la ex
tinderea contactelor dintre forțele 
politice de pe continentul nostru, a 
cooperării dintre ele pentru realiza
rea unei Europe unite, a păcii șl 
colaborării.

In cursul Întrevederii, care s-a

desfășurat lntr-o atmosferă cordială, 
au fost evidențiate bunele rela
ții reciproce, apreciindu-se că ex
tinderea lor In continuare con
tribuie la amplificarea legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Belgia. S-a subliniat că există 
largi posibilități pentru întărirea și 
aprofundarea acestor raporturi, în 
folosul și spre binele celor două po
poare, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și colaborării în Europa și 
în întreaga lume.

în legătură cu problemele vie
ții internaționale actuale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la 
situația gravă din Europa și din lume, 
a subliniat necesitatea luptei unite 
a popoarelor, a tuturor forțelor iu
bitoare de pace pentru a determina 
oprirea amplasării rachetelor nuclea
re americane cu rază medie de acțiu
ne în unele țări vest-europene și a 
contramâsurilor nucleare ale U.R.S.S., 
pentru reluarea negocierilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii, în vederea realizării 
unui acord care să ducă la elimina
rea rachetelor și apoi a tuturor ar
melor nucleare de pe continent.

Oaspetele a exprimat aprecierea 
deosebită de care se bucură politica 
constructivă a României, promovată 
cu consecventă de președintele 
Nicolae Ceaușescu, în direcția înfăp
tuirii dezarmării, reluării și consoli
dării cursului spre destindere, pen
tru pace și înțelegere între toate 
popoarele lumii.

De ambele părți s-a arătat că po
poarele europene trebuie să-și asume 
o mai mare răspundere și să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru schim
barea actualei situații de pe conti
nentul nostru, pentru salvarea lui de 
la distrugerea nucleară.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
Importanța soluționării tuturor pro
blemelor dintre state, a stărilor con- 
flictuale din diferite zone ale glo
bului exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative, excluzîndu-se cu desăvîr- 
șire folosirea forței sau a amenință
rii cu forța în relațiile internaționale.

La primire a participat tovarășa 
Tamara Dobrin, președintele execu
tiv al Consiliului Național al F.D.U.S.

A fost prezent Jan Frans Maes, 
ambasadorul Belgiei la București.

DE LA CONGRESUL AL XII-LEA
LA CONGRESUL AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Z -----------
Oameni care dau viață 

unor cutezătoare proiecte

cu privire la noi măsuri de perfecționare a aplicării mecanismului 
economico-financiar, reducerea dobinzilor și stabilirea unor limite maxime 

ale rentabilității la o serie de produse, stimularea oamenilor muncii 
și a întreprinderilor pentru creșterea productivității muncii, introducerea 

progresului tehnic, ridicarea calității produselor, reducerea costurilor 
și sporirea mai accentuată a eficienței economice

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., analizînd activitatea des
fășurată în cursul actualului cinci
nal, a constatat că, în această pe
rioadă, prin aplicarea hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea și orientă
rilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-au obținut rezultate remarcabile 
în îndeplinirea sarcinilor de plan, 
în utilizarea cu randament sporit 
a potențialului material, tehnic și 
uman, în creșterea venitului națio
nal și ridicarea, pe această bază, 
a nivelului de trai al întregului po
por.

O atenție deosebită a fost acor
dată de conducerea partidului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, examinării sistematice, 
cu fiecare minister și sector în 
parte, a activității desfășurate pen
tru înfăptuirea măsurilor luate în 
această perioadă în vederea reali
zării integrale a prevederilor de 
plan și a programelor speciale pe 
produse și domenii de activitate. 
In centrul atenției s-au situat per
manent aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar, creș
terea eficienței economice in toa
te unitățile, în principal prin redu
cerea mai accentuată a costurilor 
de producție și îndeosebi a consu
murilor materiale și energetice, 
sporirea productivității muncii,, ti
pizarea și ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, combustibilu
lui și energiei, mai buna organi
zare a producției și a muncii.

Ca rezultat al aplicării acestor 
măsuri, al muncii pline de abnega
ție a întregului popor, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, în anul 1983, față de anul 
precedent, producția-marfă indus
trială a crescut cu 4,8 la sută, iar 

producția netă cu 5,1 Ia sută ; 
prin reducerea consumurilor speci
fice, de materii prime, materiale șl 
energie, în industria republicană 
s-au obținut economii de 7 miliar
de lei. Rezultate deosebite s-au ob
ținut și în primele nouă luni ale 
acestui an. Astfel, producția-marfă 
industrială a crescut cu peste 6 la 
sută, producția netă cu 7,2 la sută, 
productivitatea muncii cu 6,6 la 
sută, iar costurile de producție s-au 
redus cu peste 6 miliarde lei. în 
mod corespunzător au continuat să 
sporească beneficiile și rentabilita
tea întreprinderilor, s-a asigurat o 
circulație bănească sănătoasă, s-a 
consolidat echilibrul bugetar, fi- 
nanciar-monetar și valutar.

In același timp, prin aplicarea 
consecventă a politicii partidului de 
ridicare sistematică a nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii, a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a asigurat stabilitatea 
tuturor categoriilor de prețuri, au 
fost majorate retribuțiile oamenilor 
muncii, s-a trecut la generalizarea 
acordului global, ceea ce a con
tribuit la legarea mai strinsă a ve
niturilor oamenilor muncii de rezul
tatele obținute în producție. In anul 
1984 indicele prețurilor la bunuri
le destinate consumului populației 
a fost cu aproape 2 procente sub 
indicele planificat. Ca urmare a 
sporirii retribuției nominale și a e- 
voluției indicelui de prețuri sub cel 
planificat s-a asigurat o creștere a 
retribuției reale de 6 la sută, față 
de 5 la sută cît s-a prevăzut în 
programul inițial. De asemenea, s-a 
realizat o majorare reală a pen
siilor de 6 la sută. înfăptuirea tu
turor acestor măsuri de ridicare a 
veniturilor și a nivelului general de 
trai al poporului a fost posibilă pe 
baza creșterii venitului național, a 
activității desfășurate de întregul 

popor pentru buna gospodărire și 
sporirea avuției naționale.

Apreciind rezultatele pozitive ob
ținute în înfăptuirea prevederilor 
planului și a programelor speciale, 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a analizat posibilitățile de 
îmbunătățire în continuare a acti
vității economice și a stabilit noi 
măsuri de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar, în ve
derea creșterii mai puternice a efi
cienței economice, a accentuării 
laturilor calitative ale întregii acti
vități.

în acest sens, Comitetul Politic 
Executiv hotărăște :

1. Pornind de la progresele ob
ținute în reducerea efectivă a cos
turilor de producție, de la prevede
rile programelor de reducere supli
mentară a acestor costuri, precum 
și de la faptul că la unele pro
duse, piese și subansamble din in
dustria orizontală nivelul rentabili
tății este nejustificat de mare com
parativ cu eforturile reale ale pro
ducătorilor, s-au stabilit limite ma
xime ale rentabilității la o serie de 
produse și lucrări. Astfel, pentru 
produsele și subansamblele livrate 
de industria orizontală pentru a fi 
încorporate în produse finale, pre
cum și pentru piesele de schimb se 
stabilește o rentabilitate maximă pe 
produs între 10 și 15 la sută, iar 
la lucrările de reparații a mașinilor 
și utilajelor, între 8 și 12 la sută. 
Pe această bază, prețurile de pro
ducție și de livrare urmează să se 
reducă cu peste 15 miliarde lei, 
creîndu-se condiții pentru diminua
rea, în continuare, a costurilor la 
produsele finale, precum șl pentru 
reducerea prețurilor acestor produ
se, cu efecte favorabile asupra efi
cienței întregii activități economice.

2. La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene

ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, Comi
tetul Politic Executiv a hotărit ca, 
începînd de la 1 noiembrie a.c„ să 
se reducă nivelul dobinzilor la toa
te categoriile de credite. Astfel, la 
creditele curente acordate unități
lor industriale, de transporturi, cer
cetare științifică, prestări de servi
cii, aprovizionare și desfacere, co
merț exterior, nivelul dobinzilor se 
reduce de la 8 la 5 la sută. Pentru 
creditele acordate stațiunilor de 
mecanizarea agriculturii, nivelul do
binzilor se reduce de la 6 la 2 la 
sută, iar pentru creditele acordate 
unităților agricole de stat și coope
ratiste nivelul dobinzilor se reduce 
de la 5 la 2 la sută.

Pentru creditele acordate formă
rii și menținerii pe o perioadă mai 
îndelungată a unor stocuri de ma
terii prime, materiale și combusti
bili, nivelul dobinzilor scade de la 
8 la 3 la sută, iar pentru o serie 
de produse agroalimentare, de la 
8 la 1 la sută. Corespunzător s-a 
hotărit reducerea dobinzilor și la 
alte categorii de credite acordate 
unităților socialiste.

De asemenea, s-a stabilit redu
cerea nivelului dobinzilor pentru 
creditele acordate populației în 
scopul cumpărării de mărfuri și 
prestării de servicii cu plata în rate, 
de la 8 la 5 la sută: pentru creditele 
acordate membrilor cooperatori și 
producătorilor individuali dobînzile 
se reduc de la â la 3 la sută. Tot
odată, la depunerile obișnuite ale 
populației la C.E.C., nivelul dobin
zilor se stabilește la 3,5 la sută, 
Iar pentru depunerile pe termen de 
peste un an, la 5 la sută.

Comitetul Politic Executiv apre
ciază că reducerea dobinzilor con
stituie o necesitate pentru buna 
funcționare a mecanismului econo
mico-financiar, ceea ce va stimula 

unitățile economice în realizarea în 
condiții cît mai bune a sarcinilor 
de plan, utilizarea rațională a mij
loacelor materiale și bănești, redu
cerea volumului creditelor bancare, 
a costurilor de producție, sporirea 
continuă a acumulărilor.

3. Ținind seama de stabilitatea 
prețurilor cu amănuntul din țara 
noastră, de perfecționarea prețuri
lor de producție pe baza realizării 
programelor cu privire la ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, creșterea productivității 
muncii, reducerea costurilor de pro
ducție și valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor și 
combustibililor, s-a stabilit îmbună
tățirea cursului leului în raport cu 
valutele altor state. Această măsu
ră va contribui la sporirea eficien
ței exportului, la consolidarea și 
creșterea rezultatelor financiare ale 
unităților productive, la întărirea 
autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești.

4. Analizînd sistemul de co
interesare a oamenilor muncii și a 
întreprinderilor în obținerea unor 
rezultate economico-financiare su
perioare, Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că aplicarea ansamblului 
de măsuri stabilit din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a con
tribuit la creșterea productivității 
muncii, Introducerea progresului 
tehnic, ridicarea calității produselor, 
reducerea costurilor de producție și 
sporirea mai accentuată a eficienței 
economice.

Pentru stimularea mal puternică 
a colectivelor de oameni ai muncii 
și a întreprinderilor în realizarea 
exemplară a prevederilor de plan, 
în reducerea costurilor de produc
ție, sporirea contribuției la crearea
(Continuare în pag. a V-a)

Cel mai semeț mun
te al Moldovei e la 
puțini kilometri. în
treprinderea i-a îm
prumutat numele. Și-i 
cert că se află la... 
înălțime. Așadar, am 
intrat pe poarta în
treprinderii mecanice 
„Ceahlău" din Piatra 
Neamț ; în ziua cind 
se ținea conferința 
municipală de partid 
și la puțină vreme 
după ce aici a fost 
sărbătorit un jubileu 
de producție dedicat 
apropiatului forum al 
comuniștilor : reali
zarea semănătorii eu 
numărul 200 000. „E- 
roina" a fost fotogra
fiată. Eroii — elogiațl.

— Nu numai pentru 
această performantă, 
precizează inginerul 
Serafim Mitroi. Ci 
pentru tot ceea ce am 
fost în stare să facem 
după 26 septembrie 
1980.

— Ce semnifică a- 
ceastă dată ?

— Atunci a avut loc 
un fructuos dialog de 
lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
partidului, cu con
structorii de mașini 
din unitatea noastră. 
De atunci am străbătut 
un drum in lungul 
căruia privim cu min- 
drie.

Reporterii privesc si 
ei in lungul acestui 
drum. în vreme ce în 
hale se făurește a

2000-a semănătoare 
peste prevederile de 
plan ale acestui an.

Asemenea reușite si 
altele de la ..Ceahlău" 
sint puse în lumină și 
de aureola medaliei 
de aur obținute la 
Tîrgul international 
de la Brno. Iar lumi-

Echipa 
„Scînteii" 
transmite 

din județul
Neamț

na asta vine. înainte 
de toate, de la oa
meni. Oameni, de pil
dă. ca sudorul Costel 
Călian. Unul dintre 
miile de tineri care-șl 
făceau debutul profe
sional în iudetul 
Neamț în anul Con
gresului al Xll-lea al 
partidului. Unul din
tre miile de tineri 
muncitori care ur
mează liceul seral. 
„Fără scoală nu mai 
coti corespunde azi în 
meserie". Costel Că
lian a fost primit în 
partid cu puține săn- 
tămini în urmă. Se 
mîndreste că face 
parte din promoția de

0 nouă etapă in dezvoltarea civilizației socialiste

MUNCĂ MAI SPORNICĂ 
— VENITURI MAI MARI

Una din direcțiile fundamentale 
de creștere a bunăstării întregului 
popor, în strînsă legătură cu rezul
tatele muncii, pe baza sigură și 
sănătoasă a dezvoltării economice, 
o reprezintă sporirea retribuțiilor și 
□ celorlalte venituri din muncă sau 
din fondurile sociale prevăzute de 
lege.

Ciștigul zilnic, săptămînal, lunar 
a înregistrat și în această perioadă 
un curs ascendent, ca efect nemij
locit al rezultatelor muncii, al creș
terii venitului național, al sporirii 
avuției obștești. Punînd în centrul 
întregii sale politici omul, urmărind 
cu consecvență satisfacerea la ni
veluri tot mai înalte a necesităților 

comuniști a Congresu
lui al XIII-lea. Cum 
arată, in această or
dine de idei, drumul 
străbătut de organi
zația județeană de 
partid ? S-ar putea 
face apel la o meta
foră si numi acest 
drum al încrederii. 
Pentru că. de la Con
gresul al Xll-lea și 
pînă în prezent, au 
bătut la porțile parti
dului. în aceste locuri 
de legendă. unde 
muncesc si trăiesc oa
meni vrednici, peste 
18 000 de bărbați și 
femei — muncitori, ță
rani. intelectuali.

Drumul încrederii 
în partid al întregu
lui popor — realitate 
majoră, definitorie â 
acestui timp.

★
Gama firelor sl fi

brelor sintetice des
pletite din caierul ce
tății chimiei de la 
Săvinesti numără pes
te 650 de sortimente. 
Fire textile relon... 
Fire supraelastice și 
voluminoase relon- 
tex... Fibre relon tip 
lină... Fire tehnice re
lon... Melană ce echi
valează cu Una a
Iile TANAS ACUL 
Constantin 
BIAGOV1CI 
corespondentul 
„Scînteii"
(Continuare 
în pag. a Il-a)

oamenilor muncii, pe baza sigură, 
săhătoasă a dezvoltării continue a 
economiei naționale, asigurarea 
unui raport just, trainic între posi
bilități și cerințe, partidul a luat 
cele mai potrivite măsuri pentru 
transpunerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea privind creș
terea nivelului de trai al poporului 
- ceea ce își găsește expresie in 
faptul că cetățenii României so
cialiste beneficiază acum, în pragul 
Congresului al XIII-lea, de condiții 
și mal bune de viață materială șl 
spirituală.

Pagina a lll-a
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MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR 
FAPTELE DE MUNCĂ ALE ȚĂRII

Prin mobilizarea tuturor forțelor și bună organizare DE LA CONGRESUL AL XII-LEA LA CONGRESUL AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE 
ÎNCHEIATE NEÎNTÎRZIAT!

suceava: Mijloace sporite la transportul 
porumbului din cîmp!

Recoltarea porumbului concentrea
ză. în aceste zile, in județul Suceava 
importante forțe. Din cele 39 220 
hectare cultivate, pînâ în dimineața 
zilei de vineri, 26 octombrie, po
rumbul a fost cules de pe 24 251 hec
tare. ceea ce reprezintă 62 la sută 
din suprafață. Există însă mari dife
rente între unitățile din zona de see 
a județului si cele din zona colinară. 
In consiliul agroindustrial Rădăuți, 
unde cultura a ajuns mai tîrziu Ia 
maturitate, porumbul a fost strâns 
de pe numai 35 la sută din supra
față. De aceea. în unitățile agricole 
au fost mobilizate toate forțele sate
lor pentru a grăbi ritmul de recol
tare. Ca urmare, pe ansamblul aces
tui consiliu agroindustrial. în ulti
mele zile au fost recoltate în medie 
cite 300 hectare, depășindu-se cu 
aproape 100 hectare media zilnică 
realizată anterior. Dealtfel, coopera
tiva agricolă Volovăt a si terminat 
această lucrare. Se apreciază că 
ritmul de lucru se va mări în con
tinuare prin utilizarea, la C.A.P. Ră

dăuți. si a unor mijloace mecanice 
de recoltare. In această cooperativă 
există condiții ca în următoarele 
două zile să se termine recoltarea.

Și celelalte cooperative agricole 
din județ pot termina recoltarea po
rumbului si a celorlalte culturi pină 
la 31 octombrie. în unele unități însă, 
transportul porumbului si eliberarea 
terenului decurg mai greu. Așa stau 
lucrurile la C.A.P. Grănicesti. unde 
pină miercuri nu se scosese porum
bul din cîmp de pe nici un hectar, 
deși era tăiat si pus în clăi pe aproa
pe 200 hectare. Tovarășul Gheorghiță 
Muscă, primarul comunei, ne spunea 
că 92 de atelaje ale cooperativei și 
ale cetățenilor, precum și un trac
tor cu două remorci si două autoca
mioane transportă sfeclă de zahăr la 
baza de recepție. Președintele coo
perativei agricole plecase la Poeni- 
Solca să ceară atelaje în ajutor, deși 
în comună mal erau peste 20 de că
ruțe ale cetățenilor nefolosite la 
transport.

O situație asemănătoare este si la

C.A.P. Satu Mare. Inginera-șefă a 
unității. Silvia Mețac. justifica rit
mul scăzut la eliberarea terenului de 
coceni prin lipsa mijloacelor de 
transport. Tot ea ne-a spus însă că 
din cele 146 atelaje ale cetățenilor, 
doar 30 sint folosite la transportul 
din cimn al produselor cooperativei 
agricole. Este adevărat că. pentru 
a grăbi ritmul de transport. în ziua 
de 24 octombrie acestei unități i-au 
mai fost repartizate 4 tractoare cu 
remorci, iar cooperativei agricole 
Grănicesti — 3 autocamioane si 5 
tractoare cu cite două remorci. De la 
25 octombrie, si alte unități benefi
ciază de mijloace suplimentare de 
transport. Este insă necesar ca aces
tea să fie folosite la capacitatea ma
ximă prin organizarea în toate uni
tățile a unor echipe de încărcători, 
după cum toate atelajele membrilor 
cooperatori trebuie să fie utilizate 
numai la transportul recoltei.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"

bihor: Sfecla de zahăr, strînsă și însilozată
cît mai operativ

Pînă joi seara. în unitățile agricole 
bihorene sfecla de zahăr a fost re
coltată de pe 69 la sută din supra
fața cultivată.

Cum se acționează în unitățile cul
tivatoare de sfeclă de zahăr pentru 
strîngerea cît mai grabnică a recol
tei ? Poposim mai întîi în consiliul 
agroindustrial Cefa. ..Sfecla este a- 
dunată de pe ultimele hectare la 
C.A.P. Sinnicolau Român, unde zil
nic 30 de atelaje sint folosite la 
transportul acesteia spre silozurile de 
scurtă durată--*-  ne spunea tovarășul 
Petru Varga, președintele acestui 
consiliu agroindustrial. Economisim 
astfel importante -cantități de carbu
ranți. degrevînd în același timp trac
toarele care sint repartizate la alte 
lucrări. Stăruim acum ca tot ceea ce 
se află în cimp să ia grabnic dru
mul bazelor de recepție sau al silo
zurilor. înlăturând astfel pericolul 
scăderii în greutate a rădăcinilor si 
a conținutului in zahăr".

Străbatem apoi o bună parte din 
consiliile agroindustriale Săcueni si 
Valea lui Mihai, unde se localizează 
mai mult de o treime din suprafețele 
destinate acestei culturi. în județ. La 
C.A.P. Roșiori mai erau de recoltat 
70 hectare din cele 314, la decoletarea 
șl transportul sfeclei fiind prezenți

mai bine de 300 cooperatori, care 
asigură zilnic livrarea în bază a 
200—250 tone de sfeclă. Că buna or
ganizare sporește forța mijloacelor 
de transport ne-o dovedește și 
exemplul cooperatorilor de fa Ro
șiori. La ferma Vaida, cea mai 
apropiată de baza de recepție Dio- 
sig. erau concentrate 10 atelaje-plat- 
formă care transportă zilnic peste 
5 vagoane de sfeclă, iar pe distan
tele mai mari erau repartizate cu
plurile de remorci.

Vecinii de la C.A.P. Diosig însă 
recoltaseră sfecla de pe numai 180 
de hectare din 394 cultivate, din care 
cauză. în prima parte a săptămînii. 
unitatea n-a livrat nimic la baza de 
recepție din comună. Motivul ? In
suficiența mijloacelor de transport.

Acum în cîmp se află mari canti
tăți de sfeclă recoltată, care este su
pusă pericolului deprecierii. Este o 
situație care impune nu numai fo
losirea mai judicioasă a mijloacelor 
de transport aflate în dotare, ci și o 
redistribuire a mașinilor de la în
treprinderea județeană de transpor
turi auto. Nu-i mai puțin adevărat 
însă că in unele cazuri mașinile so
sesc cu întîrziere la cimp. efectuind 
prea puține curse într-o zi. în una 
din zilele trecute, bunăoară, la C.A.P. 
Roșiori autovehiculele I.T.A. au efec

tuat în medie patru curse pe zi. cită 
vreme la C.A.P. Diosig. pe distanțe 
aproximativ egale, doar două. Oprim 
și la baza de recepție Valea lui Mihai. 
„Zilnic intră în bază 390 tone de 
sfeclă" — ne spunea Ilona Iacob. 
șefa bazei. Ce indică însă graficul 
afluirilor ? Că de la C.A.P. Otomani, 
de pildă, de vreo săptămînă nu s-a 
expediat nimic, iar de la cooperati
vele agricole Taroea și Simian se 
transportă cu numai două-trei căruțe 
și două remorci. Ca urmare, pe an
samblul consiliului agroindustrial 
Valea lui Mihai suprafața recoltată 
reprezintă aproape 50 la sută din 
cele 1 782 hectare ocupate de sfecla 
de zahăr.

Faptul că la această dată pe cimp 
se află peste 23 000 tone de sfeclă 
și că de la o zi la alta vremea se 
poate înrăutăți reclamă necesitatea 
intensificării transportului din cîmp 
în baze, urgentîndu-se în același 
timp eliberarea acestor suprafețe in 
vederea executării araturilor adinei. 
Evitarea 'deprecierii sfeclei impune, 
totodată, constituirea de silozuri de 
scurtă durată, cantitățile depozitate 
pînă în prezent in acest fel fiind ne
semnificative.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
îndeplinit și depășit la toate sortimentele contractate

La începutul lunii octombrie. In
tr-unui din ..holurile" secției forjă 
a întreprinderii mecanice pentru a- 
gricultură si industrie alimentară 
din Botoșani mai existau încă o 
masă rotundă si cîteva scaune. Nu 
le folosea nimeni, dar ..holul" — 
..operă" a proiectantilor — trebuia 
ocupat cu ceva. între timp, in a- 
ceastă încăpere au fost instalate trei 
mașini : una pentru ascuțirea scu
lelor aschietoare. iar celelalte două 
pentru rectificarea altor tipuri de 
scule. ..Asistate" de cite un mun
citor pe schimb, cele trei utilaje se
miautomate funcționează continuu, 
volumul de scule ne care-1 repun 
In circulație asigurînd cerințele de
terminate de sporirea cantității de 
piese forjate care trebuie prelu
crate.

Tot în această lună. în halele sec
ției de prelucrări mecanice, capa
citatea de producție a fost suplimen
tată cu încă 15—16 mașini-unelte. 
care au fost montate pe spatiile 
libere pînă atunci. Nu a fost anga
jat insă nici un om in plus, forța 
de muncă fiind asigurată prin ex
tinderea poliservirii mașinilor. Cum 
a fost utilizată această zestre teh
nică ? Indicele de utilizare a mași
nilor de prelucrare a metalelor a 
crescut de la 85,6 la șută. în luna 
septembrie, la 93,1 la sută. în pri
mele două decade ale lunii octom
brie. Care este scopul acestor ac
țiuni de dotare suplimentară și de 
utilizare mai bună a capacităților de 
producție 1

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la sCrsitul primului se
mestru al anului a hotărît. în spi
ritul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, onorarea cu prio
ritate a unor solicitări deosebite ale 
agriculturii, referitoare la realizarea 
de mașini agricole cu performante 
superioare. Concret. întreprinderii 
i-a revenit sarcina să producă 260 000 
dispozitive necesare adaptării com
binelor C 12 la recoltarea orezului 
Si să execute 77 000 piese pentru se- 
mănătorile de cereale păioase cu 
distanta de 8—10 centimetri între 
rînduri. Documentația tehnică a fost 
elaborată in întreprindere si tot aici 
s-au executat si matrițele, după 
care întregul volum de piese a fost 
livrat la termenele solicitate. De 
fapt, noul tin de semănătoare a

fost utilizat în mod practic inclusiv 
ne ogoarele botosănene. în campa
nia de însămintare a griului, re
cent încheiată. încă de la asuma
rea acestei sarcini, s-a precizat că 
producția de. subansamble si piese 
se va realiza fără să se renunțe la 
vreunul din contractele încheiate la 
începutul anului. Singura ..concesie" 
care s-a făcut a fost schimbarea ter
menelor de livrare la unele produse 
neplanificate, stabilindp-se ca ele să 
fie realizate peste prevederi în tri
mestrul IV al anului. Soluția de 
transfer a unor contracte nici nu a 
intrat în discuție. Aceasta deoarece

La întreprinderea 
mecanică pentru 

agricultură și industrie 
alimentară din Botoșani

anumite piese de schimb pentru 
tractoare se execută exclusiv de co
lectivul botosănean.

Cert este că Ia începutul lunii oc
tombrie, întreprinderea se prezenta 
cui toti indicatorii eoonomico-finan- 
ciari îndepliniți si chiar depășiți, ră- 
minînd insă ca în acest ultim tri
mestru al anului să se realizeze si 
producția reprogramată în vară. 
Când s-au făcut din nou calculele 
s-a văzut că. totuși, capacitățile de 
producție erau insuficiente. Ce era 
de făcut în această situație ? „De
pășirile de plan îi onorează numai 
pe cei ce au realizat toate sortimen
tele de produse contractate" — a 
spus la un moment dat comunistul 
Gheorghe Celeschi, în conferința or
ganizației de partid Pe întreprinde
re. După care a făcut o propunere 
acceptată unanim de cei prezenți : 
„Pînă la Congresul al XIII-lea al 
partidului să executăm si produse
le prevăzute în aceste contracte, ast
fel incit piesele de schimb pentru 
tractoare să ajungă la timp In sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii". S-au stabilit aooi măsurile 
tehnico-organizatorice pentru înfăp
tuirea acestui obiectiv. Cum se ac
ționează în mod concret ?

La începerea schimbului II de 
lucru în secția forjă, ne atrage a-

tentia un fapt : numărul celor care 
intră în hală este în mod evident 
mai mare decît cel al muncitorilor 
ce se îndreaptă sure ieșire. ’ Maistrul 
Gheorghe Miron, șeful secției, ne 
explică : „Primele 2—3 ore din fie
care schimb lucrăm cu aproape ju
mătate de schimb în plus. Rămin să 
dea o mină de ajutor cei mai buni 
muncitori. Prin redistribuirea spatii
lor s-a creat posibilitatea ca. în 
timpul orelor lucrate în plus, să se 
finiseze toate produsele forjate pe 
durata schimbului de lucru. Hotă
rârea de a se proceda astfel a fost 
luată de comuniști în conferința de 
partid". Ne interesăm de stadiul de 
realizare a producției reprogramate 
Si aflăm că din 20 000 de echipa
mente pentru instalația hidraulică 
de ridicat a tractoarelor aproape ju
mătate au fost produse in primele 
două decade ale lunii octombrie. In 
ultimele zile, ritmul de forjare si 
finisare a produselor a crescut însă 
și mai mult, astfel că există pre
mise ca pînă cel tîrziu Ia 10 noiem
brie să fie realizată întreaga pro
ducție reprogramată.

Concomitent, secției de prelucrări 
mecanice ii revine si sarcina de a 
realiza 11 000 dispozitive pentru e- 
vacuarea lubrifiantilor din blocul 
motor ai tractoarelor. „Folosind con
dițiile climaterice favorabile — ne 
soune maistrul Petru Mihalache, 
șeful secției — am luat inițiativa ca 
debitarea materialelor să se facă sub 
cerul liber. Procedînd astfel si ex- 
tinzînd poliservirea mașinilor am 
reușit să recuperăm aproape lumă- 
tate din producția fizică reprogra
mată. Cu certitudine, ne vom în
cadra în termenul la cane ne-am 
angajat în conferința de partid".

— Prin îndeplinirea angajamentu
lui ne care ni l-am asumat, ne 
spune ing. loan Mihalache. directo
rul întreprinderii, asigurăm ‘condiții 
centru repararea Ia timp. în peri
oada de iarnă.' a tractoarelor afla
te în dotarea agriculturii. Totodată, 
vom putea raporta Congresului al 
XIII-lea al partidului realizarea 
unei producții suplimentare în va
loare de aproape 20 milioane lei, 
răspunzînd astfel unor cerințe ma
jore ale economiei naționale.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scinteii"

TARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
1/ J

AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Peste 80 3a suta din populația municipiului Piatra Neamț locuiește azi în case noi. O realitate semnificativă pentru vasta operă de construcție 
inițiata și înfăptuită sub conducerea partidului pe întreg cuprinsul țării Fota : Theodor Radu

Oameni care dau viață unor cutezătoare proiecte
(Urmare din pag. I)
milioane de oi... Pașii ne 
puteau duce în această 
împărăție albă ori colorată, 
după preferință. Dar am 
intrat în secția de utilaje.

Loc unde inginerul Aurel 
Rotaru evocă îndemnul 
rostit aici de conducătorul 
partidului și statului : Ați 
făcut lucruri deosebite. Dar 
nu vă opriți aici. îndemnul 
a prins rădăcini puternice 
in inimi. în conștiințe. Așa 
cum de fiecare dată a prins 
puternice rădăcini oriunde 
a fost rostit pe cuprinsul 
tării de către cel mai iubit 
fiu al tării.

— Dovadă că am mers 
mai departe, argumentează 
inginerul, este și faptul că 
ne-am făurit propriile uti
laje de care combinatul nos
tru a avut și are neconte
nit nevoie. Am furnizat a- 
semenea utilaje Romanu
lui, Vasluiului, Botoșanilor, 
Dejului. Corăbiei. Sucevei, 
Cîmpulungului... Iar din 
acest an am intrat în com
petiție si pe piața externă. 
Deci tot ce producem în 
secția noastră nu numai că 
înlocuiește importul, dar 
trezește interes si la ex
port. în prezent acce
lerăm execuția celor două 
linii pentru un nou o- 
biectiv ce intră în funcțiu
ne pe platforma noastră — 
Melana 5. Prima linie am 
livrat-o în septembrie. A 
fost omologată, dar...

...Dar făuritorii de utila
je au socotit că asta în
seamnă doar parte dintr-un 
succes. S-au\pus mai te
meinic pe treabă și au 
început să perfecționeze 
din mers liniile doi și trei. 
Argumentul lor : Melana 5 
va avea o capacitate de 
zece mii tone pe an. Nu-i 
o producție oarecare. Cu 
cît vor fi mai moderne 
tehnologiile. utilajele cu 
care înzestrăm din start 
fabrica, cu atît va ti mai 
bine.

VALOAREA 
NU TINE 

NEAPĂRAT
DE NUMĂRUL 

ANILOR
Zi de toamnă frumoasă 

Ia Roman. Si un vînt as
pru. frate mai mic al crivă
țului din iarnă. Aici aflăm 
un director mulțumit. In
ginerul Gheorghe Michiu, 
directorul Uzinei de repa
rat transformatoare și a- 
parataj electric, motivează:

— Am Îndeplinit planul 
anual la 15 octombrie. In
clusiv la export. Succes pe 
care-1 dedicăm înaltului 
forum al comuniștilor. Pînă 
la 1 ianuarie 1985. estimăm 
o producție-marfă supli
mentară de 48 milioane lei. 
o producție la export de 6 
milioane lei si beneficii 
peste plan de 18 milioa
ne lei.

— Sint rezultate care 6- 
norează colectivul. Cum s-a 
ajuns la ele ?

— Munca le face pe toate.
Reținem expresia și o „a- 

runcăm" și noi în discuția 
cu inginerul Dorel Cerno
mazu. Cine-i Dorel Cer
nomazu ?

Directorul : E de 14 ani 
la noi. Am mers personal 
la facultate, la Iași, cînd 
s-a pus chestiunea reparti
ției. Acolo, nu, că-i bun 
pentru învătămlntul supe
rior. Cadru didactic. Medii 
mari, avea dreptul. Am ci
tit însă în ochii lui Dorel 
că vrea producție. M-am 
pus rău cu facultatea și 
Dorel s-a pus bine și cu 
producția, si cu cercetarea...

Cernomazu : Vîrsta : 37 
ani. Responsabilitatea — 
șeful atelierului de proto
tipuri. Mai e si șeful

producției. Primit aici in 
partid. Căsătorit, are două 
fete. Si : în cei 14 ani de 
practică „și cercetare" a 
propus... 135 de invenții. I 
s-aii brevetat — oină în 
ziua în care a discutat cu 
reporterii — un număr 
de 90.

14 ani de producție. 37 
ani de viată. 90 de inven
ții brevetate. Mai mult de 
trei ori propuneri de inven
ții decit anii de viată...

Cine spunea că valoarea 
nu tine neapărat de numă
rul anilor ?

— Dorel Cernomazu. care 
este ultima invenție înain
tată spre brevetare ?

— Privește reglajul ten
siunii electrice la. transfor
matori. Am descifrat necu
noscutele împreună cu in
ginerii stagiari Cornelia și 
Dorel Stamatiu.

— Cu acești colaboratori 
refacetâ. ca să sounem așa, 
o experiență pe care ați 
trăit-o.

— Intr-adevăr. Pentru că 
și eu, în anul doi de sta- 
giatură, cum sînt soții Sta
matiu acum, am realizat 
aici prima invenție.

— Mai departe, la oe vă 
eînditi ?

— Pină la. Congresul al 
XIII-lea al partidului tin 
foarte mult să imaginez un 
nou tip de comutator pen
tru transformatoarele elec
trice de mare putere. Efi
ciența economică : 3—4 mi
lioane de lei oe an.

Sânt oameni care ard ca 
o flacără. Pentru un vis, 
pentru un ideal. Comu
nistul Dorel Cernomazu 
este unul dintre acești oa
meni pentru care miine în
seamnă prezentul-prezent.

CUVÎNT MUN
CITORESC 
IN ÎNTÎMPI-

NAREA CON
GRESULUI

La Roman, laminoarele 
de țevi lucrează nonstop. 
Zi și noapte. Țevi Inox, spe
ciale. programe prioritare, 
cerințe venite peste noap
te. Multe fluxuri ale eco
nomiei naționale se leagă 
și se dezleagă aici. loan 
Haiteșu, vicepreședinte al 
consiliului oamenilor mun
cii din puternica citadelă 
muncitorească, ne spune :

— S-a âpuș in. funcțiune 
laminorul de 20 toii. Con
strucția Tui a început ime
diat după Congresul al 
XII-lea. Moment memora
bil: tovarășul Nicolae 
Ceausescu, imoreună cu to
varășa Elena Ceausescu au 
pus piatra de temelie. Au 
intrat apoi în funcțiune, tot 
în acest răstimp, atelierele 
de prelucrare a țevilor — 
destinate cazanelor energe
tice pentru termocentrale. 
Țevi care rezistă la peste 
450 atmosfere. S-au asimi
lat țevi între 16 si 20 toii.

Țevi din oteluri inoxida
bile pentru industria chimi
că și centralele nuclearo- 
electrice... Pentru forajul 
de mare adâncime și con
ductele submarine care vor 
aduce petrolul extras din 
Marea Neagră... Țevi pen
tru autoturismele „Oltcit". 
pentru frigidere, pentru bi
ciclete...

Aflăm că dezbaterile din 
conferința de partid pe u- 
zină au avut pe ordinea de 
zi ridicarea necontenită a

calității. Si onorarea, tn 
întîmpinarea Congresului ai 
XIII-lea al partidului, pină 
la 15 noiembrie, a tuturor 
contractelor din acest an la 
export. Nu-i un obiectiv 
ușor de îndeplinit. Dar...

Dar așa cum își exprima 
convingerea maistrul Tra
ian Bodea, de la atelierul 
burlane-oțel carbon : „E- 
xistă condiții. Secția noas
tră este dotată cu mașini 
de mare productivitate, cu 
comandă numerică. Rea
lizăm o precizie ridicată, 
greu de conceput în urmă 
cu ani. Sînt aici de la în
ființarea întreprinderii. Aici 
am unmat cursurile scolii 
de maiștri. Dar adevărata 
renaștere a uzinei s-a 
produs după 1965. Datorăm 
acest lucru tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pe care 
noi. toti muncitorii, comu
niști și necomuniști. il 
dorim cu toată ființa noas
tră reales in fruntea parti
dului la cel de-al XIII-lea 
Congres. Planurile cuteză
toare ale tării, așa cum se 
înfățișează în proiectul de 
Directive, au nevoie de un 
om pe măsură : conducător 
încercat. încrezător în pu
terea de muncă și creație 
a poporului, comunist de 
omenie și revoluționar e- 
xigent".

CĂLĂTORIE 
PRIN 

PREZENTUL 
Șl VIITORUL 

ORAȘULUI
Este ceea ce ne propu

ne tînărul arhitect din 
Roman. Mihai Haivas. Si 
începem cu Plata „23 Au

gust". aflată la intrarea 
dinspre București. Privim 
artera care a străpuns ve
chile străzi, cu case la fel 
de vechi, cu nelipsitele 
hrube care au dat si dau 
încă atîta bătaie de cap. O 
bună parte din această ar
teră s-a împlinit. La scara 
realității, blocurile se înfă
țișează privirilor cu prospe
țimea zidurilor si a forme
lor. S-a construit mult la 
Roman în anii socialismu
lui. In acest an a fost în- 
minată cheia apartamen
tului cu numărul 13 000. în 
prezent, ofensiva construc
ției continuă cu aceeași in
tensitate.

— Dăm acum examen in 
noua zonă comercială a 
municipiului.

— De ce examen?
— Macheta a fost apro

bată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Iar dorința noas
tră este să construim cît 
mai trainic și mai frumos.

Blocuri avînd drept semn 
de recunoaștere cornișele 
preluate creator din arhi
tectura tradițională... Arte
re ce ordonează fluxul 
utnan al unui oraș cu viată 
bogată... Detalii care n-au 
scăpat câtuși de puțin din 
vedere: ce arbori să fie 
plantați, ce culori să fie 
îmbinate mai armonios, 
cum să fie implinit gustul 
estetic al celor care trăiesc 
și muncesc aici.

— Explicațiile arhitectu
lui propun de fapt o 
călătorie prin viata noas
tră de fiecare zi. O călă
torie prin prezent, dar si 
prin viitor. Așa cum se 
cuprinde atît de bogat vii
torul în proiectul de Di
rective ale celui de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului.

Pe scurt, din carnetul de
• 208 obiective economice au fost 

puse în funcțiune în județ în perioada 
dintre Congresul al XII-lea și Congre
sul al XIII-lea ale partidului. între aces
tea : laminorul de 20 țoii și întreprin
derea de fire și fibre poliamidice din 
Roman, o fabrică de mobilă la Tîrgu 
Neamț, noi instalații la fabricile de hîr- 
tie, celuloză și cartoane „Reconstruc
ția" și „Comuna din Paris" din Piatra 
Neamț, a doua linie de 3 000 tone pe zi 
la Fabrica de ciment Tașca...

• Valoarea fondurilor de investiții 
alocate județului numai în acest cinci
nal se ridică la 15 miliarde lei.

• între cele două congrese ale

reporter 
partidului s-au introdus în producție 
170 tehnologii noi și perfecționate.

• Produse realizate în premieră în 
acest răstimp : țevile din oțel inoxida
bil și pentru conducte marine, noi ti
puri de strunguri carusel (care au a- 
juns la generația a lll-a), de mașini- 
unelte pentru prelucrarea lemnului, 
semănătoarea mecanică cu control 
electronic, celuloză pentru fabricarea 
cartoanelor speciale, noi tipuri de mo
bilă, 148 noi modele de confecții și tri
cotaje ș.a.
• 50 000 de apartamente s-au con

struit în județul Neamț din 1965 încoa
ce, din care 10 300 în actualul cincinal.

Noul laminor de la Roman, unul din marile obiective industriale Înălțate după Congresul al XII-lea al partidului
Foto : S. Cristian
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- o nouă etapă in dezvoltarea civilizație^ socialiste

MUNCA MAI SPORNICĂ - VENITURI MAI MARI
Preocupare 
permanentă

Preocuparea conducerii de 
partid si de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceausescu personal, 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale ca temelie a făuririi 
unor condiții tot mai bune de 
viată materială si spirituală în
tregului popor are un caracter 
permanent, statornic.

Se cuvine însă relevat, ca 
un aspect deosebit de semnifi
cativ, faptul că problemele pri
vind nemijlocit nivelul de trai 
au fost abordate direct, au con
stituit subiect distinct, de sine 
stătător de analiză ți decizie in 
repetate rinduri. Subliniind, in 
acest context, că orice selecție 
nu poate avea decit un caracter 
parțial, desprindem totuși cîteva 
momente din cadrul actualului 
cincinal.

20 ianuarie : In cuvîntarea 
rostită la Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
secretarul general al partidului 
accentuează importanta respec
tării principiilor socialiste de re
partiție si a creșterii răspun
derii oamenilor muncii ca pro
prietari, beneficiari si producă
tori.

19 februarie : La Congresul al 
II-lea al întregii țărănimi, to
varășul Nicolae Ceaușescu ros
tește o importantă cuvîntare, in 
cuprinsul căreia stabilește si 
orientarea principală a creșterii 
veniturilor oamenilor muncii 
de la sate pe măsura roadelor 
obținute.

24—26 iunie : Se desfășoară 
lucrările celui de-al Il-lea Con
gres al Consiliilor Oamenilor 
Muncii, avind pe ordinea de zi 
și „Programul-directivă de creș
tere a nivelului de trai în pe
rioada 1981—1985 si de ridicare 
continuă a calității vieții".

25 noiembrie : Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara comună a Comitetului 
Central al partidului și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice si Sociale cuprinde 
un important capitol consacrat 
,,Creșterii venitului național, 
sporirii retribuției reale a oa
menilor muncii ți a veniturilor 
celorlalte categorii, ridicării in 
continuare a nivelului de trai 
al întregului popor".

15 decembrie : Examinînd o 
serie de măsuri pentru stimula
rea producției agricole, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. stabilește inclusiv acor
darea unor prime țăranilor pro
ducători pentru livrări supli
mentare. la fondul de stat.

22 Ianuarie : La consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R., 
secretarul general al partidu
lui prezintă noi si importante 
măsuri pentru realizarea unui 
raport corespunzător intre veni
turile din agricultură si venitu
rile din alte ramuri.

5 ți 9 februarie : In cuvântă
rile rostite la întîlnirea cu acti
vul de partid si de stat din iu- 
dețul Brașov și, apoi, la Plena
ra comună a C.C. al P.C.R. si 
a Consiliului Suprem ar Dezvol
tării Economice si Sociale, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
lingă alte direcții de sporire a 
veniturilor populației, relevă 
că numai compensațiile acorda
te în funcție de retribuții si de 
consumul mediu de produse a- 
groalimentare vor însuma 25 de 
miliarde de lei anual.

12 februarie : Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România adoptă „Decretul cu 
privire la majorarea retribuții
lor tarifare ale personalului 
muncitor, a alocațiilor de stat 
pentru copii, a pensiilor si a 
altor drepturi".

1 aprilie : Marea Adunare 
Națională adoptă „Legea retri
buirii muncii in unitățile agri
cole cooperatiste".

1 iunie ; In magistrala sa 
„Expunere cu privire la stadiul 
actual ai edificării socialismului 
in țara noastră, la problemele 
teoretice, ideologice și activita
tea politică a partidului" pre
zentată la plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R.. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu analizează pe larg 
„obiectivul fundamental al eta
pei actuale — realizarea unei 
noi calități a muncii si vieții m 
societatea românească".

16 decembrie : Se deschid lu
crările Conferinței Naționale a 
partidului. In raportul prezen
tat, secretarul general al parti
dului arată : „Vom aplica mai 
ferm principiul, socialist de re
partiție in raport cu munca de
pusă. Retribuția- și veniturile 
fiecărui om al muncii trebuie să 
reflecte mai bine munca depu
să, contribuția adusă la reali
zarea planului de producție".

28 decembrie : Plenara lărgi
tă a Consiliului Național al A- 
griculturii întimpină cu aplauze 
puternice precizarea făcută in 
cuvîntarea sa de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Nu vom 
limita nimănui venitul provenit 
din muncă. așa cum nu vom 
garanta nimănui venituri fără 
muncă".

„înfăptuirea prevederilor planului cincinal de dezvoltare economico-socială 
a țării va permite creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a între
gului popor — scopul fundamental al politicii partidului nostru, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Raportul prezentat la Congresul al XII-lea al P.C.R.)

DIN PREVEDERILE CONGRESULUI XII
In Programul-directivă de creștere a nivelului de trai în perioada 1981—1985 se 

prevedea :

• în perioada 1981—1985 se va realiza o nouă etapă de 
creștere a nivelului de trai, ÎN CONCORDANȚĂ CU DEZVOL
TAREA ECONOMIEI NOASTRE SOCIALISTE.

• MUNCA reprezintă, în continuare, criteriul fundamen
tal de apreciere a contribuției fiecărei persoane la progresul 
societății.

• Asigurarea unei CORELAȚII STIMULATIVE între re
tribuțiile diferitelor categorii de personal ; păstrarea raportului 
de 1 ia 5,5 între retribuția netă minimă și maximă din economie ; 
beneficierea, în mai mare măsură, de rezultatele creșterii efi
cienței economice.

• CREȘTEREA NIVELULUI DE CALIFICARE Șl A PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII va determina sporirea retribuției perso
nalului muncitor, în raport cu cantitatea și calitatea muncii.

• S-a estimat ca RETRIBUȚIA MEDIE NOMINALA să 
sporească, în perioada 1980—1985, cu 25,1 la sută, ajungîn- 
du-se în anul 1985 la 2 830 lei lunar.

• Se vor MAJORA PENSIILE de asigurări sociale, pre
cum și ale cooperatorilor și din alte sectoare.

PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTARE
• Au fost corelate cu atenție fondurile de consum cu 

ritmul și rezultatele activității economice, urmărindu-se cu con
secventă creșterea eficientei întregii activități ; s-a acordat 
PRIORITATE SECTOARELOR DE CARE DEPINDE DESFĂȘU
RAREA NORMALĂ A ÎNTREGII VIEȚI ECONOMICE Șl SOCIA
LE, industriilor de bază ale economiei.

• Majorarea retribuției s-a acordat diferențiat, TNTR-0 
MĂSURĂ MAI MARE PENTRU MUNCITORI. Pe de altă parte, 
concomitent cu majorarea retribuției, s-a trecut la APLICAREA 
GENERALIZATĂ A ACORDULUI GLOBAL.

• Pentru toate categoriile de oameni ai muncii AU 
FOST MAJORATE COTELE AFERENTE SPORULUI DE VECHI
ME în aceeași unitate. Limita minimă de vechime pentru acor
darea sporului a fost coborîtă DE LA 5 ANI LA NUMAI 3 ANI.

• A fost DUBLATĂ COTA DE CONSTITUIRE a fondului 
de participare la realizarea producției, a beneficiilor, precum 
și cota de constituire a fondurilor de premiere pentru realizări

n deosebite în muncă.
• Odată cu luarea unor măsuri de rentabilizare a activi

tăților din agricultură, S-AU ACORDAT COMPENSAȚII oame
nilor muncii cu retribuții tarifare de pină la 4 000 de lei.

• Totodată, au fost SUPLIMENTATE PENSIILE Șl ALO
CAȚIILE PENTRU COPII.

REZULTATE
• în timp ce retribuțiile ta

rifare ale personalului opera
tiv, tehnico-productiv și de ad
ministrație s-au mărit în me
die cu 5 la sută, RETRIBUȚIA 
TARIFARĂ A MUNCITORILOR 
A SPORIT, ÎN MEDIE, CU 5,5 
LA SUTĂ.

• Au fost create POSIBILI
TĂȚI MAI BUNE DE CREȘTE
RE A VENITURILOR tuturor 
oamenilor muncii, fără plafo
nare, ÎN FUNCȚIE DE APOR
TUL FIECĂRUIA la îndeplini
rea sarcinilor de plan.
• Veniturile tuturor catego

riilor de personal muncitor 
AU CRESCUT. SI ÎN FUNCȚIE 
DE VECHIMEA NEÎNTRERUP
TĂ ÎN MUNCĂ.

• Retribuția medie (netă) 
a personalului muncitor a 
ajuns la nivelul de 2 925 LEI 
LUNAR, urmînd ca la sfîrșitul 
anului 1985 SĂ AJUNGĂ LA 
3 000 LEI.

• La încheierea acțiunii de 
majorare, RETRIBUȚIA REALĂ 
era cu 6 la sută mai mare, ur
mînd ca în 1985 să fie cu 8 la 
sută mai mare decît în 1980.

• De la 1 august 1984 sînt 
majorate TOATE CATEGORII
LE DE PENSII. După majorare, 
CREȘTEREA REALĂ A PEN
SIILOR este de 6 la sută față 
de 1980.

PERSPECTIVE
In proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea se prevede :

i in continuare, în cen- 
II trul întregii politici a partidului 

și statului SE VA AFLA OMUL, 
NIVELUL SĂU DE VIAȚĂ ma
terială și spirituală.

• Se vor lua toate măsurile 
pentru a se asigura menți
nerea NIVELULUI DE TRĂI 
realizat și creșterea veniturilor 
populației, a retribuției reale.

• Acest proces va fi funda
mentat pe aceeași bază solidă 
a SPORIRII VENITULUI NA
ȚIONAL.

• Vor spori și veniturile 
reale, provenite din muncă, 
ale ȚĂRĂNIMII, ca urmare a 
creșterii producției agricole.

• Se va asigura O STABILI
TATE CORESPUNZĂTOARE A 
PREȚURILOR cu amănuntul și 
a tarifelor pentru servicii, indi
cele acestora urmînd să se în
cadreze strict în limitele plani
ficate de 1,1—1,3 la sută 
anual.

• Proiectul de Directive 
prevede, de asemenea, asigu
rarea echilibrului financiar și 
monetar, SPORIREA PUTERII 
MONEDEI NAȚIONALE.
• Creșterea mai accentua

tă a productivității muncii va 
mai crea și condițiile pentru 
GENERALIZAREA TREPTATĂ 
A SĂPTĂMÎNII DE LUCRU DE 
44 DE ORE.

Beneficiari ai retribuțiilor majorate
Așadar, ca urmare a înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul 

al XII-lea, peste șapte milioane și jumătate de oameni beneficiază de 
retribuții mărite in acest cincinal. Se poate, astfel, afirma că efectul mă
ririi retribuțiilor se resimte îp bine în majoritatea covîrșitoare a familii

lor ; iar dacă se are In vedere și mărirea celorlalte categorii de venituri, 
se poate conchide că, practic, fiecare familie din România de azi se 
bucură, și pe această cale, de condiții mai bune de viață.

Preocupare 
permanentă

23—24 martie : Plenara Comi
tetului Central al partidului 
dezbate și adoptă „Programul de 
aplicare a hotărîrilor Conferin
ței Naționale a P.C.R. în dome
niul retribuirii muncii si repar
tiției veniturilor oamenilor 
muncii".

29—30 iunie : Plenara C.C. al 
P.C.R. dezbate — pe lingă alte 
p'robleme Înscrise pe ordinea 
de zi — „Programul privind a- 
Plicarea fermă a principiilor au- 
toconducerii muncitorești și 
autogestiunii, perfecționarea 
mecanismului economico-finan- 
ciar, a sistemului de retribuire 
a muncii si creșterea retribuției 
în acest cincinal".

1 iulie : Marea Adunare Na
țională adoptă importante pre
vederi și reglementări ce vor 
sta la baza aplicării sporirii re
tribuțiilor.

6 septembrie : Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
analizează măsurile de aplicare 
fermă in practică a Programu
lui adoptat de Plenara din 
29—30 iunie a C.C. al P.C.R. 
și de Marea Adunare Națională 
hotărind majorarea retribuțiilor, 
în medie, cu 10,4 la sută.

10 septembrie : Este emis De
cretul Consiliului de Stat pentru 
majorarea retribuției persona
lului muncitor, temeiul legal al 
amplei acțiuni de sporire a ve
niturilor.

1 ianuarie : 1 770 000 de oa
meni ai muncii pățesc în noul 
an cu retribuțiile substanțial 
majorate.

31 ianuarie : Se dă publici
tății „Sistemul de retribuire in 
acord global a personalului 
muncitor din activitatea de con- 
structii-montaj".

5 mai: La plenara Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază importanța generali
zării formei de retribuire in a- 
cord global.

2 iulie : Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. exa
minează un „Raport cu privire 
la încheierea acțiunii de majo
rare a retribuțiilor în perioada 
1983—1984, stabilind măsuri de 
finalizare a acesteia și de mă
rire a pensiilor.

1 august : Sa încheie acțiunea 
de majorare a retribuțiilor în
tregului personal muncitor.

Se aplică majorarea pensiilor, 
asigurîndu-se o creștere reală a 
acestora de circa 6 la sută.

10 septembrie : Comitetul Po
litic Executiv apreciază că ..mă
surile luate de perfecționare a 
sistemului de retribuire a mun
cii, de creștere a retribuțiilor și 
majorare a pensiilor sînt in con
cordanță cu actualul stadiu de 
dezvoltare economico-socială a 
tării. S-a subliniat că înfăp
tuirea prevederilor referitoare 
la creșterea nivelului de trai 
constituie o nouă expresie a 
grijii pe care partidul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
poartă ridicării continue a bu
năstării materiale și spirituale a 
întregului popor".

Majorarea retribuției personalului muncitor s-a aplicat in 11 eșa
loane. Să derulăm secvențele acestui „film" real care, lună de lună, a 
adus un plus de satisfacere a cerințelor în tot mal multe cămine :

DE LA 1 SEPTEMBRIE 1983

Au beneficiat de majorarea re
tribuției circa 360 000 de mineri, 
petroliști, geologi, energeticieni și 
olți. lucrători din respectivele ro

muri

DE LA 1 APRILIE 1984

DE LA 1 OCTOMBRIE 1983

Aproximativ 900 000 de oameni ai 
muncii din industria de mașini- 
unelte, electronică și electrotehnică

DE LA 1 NOIEMBRIE 1983 DE LA 1 DECEMBRIE 1983

Circa 340 000 de lucrători din. in
dustria chimică

DE LA 1 MARTIE 1984DE LA 1 FEBRUARIE 1984

1 800 000 de femei și bărbați din 
industria ușoară, din activitatea de 
cercetare și științifică, de construc
ții și din industria lemnului și a 

materialelor de construcții

DE LA 1 AUGUST 1984

Circa 1 000 000 de muncitori și 
specialiști din agricultură și indus

tria alimentară

DE LA 1 MAI 1984

Circa 750 000 oameni ai muncii 
din silvicultură, economia apelor și 

prestările de servicii

DE LA 1 IUNIE 1984 DE LA 1 IULIE 1984

Circa 800 000 de oameni ai muncii 
din invățămint, asistența sanitară, 

cultură, artă, sport

Alți 285 000 de oameni ai muncii

TOTAL

Aproape 600 000 de feroviari, ma
rinari, lucrători din transporturile 

auto, poștă și telecomunicații

Circa 600 000 de lucrători din co 
merț și turism

7G00000
DE OAMENI 
AI MUNCII

Pagină realizată de Sergiu ANDON
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CONFERINTELEDEDAREDESEAMASlflLEGERI
- moment important in întărirea spiritului revoluționar,

in perfecționarea activității organizațiilor tie partid
Poți deveni cel mai bun cind ai in frunte asemenea oameni

Două fapte revin mereu in memo
ria reporterului, ca un laitmotiv, 
cind așterne pe hirtie aceste rinduri. 
Primul este legat de cuvintele deo
sebit de calde adresate.de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in ziua de 14 sep
tembrie a.c., cind a vizitat unitatea, 
colectivului întreprinderii de aparate 
electrice de măsură din Timișoara. 
„Aș dori să adresez întregului colec
tiv de oameni ai muncii felicitări 
pentru tot ceea ce ați realizat — 
spunea secretarul general al parti
dului — precum și urarea de a ac
ționa în așa fel incit întreprinderea 
să se numere, în domeniul ei de acti
vitate, printre cele cu rezultatele 
cele mai bune din punct de vedere 
tehnic, al eficienței, al creșterii con
tinue a producției". Al doilea — de 
rezultatul votului exprimat în con
ferința organizației de partid din 
cadrul aceleiași unităti. Un comitet 
de partid, alcătuit din peste 30 de 
comuniști, a fost ales aproape în 
unanimitate. Cele cîtevâ voturi 
neacordate unuia sau altuia dintre 
candidați înscriindu-se, firesc, în 
regula normală a democrației interne 
de partid.

Două fapte fără legătură Intre ele? 
Nu, dimpotrivă, sînt legate organic 
unul de altul. Cerința exprimată de 
secretarul general al partidului, ca 
acest colectiv să devină cel mai bun 
în domeniul său de activitate, se în
temeia in primul rind pe rezultatele 
obținute pînă acum. Nu poți cere 
unui colectiv aflat la periferia com
petiției să fie cel mai bun. Dar unuia 
care, în numai 12 ani de existență, 
a făcut atîtea dovezi de capacitate, 
da. Pentru că, în toți acești ani, co
lectivul de muncă al I.A.E.M. — de
numirea prescurtată a intreprinderil 
timișorene — a produs numai apara
tură de măsură pentru tehnica de 
virf. Și intr-un ritm care spune 
multe despre efortul, ca efort de 
muncă, dar, mai ales, despre efortul 
ca act de creație al acestui colectiv. 
Producția fizică, care aici înseamnă 
întreaga familie de contoare mono
fazate și trifazate, întreaga aparatură 
de tablou pentru automatizări, ca și 
o gamă extrem de diversă de apara
te de precizie pentru laboratoare me
trologice, electrotehnice și electroni
ce, a crescut — de la înființarea în
treprinderii și pînă azi — de 18 ori! 
Și nu oricum. Ci în condițiile în 
care procesul de miniaturizare și 
electronizare a producției, de înnoi
re a ei an de an — ceea ce înseamnă 
un grad foarte înalt de valorificare 
a materiei prime și de creștere a ca
lității produselor — a atins procente 
pe măsura acestor eforturi. Intre 60 
și 90 la sută. Urmînd ca. in cincina

lul viitor, să se apropie de 100 la 
sută.

Acolo, in sala conferinței organi
zației de partid, am aflat din cuvîn- 
tul unui „veteran" al întreprin
derii, inginerul Gheorghe Tîrpe, di
rectorul acesteia — om care n-a 
trecut încă de 50 de ani — citeva 
date esențiale care construiesc „bio
grafia" colectivului. Că media de 
vîrstă a acestuia abia atinge 28 de 
ani. Că fiecare al treilea membru al 
său este comunist. Că aproape 70 la 
sută din efectivul colectivului îl re
prezintă uteciștii. Și, în timp ce-mi 
fixam mai bine in memorie aceste 
date, s-a anunțat rezultatul votului. 
Comitetul de partid, care va conduce 
activitatea colectivului acestei între

tate o problemă de conștiință. De 
măsură exactă a responsabilității, a 
spiritului revoluționar. De la cel „de 
specialitate", în calitate de șef al 
laboratorului de metrologie, este atit 
creator de calitate, prin inovațiile pe 
care le realizează, prin îmbunătățiri
le tehnologice, cit și om de exerci
tare a controlului. Autoarea ideii de 
a analiza calitatea fiecărui produs 
realizat aici prin confruntarea lui cu 
parametrii celor mai bune produse 
similare existente în lume. „Ca să 
realizezi produse de cea mai înaltă 
calitate, trebuie să te compari cu cei 
mai buni. Cine face așa face și poli
tică. si calitate. Cine nu. vorbește. 
Atît!".

Și la ceilalți membri ai comitetului

prinderi în perioada următoare șl 
care are de îndeplinit sarcina de a 
fi cel mai bun în domeniul său de 
activitate, a fost ales, așa cum spu
neam, aproape în unanimitate.

Cine sînt cei cărora comuniștii 
le-au încredințat mandatul de a-i 
conduce, în acest examen greu, și ce 
fapte anticipează capacitatea lor de 
a-1 trece cu bine?

Despre Tamara Anghel Mesaros, 
„noua" secretară a comitetului de 
partid (a fost realeasă în această 
funcție), ce s-ar mai putea spune 7 
Este, la cei aproape 40 de ani ai săi. 
ceea ce se cheamă un ..om în plină 
maturitate". Atît ca secretar de 
partid, cit și ca specialist. („Tovarășa 
Mesaros — s-a spus de mai multe 
ori în conferință — are un tact de 
lucru cu oamenii ca nimeni altul. E 
bună cind trebuie. E severă cînd tre
buie"). In întreprindere este de la 
înființare. Aici și-a făcut, cum îi 
place să spună, a doua facultate. „Și 
politică și tehnică". Ea a fost cel 
dinții secretar al organizației U.T.C. 
S-a zbătut pentru construirea cămi
nelor de nefamiliști, pentru creșe și 
grădinițe, nu doar ca un lider politic, 
care are o asemenea sarcină, ci și cu 
suflet de mamă, de femeie. Apoi a 
crescut, odată cu întreprinderea, și ca 
specialist, și ca om politic. De mai 
mulți ani se află la cele două „pupi
tre de comandă" ale luptei pentru 
calitate.- De la „cel politic", în calitate 
de secretar al comitetului de partid, 
acționează permanent, prin Orientarea 
activității organizațiilor de partid, de 
masă și obștești de a face din cali

de partid se regăsesc asemenea cali
tăți, care sint in măsură să poten
țeze spre realizări maxime, atît prin 
exemplul personal, cit și prin modul 
de a gîndi și acționa ca revoluționari, 
eforturile generale ale colectivului.

Iosif Mocanu este strungar — 
„superclasă", cum i se spune aici. In 
nomenclatorul profesiei nu există o 
asemenea clasificare. Comunistul Mo
canu a brevetat-o însă prin faptele 
sale. Este, împreună cu proiectanții, 
principalul „motor" al miniaturizării 
producției. Adică, altfel spus, al pro
movării celor mai moderne și mai 
eficiente tehnologii. Autor de inven
ții și inovații. Este „stilpul principal" 
al atelierului de autoutilare, pentru 
că execută anual mii de piese 
unicat. Această întreprindere de 
tehnică de virf se autodotează, 
în proporție de 70 la sută, cu 
forțe proprii. Iar Iosif Mocanu 
este omul de bază al acestui 
atelier. în biografia lui de comunist 
sint prezente trei inovații deosebit de 
eficiente și nenumărate fapte crea
toare, care fac parte din „producția" 
zilnică de idei „pentru bunul mers 
al muncii". „Cine să fie promotorii 
tehnicii de vîrf, într-o întreprindere 
ca a noastră, dacă nu noi, comuniș
tii ?“.

Același lucru s-ar putea spune pe 
alt plan, acela al „autoformării" oa
menilor, despre comunista Florica 
Moldovan — vechea și noua membră 
a comitetului de partid. Aproape 90 
la sută din muncitorii acestei între
prinderi de „avangardă tehnică" (de 
curînd i s-a încredințat sarcina asi

milării aparaturii de bord pentru 
avion și extinderii fabricării sintetice 
a rubinului și a safirului industrial) 
provin din rindul absolvenților de 
liceu. Material uman excelent. Mulți, 
foarte mulți, tobă de carte. Dar in
trarea lor fapidă pe ușa din față a 
unor meserii atît de pretențioase, 
cum sint cele de aici, este opera u- 
nor „profesori" din întreprindere. 
Unul dintre cei mulți, care for
mează mereu tineri, este și maistrul 
Florica Moldovan. Sau, altfel spus, 
un adevărat constructor de... oameni.

Radu Adîncu este unul din cei mai 
tineri membri ai comitetului de 
partid nou ales. Abia a împlinit 29 
de ani și i s-a încredințat funcția de 
secretar adjunct cu probleme econo
mice. Una dintre cele mai grele. Să 
se fi grăbit comuniștii? Nu. Ei iși 
cunosc bine oamenii. Radu Adîncu' a 
venit aici cu o „carte de vizită" 
(absolvent al facultății de electroteh
nică, secția electronică, cu media 10), 
pe care nimeni n-a supralicitat-o 
nici o clipă. Pină n-a trecut, cu ace
leași rezultate, examenul producției. 
Și nici atunci n-a supralicitat-o, pen
tru că despre munca lui vorbesc în
totdeauna faptele. Tînărul inginer a 
reușit, în cei 5 ani de cînd a venit 
în întreprindere, să se impună ca 
unul din cei mai buni cercetători, 
proiectanți și inventatori. (Are pînă 
acum patru invenții brevetate).

Aceștia sînt, prezentați pe scurt, 
cîtiva din membrii unui comitet de 
partid ales aproape în unanimitate. 
Dacă am continua cu ceilalți, cu 
mici deosebiri, legate de personalita
tea distinctă a fiecăruia, de firea 
deosebită a fiecăruia, am repeta. în 
linii generale, aceleași trăsături. 
Care, reunite la un loc. s-ar con
stitui în adevăratele atribute ale spi
ritului revoluționar. Ale comunistu
lui luptător pentru nou. Gata să ia, 
de la început, dar la fel de hotărît, 
orice nereușită pină ajunge la țelul 
propus. Iar pentru comitetul de 
partid de la întreprinderea de apa
rate electrice de măsură Timișoara, 
țelul propus este îndeplinirea sarcinii 
primite din partea secretarului ge
neral al partidului, de a face din co
lectivul de aici cel mai bun colectiv 
de muncă din domeniul în care ac
tivează. Acum, după ce i-am cunos
cut pe cîțiva din membrii săi, anti
cipăm că o vor îndeplini cu cinste. 
Pentru că ei înșiși sînt, prin faptele 
lor, promotori autentici ai spiritului 
revoluționar. Pentru că ei înșiși s-au 
distins ca promotori pasionați ai teh
nicii de virf.

Constantin PRIESCU

Concret despre rezultatele pozitive, concret despre lipsuri.
Atît darea de seamă, cît și parti- 

cipanții la dezbaterile din cadrul 
conferinței organizației dc partid a 
orașului Rm. Sărat au evidențiat, cu 
indreptățită mîndrie, marile realizări 
obținute de comuniști, de oamenii 
muncii din Rimnicu Sărat, care au 
transformat, in mai puțin de două 
decenii, vechiul și prăfuitul tirg de 
odinioară intr-o așezare cu o puter
nică dezvoltare economică și urba
nistică. Numai în ultimii doi ani și 
jumătate au fost puse in funcțiune 
o nouă fabrică de mobilă, o turnăto
rie modernă. și alte capacități de 
producție la întreprinderea de gar
nituri de frînă și etanșare, între
prinderea de organe de asamblare, 
întreprinderea de producere și in
dustrializare a legumelor și fructe
lor, Fabrica, de regenerare a uleiu
rilor minerale, Asociația economică 
intercooperatistă pentru producție 
industrială și altele. In actualul cin
cinal s-au dat în folosință 1 550 de 
noi apartamente, un modern spital 
cu policlinică, numeroase unități co
merciale și prestatoare de servicii. 
Iată de ce, relevînd preocuparea 
statornică a partidului, a secretaru
lui său general, pentru dezvoltarea 
echilibrată a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, la care a 
fost racordat și orașul lor, în numele

comuniștilor pe care i-au reprezen
tat la conferință, al tuturor oameni
lor muncii din localitate, in consens 
cu voința întregii națiuni, delegații 
la conferință și-au reafirmat in cu- 
vintul lor adeziunea fierbinte la 
hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
27 iunie cu privire la realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XlII-lea in funcția su
premă de secretar general al parti
dului, adeziune concretizată și in 
hotărirea conferinței adoptată în 
acest sens intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și mindrie patrio
tică.

Analizînd in mod concret laturile 
calitative ale activității organelor și 
organizațiilor de partid, dezbaterile 
din conferință au relevat că măsu
rile și acțiunile 'întreprinse pentru 
perfecționarea stilului și metodelor 
lor de muncă au determinat sporirea 
combativității revoluționare, crșarea 
unui climat de exigență și răspun
dere comunistă, întărirea capacității 
lor politice și organizatorice in mo
bilizarea forțelor la înfăptuirea sar
cinilor ce le revin. O seamă de vor
bitori, printre care Dumitru Popa 
(de la întreprinderea de garnituri 
de frină și etanșare). Elena Dumi- 
trașcu (de la întreprinderea de con
fecții), Grigore Gavrilet (de la între

prinderea de producere și industria
lizare a legumelor și fructelor). Ro
meo Dobrin (de la întreprinderea 
de organe de asamblare) și alții au 
arătat că. deși in economia orașului 
s-au obținut realizări importante, in 
ceea ce privește depășirea planului 
la producția-marfă și realizarea ce
lor mai mari producții de cereale 
păioase la hectar de pină acum, bi
lanțul putea să fie și mai bogat 
dacă toate organele și organizațiile 
de partid ar fi desfășurat o muncă 
mai susținută, dacă ar fi acționat -cu 
mai multă hotărire și spirit revolu
ționar. S-a arătat că există incă se
rioase neajunsuri in ceea ce privește 
folosirea capacităților de producție și 
a utilajelor, realizarea indicatorilor 
de eficiență și calitate. In acest con
text, s-a subliniat, pe bună dreptate, 
că o parte din lipsurile și neajunsu
rile semnalate se datoresc și stilului 
defectuos de muncă al unor condu
ceri tehnico-administrative care nu 
au acționat operativ pentru depă
șirea unor greutăți cu care s-au con
fruntat, nu au antrenat un număr 
mai mare de muncitori și specialiști 
la fundamentarea, elaborarea și în
făptuirea deciziilor, nu se preocupă 
cu mai mult dinamism și combativi
tate revoluționară pentru întărirea 
ordinii și disciplinei. La rindul lor,

comuniștii Gheorghe Dobre, Ion 
Stanciu, Iosif Lola, Marcela Dumi- 
traș, Victor Chelaru și Aurel Bardaș, 
apreciind inițiativa biroului și se
cretariatului comitetului orășenesc 
de partid de a organiza, in mod sis
tematic, analize și dezbateri in uni
tățile economice, pe baza unor studii 
Și controale efectuate de activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, de specialiști din 
diferite domenii, urmate de progra
me concrete de măsuri, au arătat, 
totodată, că in unele unități econo
mice și instituții nu se promovează 
cu curaj critica și autocritica, nu se 
manifestă spirit intransigent, revo
luționar față de lipsuri. Această 
stare de lucruri s-a datorat și insu
ficientului sprijin d)it • de membrii 
comitetului orășenesc de partid re
partizați să răspundă și să indrume 
munca în organizațiile de partid res
pective.

Măsurile cuprinse In hotărirea 
conferinței — realiste și mobiliza
toare — dau garanția unor noi și tot 
mai importante împliniri în întreaga 
viață economică, socială și spirituală 
a orașului.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii"

Marșul tumultuos al istoriei 
în creația muzicală românească

Răscoala țărănească con
dusă de Horea a devenit o 
temă tulburătoare de me
ditație și inspirație pentru 
numeroși creatori de-a lun
gul a două veacuri de la 
zguduitoarele evenimente. 
Făuritori, anonimi de cîn- 
tece populare au realizat o 
veritabilă epopee muzicală 
in care chipul eroilor-ță- 
rani se oglindește in di
mensiuni legendare, lupta 
lor pentru dreptate socială 
și libertate națională deve
nind o temă sacră de in
spirație a generațiilor ce 
i-au urmat in sec. XIX și 
XX. Pagini muzicale de re
ferință și in literatura 
noastră cultă au semnat 
compozitori din toate zone
le țării, iar repertoriul na
țional original a înregistrat 
lucrări de la cele mai re- 
strinse forme și genuri mu
zicale (coruri, marșuri etc.) 
pină la ample opere, poeme 
și oratorii. Fără a epuiza 
întregul fond de piese mu
zicale dedicate lui*  Horea, 
vom încerca să punctăm 
toate etapele istoriei muzi
cii românești cu cele mai 
semnificative titluri.

încă nu se stinsese ecoul 
răscoalei lui Horea, cind 
s-a născut baletul Horea și 
Cloșca. Pe scena teatrului 
din Timișoara s-a repre
zentat in stagiunea 1785/ 
1786, de către trupa germa
nă (sosită din Pesta) a fa
miliei actorilor și dansato
rilor Schmalloger. baletul 
Horea und Kloschka. Pre
miera absolută se pare că a 
avut loc la Budapesta, unde 
Johanna Schmalloger pu
sese bazele unui corp de 
balet bine închegat, cu o 
reputată carte de vizită în 
arta coregrafică a epocii. 
Din păcate, afișul spectaco
lului premierei absolute, 
păstrat azi in Muzeul na
țional din capitala Unga
riei. nu menționează nu
mele compozitorului. Esen
țial rămine faptul că tema 
și mai ales dansurile popu
lare românești urcate pe 
scenă au suscitat un enorm 
interes in rîndurile publi
cului din Banat și Transil
vania, fiindcă, la 14 decem
brie 1822, trupa locală a lui 
Eduard Kreibig a reprezen
tat la Sibiu, in coregrafia 
lui Bogner, baletul haidu
cesc Horea și Cloșca în birt, 
pe muzica lui Wenzel Mul- 
ler. Compozitor prolific de 
opere fantastice, feerii și 
vodeviluri, Wenzel Miiller 
(1759—1835) și-a axat ma
joritatea lucrărilor scenice 
(peste 200 !) pe folclorul 
popoarelor din centrul și 
răsăritul Europei, multe 
fiind preluate și de trupele 
noastre din prima jumătate 
a sec. XIX. Poate că același 
Wenzel Miiller a semnat și 
muzica baletului din 1786, 
dar tema . revoluționară l-a 
obligat să-și păstreze pe a- 
tunci anonimatul.

în veacul trecut, compo
zitorul Iacob Mureșianu a 
compus și a tipărit la Bra
șov piesa pentru pian Mar
șul lui Horea. Lucrarea s-a 
cintat mult în saloanele in
telectualității române din 
Blaj, Cluj, Sibiu, Brașov, 
Lugoj, Timișoara, Oradea, 
Alba Iulia, Dej etc., mai

ales in perioada ce a urmat 
după obținerea indepen
denței naționale a Româ
niei. Tot în sec. XIX, șeful 
de muzică militară din Iași, 
Carol Cirillo, a publicat in 
albumul Gintea latină 
(1888) piesa pentru pian 
Cintecul lui Horea. Este 
greu de exclus posibilitatea 
ca frații Cirillo să nu fi 
programat la fanfarele ar
matei pe care le condu
ceau acest opus muzical al 
lui Carol Cirillo, „profes- 
sore di musica al Reale 
Conservatorio di Iassy", 
fiindcă potpuriul de cin- 
tece revoluționare Gintea 
latină a figurat in majori
tatea repertoriilor muzicilor 
militare.

într-un documentat stu
diu publicat în revista Ar
hiva din Iași (nr. 1, 1929), 
Petru Caraman a semnalat 
în literatura semipopulară 
cehă din sec. XIX motive

înțeles mai exact — odată 
cu scurgerea timpului — 
dimensiunea evenimentelor 
din 1784, acordîndu-i erou
lui răscoalei țărănești din 
Ardeal pagini muzicale de 
amploare. înfățișarea figu
rii Iui Horea si a martiriu
lui său pe scena lirico-dra- 
matică a însemnat un mo
ment artistic de larg ecou 
în sufletele auditorilor. „Un 
triumf cum nu s-a mai vă
zut . niciodată iri fața unei 
lucrări originale din teatrul 
nostru muzical" — așa a 
calificat Lucian Voiculescu 
în ziarul Națiunea Română 
din 30 ianuarie 1937 pre
miera tragediei muzicale 
Horea de Nicolae Bretan.

Prezentată în ziua ani
versării Unirii Principate
lor (24 ianuarie 1937) pe sce
na Operei române din Cluj, 
sub bagheta lui Max Să- 
veanu și in regia autorului, 
opera în 3 acte și 7 ta
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românești, de o deosebită 
atenție bucurîndu-se în tea
trul de marionete subiectul 
Horea și Cloșca. Dacă vom 
adăuga că în repertoriul 
corurilor din Moravia și 
Slovacia figura în jurul a- 
nilor 1870—1880 Hora Unirii 
(cu textul lui V. Alecsandri, 
transliterat după originalul 
în limba română) vom în
țelege mai exact ecoul mo
mentelor revoluționare ro
mânești în cultura po
poarelor din centrul Euro
pei.

La începutul veacului 
XX, folcloristul și compozi
torul Romul Popa (1882— 
1940) a scris un cor mixt, 
pe o poezie de Smara, inti
tulat Horea, Cloșca și Cri- 
șan. Manuscrisul autograf 
al piesei se păstrează azi în 
Muzeul Banatului din Ti
mișoara. Apelînd la același 
text, pianistul virtuoz 
Theodor Fuchs (1873—1953) 
a publicat la Leipzig corul 
mixt Horea, Cloșca și Cri- 
șan, lucrare încheiată în a- 
nul 1914. Exact cu același 
titlu, dirijorul șl compozi
torul din Turnu-Severin 
Ioan St. Paulian (1864— 
1936) a compus o horă 
pentru cor mixt, tipărită in 
1921 la Lugoj de prietenul 
său Ion Vidu. De o excep
țională răspindire, imediat 
după încheierea primului 
război mondial, s-a bucurat 
broșura de coruri Din re
pertoriul școlii din Săliște 
(Cluj, 1922) de luliu Crișan. 
învățător, compozitor și di
rijor al Reuniunii române 
de cîntări din Săliștea Si
biului, Iullu Crișan (1876— 
1946) este autorul cîntecu- 
lui Colo-n munții Țebei, 
unde reînvie chipul neîn
fricatului Horea și al orta
cilor săi.

După suita acestor minia
turi vocale și instrumenta
le, compozitorii noștri au

blouri Horea de Nicolae 
Bretan (inspirată din piesa 
lui Ghiță Popp) apelează 
la procedeul laitmotivelor 
izvorîte din cintece revolu
ționare (Deșteaptă-te ro
mâne, Marșul lui Rakoczy). 
Opera istorică Horea, 
construită de Sabin Drăgoi 
după romanul Crăișorul de 
Liviu Rebreanu și după lu
crările lui Zaharia Bârsan 
și Aron Cotruș, surprinde 
drama individuală a răscu
latului, lupta sa interioară, 
dialogul cu el însuși. In 
ciuda accentului deliberat 
al compozitorului pe evolu
ția psihologică a eroului, 
Sabin Drăgoi acordă un loc 
prioritar scenelor corale, de 
fapt paginile cele mai sub
stanțiale ale operei, inche- 
iată în 1945. Viziunea com
pozitorului bănățean se 
leagă de portretul uman, de 
spiritul nobil al românului 
meditativ, chiar liric pe a- 
locuri, pe deplin, devo
tat cauzei celor mulți, li
bertății naționale.

In creația contemporană 
din a doua jumătate a vea
cului XX, chipul lui Horea 
a cunoscut întruchipări 
mult mai nuanțate, drama
tice, în forme vocal-simfo- 
nice ample. Pe versurile lui 
Vlaicu Bârna, compozitorul 
Alfred Mendelsohn a în
cheiat în 1955 oratoriul e- 
roic pentru soliști, cor mixt 
și orchestră, intitulat Ho
rea. Trimiteri evocatoare, 
mai mult sau mai puțin le
gate de eroul . transilvă
nean, ne-au oferit Carmen 
Petra-Basacopol în suita 
simfonică programatică 
Tara de piatră, op. 13 
(1959), Cornel Țăranu in 
cantata pentru cor de fete 
și orchestră Stejarul lui 
Horea (1963) și Mihai Mol
dovan în fresca istorică 
prezentată in concert (1973) 
și apoi pe scena Operei

Române din Cluj-Napoca 
(1975), intitulată Trepte ale 
istoriei. Pornind de la su
gestivul reportaj al lui Geo 
Bogza închinat Țării Moți
lor, Carmen Petra-Basaco
pol încearcă să zugrăvească 
sonor — prin intermediul 
folclorului bihorean — du
ritatea și asprimea peisaju
lui natural ce i-a otelit cind- 
va pe Horea și țăranii săi 
neînfricați. „Opera mea — 
afirma regretatul Mihai 
Moldovan in seara premie
rei clujene — nu are per
sonaje tradiționale, deci 
nici un conflict intre ele. 
Drama are loc intre conti
nuul cîntec al existenței 
baladești (un grup concer
tino, înregistrat pe bandă) 
și acțiunea evenimentelor 
istorice, care in marșul lor 
tumultuos au impins mereu 
societatea înainte (soliști, 
cor și orchestră). Este o 
frescă a României și a ro
mânilor. după cum. tot așa 
de bine, poate fi o frescă a 
fiecăruia dintre noi".

Pe alte coordonate este
tice se situează in schimb 
monumentalul oratoriu Pe 
urmele lui Horea de Sigis
mund Toduță (1978). Con
ceput în stilul „pasiunilor" 
barocului, oratoriul compo
zitorului clujean — deși e- 
vocă martiriul unei persoa
ne reale și a unei lumi cu 
identitate istorică precisă 
— se concentrează totuși a- 
supra acelei ideatice supe
rioare a jertfei cu semni
ficații simbolice. Patimile 
lui Horea sint înseși sufe
rințele țăranilor, iar în ul
tima analiză sacrificiile u- 
nui neam întreg, vitregit de 
drepturile sale naționale și 
sociale. De aceea, naratorul 
oratoriului este corul (tra
tat în stil antic), fapt care 
împrumută lucrării dimen
siuni monumentale. Dispus 
în 17 „numere" muzicale de 
tip clasic, oratoriul Pe ur
mele lui Horea de Sigis
mund Toduță se constituie 
într-o sugestivă frescă pe 
versuri populare de o sur
prinzătoare continuitate a 
discursului muzical.

Cea mai recentă lucrare, 
concepută de Mircea Neagu, 
este poemul coral-dramatic 
pentru cor mixt a capella 
și recitator Horea (1984). 
Apelînd la versurile lui A- 
ron Cotruș, compozitorul a 
realizat o piesă restrînsă ca 
dimensiuni, dar de o reală 
forță dramatică (un fundal 
de bocet al corului mut în 
partea mediană pregătește 
intrarea recitatorului ce va 
„trezi" apoi vocile la o che
mare a neamului, de ne
clintit în jurul lui Horea).

Diversitatea repertoriului 
muzical românesc izvorît 
din faptele de jertfă ale 
iobagilor din secolul XVIII 
demonstrează cît de larg 
rămine ambitusul spiritual 
de exprimare a sentimen
telor patriotice răscolite de 
Horea in imaginația com
pozitorilor noștri. Sperăm 
că o buna parte din lucră
rile semnalate de noi vor 
răsuna în sălile de concert 
in aceste zile de evocare a 
unuia din momentele cru
ciale ale istoriei poporului 
român.

ROMÂMA-FIIM prezintă: 

„Amurgul fîntînilor46 
producție a Casei de filme 

numărul Patru
Scenariul : Radu Petrescu-Anes- 

te, Mihai Vișoiu ; costumele : Oltea 
Ionescu ; decorurile : Mircea Ale
xandru Neagu ; muzica : Radu 
Zamfirescu; sunetul : Horia Murgu. 
Vasile Luca ; montajul : Magda 
Chișe-Ghincioiu : imaginea : Vivi 
Drăgan Vasile : regia: Virgil Calo- 
tescu. Cu : Costel Constantin, Mir
cea Diaconu. Violeta Andrei. Mircea 
Albulescu. Ernest Maftei. Dinu Ma- 
nolache. Ștefan Sileanu. Cornel 
Dumitraș. Vistrian Roman. Con
stantin Diplan, Diana Lupescu, Ma

riana Calotescu. Ion Hidișan. Gri
gore Gonta. Dumitru Rucăreanu, 
Irina Loghin.

Film realizat în studiourile Cen
trului de Producție Cinematografică 
..București".

în rețeaua unităților me
dicale, pe care sistemul 
ocrotirii sănătății din Ca
pitală o pune la dispozi
ția populației, „Camera de 
gardă" a spitalelor ocupă 
un loc deosebit de impor
tant. Este punctul unde se 
recepționează, efectiv la 
orice oră de zi sau noapte, 
cazuri adesea de maximă 
urgență, care necesită in
tervenția imediată a me
dicului. De competența și 
conștiinciozitatea persona
lului care-și asumă această 
grea misiune — de a face 
de gardă — și, mai ales, 
de promptitudinea și res
ponsabilitatea cu ■ care sint 
consultați bolnavii și se 
iau deciziile de rigoare 
depind mult speranțele de 
refacere a sănătății pacien- 
ților. Speranțe care — o 
putem spune cu satisfac
ție — în imensa majoritate 
a cazurilor nu sint înșela
te. Este concluzia unei in
vestigații întreprinse in 
acest domeniu, prin și în 
preajma camerelor de gar
dă ale unor spitale bucu- 
reștene.

O cursă — un caz rezol
vat. La stația de „Salvare" 
există 15 posturi telefonice 
care răspund la 061 și alte 
6 la 11 05 05 (sau cu termi
nația 06, 07. pină la 09). In 
cîteva minute — 2—3 — 
apelul cu numele și adre
sa bolnavului ajunge în 
fața medicului coordonator 
care dirijează prin radio 
echipajele, în funcție de 
priorități. acordate con
stant copiilor și gravide
lor. La ora 19,35 pornim in 
cursă la un caz urgent cu 
mașina avind indicativul 
601 (37-B-3083). Este vorba 
de o hernie strangulată. 
Pacientul — în vîrstă îna
intată. Deci, in viteză, la

19.40 ajungem la adresa 
indicată, iar la ora 20 sin- 
tem in camera de gardă a 
Spitalului de urgență. Me
dicul Florin Cazacu proce
dează rapid la o primă 
examinare a bolnavului, 
astfel incit la 20,10 forma
litățile de internare sînt în
cheiate. Ni se indică, prin 
radio, o nouă adresă, în 
cartierul „Drumul Taberei", 
unde o tinără muncitoare 
la „Electronica" are febră 
mare (40 grade), cu stare 
de inconștiență. Străbatem 
orașul cît putem de repe
de. Pneumonie virotică. Cu 
toată viteza spre spitalul 
Colentinaț secția contagioși. 
Bolnava este imediat pre
luată de echipa de gardă 
și consultată cu atenție. 
După 10 minute este trimi
să in salon, unde urmează 
să înceapă de îndată tra
tamentul. Plecăm liniștiți, 
ni se spune că totul va fi 
bine, că tînăra muncitoare 
nu-și va amina nunta pen
tru care se pregătea.

în acea noapte am tra
versat cu „601“ orașul ador
mit în mai toate direcțiile, 
adesea în căutarea unor a- 
drese mai dificil de găsit in 
labirintul alfabetic al noi
lor cartiere. Toate cazurile 
ce necesitau o internare 
urgentă au fost abordate 
în bune condiții la camera 
de gardă.

Către dimineață, apelurile 
se răresc și „601“ este che
mat la bază. încheiem în 
mod optimist această noap
te de veghe la .dispecerat, 
printr-un scurt dialog — 
cei de la „Salvare" nu au 
timp de vorbă — cu doc
torița Victoria Portelli, me
dic coordonator.

— Peste 30 de viitoare 
mame au fost duse astă- 
noapte la maternitate cu

„Salvarea" — conchide 
dînsa zimbind cald, ca una 
ce e nu de multă vreme 
bunică...

Situații firești. 6ituatii 
care pun în lumină răs
punderea pentru profesie, 
solicitudinea. conștiința 
înaintată.

Plimbarea cu „Salvarea". 
Desigur, ceea ce constata-

municipiului București. 
Iată citeva asemenea e- 
xemple. In ziua de 23 sep
tembrie, Elena Mihai, in 
durerile unei colici biliare, 
este dusă de unul din echi
pajele noastre la Spitalul 
municipal. Noi cunoaștem 
bine arondarea populației 
pe unități medicale, incit 
rareori greșim adresa.

tă, de fapt, de la început. 
Cursa a durat mai mult de 
două ore. Observați că, in 
ambele cazuri, pacienții au 
fost plimbați inutil, ei 
fiind internați în unitatea 
spre . care au fost dirijați 
de prima oară. Sigur, din 
circa 300 de chemări pe zi, 
doar 2—3 au această soar
tă. Ele s-au rărit și mai

sau cind e vorba de ca
zuri disperate. pentru 
a se evita un deznodămint 
tragic in propria unitate, se 
recurge la manevra „pase
lor" d,e la un spital la 
altul. Este lesne de imagi
nat ce efecte au aceste 
„pase" asupra stării bolna
vului, ele puțind fi fata
le. Să mai adăugăm la a-

adică îndelungate... anteca- 
mere. In dimineața zilei de 
9 octombrie ne-am ames
tecat printre cei ce aștep-' 
tau in fața cabinetelor me
dical I și II ale Spitalului 
municipal. Mulți veniseră 
acolo de la ora 7 și după 
două ceasuri încă . nu le 
venise rindul. Nici chiar 
cei aduși cu ambulanța nu

Camera de gardă - ioc al maximei solicitudini
• 20 de ore în viteza „Salvării'*  • Urgenta înseamnă într-adevăr promptitudine • Cum s-a născut mapa „ca
zurilor itinerante" • Indiferență de zi și indiferență de noapte • Ce se întîmplă cînd camera de gardă devine 

o redută ermetic închisă în fața pacientului

sem noi se înscria în nor
mal. Și. totuși, pe baza ex
perienței a sute și sute 
de zile și nopți albe, in 
care cele 21 de posturi te
lefonice au primit zeci, 
poate sute de mii de ape
luri, uneori disperate, in 
care cadrele medicale, con
ducătorii auto ai „Salvării" 
au salvat — realmente — 
multe vieți și au redat spe
ranța însănătoșirii multor 
oameni, s-a născut mapa 
„cazurilor plimbate" sau 
„itinerante". Ce conține a- 
ceastă mapă ?

— Sint acele cazuri în 
care bolnavul în loc să fie 
admis imediat este trimis 
de la un spital la altul pe 
diferite motive, nu totdea
una justificate și justifica
bile, ne spune tovarășul 
dr. Marin Drăghici, direc
torul stației de „Salvare" a

După un timp bun de aș
teptare, medicul de gardă 
declară că bolnava „nu a- 
parține" de acest spital și 
trebuie dusă la spitalul 
„Ștefan Stîncă", aflat toc
mai lîngă Obor. Acolo, 
biata femeie află că de 
fapt trebuia să fie dusă tot 
la Municipal, de care apar
ținea. In cele din urmă i se 
face internarea. Sau cazul 
Aurei Anghel, transpor
tată la Spitalul de urgență, 
cu mari dureri abdomina
le. Acolo se constată exis
tența unei afecțiuni de na
tură ginecologică, ca urma
re fiind îndrumată la spi
talul Filantropia. Cei de 
acolo o trimit însă la spi
talul „23 August", de care 
chipurile ar aparține, care 
o expediază mai departe la 
spitalul „Ștefan Stîncă", de 
unde se întoarce la Filan
tropia, unde trebuia reținu-

mult In ultima vreme, da
torită unei acțiuni între
prinse de Comitetul de 
partid — Sănătate. Dar nu 
au dispărut cu desăvîrșire.

Pornind tocmai de la a- 
semenea cazuri, opinia 
multora din inimoșii lucră
tori de la „Salvare" este 
că mal există, în rîndurile 
personalului sanitar, anu
mite manifestări de como
ditate, un anumit grad, 
dacă nu de indiferență, 
poate de placiditate ce 
n-ar trebui să se întîlneas- 
că tocmai în acest loc 
numit „camera de gar
dă", unde este nevoie de 
reacții prompte, de o soli
citudine veșnic trează, de 
o conștiinciozitate in per
manentă stare de veghe. 
Uneori, ca să scape de com
plicațiile internării unui caz 
mai complicat și să realize
ze astfel „o gardă liniștită"

ceasta și faptul că este blo
cat un. echipaj al „Salvă
rii", care nu poate prelua 
alt caz urgent ce-și așteap
tă rindul.

în antecamera... camerei 
de gardă. Cine sint cei ce 
așteaptă în fața acestora ? 
In marea lor majoritate 
oameni cu simptome acu
te, aduși de urgență de 
„Salvare" său cu mijloace 
de transport particulare. E 
de presupus, deci, că acti
vitatea este astfel organi
zată îneît timpul de aștep
tare să fie minim, accesibi
litatea — maximă. Așa se 
și petrec lucrurile la Spita
lul de urgență, la cel de 
neurochirurgie „Gh. Mari
nescu", la secția „contagio
și" a spitalului Colentina. 
Constatările de pe teren 
arată insă că, din păcate, 
la unele camere de gardă 
se mai fac uneori serioase.

se bucurau de alt regim. 
Oare să fi fost vorba de 
cauze obiective — să zicem 
pacienți cu cazuri compli
cate, comportînd investiga
ții mult mai îndelungate ? 
Nu. „Medicul a coborît tîr- 
ziu din secție și așa ■s-a 
adunat lume" — ne spunea 
o muncitoare de la I.C.T.B., 
cu bilet de internare pen
tru insuficiență cardiacă. 
Am auzit-o chemată după 
2 ore și 45 de minute de 
așteptare.

Dealtfel, din spusele 
unora ar rezulta că acest 
mare și modern spital ar 
fi un fel de „campion" al 
timpului pierdut in fața 
camerelor de gardă. Merită 
relatate cuvintele unui fel 
de „martor vizual perma
nent", respectiv unul din 
conducătorii auto ai e- 
chipajelor „Salvării" : „Noi 
numărăm minutele — și

chiar le însemnăm în foild 
de parcurs, de la primirea 
apelului, pină la domiciliul 
bolnavului și de acolo la 
spital. circulăm chiar cu 
riscuri, punem sirena stră- 
duindu-ne să ajungem la 
timp, pentru a salva viața 
bolnavului. Dar cind se 
ajunge la camera de gardă 
s-ar spune că strădania a 
fost zadarnică : ziua e a- 
glomerație, iar noaptea me
dicul de gardă. care stă 
sus, in cabinetele din sec
ții, întîrzle să coboare. Cu 
cîtva timp in urmă, ne 
relata Marin Bombu. con
ducător auto, am adus la 
„medicală I" o femeie foar
te bolnavă. Eram singur, 
asistenta din camera de 
gardă m-a poftit afară pe 
culoar. Am așteptat două 
ore medicul să vadă bolna
va, să-mi semneze fișa, dar 
n-a venit. Am plecat fără 
-semnătură, cu riscul de a 
plăti eu cursa. Și nu e?te 
unicul caz".

Cu o zi în urmă, în 8 
octombrie, la spitalul „Ca
ritas", după multe tirguieli 
între asistentul „Salvării" și 
medicul de gardă, bolna
vul Nicolae Climescu este, 
in fine, internat. Starea lui 
nu suporta ammare. „Ce o 
să mi se spună ! E a 3-a 
internare de azi dimineață", 
se lamentează doctorița. 
„Dacă credeți că e sănătos, 
dacă vă luați răspunderea 
pentru acest caz. eu îl ,duc 
înapoi acasă", stăruie omul 
„Salvării". In fine, ca o con
cesie făcută nu se știe cui, 
se fac formele de interna
re. în hol. o femeie cu fața 
crispată de durere : avea 
un picior opărit, iar celă
lalt nu prea sănătos în 
urma unei pareze. „Stau 
aici ca un cufăr în gară, 
ne spune ea. Am venit la

ora 9 și nici acum, deși e 
aproape zece și jumătate, 
nu mi-a venit rindul". 
Peste cîteva minute iși 
aude numele : Petrescu El
vira. A dat să se ridice, 
dar, efectiv, nu putea pune 
piciorul in păinint. Asis
tenta insă intrase in ca
binet, negindindu-se că ar 
trebui să o sprijine să facă 
cei cîțiva pași...

întii registrul și apoi 
pacientul î De regulă — 
din păcate da, regulă — 
cum intri pe ușa camerei 
de gardă, indiferent in ce 
stare. ești întrebat unde 
stai, ca să se știe „dacă 
aparții” de respectivul spi
tal. Dacă „aparții", auto
mat ți se cere buletinul de 
identitate și începe com
pletarea rubricilor unui re
gistru. (Cufundată in filele 
lui, asistenta pune, uneori, 
întrebări stupide : il în
treabă pe cite un moșneag, 
pensionat de mult, unde... 
lucrează). Abia după aceea, 
privirile și atenția se în
dreaptă spre bolnav.

Firește, evidența trebuie 
ținută. Dar nu s-ar putea 
inversa lucrurile ? în sen
sul că, in cazurile mal 
flagrant urgente, pacientul 
să fie întii consultat și 
apoi înregistrat ?

Punem aici punct însem
nărilor noastre. Atit con
statările pozitive, cît și 
cele critice impun, credem, 
o analiză atentă și, desi
gur, măsuri corespunză
toare, in vederea extin
derii a ceea ce este bun, 
ca și a înlăturării urgente 
a ceea ce este negativ. 
Fiind vorba de „urgență", 
ambele categorii de mă
suri șînt la fel de urgente.

Rodica SERBAN

adresate.de
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HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. I)
venitului național și la ridicarea, pe 
această bază, a nivelului de viață 
al întregului popor, Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit următoarele :

a) pentru creșterea răspunderii 
întreprinderilor și a oamenilor mun
ci! în realizarea ritmică a prevede
rilor de plan și a celor contractua
le, rambursarea la termen a credi
telor, lichidarea imobilizărilor, care 
să ducă la reducerea și eliminarea 
amenzilor și penalităților, 50 la 
sută din volumul amenzilor și pe
nalităților va fi suportat din fon
dul de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea bene
ficiilor. Diferența de amenzi și pe
nalizări care a rămas neacoperi
tă din fondul de participare la be
neficii va fi suportată din beneficiul 
total al întreprinderii.

b) Pentru sporirea preocupărilor 
în identificarea tuturor posibilități
lor de creștere peste prevederile de 
plan a productivității muncii și re
ducerea consumurilor materiale, 
fondul de participare la beneficii 
va fi majorat cu o parte din sume
le realizate ca efect al aplicării a- 
cestor măsuri, care se regăsesc în 
beneficii peste plan, astfel :
- 50 la sută in primul an de 

aplicare ;
- 25 la sută în al doilea an de 

aplicare, dacă măsurile respective 
au un efect corespunzător și in 
acest an.

Stimulentele se vor localiza la 
colectivele de oameni ai muncii 
care au participat nemijlocit la ob
ținerea acestor rezultate.

c) Pentru stimularea creșterii 
producției de export, a valorifică

Sesiunea științifică națională „Răscoala din 1784 
— expresie a dezvoltării conștiinței naționale a 
poporului român, a luptei sale pentru dreptate 

socială și eliberare națională"
La Muzeul de istorie a Partidului 

Comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a avut loc, 
la 26 octombrie, sesiunea științifică 
națională „Răscoala din 1784 — ex
presie a dezvoltării conștiinței na
ționale a poporului român, a luptei 
sale pentru dreptate socială și elibe
rare națională'* *.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 15; 
Zbor deasupra unui cuib de cuci — 
20, (sala Atelier) : Intre patru ochi 
— 15.30; (sala din Piața Cosmonauți- Ior, 11 07 57) : Papa dolar — 15; Ca
voul de familie — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Seară vieneză — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Oklahoma — 19. '
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Romeo și Julieta la sl’îrșit de noiem
brie — 15; Labyrintul — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul 
parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Romanță tîrzie —- 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 14 72 34) : Pălăria florentină — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticlețl — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 19; 
(la -clubul I.C.T.B.) : Cînt de dor 
că-mi place viața — 15.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) 
Efros Saga — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Și dacă se învîrtește — 9; Mary Poppins — 18.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Boroboață — 16; Nocturn — Carte de vizită — 20.
• Circul București (10 65 90) : Vraja circului — 15,30; 19.

Au participat academicieni, oameni 
de știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, cadre didactice și 
studenți.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate comunicările : „Concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la rolul țărănimii ca forță de bază 
in lupta poporului român pentru 
păstrarea și afirmarea ființei națio
nale și apărarea gliei strămoșești, 
pentru dreptate socială, unitate și 
independență de stat" : „Marea răs
coală a țărănimii române sub con
ducerea lui Horea, Cloșca și Crișan 
— expresie a dezvoltării istorice u- 
nitare a poporului român, a afirmă
rii conștiinței naționale, a dreptului 
său Istoric de a fi stăpin în propria 
țară" ; „Caracterul popular, social și 
național al programului de luptă re
voluționară al marii răscoale din 
1784 ; efectul ei asupra dezvoltării 
ulterioare a societății românești" ; 
„Dimensiunea europeană și ecoul in
ternațional al marii răscoale popu
lare conduse de Horea, Cloșca și Cri
șan" ; „Partidul Comunist Român — 
continuatorul tradițiilor revoluționa
re de luptă ale țărănimii pentru apă
rarea unității și integrității patriei, 
pentru transformarea revoluționară 
a societății românești" ; „Politica 
Partidului Comunist Român privind

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participantii Ia sesiune au adop
tat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar- general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în care se spune :

„Evocind aceste evenimente glorioase ale istoriei noastre naționale, gin- 
durile și sentimentele noastre se îndreaptă cu profundă recunoștință, cu 
dragoste și nemărginită admirație spre dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care, de aproape două decenii, vă aflati la cirma parti
dului și statului nostru. Epoca pe care ați inaugurat-o. încărcată de ctitorii 
și fapte mărețe, pe care cu profundă mindrie patriotică poporul ‘român o 
denumește „Epoca Ceaușescu", cea mai înnoitoare si mai bogată in realizări 
din întreaga noastră istorie, a determinat prefaceri profunde, fără precedent, 
în toate domeniile vieții economice, politice și sociale.

în comunicările prezentate, odată cu evidențierea semnificației istorice 
a luptei țărănimii pentru păstrarea ființei naționale și dreptate socială a 
poporului român de acum 200 de ani, au fost evocate mărețele succese 
obținute de poporul român în făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate, preocuparea permanentă a partidului nostru pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, rolul fundamental al activității de cercetare, contri
buția poporului român la dezvoltarea științei și culturii universale.

în cadrul sesiunii s-au exprimat, de asemenea, alese sentimente de stimă 
și prețuire pentru contribuția de o deosebită valoare pe care o aduce tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic si savant 
de prestigiu mondial, la dezvoltarea și înflorirea continuă a invățăminlului, 
științei și culturii românești, la edificarea societății socialiste in patria 
noastră.

Vasta activitate desfășurată de dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe tărîmul gindirii social-politice și istorice, al 
generalizării teoretice a practicii revoluționare — activitate concretizată în 
elaborarea șl fundamentarea unor teze si concepte de mare valoare teore
tică și practică cu privire la problemele de bază ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, la inter
pretarea și valorificarea istoriei naționale — a înarmat partidul si poporul cu 
orientări clare, a îmbogățit patrimoniul cunoașterii științifice si creației is
torice a epocii noastre.

Iată temeiul pentru care ne exprimăm șl cu acest prilej — împreună cu 
întregul nostru popor — adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al partidului din iunie 1984 cu privire la realegerea dumneavoastră, 
Ia Congresul al XIII-lea, in funcția supremă de secretar general al parti
dului — act de înaltă învestitură politică în care vedem chezășia împlinirii 
drumului eroic deschis de lupta multimilenară a poporului român pentru 
libertate si civilizație, împlinirea dezideratelor epocii care poartă amprenta 
gindirii și acțiunii dumneavoastră cutezătoare, a muncii fără preget pe care 
o desfășurați pentru continua înflorire a națiunii noastre socialiste, creșterea 
prestigiului României in lume.

Vă rugăm să primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
expresia profundei noastre recunoștințe pentru modul in care astăzi se îm
plinesc în gind și faptă cele mai înalte năzuințe ale poporului român, idea
lurile pentru care s-au jertfit martirii neamului românesc, a celor mai calde 
și respectuoase mulțumiri pentru condițiile minunate create dezvoltării 
științei istorice românești, creșterii contribuției sale la îmbogățirea 
tezaurului gindirii patriotice, revoluționare, la afirmarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii.

Declarindu-ne deplinul acord cu prevederile documentelor programatice 
ale Congresului al XJII-lea al partidului nostru, vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a înfăptui 
neabătut hotăririle pe care le va adopta înaltul forum al comuniștilor, pen
tru ridicarea continuă a României pe noi culmi de progres si civilizație".

Cu același prilej a fost deschisă 
expoziția „Răscoala din 1784 în con
știința poporului român", organizată 
de Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România și Muzeul de is
torie a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România. Fotografii, date sinte
tice, obiecte sugerind evenimentul 
de acum 200 de ani ilustrează con
vingător rolul istoric al țărănimii în 
dezvoltarea poporului român, cau
zele, desfășurarea, urmările și ecoul 
Internațional al marii răscoale popu
lare din 1784. Tradiția răscoalei In 

rii superioare a materiilor prime, 
materialelor, combustibilului și e- 
nergiei și obținerea pe această cale 
a unor prețuri externe cit mai 
mari, fondul de participare la be
neficii va fi majorat cu o parte din 
sumele reprezentînd contravaloarea 
in lei a valutei obținute peste plan, 
ca urmare a realizării unor prețuri 
externe superioare celor planificate, 
astfel :

- 50 la sută în primul an ;
— 25 la sută în cel de-al doilea 

an, dacă prețurile externe realiza
te sînt cel puțin la nivelul anului 
anterior.

d) Pentru creșterea cointeresării 
personalului de cercetare și ingi
nerie tehnologică în elaborarea 
unor noi tehnologii, realizarea de 
produse cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare și ridicarea 
continuă a competitivității produse
lor românești, precum și tpentru sti
mularea personalului din întreprin
deri în aplicarea în producție a re
zultatelor cercetării științifice, din 
beneficiile suplimentare obținute ca 
efect al aplicării acestora o parte 
va fi destinată majorării fondului de 
participare la beneficii, astfel :

— 60 la sută din beneficiile su
plimentare, în primul an de apli
care ;

- 30 la sută în al doilea an de 
aplicare, dacă măsurile respective 
asigură obținerea de beneficii su
plimentare.

e) In vederea stimulării oamenilor 
muncii de a contribui cu soluții noi 
la creșterea productivității muncii, 
reducerea costurilor de producție 
prin invenții și inovații, fondul de 
participare la beneficii va fi ma
jorat cu suma reprezentînd efectele 
aplicării în producție a invențiilor și 

dezvoltarea și modernizarea forțelor 
de producție — temelie a întăririi 
unității și coeziunii întregului popor, 
a omogenizării societății noastre so
cialiste".

Sesiunea a evidențiat in mod preg
nant că. în lumina documentelor 
partidului nostru, a tezelor și orien
tărilor de excepțională însemnătate 
cuprinse în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pfivind elaborarea isto
riei unitare a poporului român, stu
dierea și valorificarea minunatelor 
tradiții de luptă multimilenară perfț- 
tru libertate, unitate și neatîrnare, 
pentru dreptul de a fi stăpin in va
tra strămoșească, istoria a căpătat 
dimensiuni noi. ceea ce a făcut și 
face din această știință fundamentul 
oricărei activități ideologice, teoreti
ce și politico-educative.

în sesiune s-a reliefat că marea 
bătălie revoluționară a țărănimii ro
mâne din Transilvania de acum două 
secole a marcat o etapă importantă 
în lupta românilor pentru cucerirea 
drepturilor istorice sociale și națio
nale, a deschis seria revoluțiilor vii
toare.care au marcat etapa realizării 
României moderne. Ea a transmis 
peste veacuri viguroasele tradiții re
voluționare ale țărănimii, care, pre
luate și dezvoltate de clasa munci
toare. de toate forțele progresiste ale 
națiunii, au determinat un puternic 
flux revoluționar, ce a culminat cu 
revoluția, de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă — actul unirii energiilor crea
toare ale întregului popor român, 
angajat cu toată ființa sa in făurirea 
celei mai drepte și mai luminoase 
societăți, societatea socialistă.

lupta revoluționară a Partidului Co
munist Român, a forțelor patriotice 
pentru apărarea libertăților demo
cratice, a păcii și suveranității națio
nale, înfăptuirea idealurilor acesteia 
în România socialistă, în Epoca 
Ceaușescu, epoca cea mai înfloritoa
re din istoria țării, sînt idei majore 
ce structurează, de asemenea, expo
ziția.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte oameni ai muncii din Ca
pitală, activiști de partid și de stat, 
oameni de știință, artă și cultură, 
studenți și militari.

Inovațiilor, în următoarele propor
ții !

- 50 la sută în primul an de a- 
plicare ;
- 25 la sută în a! doilea an de 

aplicare, dacă se menține efectul 
inovației sau invenției.

★
Comitetul Politic Executiv apre

ciază că prin aplicarea în practică 
a măsurilor stabilite pentru perfec
ționarea mecanismului economico- 
financiar se vor asigura ridicarea 
continuă a eficienței economice în 
toate unitățile productive și în toa
te domeniile economiei naționale, 
sporirea veniturilor acestora, mobi
lizarea mai puternică a resurselor 
proprii pentru dezvoltarea și moder
nizarea capacităților și a tehnologii
lor de producție, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
sporirea veniturilor fiecărui colectiv 
de muncă în strinsă legătură cu 
rezultatele concrete obținute în pro
ducție. Comitetul Politic Executiv 
consideră că reducerea costurilor 
de producție, scăderea dobînzilor și 
menținerea lor la un nivel rațional, 
asigurarea unei stabilități a pre
țurilor în limitele planificate, creș
terea productivității muncii, buna 
gospodărire a resurselor materiale 
și financiare ale tuturor unităților, 
întărirea continuă a monedei na
ționale constituie pentru economia 
noastră socialistă căile principale și 
sigure ale întăririi și dezvoltării 
continue a forței economice, creș
terii avuției sociale și venitului na
țional și asigurării, pe această 
bază, a mijloacelor necesare dez
voltării economico-sociale neîn
trerupte a țării și ridicării nivelului 
general de trai și a calității vieții 
întregului popor.

Concertul de gală al laureaților 
Concursului de cîntece muncitorești, 

politice și revoluționare
Vineri seara, in Capitală' au avut 

loc festivitatea de decernare a pre
miilor și concertul de gală al laurea
ților ediției a III-a 1984 a Concursu
lui de cintece muncitorești, patriotice 
și revoluționare, consacrat Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

înscris în suita amplelor manifes
tări cultural-artistice ale acestui an 
aniversar, concursul a oferit compo
zitorilor și poeților prilejul de a 
realiza creații valoroase inspirate din 
realitățile vieții noastre socialiste, 
din vasta activitate creatoare a cla
sei muncitoare, a întregului popor. 
Lucrările care au fost prezentate se 
constituie intr-un vibrant și fierbin

A apărut „ERA SOCIALISTĂ11 nr 20
In intimpinarea celui de-al 

XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, revista publică arti
colele : „Spirit înnoitor, militant in 
teoria și practica revoluționară", 
..Creșterea eficientei economice — 
criterii de apreciere și modalități de 
acțiune", „Esența revoluționară a 
civilizației socialiste", precum și 
dezbaterile : „Noua etapă a revolu
ției tehnico-științifice și progresul 
multilateral al patriei noastre" (par
tea a Il-a), „Deplina unitate dintre 
politica internă și politica externă a

Informații
FOTBAL. Meciurile etapei a 10-a 

a campionatului diviziei A la fotbal 
se vor disputa duminică, 28 octom
brie, după următorul ptogram: Spor
tul studențesc — F.C. Bihor (stadion 
Sportul studențesc) ; Rapid — Poli
tehnica Timișoara (stadion Giulești) ; 
F.C.M. Brașov — Steaua ; Gloria — 
Dinamo ; Jiul — F.C. Baia Mare ; 
Corvinul — F.C. Argeș ; A.S.A. — 
Universitatea Craiova; S.C. Bacău — 
Politehnica Iași ; F.C. Olt — Chimia.

Toate partidele vor începe la ora 
15,00.

ȘAH. La Moscova a avut loc fes
tivitatea decernării titlului de cam-

tv
PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13,55 La sfîrșit de săptămînă (color)
16,45 Săptămina politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) • în 

intimpinarea marelui forum al 
comuniștilor

19.20 Copiii — un simbol al dragostei 
și încrederii în viitorul comunist 
al țării. Reportaj

19,40 Teleenciclopedia
20,10 Film artistic (color). „Comoara-. 

Premieră TV. Producție a Casei 
de' filme 5

21,25 De la un prieten la altul (color).- 
Telespectacol de varietăți

22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 octombrie, ora 20 — 30 oc
tombrie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general frumoasă, cu cerul variabil, 
înnorări mai accentuate se vor produce 
în prima parte a intervalului cînd, pe 
alocuri, vor cădea ploi îndeosebi în 
estul țării. Vîntul va sufla slab pînă

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează : 
DUMINICA, 28 OCTOMBRIE. TRAGEREA MULTIPLA LOTO

Administrația de Stat Loto-Pro
nosport organizează în premieră, 
duminică. 28 octombrie, prima TRA
GERE MULTIPLĂ la Loto, ne baza 
unei noi formule tehnice, cu o se
rie de elemente foarte atractive si 
avantaioase. printr.e care : efec
tuarea a 8 extrageri. în două faze, 
cu un total de 72 numere : extra
geri „legate", două cîte două, cu 
cîștiguri centru 3 numere din 18 
extrase ; variantele sfert pot ob

Comitetul Politic Executiv cere 
tuturor consiliilor de conducere ale 
ministerelor economice, organelor 
de planificare, financiar-bancare, 
de aprovizionare și prețuri, precum 
și consiliilor de conducere ale cen
tralelor industriale și întreprinderi
lor, .tuturor oamenilor muncii să ac
ționeze cu cea mai mare fermita
te pentru aplicarea în viață a mă
surilor de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar, pentru 
introducerea unui înalt spirit de 
ordine și disciplină in producție, 
pentru folosirea cit măi eficientă a 
tuturor resurselor materiale și uma
ne existente în fiecare unitate pro
ductivă. A

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să ia măsuri hotărî- 
te pentru unirea eforturilor comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii în înfăptuirea exemplară, în spi
rit revoluționar, a hotărîrilor adop
tate, pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce le 
revin.

Comitetul Politic Executiv își ex
primă convingerea că toți oamenii 
muncii - ca proprietari ai mijloa
celor de producție, producători și 
beneficiari nemijlociți a tot ceea 
ce se. realizează în patria noastră 
- vor răspunde tutuior acestor mă
suri prin noi și tot mai importante 
realizări în producție, în îndeplini
rea sarcinilor de plan la toți indi
catorii și în sporirea avuției na
ționale, întîmpinind astfel cu cinste 
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului, care va deschide noi și largi 
perspective de ridicare a țării pe 
culmi tot mai înalte de civilizație, 
bunăstare și progres, de înaintare 
a României pe calea socialismului 
și comunismului.

te omagiu adus patriei, partidului, 
celui mai iubit fiu al poporului ro
mân, revoluționarului și patriotului 
înflăcărat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Organizat de Consiliul Central al 
U.G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Uniunea compozitorilor și mu
zicologilor și Radioteleviziunea ro
mână, concursul a întrunit peste 200 
de lucrări, din care juriul a selecțio
nat pentru etapa finală 40. și a acor
dat 19 distincții.

Concertul, care a reunit creațiile 
premiate, s-a bucurat de un frumos 
succes.

(Agerpres)

partidului și statului nostru" 
(partea I).

Cu prilejul împlinirii a 200 de ani 
de la marea răscoală populară con
dusă de Horea, Cloșca și Crișan, re
vista publică articolele : „Eveniment 
memorabil in lupta poporului român 
pentru eliberare socială și națională" 
și „Dimensiunile sociale și naționale 
ale răscoalei din 1784".

De asemenea, in acest număr mai 
apar rubricile : „Din țările socialis
te", „Cărți și semnificații", „Organi- 
zare-calitate-competitivitate".

sportive
pioană mondială la șah marei maes
tre sovietice Maia Ciburdanidze, care 
cucerește pentru a treia oară conse
cutiv titlul suprem. In meciul dispu
tat la Volgograd, Maia Ciburdanidze 
a învins-o cu 8,5—5,5 puncte pe Irina 
Levitina.

Originară din Kutaisi (R.S.S. Gru
zină), Maia Ciburdanidze (23 de ani) 
a obținut titlul de maestră interna
țională la vîrsta de 13 ani, iar trei 
ani mai tîrziu pe cel de mare maes
tră. în 1978 a cucerit pentru prima 
oară titlul de campioană a lumii, pe 
care și l-a păstrat la edițiile din 1981 
și 1984.

22,30 Dac-al ști ce este dorul. Romanțe 
și melodii îndrăgite

23,00 închiderea programului
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal • în Intimpinarea ma
relui forum al comuniștilor19.20 Buletinul rutier al Capitalei

19,35 Moștenire pentru viitor. Horea, 
Cloșca și Crișan în literatura română

20,15 Tinere talente. Gala tinerilor con- certiști — Ploiești, 1964 (II)
20,45 Marele forum al partidului, ma

rele forum al țării
21,00 Din marea carte a patriei. Sim

bolurile Vrancei
21,25 Orizont tehnico-științific
21,50 Drag îmi este cintecul — muzică 

ușoară
22,05 De pretutindeni. Ciclul : Din via

ța animalelor. Sisteme de comunicare
22.20 Telejurnal
22,30 Bună seara, fete, bună seara, băieți 1
23,00 închiderea programului 

la moderat cu intensificări locale la 
munte și în regiunile estice, predomi- 
nînd din sectorul nord-vestic. Tempe
ratura in scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, mai 
coborîte in ultimele nopți, maximele 
vor oscila între 10 și 20 de grade, izo
lat mai ridicate în sud. Dimineața și 
seara se va produce ceață, îndeosebi 
în Transilvania. în București: Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil, favorabil ploii slabe la începutul in
tervalului. Vînt în general slab. Mini
mele vor fi cuprinse între 5 și 8 grade, 
maximele între 16 șl 19 ■ grade. Dimi
neața, ceață.

ține cîștiguri cu valori de oină la 
plafonul maxim, inclusiv — în ab
senta celor întregi, la ambele faze : 
variantele de 25 lei participă la 
toate extragerile, puțind obține si 
cîștiguri cumulate. Participantilor 
li se oferă posibilitatea obținerii de 
autoturisme „Dacia 1300“ (la ambele 
faze ale tragerii), importante cîsti- 
guri in bani, excursii în U.R.S.S.

Astăzi, 27 octombrie 1984, este 
ULTIMA ZI DE PROCURARE A 
BILETELOR.

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-minîstru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă de răspuns în care to
varășul Zhao Zijtang. premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, mulțumește centru fe
licitările ce i-au fost adresate cu pri
lejul aniversării zilei sale de naș
tere. In telegramă se exprimă con
vingerea că relațiile de prietenie si 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, in interesul 
construcției socialismului In Româ
nia și China, al cauzei apărării pă
cii in întreaga lume.

Cronica zilei
Vineri a avut loc plenara Consiliu

lui Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Producție. Achiziții si Desfacere 
a Mărfurilor (CENTROCOOP).

Plenara a dezbătut si adoptat Ra
portul cu privire la sarcinile ce re
vin cooperației de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor in lumina 
prevederilor proiectului de Directive 
ale celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului. Au fost stabilite măsuri 
pentru realizarea sarcinilor pe 1984 
si pentru desfășurarea, in bune con
diții. a planului pe 1985,

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. plenara a adoptat o telegramă 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
care se spune :

Dezbătînd. intr-un climat de înal
tă răspundere și mindrie patriotică, 
proiectul de Directive ale celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, elaborat cu contri
buția hotăritoare a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. participantii la plenara 
Consiliului Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Producție. Achiziții si 
Desfacere a Mărfurilor își exprimă 
deplina adeziune fată de conținutul 
acestui document, care prefigurează 
liniile generale si direcțiile princi
pal^ de acțiune in vederea dezvoltă
rii armonioase a economiei, făuririi 
cu succes a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

în numele celor 8 milioane de coo
peratori. dăm glas dorinței unanime 
de a susține, alături de întregul po
por. realegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al partidului și 
statului nostru, patriot si revoluțio
nar înflăcărat, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, in func
ția supremă de secretar general al 
partidului, chezășie a viitorului pros
per al României socialiste, garanție a 
fericirii si bunăstării națiunii noas
tre.

Exprimind deplinul acord fată de 
prevederile proiectului de Directive 
ale celui de-al XIII-lea Congres, față 
de intreafia politică internă si ex
ternă a partidului si statului nostru, 
ne angajăm ‘in fata Comitetului Cen
tral al partidului, a dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa 
cu toată fermitatea, pasiunea, price
perea si energia revoluționară pentru 
îndeplinirea in cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan pe anii 
1984—1985 Si intreg cincinalul actual, 
pentru înfăptuirea exemplară a ho
tărîrilor istorice ce vor fi adoptate 
de inaltul forum al comuniștilor, 
contribuind astfel la progresul și 
prosperitatea Patriei noastre socialis
te. la bunăstarea si fericirea poporu
lui român.

★
Vineri, președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Giosan, a avut o 
întrevedere cu Frank Swaelen, pre
ședintele Partidului Social-Cre.știn 
Flamand din Belgia, care face o vi
zită in țara noastră, la invitația Con
siliului Național al F.D.U.S. In ca
drul discuției care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a subliniat contribuția 
parlamentelor și parlamentarilor din 
cele două țări la extinderea și diver
sificarea raporturilor bilaterale, la 
instaurarea unui climat de pace și 
colaborare in Europa si in întreaga 
lume.

★
Vineri după-amiază. tovarășul loan 

Avram, viceprim-ministru al guver
nului, a primit pe S. I. Șuleșko, 
prim-adjunct al ministrului căilor 
de comunicație al U.R.S.S.. care a 
participat la cea de-a VII-a ședință 
a Grupei permanente de lucru ro- 
mâno-sovietice de colaborare în do
meniul transporturilor din cadrul 
Comisiei interguvernamentale de co
laborare economică si tehnico-știin- 
tifică. în cursul convorbirii s-au 
examinat noi căi si mijloace con
crete de extindere si amplificare a 
raporturilor economice dintre Româ
nia si U.R.S.S.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

triei, ambasadorul acestei țări la 
București. Andreas Berlakovich, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat loan Avram, vice
prim-ministru al guvernului, membri 
ai guvernului, reprezentanți ai unor 
ministere și instituții centrale, gene
rali și oameni de cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Turcia, vineri după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această tară. în continuare a fost 
prezentat un film documentar turc. 
Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S. și Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Nahit Ozgiir, am
basadorul Republicii Turcia la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre România și Marea Britanic, 
vineri s-a deschis la Muzeul de 
artă din Cluj-Napoca expoziția 
„Acuarela britanică din secolele 
18—20". Sint expuse lucrări aflate in 
patrimoniul Muzeului din Norwich.

A fost prezent Philip McKeamey, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

(Agerpres)

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 26 OCTOMBRIE 1984
Extragerea I : 15 90 7 51 57 1 71 

82 87.
Extragerea a II-a : 49 35 36 58 21

74 61 73 43.
Fond de cîștiguri : 1 236 304 lei,

din care 458 546 lei report la cate
goria 1.

Solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului namibian

în lupta sa eroică pentru Înlătu
rarea dominației rasiștilor sud-afri- 
cani și obținerea independentei na
ționale ponorul namibian se bucură 
de sprijinul larg al forțelor demo
cratice de pretutindeni, care cer tot 
mai insistent să fie soluționată de 
urgență problema Namibiei. Acest 
deziderat — afirmat cu putere în 
cadrul actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.. unde numeroși 
delegați au condamnat încercările
R. S.A. de a împiedica aplicarea pla
nului O.N.U. din 1978 — este din 
nou exprimat în aceste zile odată cu 
declanșarea uneia dintre manifestă
rile traditionale de simpatie si spri
jin fată de cauza popoarelor aflate 
incă sub dominație străină ; înce- 
pind de astăzi. 27 octombrie, 
este marcată pe plan international 
„SĂPTAMÎNA DE SOLIDARITATE 
CU POPORUL NAMIBIEI". CU OR
GANIZAȚIA SA DE ELIBERARE,
S. W.A.P.O.

Așa cum se știe, prqblema nami- 
biană constituie de multă vreme un 
motiv de vie îngrijorare pentru po
poarele lumii si aceasta nu numai 
din cauza numeroaselor piedici ridi
cate de R.S.A. in calea realizării unei 
soluții negociate. Concomitent cu 
torpilarea diferitelor conferințe, 
contacte diplomatice si schimburi de 
Păreri autoritățile de la Pretoria au 
făcut tot ce le-a stat în putintă pen
tru a-si întări pozițiile în Namibia 
și a împiedica exprimarea liberă a 
voinței poporului namibian. Astfel 
este semnificativ faptul că in ultimul 
deceniu efectivul forțelor sud-africa- 
ne dislocate aici a crescut continuu, 
ajungind la circa 100 000 de oameni, 
iar totalul cheltuielilor militare alo
cate pentru menținerea ocupației oi 
destabilizarea situației politice și 
economice in regiune se ridică la 27 
miliarde ranzi anual. Ocupanții re
primă orice formă de protest a popu
lației locale. Ei au instaurat la Wind
hoek o administrație fantomă, lip
sind de cele mai elementare drepturi 
populația locală. Mii de patrioți au 
fost arestați, torturați, șchingiuiti. 
uciși.

Intr-o perioadă cînd autoritățile de 
la Pretoria afirmă că ar fi adepte 
ale unor opțiuni mai realiste, at.it 
intensificarea represiunilor pe plan 
intern, cit și pozițiile profund nega
tive și obstrucționiste in problema 
Namibiei vin să dezmintă categoric 
asemenea aserțiuni. Dealtfel, este 
știut că așa-zisa flexibilitate pro
clamată de autoritățile sud-africane 
este departe de a-și găsi o materia
lizare efectivă. Se cunoaște, astfel, 
că. in pofida acordurilor și înțele
gerilor încheiate, R.S.A. continuă 
să-și mențină trupele de ocupație în 
sudul Angolei. continuă să sprijine 
pe rebelii din Mozambic. continuă 
să încalce flagrant rezoluțiile O.N.U. 
privind Namibia. Din ce in ce mai 
mult fenomenele da încordare surve
nite pe plan intern — unde în ulti
mul timp asistăm la intensificarea 
încercărilor de înăbușire a manifes
tațiilor de nemulțumire ale popu
lației africane, provocate de menți
nerea si chiar intensificarea legiui
rilor apartheidului, telegramele amin
tind zilnic noi victime din rindul 
acestei populații — cit și pozițiile 
rigide și retrograde pe plan extern 
ale regimului sud-african fac ca 
zona australă a continentului să de
vină una dintre cele mai nevralgice 
ale lumii.

Așa insă cum măsurile represive 
din interiorul tării nu au reușit si 
nu reușesc să înăbușe lupta pentru 
egalitate in drepturi a populației 
africane majoritare, nici măsurile 
represive împotriva mișcării de eli
berare națională din Namibia nu pot 
să stăvilească această mișcare, care 
a luat o tot mai mare amploare. In 
același timp, a crescut prestigiul 
S.W.A.P.O. pe plan international, or
ganizația care conduce lupta de eli
berare fiind recunoscută în 1965 de 
către O.U.A. și in 1973 de către 
O.N.U. ca unic reprezentant legitim 
al poporului namibian.

Desigur, condițiile in care are loc 
mișcarea de eliberare din acest vast 
teritoriu african (suprafața — 824 292 
kmp ; populația — circa 1-5 milioane 
locuitori) sint deosebit de grele si 
de complexe, dar poporul namibian 
nu se lasă intimidat. Intr-o declara
ție făcută zilele trecute, președinte
le S.W.A.P.O.. Sam NujOma. a tinut

cinema
• Moara Iul Călifar : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Zbor periculos : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.
O Singur de cart : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 17,45; 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Secretul Iui Bachus : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Buletin de București : MODERN 
(23 71 01) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Surorile : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17.15; 19,30.
• Emisia continuă : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.
O Dreptate tn lanțuri: LIRA (317171)
— 15.30; 17,45; 20, COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Explozia : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17.30; 19,30.
• Glissando : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 16: 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12,30; 15.45; 19.
• Salutări de Ia Agigea : POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15: 19,30.
• Ana Pavlova: PATRIA (11 86 25)— 9; 12.30; 16: 19.15.
• Simfonia primăverii : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.
• Program de filme documentare cu 
teme militare : CENTRAL (14 12 24):
— 9,30; 11.30; 13,30: 15,30; 17,30: 19,30.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30;
14,15; 16, Tații și bunicii — 17,45;19.45 : DOINA (16 35 38).
• Cum am declanșat al doilea război 
mondial : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 12; 16: 19.
• Yankeii : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Jazz ’20 : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17.30; 19,30.
• Pensionul doamnei Latter : VII
TORUL (10 67 40) — 13,30; 17,30; 19,30.
• Dosarul albastru : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;17.30; 19,30.
• împușcături sub spinzurătoare :
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;15,45; 18; 20.
• Cu cerul sub picioare : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Lupii mărilor : CAPITOL (16 29 17)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Cactus Jack : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Undeva, clndva : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Ca o expresie a năzuinței de liberta
te a poporului namibian, militanți ai 
S.W.A.P.O. salută eforturile pentru 
transpunerea în practică a planului 
O.N.U. cu privire la acordarea inde
pendenței Namibiei. Pe pancarta 
purtată de manifestanții din imagine 
se poate citi : „S.W.A.P.O. sprijină
prezența Națiunilor Unite in Na

mibia !“

să sublinieze că organizația îsi va 
continua lupta politică și militară 
atit timp cit guvernul de la Preto
ria nu este dispus să înfăptuiască 
rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate. Documentul respectiv, cunos
cut sub numele de planul O.N.U., 
prevede — după cum se știe — înce
tarea focului, retragerea trupelor 
6ud-africane si organizarea de ale
geri libere sub supravegherea Na
țiunilor Unite, care să ducă în final la 
proclamarea independentei Namibiei. 
El se bucură de sprijinul tuturor po
poarelor lumii. De curind. Comitetul 
eliberării al O.U.A. s-a pronunțat 
pentru convocarea unei reuniuni a 
Consiliului de Securitate in vederea 
discutării impasului în care se află 
problema acordării independentei 
Namibiei.

în spiritul politicii sale consecven
te de solidaritate cu toate popoarele 
care luptă pentru afirmarea dreptu
lui lor de a se dezvolta de sine stă
tător, România socialistă a fost și 
este alături de poporul namibian. a- 
cordindu-i un permanent sprijin po
litic. diplomatic, moral si material. 
Solidaritatea dintre poporul român 
si poporul namibian. dintre Partidul 
Comunist Român si S.W.A.P.O. și-a 
găsit pe parcursul anilor concluden
te expresii cu ocazia intilnirilor pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut pe pămîntul african și la 
București cu Sam Nujoma. președin
tele S.W.A.P.O.. în cursul cărora se
cretarul general al partidului nostru 
a exprimat de fiecare dată hotărîrea 
României socialiste de a acorda. în 
continuare, poporului namibian în
tregul sprijin în lupta pentru victo
ria cauzei sale drepte. Tara noastră 
a fost, de asemenea, primul stat care 
a încheiat un document internațional 
cu S.W.A.P.O.. ceea ce a reprezentat 
o însemnată contribuție la recunoaș
terea si afirmarea acestei organiza
ții pe arena mondială.

„Săptămina de solidaritate cu po
porul Namibiei" constituie pentru 
opinia publică din tara noastră pri
lejul de a-si reafirma cu tărie con
vingerea că in zilele noastre, cind se 
afirmă tot mai puternic dreptul na
țiunilor de a dispune liber de pro
priile lor destine, nimic nu va putea 
împiedica victoria luptei de elibe
rare a poporului din Africa de Sud- 
Vest si că nu este departe ziua cind 
Pe cuprinsul acestui teritoriu va 
flutura, in sfîrșit. steagul libertății.

Nicolae N. 1UPU

• Marfă furată : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.
• Competiția : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13.30: 15,45: 18; 20.
• Lancea de argint : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Afacerea Pigot : VOLGA (70 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cobra se întoarce : AURORA 
(35 04 66) — 9: 11.15; 13,30: 15,45: 18; 20.
• Omul si fiara : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 18.30.
• Roiul : FLACĂRA (20 33 40) —13,30; 15,30: 17,30; 19,30.
• Cineva ca tine : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Solitarul de la fortul Humboldt : •CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15-13,30; 15,45; 18; 20,15.
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Să triumfe rațiunea, 
să prevaleze interesele păcii 

„Să ne unim eforturile împotriva primejdiei nucleare
O declarație a premierului suedez

GENEVA. — Statele care nu posedă arme nucleare trebuie să aibă i 
dreptul de a-ti spune cuvintul in problemele dezarmării, deoarece i 
in cazul unui război atomic ar fi și ele lovite — a declarat primul mi- ’ 
nistru al Suediei, Olof Palme, intr-o alocuțiune rostită la Palatul Na- l 
țiunilor din Geneva, cu ocazia Săptăminii mondiale pentru dezarmare. ’ 
El a apreciat că toate celelalte pericole sint puse in umbră de pericolul ț 

i unui război nuclear. „Este in joc supraviețuirea omenirii, care este for- i 
' mată in cea mai mare parte din țările nenucleare, unde trăiesc de două 1 
i ori mai mulți oameni decit in cele cinci puteri nucleare", a relevat el. i 

. Vorbitorul a evidențiat, totodată, amploarea mișcării pentru pace și 1
ț dezarmare, la care participă reprezentanți ai celor mai diferite grupuri ț 
1 sociale. Olof Palme a lansat un apel la unirea eforturilor tuturor oarne- ' 
’ nilor pentru pace, pentru dezarmare, pentru un viitor sigur al omenirii.

înarmărilor perpetuează 
carte, bolile și sărăcia"

cursa înarmărilor omenirea nu 
putea eradica foametea, neștiința 
de carte, bolile și sărăcia. El a lan
sat un apel la activizarea luptei 
pentru pace și dezarmare.

'I

*

La O.N.U. continuă dezbaterile privind 
Anul Internațional al Tineretului 

Vorbitorii evidențiază marea însemnătate 
și actualitate a propunerii românești

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
și premierul Rashid Karame au pre
zidat, vineri, o reuniune.a reprezen
tanților armatei, milițiilor creștine, 
druze și șiite libaneze, consacrată 
examinării măsurilor de securitate 
pentru sudul Libanului, în perspec
tiva preconizatei retrageri a trupelor 
israeliene din această zonă ocupată 
în 1982, transmit agențiile internațio
nale de presă. Surse ale guvernului 
libanez, citate de United Press Inter
national. au ’relevat că participanții 
la reuniune au ajuns la ..un acord 
de principiu", care urmează a fi su
pus examinării cabinetului de uniune 
națională.

Pe de altă parte, pe fundalul unei 
situații interne de calm relativ, in 
cursul zilei de vineri, din Beirut s-a 
anunțat că două avioane militare 
israeliene au survolat capitala liba
neză — acțiune ce contrastează cu 
afirmațiile guvernului de la Tel Aviv 
în legătură cu intenția sa de a con
tribui la crearea unei atmosfere pro
pice instaurării unui climat de pace 
și securitate in regiune.

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Tn 
cadrul programului de austeritate 
anunțat de guvern, in încercarea de a 
reduce efectele celei mai grave crize 
a economiei israeliene, in Knesseth 
(parlament) a fost adoptată o rezo
luție preconizind majorarea, cu 30 la 
sută, a costului energiei electrice, in
formează agenția Reuter. Totodată, 
intre reprezentanții guvernului si cei 
ai sindicatelor israeliene continuă 
convorbirile be marginea propunerii 
avansate de cabinetul Peres, de re
ducere a salariilor cu 10—12 la sută. 
Agenția menționată relevă că nego
cierile se anunță dificile.

Proteste împotriva măsurilor represive 
ale autorităților de la Pretoria

OSLO 26 (Agerpres). — La Oslo 
a fost dat publicității un raport ofi
cial asupra relațiilor comerciale din
tre Norvegia și Republica Sud-Afri- 
cană. Potrivit documentului, citat de 
agenția U.P.I.. schimburile comer
ciale ale Norvegiei cu R.S.A. au 
sporit cu 50 la sută in acest an. in 
pofida embargoului comercial inter
național impus acestei tari, care 
persistă in politica rasistă. Intr-o 
declarație făcută presei, ministrul 
norvegian al comerțului.. Asbjoern 
Haugstvedt. a afirmat că guvernul 
nu ar fi in măsura să limiteze co
merțul companiilor particulare cu 
R.S.A.

Totalul valorii comerțului Norve
giei cu R.S.A. poate depăși, pentru 
prima oară, un miliard de coroane, 
șe arată in raport. în această cifră 
nu sint incluse veniturile realizate 
de flota comercială a Norvegiei, care 
transportă 50 la sută din importu
rile de petrol ale R.S.A.

LUSAKA 26 (Agerpres). — La Lu
saka au avut loc convorbiri intre 
conducătorii de stat ai țârilor din 
„prima linie" — Angola. Botswana, 
Mozambic. Tanzania, Zambia și Zim
babwe — la care, de asemenea, 
a luat parte și președintele Kenyei.

După cum t-elatează agenția Tan- 
iug, citind un comunicat dat publi
cității in capitala zambiană. partici
panții au condamnat cu fermitate 
recentele acțiuni represive ale auto
rităților rasiste din Africa de Sud 
împotriva populației de culoare 
sud-africane, care și-a intensificat 
acțiunile de protest împotriva apart
heidului și discriminării rasiale. 
Participanții au lansat comunității 
internaționale apelul de a condamna 
cu fermitate aceste brutalități ale 
regimului de la Pretoria, care sfidea
ză drepturile legitime ale populației 
majoritare din R.S.A.. precum și do
cumentele Organizației Națiunilor 
Unite.

NAȚIUNILE UNITE 26 — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite ; In 
Comitetul pentru probleme sociale, 
culturale Si umanitare al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă exami
narea. punctului intitulat ..Anul In
ternațional al Tineretului", inscris pe 
agenda sesiunii în baza unei iniția
tive a României.

în cadrul dezbaterilor consacrate 
problemelor specifice ale tinerei ge
nerații și direcțiilor spre care se 
cer orientate eforturile țărilor mem
bre ale O.N.U. și ale comunității 
internaționale, în vederea folosirii 
mai eficiente a uriașului potențial 
creator al tinerei generații in inte
resul dezvoltării și păcii, s-a expri
mat o deosebită apreciere față de 
inițiativa României de a aduce aces
te probleme in atenția O.N.U., față 
de activitatea remarcabilă a Comite
tului Consultativ al O.N.JJ. pentru 
A.I.T., a cărui președinție este, deți
nută de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
pentru pregătirea minuțioasă — prin 
ample și variate acțiuni pe plan 
național, regional și internațional — 
a marcării în 1985 a Anului Interna
tional al Tineretului.

Reprezentantul Indiei a apreciat că 
punctul privind A.I.T. înscris de 
România pe agenda O.N.U. are o 
deosebită importanță, „întrucît in
vestițiile pentru tineret sint investi
ții pentru viitorul omenirii, pe care 
cu toții il dorim mai bun".

Marcarea in 1985 a A.I.T., a de
clarat vorbitorul, este o recunoaștere 
a importantei deosebite a tinerei ge
nerații.

Adresez felicitări Comitetului Con
sultativ al O.N.U. pentru A.I.T., a 
spus reprezentantul indian. pentru 
activitatea excelentă desfășurată in 
vederea bunei pregătiri a marcării 
Anului Internațional al Tineretului 
și pentru contribuția pe care și-a 
adus-o la conștientizarea lumii și 
sporirea interesului ei fată de pro
blemele specifice ale tinerilor de pe 
întregul glob. Noi salutăm și spriji
nim pe deplin recomandările Comite
tului Consultativ de a se examina la 
cea de-a 40-a sesiune a Adunării 
Generale, in cadrul unor ședințe 
plenare speciale ale Adunării Ge
nerale. care să fie desemnate drept 
Conferința mondială a O.N.U. pen
tru A.I.T.. politicile și programele 
referitoare la tineret.

Reprezentantul Venezuelei a scos 
în relief mărea însemnătate și ac
tualitate a propunerii românești, 
care are semnificația unei recunoaș
teri de către O.N.U. și comunitatea 
internațională in ansamblul ei a ro
lului tineretului ca factor de cea 
mai mare valoare în viața politică, 
economică și soțială a națiunilor, 
precum și în rezolvarea problemelor 
dificile ce confruntă astăzi umanita
tea. Vorbitorul s-a declarat in
tru totul de acord cu ideea fun
damentală care stă la baza propu
nerii românești privind A.I.T., și 
anume necesitatea educării tinerei 
generații în spiritul idealurilor de 
pace. înțelegere și respect reciproc 
intre popoare, ca o condiție esențială 
a angajării sale în eforturile paș
nice, de. construcție națională, in 
promovarea unor raporturi noi, de
mocratice intre state, intemeiate pe 
justiție, colaborare și pace.

Reprezentantul U.R.S.S. a eviden
țiat marea însemnătate acordată de 
guvernul sovietic A.I.T. și. a sub
liniat valoarea crucială a obiec
tivelor înscrise pe frontispiciul A.I.T. 
— Participare, Dezvoltare, Pace — 
arătînd că ele vizează promovarea 
unei implicări sporite a tinerei ge
nerații in viata socială și in apăra
rea păcii. Vorbitorul a relevat ma
rele adevăr înscris în recomandă
rile Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T. in care se men
ționează că „salvgardarea și întărirea 
păcii și securității internaționale 
constituie condiții indispensabile ale 
edificării unui viitor sigur si fericit 
pentru tineretul din toate țările 
lumii".

Reprezentantul Marii Britanii a 
apreciat că deviza A.I.T. se cere ma- 
terializâtă prin măsuri pe plan na
țional și international, care să asi
gure atit participarea sporită a tine
rilor în- procesul adoptării deciziilor, 
cit și asumarea de către tineri a 
răspunderilor ce le revin in promo
varea idealurilor păcii și înțelegerii 
internaționale. El s-a referit pe larg 
la pericolele acumulate în lumea de 
azi ca urmare a escaladei continue 
a cursei înarmărilor și a acumulării 
unor stocuri uriașe de armament 
nuclear, apreciind că Anul Interna
tional al Tineretului trebuie să-i 
mobilizeze pe tinerii din întreaga 
lume intr-un efort hotărit in fa
voarea păcii.
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PORTUGALIA: „Cursa 
j foametea, neștiința de
1 LISABONA. — Luînd cuvintul in
* cadrul unei conferințe de presă cu 

prilejul Săptăminii mondiale pen
tru dezarmare, fostul președinte al 
Portugaliei. Costa Gomes, a subli
niat că atît timp cit continuă

DANEMARCA : Ample demonstrații 
în sprijinul securității și destinderii internaționale 

COPENHAGA. — Ample demon
strații au fost organizate în capi
tala Danemarcei — Copenhaga — 
și în orașul Aarhus, marcind „Șăp- 
tămina mondială pentru dezarma
re", informează agenția Associated

JAPONIA: Acțiuni de mobilizare a opiniei publice 
la lupta pentru dezarmare

firilor de război. Partizanii păcii ț 
au in vedere organizarea de vizio- i 
nări de filme antinucleare, expozi- 
ții antirăzboinice, adunări și mi- 1 
tinguri consacrate problemelor pâ- 
cii și dezarmării.

LUXEMBURG : 0 propunere în sprijinul 
denuclearizării Europei

logiști — cere guvernului Luxem
burgului să militeze, în cadrul fo
rurilor internaționale, pentru o Zonă 
fără arme nucleare in Europa și. in 
cazul încheierii unui acord interna
țional 
zonă, 
țării.

*

*

*

*

*
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l ghez, Renă Urbany, a prezentat, in 
’ parlament, o moțiune care cere pro-

TOKIO. — „Tokio trebuie să de
vină un oraș al păcii!“ — sub a- 
ceastă deviză, în capitala niponă a 
avut loc Conferința reprezentanți
lor 
le, 
ne

organizațiilor democratice loca- 
care a adoptat planul de acțiu- 
pentru pace și împotriva pregă-

LUXEMBURG — președintele
Partidului Comunist Luxembur-

xj luvviuirc Vctl tr UtriC pi tJ~ 
ț clamarea Marelui Ducat al Luxem- 
, burgului’Mrept zonă lipsită de arma 
ț nucleară. Moțiunea — care se bucu

ră și de sprijinul deputaților eco-

va ANGLIA

Press. Demonstranții si-au expri
mat hotărirea de a continua lupta 
pentru pace și securitate, pentru 
dezarmare și destindere in relațiile 
internaționale.

Impas la negocierile
LONDRA 26 (Agerpres). — Nego

cierile dintre reprezentanții Sindica
tului minerilor britanici și ai Consi
liului Național al Cărbunelui (C.N.C.) 
au fost din nou aminate. Reluate 
joi, in cadrul Încercării de a se a- 
junge la o soluție a conflictului de 
muncă declanșat in urmă cu aproxi
mativ opt luni in acest sector de 
activitate, tratativele nu au permis 
nici de astă dată degajarea u-

privind greva minerilor
nei înțelegeri intre cele două părți.

Reprezentanții Sindicatului mine
rilor și ai C.N.C. urmează să se in- 
tilnească din nou la o dată ce va fi 
fixată de Comisia independentă de 
arbitraj, ce joacă rolul de interme
diar in acest conflict de muncă, pro
vocat de proiectele privind Închide
rea a 20 de mine, ceea ce ar antrena 
concedierea a 20 000 de muncitori de 
la exploatările carbonifere britanice.

cu privire la o asemenea 
să includă în ea teritoriul

pentru pace, organizate in toamna aceasta deIn cadrul demonstrațiilor
mișcările pacifiste din R.F.G., in orașul Fulda a avut loc o mare mani- 
festație pentru dezarmare, împotriva instalării rachetelor nucleare în Europa

*

*

*
***
*
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A început examinarea situației din America Centrală
Tn plenara Adunării Generale a 

O.N.U. au început dezbaterile asupra 
punctului intitulat „Situația din A- 
merica Centrală : pericolele la adre
sa păcii și securității internaționale 
și inițiativele de pace", inscris pe 
agenda O.N.U. la cererea guvernului 
Republicii Nicaragua.

In cadrul dezbaterilor a fost expri
mat un larg sprijin pentru propune
rile Grupului de la Contadora, pen
tru finalizarea procesului de nego
ciere in vederea semnării Tratatului 
de pace și cooperare in America 
Centrală, elaborat de acest grup.

Programarea unei noi runde de consultări 
în problema cipriotă

NICOSIA 26 (Agerpres). —' După 
cum a anunțat postul de radio Ni
cosia, cea de-a treia rundă de con
sultări întreprinse de secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez' de 
Cuellar, cu liderii comunităților gre- 
co-cipriotă și turco-cipriotă va avea

loc la New York. începînd de la 26 
noiembrie. Agenția cipriotă de presă, 
„C.N.A.", precizează că această ulti
mă rundă de consultări, vizind re
luarea convorbirilor intercomunitare 
directe, va dura o săptămină.

Reuniune consacrată combaterii poluării 
Mării Mediterane

BRUXELLES 26 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-au încheiat lucrările u- 
nei reuniuni consacrate unui, plan de 
acțiune pentru combaterea poluării 
Mării Mediterane. la care au partici
pat reprezentanții a 17 state riverane 
și ai Pieței comune, precum' și re
prezentanți ai unor organisme Spe
cializate. La o conferință de presă 
organizată la încheierea reuniunii, 
Aldo Manos, coordonatorul Progra
mului Națiunilor Unite pentru Medi- 
terana. a precizat că a fost aprobat 
un plan de construire a unor insta

lații speciale în 53 de porturi din 16 
țări mediteraneene, care să permi
tă golirea rezervoarelor petrolierelor 
fără a se polua apele mării. El a re
levat că, in fiecare an, un milion de 
tone de petrol se deversează in Me- 
diterana — mare pe care se reali
zează o cincime din comerțul mon
dial cu petrol. Mediterana. a spus el. 
este o mare închisă, in care apa are 
nevoie de cinci ani pentru a se re
înnoi. ceea ce ^gravează mult pro
blemele.
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PRIMIRE LA BUDAPESTA. Ja-
I nos Kâdâr. prim-secretar al C.C. 

al P.M.S.U.. l-a primit, in vizită 
de prezentare, pe Nicolae Vereș, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste

, România in R.P. Ungară.
i CONVORBIRI SOVIETO-MON- 

GOLE. La Moscova a avut loc o 
convorbire intre Konstantin Cer-

I nenko. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului

I Sovietului Suprem ai U.R.S.S., și 
, Jambin Batmunh. secretar general 

al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole. După cum relatează

I agenția T.A.S.S.. convorbirea a 
prilejuit un schimb de păreri re-

| feritor la modalitățile de dezvol
tare a relațiilor bilaterale în dife
rite domenii.

DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI
I LA SEUL. Infruntind cordoanele de 

poliție, peste 3 000 de studenți ai
I Universității din Seul au manifes- 
| tat in incinta universității. Ei au 

denunțat poliția regimului dicta- 
. torial și au cerut acordarea de li

bertăți democratice, înlăturarea re- 
I prezentanților poliției din institute

le de învățămint, eliberarea studen
ților arestați in cursul precedente-

| lor manifestații antiguvernamen
tale. Peste 300 de studenți au fost

I arestați — relevă agențiile U.P.I. 
I și A.P. ,

ÎN CAPITALA BOLIVIEI a avut 
loc o manifestație populară in

| sprijinul procesului național de 
transformări democratice in curs

I de desfășurare in țară — transmite 
I agenția France Presse. Cu acest 
1 prilej a fost reafirmată hotărirea 

alianței de guvernămint „Unitatea

pe scurt
Democratică și Populară", a tutu
ror forțelor progresiste din țară, 
precum și a armatei boliviene de 
a-și multiplica eforturile pentru 
apărarea și impulsionarea procesu
lui de transformări democratice in 
țară.

DESEMNARE. Grupul parlamen
tar al U.C.D. l-a desemnat pe 
Philip Jenninger, secretar de stat 
la Cancelaria R.F.G., in funcția de 
președinte ai Bundestagului, ca 
succesor al lui Rainer Barzel. care 
a demisionat joi, informează agen
ția France Presse. Partidul Liberal- 
Democrat, membru al.’coaliției gur 
vernamentăle, a anunțat că va spri
jini candidatura lui Jenninger. Ale
gerea noului președinte al Bundes
tagului va avea loc la 5 noiembrie.

SESIUNEA MINISTERIALA A- 
FRlCANA. La Bamako se desfă
șoară lucrările sesiunii Consiliului 
ministerial al Comunității econo
mice a Africii de vest. Participanții 
— miniștrii de externe din Bur
kina. Coasta de Fildeș, Mali, Mau
ritania, Niger și Senegal, țări mem
bre ale acestei organizații econo
mice regionale —- dezbat probleme 
legate de consolidarea și extinde
rea cooperării și realizarea unor 
proiecte comune in domeniile hidro- 
ameliorațiilor, dezvoltării rurale, 
industriei și transporturilor. Vor 
fi stabilite, totodată, principalele 
puncte ale agendei reuniunii la ni
vel inalt a țărilor membre ale or
ganizației. prevăzută pentru 27—29 
octombrie, la Bamako.

OPERAȚIUNE ANTIMAFIA. Pen
tru a doua oară în mai puțin de o 
lună, autoritățile italiene au între
prins o vastă acțiune soldată cu 
arestarea a numeroși membri ai

Mafiei din Sicilia. Numai la Paler
mo, relatează agenția United Press I 
International, au fost mobilizați 
peste 2 000 de polițiști, care au ope- ,| 
rat zeci de arestări ale unor cunos- 
cuți răufăcători aparținînd diferi
telor „familii" ale Mafiei locale. .

ȘOMAJ. Un italian din zece șo- > 
rnează, indică ultima anchetă tri
mestrială organizată de Institutul 
național de statistică al Italiei, ale 
cărei rezultate au fost date publi
cității la Roma, informează agenția i 
France Presse. Potrivit anchetei 
respective, numărul șomerilor înre- ' 
gistrati oficial este de 2 337 000.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE EXTERNE A MARII 
BRITANII s-a ridicat, in septem- i 
brie, la nivelul record de 764 mili
oane lire sterline (932,08 milioane 
dolari), s-a anunțat oficial la 
Londra. Agenția A.P. reamin
tește că deficitul comercial pe in- | 
treg anul 1983 se ridicase la 716 
milioane lire sterline (873,52 mili- | 
oane dolari).

URMĂRILE SECETEI. Guvernul 
etiopian intenționează să lanseze in 
această săptămină o amplă opera- I 
țiune de deplasare a 250 000 de oa
meni din regiunile de nord și de I 
sud ale țării, pentru a-i salva de 
foametea cauzată de seceta puterni
că — informează agențiile Reuter , 
ți: U.P.I. Cei care vor fi incluși in 
această operațiune vor fi reașezați ' 
voluntar in regiunile fertile din 
vestul ți sud-vestul Etiopiei. Se 
estimează că seceta din acest an I 
este mai gravă decit cea din 1974. 
Ea s-a declanșat mai timpuriu și a 
lovit regiuni din sudul Etiopiei, '
neafectate anteriot.

PACEA, DEZARMAREA, SECURITATEA
cerințe fundamentale evidențiate în dezbaterile generale ale sesiunii O.N.U.

Dezbaterile generale recent înche
iate ale actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., in cadrul cărora 
au luat cuvintul șefii a 142 de 
delegații din cele 159 prezente, 
au prilejuit o amplă si profun
dă analiză a situației interna
ționale actuale, a gravelor pro
bleme ce confruntă omenirea con
temporană. În ansamblu, aceste dez
bateri s-au desfășurat intr-un spi
rit constructiv, in ciuda unor deose
biri de păreri inerente și pe alocuri a 
unor accente polemice. Acest lucru 
este explicat în cercurile O.N.U. prin 
înțelegerea mai clară, a marilor peri
cole acumulate astăzi in lume și a- 
necesității folosirii posibilităților de 
dialog și negociere oferite de O.N.U. 
pentru identificarea unor soluții via
bile, general acceptabile.

Ca o primă concluzie importantă, 
din dezbaterile generale s-au desprins 
îngrijorarea crescindă a statelor lu
mii, sentimentul de neliniște și 
frustrare al popoarelor, al opiniei 
publice mondiale ca urmare a dete
riorării grave a climatului politic 
Internațional. încordării serioase din 
raporturile Est-Vest, din relațiile in
terstatale in general, prăpastiei exis
tente intre principiile și țelurile 
Cartei O.N.U. și realitățile vieții in
ternaționale, care evidențiază pre
zența și acțiunea unor fenomene și 
tendințe profund negative și primej
dioase.

în lumina acestei situații deosebit 
de complexe, marea majoritate a re
prezentanților țărilor membre. în 
special ai țărilor mici și mijlocii, 
nealiniate. în curs de dezvoltare și 
care nu posedă arme nucleare, au 
prezentat în dezbateri puncte de ve
dere care confirmă puternic justețea 
și realismul POZIȚIEI ROMÂNIEI, 
CONCEPȚIEI ȘI APRECIERILOR 
PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU PRIVIND ASIGU
RAREA PĂCII. REALIZAREA 
DEZARMĂRII, DESTINDERII ȘI 
COLABORĂRII INTERNAȚIONALE 
prezentate de ministrul român al 
afacerilor externe. O dată în plus

s-a vădit cit de larg împărtășite sint 
punctele de vedere ale parti
dului si statului nostru in le
gătură cu cauzele actualei tensiuni 
din viața internațională, cu căile și 
modalitățile practice de depășire a 
cursului periculos al evoluției eveni
mentelor, de inaugurare a unei po
litici noi. democratice, de legalitate, 
destindere, cooperare și pace.

Dezbaterile au reliefat astfel ca 
principalele surse ale înrăutățirii cli
matului politic internațional persis
tența manifestărilor vechii politici 
bazate pe forță, presiuni și dictat, pe 
ingerințele in viața altor popoare, in
tensificarea luptei pentru menține
rea și reîmpărțirea zonelor de in
fluență, continuarea nestăvilită a 
cursei înarmărilor, in special nuclea
re, multiplicarea focarelor de ten
siune și conflict, agravarea subdez
voltării, nesocotirea dreptului sacru 
al popoarelor de a trăi libere și 
independente, de a fi deplin stăpine 
pe destinele lor.

Ca un element comun, cea mai 
mare parte a celor care au luat cu
vintul au accentuat că văd in res
pectarea marilor principii ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța o cale sigură de 
depășire a încordării grave din viața 
mondială.

Ministrul iugoslav.de externe sub
linia în acest sens că, „dacă dorește 
să supraviețuiască, omenirea are 
doar o cale spre viitor, aceea de a 
construi o lume a păcii, a cooperării 
și egalității, in care să fie asigurat 
dreptul fiecărui popor și al fiecărei 
țări de a-și decide de sine stătător 
propria dezvoltare internă și propria 
politică externă". Iar ministrul de 
externe al Ciprului declara, la rîn- 
dul său, că „principalele pericole 
pentru pacea mondială izvorăsc din 
numărul mare de stări conflictuale și 
din recurgerea la forță și la ame
nințarea cu forța, la intervenții ar
mate și la ocupație, din suferințele

generate de negarea unor drepturi și 
libertăți fundamentale ale popoare
lor".

Toți vorbitorii, fără excepție, au 
abordat, intr-un fel sau altul, pro
blematica arzătoare a opririi cursei 
iraționale a înarmărilor și necesită
ții înfăptuirii dezarmării, apreciind 
că acestea rămin sarcini prioritare 
de însemnătate cardinală pentru 
omenirea contemporană.

Relevînd că stoparea escaladei 
înarmărilor și realizarea dezarmării

folosire ar permite să se distrugă în
treaga planetă de mai multe ori", 
ministrul de externe al Egiptului a 
cerut puterilor nucleare „să asculte 
de vocea rațiunii și să răspundă ape
lului milioanelor și milioanelor de 
oameni, care reclamă să se oprească 
spirala înarmărilor nucleare și să_se 
ajungă la acorduri chemate să ducă la 
eliminarea graduală a armelor de 
distrugere in masă și a posibilității 
de declanșare a unei conflagrații nu
cleare pustiitoare".

înaltă apreciere la adresa României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru contribuția activă 

la soluționarea marilor probleme ale lumii 
contemporane, la asigurarea păcii și colaborării 

între popoare

reprezintă „cea mai importantă pro
blemă a zilelor noastre", ministrul 
de externe al Filipinelor declara că 
„popoarele sint profund îngrijorate 
de competiția nebunească in ma
terie de acumulare a unui număr tot 
mai mare de arme nucleare și alte 
arme de nimicire in masă, fapt care 
reclamă cu hotărâre să se pună capăt 
acestei curse periculoase a distru
gerii". Șeful delegației Indiei — refe- 
rindu-se la pericolele uriașe genera
te de cursa înarmărilor, la faptul că 
pe plan mondial cheltuielile militare 
au ajuns la cifra astronomică de 
1 000 miliarde de dolari, comparativ 
cu 50 miliarde în 1945 — arăta: „Este 
nevoie de eforturi susținute și con
certate pentru stăvilirea cursei înar
mărilor. Puterile nucleare poartă cea 
mai mare răspundere și trebuie să 

-accepte măsuri practice și urgente 
de prevenire a unui război nuclear 
atotdistrugător". Apreciind că actuala 
cursă în producerea unor arme tot 
mai sofisticate a devenit un nonsens, 
din moment ce „in arsenalele puteri
lor nucleare s-au acumulat' circa 
80 000 de focoase nucleare, a căror

Pentru rezolvarea problemelor gra
ve generate de cursa înarmărilor s-a 
avansat o gamă largă de propuneri 
și măsuri, de la interzicerea folosirii 
armelor nucleare și crearea de zone 
denuclearizate la prohibirea armelor 
chimice și a celorlalte arme de ni
micire in masă, și de la reducerea 
cheltuielilor militare la prevenirea 
militarizării spațiului cosmic, subli- 
niindu-se că obiectivul urgent al 
O.N.U., al tuturor statelor membre 
trebuie să rămină definitivarea și 
punerea in aplicare cit mai curind 
posibil a programului global de 
dezarmare, menit să ducă, in final, 
la eliminarea pericolului nuclear și 
la înfăptuirea dezarmării generale și 
totale.

O altă temă majoră a dezbaterilor 
generale a constituit-o problema fo
carelor de tensiune și conflict din 
diferite părți ale globului, punind 
încă o dată în lumină clarviziunea 
politică de care dă dovadă țara noas
tră militind pentru reglementarea 
prin mijloace exclusiv pașnice a tu
turor diferendelor dintre state și 
aducînd in atenția Națiunilor Unite

propuneri concrete în acest sens, in
clusiv la actuala sesiune.

O altă temă a dezbaterilor genera
le a fost situația economică a lumii, 
puternic afectată de criza 'economică 
și efectele ei multiple, de. agravarea 
subdezvoltării și adincirea decalaje
lor economice, de datoria externă 
extrem de ridicată a țărilor în curs 
de dezvoltare și rata înaltă a dobin- 
zilor, de protecționismul, discrimină
rile și termenii inechitabili de 
schimb din raporturile comerciale 
internaționale, de insuficiența asis
tenței in favoarea țârilor in curs de 
dezvoltare — fenomene care se 
repercutează nefavorabil asupra e- 
forturilor de progres și o viață mai 
bună a acestor state. ,

Luările de cuvint atit din plenara 
Adunării Generale, cit și din cadrul 
celor două reuniuni ministeriale des
fășurate pe parcursul sesiunii — a 
„Grupului celor 77“ și a țărilor nea
liniate — au exprimat opțiunea fer
mă a celor 127 de țări in curs de 
dezvoltare, a altor state pentru un 
dialog constructiv cu țările indus
trializate asupra problemelor pre
sante ale economiei mondiale, pen
tru deblocarea impasului actual, so
luționarea acestor probleme și re
luarea negocierilor globale in scopul 
instaurării noii ordini economice 
mondiale, cerință de cea mai mare 
însemnătate a menținerii stabilității 
păcii mondiale.

Dezbaterile generale au reliefat, 
totodată, existența unei largi preocu
pări in special din partea țărilor 
mici și mijlocii, nealiniate, în curs 
de dezvoltare pentru sporirea roluluî 
și eficientei Organizației Națiunilor 
Unite în întărirea respectului față de 
normele dreptului internațional, in 
menținerea și consolidarea păhii, bu
nul suprem al întregii omeniri.

Poziția principială, constructivă și 
consecventă a României față de ma
rile probleme ale lumii contempora
ne, concepția și aprecierile profund 
realiste ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind căile de soluțio
nare a acestor probleme s-au 
bucurat și se bucură in continuare

de un larg ecou pozitiv la actuala se
siune a Adunării Generale. In acest 
sens, se cuvine relevat largul sprijin 
întrunit de propunerile și inițiativele 
țării noastre la actuala sesiune, care 
au in vedere asemenea probleme de 
arzătoare actualitate cum sint redu
cerea bugetelor militare, marcarea 
Anului Internațional al Tineretului, 
reglementarea pașnică a diferendelor 
dintre state. întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate intre 
state.

Este semnificativă în acest sens 
declarația pe care ne-a făcut-o pre
ședintele actualei sesiuni a Adunării 
Generale, ambasadorul Paul Lusaka 
(Zambia), care a ținut să sublinieze:

„România, președintele Nicolae 
Ceaușescu aduc o contribuție ex
trem de valoroasă la oprirea dete
riorării situației politice mondiale, la 
preintimpinarea izbucnirii unei con
flagrații nucleare, la eforturile pen
tru eliminarea forței din raporturile 
interstatale, la promovarea metodei 
dialogului și negocierilor pentru re
zolvarea problemelor litigioase, la e- 
ducarea tinerei generații în spiritul 
păcii, bucurindu-se pentru această 
contribuție de prețuire, prestigiu și 
autoritate la Națiunile Unite și pe 
plan internațional.

Prin pozițiile promovate la O.N.U. 
și prin punctele înscrise la cererea 
României pe agenda Adunării Gene
rale, prin politica ei externă de des
chidere și cooperare cu toate statele 
lumii, țara dumneavoastră face do
vada atașamentului ei sincer și 
profund la principiile și scopurile or
ganizației mondiale, in primul rînd 
dezvoltarea unor raporturi amicale 
de înțelegere și cooperare rodnică, 
reciproc avantajoasă intre națiuni, 
salvgardarea păcii pe planeta noas
tră".

Nicolae CHILIE 
Națiunile Unite.

AGENDĂ 
ENERGETICA

VIENA 26 (Agerpres). — Potrivit 
experților Agenției Internaționale 
pentru Energie (A.I.E.), țările mem
bre vor trebui să-și intensifice cer
cetările în direcția valorificării sur
selor energetice netradiționale. în 
caz contrar, dependența de petrol a 
țărilor importatoare va rămine și la 
sfirșitul secolului ridicată. Experții 
A.I.E. relevă că la sfirșitul anilor ’80 
va incepe să crească consumul de pe
trol al țărilor membre ale A.I.E. im
portatoare de petrol. în anii *90  și 
Spre anul 2000 extracția de petrol a 
Marii Britanii, Norvegiei și S.U.A. se 
va reduce. în această perioadă se va 
trece la exploatarea unor noi zăcă
minte in țările in curs de dezvoltare, 
dar ele vor fi insuficiente pentru sa
tisfacerea necesarului de petrol al 
statelor A.I.E.

BEIJING 26 (Agerpres). — în pro
vincia Shanxi a început construcția 
unei noi unități majore a industriei 
carbonifere a Chinei. Noua mină, cu 
o capacitate proiectată de 1.8 milioa
ne tone pe an, urmează să intre in 
producție in 1988.

în prezent, in această provincie a 
R.P. Chineze se află in construcție 
25 de mine, cu o capacitate totală de 
44.8 milioane tone cărbune pe an — 
menționează agenția China Nouă. 
Anul trecut. în Shanxi s-au extras 
159 milioane tone de cărbune, repre- 
zentind 22.4 la sută din producția 
națională. De la începutul anului, 
aici au fost date in funcțiune șapte 
noi exploatări cu o capacitate pro
iectată de 7,44 milioane tone.

BRASILIA 26 (Agerpres). — în 
Brazilia s-a testat cu succes utiliza
rea unui ulei vegetal drept carburant 
pentru avion. După cum relevă agen
ția A.P.. carburantul, denumit „Pro- 
zene". s-a dovedit o soluție valabilă 
in locul combustibililor pe bază de 
petrol.

Brazilia importă în medie 950 000 
barili de petrol pe zi. Pentru a re
duce nivelul importului, de mai mulți 
ani s-a trecut la utilizarea alcoolului 
în amestec cu benzina drept carbu
rant la autovehicule. în prezent 1,5 
milioane de mașini folosesc acest 
carburant. Programul de promovare 
a surselor alternative de energie — 
adaugă agenția menționată — repre
zintă o componentă de bază în efor
tul de reducere a poverii datoriei ex
terne și de redresare a economiei.
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