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/ PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI^

AL XIII-LEA Al PARTIDULUI

Un program 
de muncă și de viață 
al nostru, al tuturor

De la Congresul al Xll-lea
X

la Congresul al Xlll-lea al partidului

ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
J al marilor Împliniri socialiste

Congresul al Xll-lea al partidului, pornind de la necesitatea 
Sporirii substanțiale a producției agricole, în scopul aprovizio
nării in cit mai bune condiții a populației cu produse agroali- 
mentare și satisfacerii celorlalte necesități ale economiei națio
nale, de la cerința creșterii contribuției acestei ramuri de bază 
la sporirea avuției naționale, a înscris agricultura în rîndul prio
rităților esențiale ale actualei etape de dezvoltare a țării, fi
nind seama de rolul deosebit pe care îl are agricultura în dez
voltarea generală a societății noastre^ congresul a stabi
lit ca obiectiv fundamental pentru dezvoltarea acestei ramuri 
realizarea unei adevărate revoluții agrare în ce privește pro
ducția, productivitatea muncii, nivelul tehnic, eficiența economi
că, activitatea social-generală din satele noastre. In concepția 
partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noua revoluție agrară este gîndită ca un proces com
plex, de natură economico-socială și tehnică, care trebuie să 
ducă atît la transformarea omului, cit și la ridicarea producții
lor agricole la un nivel superior.

Pe bună dreptate se poate afirma că, datorită orientărilor 
șl măsurilor stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului, agri
cultura noastră a intrat într-o nouă fază, aceea a accelerării 
dezvoltării intensive, bazată pe creșterea potențialului productiv 
ol pămîntului, pe aplicarea largă a cuceririlor științei agricole 
și extinderea tehnicii moderne, pe chimizarea complexă și pe 
o eficiență tot mai sporită. In această privință, o contribuție 
decisivă, inestimabilă are tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este meri
tul incontestabil al secretarului general al partidului de a fi 
acționat cu consecvență și cutezanță revoluționară pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea al parti
dului în domeniul agriculturii. Din inițiativa și sub directa in-' 
drumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost elaborate și 
fundamentate programele speciale pentru dezvoltarea agricultu
rii. In ansamblul acestor programe, un loc important îl ocupa 
Programul național de îmbunătățiri funerare, aflat în plină reali
zare. Este vorba de un grandios program de transformare a 
naturii - fără precedent in istoria țării - avînd un rol deter
minant în realizarea unor recolte sporite și sigure, in dezvol
tarea puternică a agriculturii.

Acțioriînd cu stăruință pentru imprimarea unui puternic di
namism în dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pentru reali
zarea obiectivelor noii revoluții agrare, în vederea obținerii de 
producții vegetale și animale superioare, secretarul general al 
partidului a indicat ca întreaga activitate'din această ramură 
de bază a economiei naționale să se desfășoare pe temeiul

unor programe științific fundamentate. De-a lungul anilor ac
tualului cincinal, intr-un permanent dialog cu oamenii muncii 
din agricultură - diolog purtat la fața locului in cadrul vizi
telor de lucru efectuate în acest răstimp in cele 152 de uni
tăți agricole sau cu prilejul nenumăratelor consfătuiri de lucru 
la nivel național - secretarul general al partidului a analizat, 
împreună cu specialiștii și lucrătorii din agricultură, modul în care 
se înfăptuiesc măsurile stabilite prin programele elaborate și 
a indicat soluțiile ce trebuie adoptate in continuare pentru ca 
obiectivele prevăzute de Congresul al Xll-lea al partidului să 
fie realizate în cele mai bune condiții.

Anii care au trecut de la Congresul al Xll-lea al partidului 
au fost anii unor ample și susținute eforturi pentru dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, pentru creșterea 
gradului de mecanizare și chimizare, pentru extinderea iriga
țiilor și a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Drept rezultat, au 
crescut substanțial producțiile vegetale și animale, s-a ridicat 
nivelul de trai al oamenilor muncii de la sate. Edificatoare pen
tru nivelul de organizare și productivitate atins de agricultura 
noastră sint producțiile superioare obținute în acest an - anul 
celui de-al Xlll-lea Congres al partidului - de un număr mare 
de unități agricole.

Marile resurse și posibilități de care dispune agricultura nods- 
tră socialistă iși găsesc o puternică reflectare in modul in care 
au fost con.cepute și formulate, prin proiectul de Directive ale 
Congresului ol Xlll-lea al P.C.R., obiectivele dezvoltării acestei 
ramuri de bază a economiei naționale în cincinalul 1986-1990 
și în perspectivă pină în anul 2000. Proiectul de Directive sta
bilește, ca obiectiv esențial al viitorului cincinal, continuarea 
procesului de dezvoltare intensivă și modernizare a întregii agri
culturi și,, pe această bazo, accelerarea creșterii producției ve
getale și animale. Este cît se poate de evident că o aseme
nea orientare reprezintă o opțiune fundamentală pentru pro
gresul tot mai rapid al agriculturii noastre socialiste, o dovadă 
grăitoare a consecvenței cu care partidul nostru, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmăresc realizarea unor 
producții agricole superioare, astfel ca această ramură să-și 
aducă o contribuție mereu sporită la creșterea avuției naționale, 
la progresul general al societății românești.

in pagina a 111-a : un amplu tablou 
al realixărilor și perspectivelor în dezvoltarea 

agriculturii

în județul Olt s-a încheiat 
recoltarea porumbului

Răsounzînd chemării a- 
dresate întreeii tărăniml 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. cu 
prileiul ..Zilei recoltei1', 
oamenii muncii din agri

cultura tudetului Olt au 
terminat. în ziua de 30 
octombrie, culesul oorum- 
bului de De întreaga su
prafață cultivată în ogor 
propriu.

In telegrama adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, de Comitetul județean Olt al P.C.R.,
se spune :

Cu hotărîre comunistă acționăm. în aceste zile, 
pentru a încheia livrarea porumbului la fondul de 
stat, recoltarea sfeclei de zahăr si a ultimelor can
tități de legume, fructe si struguri. Totodată, acor
dăm atentie deosebită stringerii furajelor, asigu
rării de condiții optime pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic. Ne angajăm ca, pe 50 la sută din 
suprafața ce se va cultiva cu porumb in 1985. să 
obținem Dește 20 de tone stiuleti la hectar, precum 
si producții de virf la floarea-soarelui. sfeclă de 
zahăr, cartofi, fructe.

Vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceausescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceausescu, că îndemnurile si indica
țiile date cu prilejul recentei vizite efectuate pe 
meleagurile județului Olt le vom materializa în 
fapte rtiărete. cu care ne vom prezenta la apropia
tul congres al partidului.

(Agerores)

CIMPULUNG :
Cărbune 

peste prevederile 
planului

Colectivul întreprinderii 
miniere din Cimpulung 
tntimpină Congresul al 
Xlll-lea al partidului cu 
fapte remarcabile de 
muncă. realizind peste 
plan 66 000 tone cărbune. 
Minerii de aici s-au an
gajat să obțină pină 
la congres o produc
ție suplimentară de 
încă tOOOO tone cărbune. 
Deoarece în cincinalul ur
mător întreprinderea va 
ajunge la o producție de 
3 milioane tone cărbune 
pe an. au fost Intensifi
cate lucrările de in
vestiții. precum si cerce
tările geologice în ve
derea punerii in valoare 
a noilor filoane de căr
bune. (Gh. Cîrstea. co
respondentul „Scînteii").

BIHOR : Produse 
noi, cu caracteristici 

superioare
De la începutul anu

lui. în industria județului 
Bihor au fost asimila
te 21 mașini și utilaje, 
74 materiale și bunuri de 
larg cdnsum, medica
mente, noi modele de 
mobilier, confecții-tex- 
tile și încălțăminte. 
Semnificativ este fap
tul că valoarea produ

selor noi si renroiectat.e 
introduse în fabricație In 
acest an însumează oeste 
6.6 miliarde lei. eviden- 
tiindu-se aportul între
prinderilor orădene ..Sin
teza". ..Metalica". „Viito
rul". ..înfrățirea". ..Soli
daritatea". ..Refractar"- 
Aleșd. întreprinderea de 
confecții Oradea. Com
binatul pentru prelucra
rea lemnului Oradea. 
(Ioan Laza, coresponden
tul ..Scînteii").

Poporul Întreg, po
porul nostru muncitor 
intîmpină cu mărețe 
realizări evenimentul 
de o importantă ex
cepțională al vieții 
sale politice si econo- 
mico-sociale — Con
gresul al Xlll-lea al 
partidului. Relatările 
cotidianelor, ale emi
siunilor de radio si 
televiziune informează 
zilnic despre climatul 
politic insufletitor al 
dezbaterilor din în
treaga tară, la care 
participă laolaltă sute 
de mii de muncitori, 
țărani, intelectuali, ro
mâni. maghiari, ger
mani si de alte națio
nalități. care dau ex
presie aprobării entu
ziaste De care o acor
dă proiectului de Di
rective ale Congresu
lui al Xlll-lea. unani
mei lor hotărîri de a 
înfăptui mărețele o- 
biective ale viitorului 
nostru. Aceste luări 
de poziții exprimă, 
totodată, voința între
gului oopor ca la cel 
de-al XHI-lea Congres 
să fie reales In func
ția supremă de secre
tar genera! al partidu
lui cel mai iubit fiu 
al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Cu 
totii. toată suflarea 
patriei noastre vede 
in acest act chezășia 
traducerii in viată a 
programului de edifi
care a societății socia
liste multilateral dez
voltate. de înaintare a 
României spre comu
nism. Succesele repur
tate în toate domeniile 
de activitate cu care 
clasa noastră munci
toare. țărănimea, in
telectualitatea noastră, 
oamenii muncii, fără 
deosebire de naționa
litate. întîmpfnă aoro- 
oiatul Congres dove
desc elocvent unitatea 
de monolit a întregu
lui ponor în iurul 
partidului, al conducă
torului iubit al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

în zilele din urmă am 
avut orileiul să oarti- 

'cio la mal multe adu
nări generale si con
ferințe de dare de 
seamă si alegeri ale 
organizațiilor de oartid 
din diferite întreprin
deri si institutil ale 
municipiului Tg. Mu

res. precum si ale or
ganizațiilor de partid 
din o serie de așezări 
de pe Valea Nirajului 
și a Tîrnavei Mici. 
Fiecare adunare a 
tost caracterizată, aido
ma cu cele ale or
ganizațiilor de partid 
de pe tot cuprinsul 
tării, de permanenta 
unui adevărat spirit 
revoluționar, de o jus
tificată mindrie patrio
tică pentru ceea ce 
s-a realizat, de răs
pundere pentru ceea 
ce mai avem de înfăp
tuit. Oamenii muncii 
români si maghiari — 
dovedind cu puterea 
faptei temelia unității 
de nezdruncinat a ih-

HAJDU Gyozo

tregului popor — si-au 
dat intr-o pilduitoare 
unanimitate votul si 
acordul Hotâririi Ple
narei Comitetului Cen
tral al P.C.R. privind 
realegerea in 
supremă de 
celui care 
cu dăruire 
că si spirit 
nar partidul 
nostru de 
două decenii ; a celui 
care prin opera sa teo
retică si practică prin 
activitatea sa -de 
neobosit revoluționar, 
de o înaltă semnifica
ție si oe olan interna
țional. a 6tatuat o 
Pildă exemplară între
gii lumi despre ce În
seamnă 
român, 
flăcărat 
list, de

funcția 
oartid a 
conduce 
oatrioti- 

revolutio- 
si statul 
aproape

să fii patriot 
demn si în- 

lnternationa- 
o neștirbită

consecventă : a celui 
care, aolicînd teoria 
revoluționară a luptei 
clasei muncitoare la 
condițiile sociale spe
cifice ale României, o 
perfecționează în do
meniile sale funda
mentale : a celui al 
cărui nume a devenit 
stindard 
pentru 
care-si 
destinul
pentru idealurile păcii, 
ale independentei si 
suveranității naționa
le, ale cooperării intre 
popoare : a celui în 
persoana căruia mase
le de oameni ai mun
cii îl văd oe promo

călăuzitor 
un popor 

făurește liber 
ales, militînd

torul strălucit al neo
bosit al deplinei egali
tăți realizate si apli
cate in realitatea de 
zi cu zi ; a celui care, 
prin Întreaga sa exis
tentă si activitate re
voluționară. a dovedit 
că slu ieste o cauză 
măreață, cauza clasei 
muncitoare, a poporu
lui. a patriei, a tutu
ror celor ce muncesc: 
a celui care nutrește 
pentru fiecare fiu cre
dincios. cetățean al 
patriei noastre. al 
României socialiste, al 
marii noastre familii 
aceeași dragoste, ln- 
griiindu-se cu aceeași 
prevedere. Înțelepciu
ne de totl ai săi. de 
Întregul popor, de În
florirea scumpei noas
tre țări, de dimensio
narea viitorului ei co
munist.

Proiectul de Directi
ve. conceput ne teme
iuri științifice, elabo
rat sub îndrumarea 
nemlilocltă. în plan 
teoretic si practic, a 
secretarului general, 
va deveni o călăuză 
sigură, o busolă de 
neinlocuit In toate do
meniile activității eco- « 
nomice sl sociale. Este 
un document de Înal
tă însemnătate, cu va
loare de program, con- 
tinînd tn esența sa un 
fundamental bilanț e- 
conomic sl social, 
directive si orientări 
de viitor In toate pla
nurile de activitate. 
Inclusiv In domeniul 
construcției culturale 
6i științifice.„Va fi dezvoltată — 
se spune In proiectul 
de Directive — acti
vitatea politico-edu- 
cativă pentru creș
terea conștiinței so
cialiste a maselor și 
formarea omului de 
tip nou. Se vor crea 
in continuare condiții 
pentru dezvoltarea cul
turii și artei socialis
te, înflorirea întregii 
vieți spirituale a po
porului, se va inten
sifica activitatea de 
formare a oamenilor 
muncii in spiritul 
(naltului umanism al 
societății noastre, al 
principiilor eticii șl 
echității socialiste". 
Educarea conștiinței 
socialiste a maselor,
(Continuare 
in pag. a V-*)

CONSTANȚA : 
Intensă activitate 

portuară
Portul Constanta cu

noaște în aceste zile pre
mergătoare Congresului 
al Xlll-lea al partidului 
o intensă activitate. La 
dane se află zilnic 
sub operații 50—60 de 
nave care încarcă ma
șini. echipamente indus
triale. produse chimice si 
mărfuri generale, realiza
te de industria româneas
că pentru export. De la 
Începutul anului și-pină în 
prezent, prin portul Con
stanta s-au derulat aproa
pe 20 milioane tone măr
furi. cu aproape 300 000 
tone mai mult fată de 
plan, docherii si meca
nizatorii fiind hotărîti ca 
pină la Congresul parti
dului să sporească bilanțul
traficului suplimentar cu 
încă 200 000 tone. (Geor
ge Mihăescu, corespon
dentul „Scinteii").

PROMOVAREA PROGRESULUI TEHNIC-
obiectiv de însemnătate majoră în activitatea organizațiilor de partid

Asemenea întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii, români, 
maghiari și germani din județul 
Brașov au primit cu vie satisfacție 
și deplină aprobare proiectul de Di
rective ale Congresului al Xlll-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea economico-so
cială a Ilomâniei în cincinalul 1986— 
1990 și orientările de perspectivă 
pină în anul 2000, document de ex
cepțională însemnătate pentru viito
rul luminos al patriei noastre socia
liste. Elaborat sub îndrumarea 
nemijlocită și cu contribuția de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acest strălucit document 
programatic reflectă gîndirea sa 
realistă, profund științifică și ori
ginală, grija deosebită pe care condu
cătorul partidului și statului nostru 
o manifestă față de dezvoltarea tot 
mai puternică a economiei, învăță- 
mîntului, științei și culturii, față de 
creșterea continuă a venitului națio
nal, a nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor.

Potrivit concepției revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind rolul important al științei și 
tehnicii in asigurarea progresului 
multilateral al patriei, proiectul Di
rectivelor Congresului al Xlll-lea 
stabilește principalele direcții ale 
cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și introducerii progresului

tehnic, ca factori decisivi pentru 
creșterea mai accentuată a eficienței 
întregii activități economice și so
ciale.

In lumina Programului-directivă 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic pe perioada 1981 — 
1990 și direcțiile principale pină in 
anul 2000, adoptat de Congresul al 
Xll-lea al P.C.R., a indicațiilor și

materii prime, de combustibili si 
energie si valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor.

In promovarea pe scară largă a 
tehnicii și tehnologiilor de virf, ju
dețul nostru a primit un siprijin per
manent și deosebit de prețios din 
partea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de renume mon
dial, care desfășoară o activitate

Marin NEDELCU,
prim-secretar al Comitetului județean Brașov a! P.C.R.

sarcinilor trasate in acest domeniu 
de secretarul genera] a] partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, comi
tetul județean de partid a elaborat 
un plan complex de cercetare teh- 
nico-științifică constituind, totodată, 
un colectiv pentru coordonarea și 
îndrumarea unitară a acesteia pe do
menii și direcții de cercetare. In a- 
cest mod am realizat o mai bună 
unire a forțelor din întreprinderi, 
institute de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică și din universi
tate pentru solutionarea problemelor 
majore din economia județului, in 
strictă concordanță cu sarcinile ce 
decurg din programele speciale pri
vind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consumurilor de

laborioasă Jn conducerea partidului 
și a tării, coordonînd cu înaltă com
petență cercetarea tehnico-științifică 
națională.

O direcție de bază în care am ac
ționat a constitui1-o asimilarea de noj 
produse si modernizarea celor aflate 
în fabricație în vederea îmbunătățirii 
parametrilor tehnico-funcționali ai 
acestora la nivelul și chiar peste 
nivelul celor mai bune produse si
milare realizate pe plan mondial. în 
acest scop, in toate întreprinderile 
au fost constituite colective formate 
din comuniști, din muncitori cu o 
înaltă calificare și specialiști din 
producție, proiectare și cercetare, 
care au analizat fiecare produs și au 
stabilit măsuri concrete de reproiec- 
tare. execuție, omologare și introdu
cere a acestora în fabricația de serie.

Ca urmare, în actualul cincinal a 
crescut an de an ponderea produse
lor noi si modernizate in totalul pro
ducției, ajungind în prezent la 46,6 
la sută, față de 42,4 la șută planifi
cat. Intre produsele noi, cu perfor
manțe superioare de calitate, fiabili
tate și competitivitate. menționăm 
tractoarele universale pe roți de 
85 CF și 100 CP, autoșasiurile auto
propulsate pentru combina de recol
ta, porumb C6P, motoarele diesel de 
180 CF și 360 CF și punțile motoare 
de 13 tone, noile transmisii hidrome
canice și turbosuflante, peste 680 ti
puri de rulmenți și cuzineți, echipa
ment electric auto, scule așchietoare 
și de mină, produse chimice, celulo
ză chimică, mobilier din lemn, trico
taje și altele.

O altă direcție in care a acționat 
comitetul județean de partid, cele
lalte organe și organizații de partid, 
consiliile oamenilor muncii a consti-- 
tuit-o introducerea si extinderea noi
lor tehnologii In procesele de fabri
cație. în perioada 1981—1984, in uni
tățile din cadrul județului Brașov 
au fost introduse în producție peste 
250 tehnologii noi și modernizate. în
deosebi în construcția de mașini și 
industria chimică — ramuri cu pon
dere in economia județului — intre 
care menționăm execuția modelelor 
și cutiilor de miez cu rășini expoxi- 
dice de contact, forjarea pieselor
(Continuare în pag. a Il-a)

Noi apartamente 
pentru oamenii muncii

BACAU, Desfășurînd larg în
trecerea socialistă în intim oi - 
narea Congresului al Xlll-lea 
al partidului, constructorii din 
județul Bacău au predat ..la 
cheie" în Perioada care a tre
cut din acest an 2 865 de a- 
partamente. cu 365 de aparta
mente mai mult fată de planul 
la zi. în prezent, constructorii 
băcăuani depun eforturi susți
nute pentru finalizarea înainte 
de termen a altor 835 de apar
tamente din planul pe acest an. 
din care mai mult de iumăta- 
te se află in stadiu de finisai. 
(Gheorghe Baltă, coresponden
tul ..Scînteii").

BOTOȘANI. Constructorii bo- 
tosăneni au dat in folosință, in 
acest an. 2 000 de apartamente, 
sarcinile planificate ale perioa
dei fiind realizate si depășite. 
Un număr de 250 dintre aces
te apartamente au fost puse la 
dispoziția specialiștilor care-si 
desfășoară activitatea la sate. 
De 1» Congresul al Xll-lea al 
partidului oină în prezent, fon
dul locativ al județului s-a îm
bogății cu peste 10 000 de apar
tamente si aproape 1 200 de 
locuri în căminele pentru nefa- 
milistii. (Silvestri Ailenei. co
respondentul „Scînteii").

Elocventă expresie a hotăririi 
de luptă revoluționară 
a maselor populare

Acad. Ștefan PASCU

Răscoala populară de sub condu
cerea lui Horea. Cloșca și Crișan 
reprezintă unul din cele mai de sea
mă momente din lupta poporului 
român pentru libertate socială și 
națională. A fost manifestarea vio
lentă a contradicțiilor sociale in pe
rioada de destrămare a feudalismu
lui și de apariție a relațiilor capita
liste. urmărind desființarea servitu
tilor feudale si a nobilimii. Propor
țiile pe care le-a luat, forțele sociale 
antrenate si mai ales programul și 
scopurile urmărite de răsculat! au 
dezvăluit criza adîncă a regimului 
feudal, care devenise o frină în dez
voltarea forțelor de producție, in 
progresul societății.

N-a fost o izbucnire spontană, ln- 
tîmplătoare si nici opera unor insti
gatori, cum a caracterizat-o cea mai 
mare parte a istoriografiei feudalo- 
nobiliare. Ea a 
fost cea mai în
semnată ridicare 
de Dină atunci 
a țărănimii din 
Transilvania în 
generai] si. îndeo
sebi a celei din 
Munții Apuseni, 
fată de condiții
le grele de via
tă impuse de stăpînii feudali și de 
regimul habsburgic. A fost o afirma
re puternică a hotăririi maselor 
populare din Transilvania de a-ȘÎ 
apăra dreptul la o existentă liberă 
de exploatare și asuprire.

La inceputul ei, mișcarea a avut 
caracter de răscoală țărănească, a io
bagilor români din Transilvania. Io
bagii feudali din Țara Zarandulul, de 
pe Valea Crișului Alb și iobagii fis
cali din Munții Abrudului au fost 
cei ce au declanșat mișcarea. Și tot 
aceștia au susținut-o, prin răscularea 
lor. in toate comitatele unde s-au 
răspîndit flăcările acesteia. în primul 
rind iobagii români, căci ei formau 
marea majoritate a populației țării 
și indurau cele mai grele condiții ale 
iobăgiei, ale dublului jug, social și 
național. Pornită dintr-o regiune cu 
populație curat românească, ea se 
întinde în locuri unde trăiau și io
bagi de alte etnii, care se alătură 
răscoalei. în părțile Turzii și Cluju
lui se răscoală și iobagii maghiari, 
socotind că „niciodată nu vor mai fi 
domni... căci așa a poruncit români
lor împăratul". în părțile Sibiului 
agitația cuprinde și țărănimea să
sească. iar in părțile Mureșului șl 
Odorheiului — pe cea secuiască.

Mișcarea populară din 1784 a fost 
sprijinită de lucrătorii de la mine 
și ocne și chiar de orășenimea să
racă. Participarea acestora era pe 
deplin firească. Scopurile pentru care 
luptau iobagii erau și ale lucrători
lor de la mine, fie că erau plătiți, 
fie că erau iobagi. Și unii și alții do
reau condiții mai bune de viață și 
de muncă. Toți erau nemulțumiți de 
tratamentul funcționarilor de la

200 de ani de la marea 
răscoală condusă 
de Horea, Cloșca 

și Crișan

mină, din cauza dărilor grele șl a 
celorlalte obligații. Minerii mai adu
ceau aport prețios mișcării și din 
punct de vedere al organizării, prin 
conștiința lor mai ridicată, prin pri
ceperea în mînuirea armelor etc.

Conducătorul principal a fost Va- 
sile Nicula, zis și Ursu, cunoscut de 
toți sub numele de Horea, pentru 
darul său de a hori, de a cinta. Era 
iobag fiscal din Arada, cătun al Al- 
bacului, din domeniul de sui al 
Zlatnei. Era, după cum spunea Ale
xandru Papiu-llarlan la 1864, „un 
mare țăran, o rară figură in istoria 
dezvoltării omenești, una din acele 
inime mari, care sint capabile să cu
prindă singure in sine toate durerile 
seculare ale unui popor". Iobag al 
fiscului, din satul Cărpiniș, era și 
loan Oargă, poreclit Cloșca, cel mai 
apropiat și mai credincios tovarăș al 

lui Horea. Pe a- 
cești doi condu
cători oamenii îi 
ascultau și îi ur
mau cu Încredere. 
De aceea în cursul 
mișcării, răscula- 
ții din Riul Mare, 
cind li s-a adus 
la cunoștință am
nistia, dar și pre

țul de 300 florini pus pe capul lui 
Horea și Cloșca, au spus : „Pe acești 
doi oameni nu-i predăm, fiindcă-i 
trimitem la Viena". Iobag feudal, 
din satul Vaca, din Țara Zaran- 
dului și apoi iobag fiscal prin 
așezarea sa in Cărpiniș, era și 
Gheorghe Crișan, alt colaborator de 
nădejde al lui Horea. Din cei vreo 
800 de căpitani, corifei și căprari, 
numiți de căpeteniile principale sau 
aleși de sate, cea mai mare parte 
erau țărani iobagi, fiscali sau de pe 
domeniile nobiliare, in marea lor 
majoritate români, dar și maghiari 
In părțile Rimetei și secui In scau
nele secuiești. Erau oameni in virstă, 
dar și tineri, toți oameni de Încrede
re al țăranilor.

Asemenea fenomenelor Istorice In 
general, tot astfel si mișcarea socia
lă și națională de la 1784 din Transil
vania urmează un mers dialectic. 
Pe măsura desfășurării, se maturi
zează, se radicalizează atît în ce pri
vește scopurile urmărite, cuprinse în 
programe și acțiuni concrete, cît ?i 
strategia și tactica răsculaților in în
fruntările cu inamicul, precum și in 
Ce privește extinderea in spațiu a 
mișcării și numărul tot mal mare al 
participantilor.

Amploarea șl radicalizarea răscoa
lei, forțele sociale participante și țe
lurile urmărite de răsculatl au stîr- 
nit o mare îngrijorare In rândurile 
clasei dominante si ale oficialității 
habsburgice. în fata primejdiei. 
Curtea habsburgică s-a aliat cu no
bilimea. ceea ce constituie o dovadă
(Continuare în pag. a IV-a)
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MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR
FAPTELE DE MUNCĂ ALE ȚĂRII

TOATE OBIECTIVELE PLANIFICATE
-ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

In aceste zile, pe ogoarele județu
lui Giurgiu, zeci de mii de coopera
tori, de alțl locuitori ai satelor și de 
oameni ai muncii din întreprinderile 
municipiului Giurgiu participă la re
coltarea bogatelor roade ale toamnei. 
Hotăriți să întîmpine Congresul al 
XIII-lea al partidului cu rezultate de 
seamă în toate sectoarele de activi
tate, lucrătorii din agricultura jude
țului acționează cu toate forțele pen
tru a Încheia recoltarea porumbului, 
sfeclei de zahăr și a legumelor, pen
tru a pune la adăpost neintîrziat 
toată producția.

Ce indică bilanțul activității de pe 
ogoare ? In ultimele zile, porumbul a 
fost strîns, în medie, în fiecare zi, de 
pe cite 1 000 hectare. In ziua docu
mentării noastre, în consiliul agroin
dustrial Bolintin Vale întreaga su
flare a satelor era prezentă in lanuri, 
la cules. Ca atare, porumbul a fost 
strîns de pe 201 hectare, această im
portantă lucrare apropiindu-se de fi
nal. Este un mod de a acționa cu 
maximă răspundere, care a făcut po
sibil ca 65 de unități agricole să în
cheie pînă luni seara recoltarea po
rumbului. Datorită amplei mobilizări 
de forțe concentrate la cules, pînă 
în seara zilei de 29 octombrie, din 
cele 62 080 hectare cultivate cu po
rumb au fosit recoltate 53 570 hecta
re, ceea ce reprezintă 86 la sută 
din prevederi. Este aceasta o garan-

Mari cantități de porumb livrate Ia fondul de stal
Cum se acționează pentru înche

ierea grabnică a recoltării porumbu
lui și pentru livrarea grabnică a 
cantităților prevăzute la fondul de 
stat 1 Am căutat răspuns la aceste 
întrebări în mai multe unități agri
cole din județul Tulcea. Dacă la re
coltare, pretutindeni se lucrează în 
ritm susținut, depășindu-se zilnic, în 
cea mai mare parte a unităților, vi
teza stabilită, in schimb mari canti
tăți de porumb se află încă în cimp, 
sub cerul liber. Din această cauză, 
pînă acum au fost livrate la fondul 
de stat numai 61 560 tone din cele 
80 000 tome planificate. Este sem
nificativ faptul că un număr mare 
de unități au livrat la fondul de 
stat întreaga cantitate de porumb 
prevăzută, iar altele au depășit sub
stanțial sarcinile asumate. Coopera
torii din Luncavița au încheiat re
coltarea porumbului. „Noi nu am de
pozitat nimic din producție în cîmp 
— ne spunea tovarășul Ștefan Bur- 
ghelea. președintele unității. Stiu- 
leții de porumb i-am transportat în 
baza de recepție, în cea mai mare 
parte cu atelajele, Iucrînd zi și 
noapte. Producția fiind bună, am de
pășit planul cu 1 000 kg la hectar, 
am livrat pînă acum suplimentar la 
fondul de stat 300 tone, urmînd să 
predăm statului peste prevederile 
planului aproape 1 000 tone de po
rumb".

Și în consiliul agroindustrial Baia, 
este de evidențiat preocuparea coo
peratorilor din Baia, Camena și Ste- 
jaru de a-și spori veniturile prin 
valorificarea suplimentară la fondul 
de stat a unor cantități de porumb 
cuprinse între 500 și 1 000 de tone. 
Tovarășul Ion Bănilă, președintele 
consiliului agroindustrial, ne spunea 
că aceste cantități vor spori, deoa- 

ție că în cîteva zile Pamenil muncii 
de pe ogoarele județului Giurgiu vor 
încheia culesul porumbului. în uni
tățile care au încheiat culesul po
rumbului, toate forțele sînt concen
trate acum la executarea celorlalte 
lucrări, cum sînt recoltarea sfeclei 
de zahăr, transportul produselor din 
cîmp în hambare și efectuarea ară
turilor adinei de toamnă. Dealtfel,

GIURGIU

definitorie pentru această perioadă 
este atenția sporită ce se acordă în 
fiecare unitate agricolă transportului 
porumbului din cîmp la bazele de 
recepție, pentru depozitarea lui în 
cele mai bune condiții. Numai in ul
timele două zile au fost transportate 
și depozitate 11 345 tone de porumb 
și 6 000 tone de sfeclă, plus mari 
cantități de legume, care au fost a- 
duse pe piețele din Giurgiu și din 
Capitală și la fabrica de conserve.

Pentru urgentarea acțiunii de 
transport a produselor din cîmp, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat o serie de măsuri care 
s-au dovedit deosebit de eficiente. 
In afara mijloacelor auto puse la 
dispoziția unităților agricole încă de 

rece în cîmp se mat află în grămezi 
peste 12 000 tone de porumb.

Este ’necesar însă ca în acest mod 
să se procedeze in toate unitățile 
agricole din județ, pentru a se asi
gura livrarea tuturor cantităților de 
porumb planificate la fondul de stat. 
Unele cooperative agricole, cum sînt 
cele din Ciucurova, Carcaliu și Dă- 
ieni. au livrat la fondul de stat can- 

TULCEA

titățl foarte mici de porumb. La 
Ciucurova, de exemplu, s-au livrat 
abia 32 tone din cele 2 300 planifi
cate. Motivul ? Lipsesc echipele de 
încărcare a mijloacelor de transport, 
iar autocamioanele efectuează doar 
un singur transport pe zi.

Producțiile bune de porumb obți
nute de majoritatea unităților agri
cole tulcene permit ca în acest an, 
pe ansamblul județului, să se livreze 
la fondul de stat peste sarcinile de 
plan aproximativ 30 000 tone de po
rumb. Suplimentarea acestor livrări 
este o dovadă a înaltei răspunderi 
de care dau dovadă oamenii ogoare
lor din județul Tulcea. Cantitățile 
respective de porumb se află însă în 
cimp. De aceea, comandarrientul ju
dețean pentru coordonarea lucrări
lor agricole a stabilit măsuri menite 
să intensifice ritmul de lucru la 
transport și la bazele de recepție. în 
toate bazele de recepție, activitatea a 
fost organizată in trei schimburi. De 
asemenea, în consiliile agroindus
triale Mihail Kogălniceanu, Dăieni, 
Casimcea și Cerna, unde se află mări 
cantități de porumb în cîmp, iar li
vrările la fondul de stat sint rămase 
în urmă, au fost suplimentate mij- 

la începutul campaniei, acestea au 
mai primit în sprijin de la unitățile 
industriale din județ un număr de 
36 tractoare cu remorci, 53 de bas
culante și autocamioane, cu o capa
citate de aproape 1 500 tone pe zi. 
Datorită acestor măsuri, ritmul 
transportului s-a intensificat mult, 
ceea ce a determinat ca pînă la 
această dată să fie transportată din 
cîmp mai bine de 88 la sută din 
producția de porumb recoltată.

Pentru zilele următoare au mal 
rămas de recoltat aproape 8 000 de 
hectare cu porumb și mai puțin de 
2 000 hectare, cu sfeclă. Este un vo
lum de lucru încă destul de impor
tant, dacă avem in vedere timpul 
înaintat și posibilitatea înrăutățirii 
vremii. Mobilizați puternic de orga
nele și organizațiile de partid, oa
menii muncii de pe ogoarele jude
țului Giurgiu sint hotăriți să acțio
neze în continuare cu toate forțele 
pentru a încheia cit mai repede 
strîngerea și depozitarea întregii re
colte și să pregătească cit mai bine 
recoltele bogate din anul viitor. In 
acest scop, pretutindeni au fost luate 
măsuri ca în același timp cu strîn
gerea și depozitarea recoltei să se 
asigure și încheierea arăturilor 
adinei de toamnă pe toate suprafe
țele planificate.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

loacele de transport. In acest fel, în 
ultimele zile au sporit considerabil 
cantitățile de porumb transportate și 
livrate la fondul de stat, acestea 
fiind în jur de 6 000 tone porumb pe 
zi. Lucrindu-se în acest ritm, obli
gațiile contractuale cu statul vor fi 
onorate de toate unitățile în cel mal 
scurt timp.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"

Potențialul productiv al economiei naționale va spori substanțial, pină 
la sfirșitul acestui an, prin punerea in funcțiune a unor noi și importante 
capacități de producție in industrie și agricultură. Sarcinile programului 
de investiții sint ample și mobilizatoare, de înfăptuirea lor depinzind, 
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
din luna septembrie, realizarea riguroasă a nivelului producției prevă
zute în acest an și pe întregul, cincinal.

Punerea în funcțiune Io termenele prevăzute a tuturor obiectivelor 
Impune, așa cum a cerut secretarul general al partidului, ca pe toate 
șantierele de investiții să se lucreze în ritm susținut, bine organizat, pen
tru o se asigura, potrivit graficelor, stadiile fizice de execuție. Sint exigențe 
cărora trebuie să li se acorde pretutindeni, pe toate șantierele, o atenție 
prioritară de către organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii. 
Nu trebuie pierdut nici un moment din vedere faptul că zilele cîști- 
gate în punerea în funcțiune a noilor obiective de investiții sînt zile cîști- 
gate pentru producție, în interesul dezvoltării economiei naționale, în 
interesul nostru, al tuturor.

Prezenți, în aceste zile, pe cîteva șantiere, reporteri al „Scînteii" 
relatează despre mersul lucrărilor de investiții.

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE RULMENȚI

DIN SUCEAVA

Trei luni avans
Pe platforma noii întreprinderi de 

rulmenți din Suceava sint evidente 
pretutindeni efectele măsurilor luate 
pentru întărirea disciplinei în mun
că. pentru buna organizare a lucră
rilor. fapt ilustrat si de stadiul avan
sat de execuție a investiției.

— Am cîstigat pînă acum- — ne 
spune tovarășul Gheorghe Lesenciuc, 
adjunctul șefului de brigadă — un 
avans de timp de trei luni tată de 
grafice. Puternic mobilizați de în
demnurile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la consfătuirea de 
lucru de la Comitetul Central, am 
elaborat. împreună cu beneficiarul 
si proiectantul, noi grafice si pro
grame de lucru, adaptate la situația 
actuală. Sîntem hotărîti să acționăm 
ta continuare cu si mai multă exi
gentă în vederea creșterii mai ac- 

față de grafice
centuate a productivității muncii, 
pentru a tatîmoina Congresul al 
XIII-lea al partidului cu rezultate 
deosebite în muncă. In momentul de 
fată ne concentrăm preocupările a- 
suora pregătirii unor condiții bune 
de muncă pentru perioada de timp 
friguros. Hala strungărie-tratamen- 
te-rectificări va fi închisă în cel mai 
scurt timp, pentru a se crea condi
ții ootime de montai utilajelor 
tehnologice.

Garanția că angajamentul asumat 
de constructori va fi îndeplinit o dă 
tocmai realizarea ritmică. în fiecare 
lună a prevederilor de plan, concen
trarea masivă de forte pe șantier, 
colaborarea foarte bună cu benefi
ciarul si proiectantul, care au Jțus 
Ia dispoziție în devans detaliile, teh
nice de execuție a lucrărilor. Toți 
maiștrii si șefii de echipă au pro
grame concrete de lucru. întocmite 
în strictă concordantă cu condițiile 
reale existente la fiecare loc de 
muncă.

PE ȘANTIERUL FABRICII DE ZAHĂR DIN CĂLĂRAȘI

Accelerarea ritmului lucrărilor 
prin buna organizare a muncii
Fabrica de zahăr din Călărași era 

programată să Intre în funcțiune la 
30 august a-c.. termen decalat ulte
rior centru sfîrsitul acestei luni. 
Cauzele acestei întirzieri. cu conse
cințe negative ușor de întrevăzut in 
actuala campanie de Industrializare 
a sfeclei de zahăr, sînt bine cunoscu
te. A fost vorba. în primul rînd. de 
organizarea necorespunzătoare a lu
crărilor. de lipsa permanentă de oe 
șantier a unor importante efective 
de muncitori, de abaterile frecvente 
de la disciplina muncii. Pe scurt, in 
rîndul constructorilor s-a făcut sim
țită o evidentă scădere a spiritului 
de răspundere fată de îndeplinirea

Concomitent cu măsurile luate 
pentru organizarea mai judicioasă a 
producției si a muncii, pentru spori
rea gradului de cointeresare a con
structorilor în realizarea rapidă a 
unor lucrări de bună calitate, pa 
șantier mai sînt aplicate metode de 
lucru cu eficientă superioară, care 
duc la obținerea unor apreciabile 
economii de manoperă si materiale. 
Astfel, deși în proiecte nu se prevă
zuse. săpăturile au fost executate 
mecanizat, ceea ce a permis crește
rea cu peste 30 la sută a producti
vității muncii. Despre o metodă apli
cată aici ne vorbește maistrul spe
cialist Adrian Rusu, care coordonea
ză activitatea la hala strungărie-tra- 
tamente-rectificări :

— Este vorba de asamblarea la sol. 
în pachete, a acoperișului, adică da 
îmbinarea nanelor metalice, contra- 
vînturilor si luminatoarelor, demon
tarea tablei cutate si executarea 
vopsitoriei pe porțiuni de acoperiș. 
Toate aceste subansamble sînt apoi 
montate cu ajutorul macaralelor. în 
felul acesta, productivitatea muncii 
a crescut de 3 ori. Asemănător pro
cedează electricienii si instalatorii, 
care pregătesc la sol tronsoane de 
lămpi si de tubulatură de ventilație, 
pe care apoi le montează.

Pe șantier a mal fost creată sl o 
puternică bază de producție, unda 
6-au turnat. în ordinea montajului, 
cîteva sute de stîlpi de susținere 
pentru hale. O precizare : parapeții 
de închidere a halelor, prevăzuti să 
fie realizați din zidărie de cărămi
dă. deci cu un volum mare de muncă, 
vor fi executați tot din elemente pre
fabricate. «

Nu putem vorbi despre bunele re
zultate obținute pînă în prezent oe 
șantierul întreprinderii de rulmenți 
fără să amintim de sprijinul primit 
din partea comitetelor municipal și 
județean de partid. Bunăoară, 
cînd o serie de unități din tară au 
refuzat să confecționeze reperele 
pentru acoperiș, motivînd că sînt ne
rentabile. s-a hotărît realizarea a 50 
tone de asemenea elemente la o în
treprindere din municipiul Suceava.

După cum menționam la început, 
pe șantier se muncește bine. în ritm 
intens, constructorii fiind hotărîti 
să-si respecte angajamentul de a 
întîmpina marele forum al comu
niștilor cu rezultate de seamă în 
producție.

ritmică a sarcinilor de Plan sl anga
jamentelor asumate. Unele, lucrări 
au fost începute cu mare întîrziere. 
altele abia au fost atacate.

Cert este că. din cauza neexecută- 
rii lucrărilor în ordinea lor firească, 
multe din acestea au fost ulterior 
refăcute. Un exemplu : fără nici o 
justificare tehnologică sau economi
că. platformele exterioare au fost 
betonate înainte de a se ..poza" 
cablurile pentru rețelele subterane 
de canalizare. In consecință, cînd 
s-au instalat cablurile, platformele 
au fost sparte si refăcute. Cu alte 
cuvinte, s-au Irosit timp, materiale șl 
fonduri ta mod cu totul neiustifi- 

cat. Este o situație cu atit mai greu 
de înțeles cu cît Centrala an
trepriză generală de construcții in
dustriale din București, executantul 
principal al lucrărilor, este o unita
te deosebit de puternică si care a 
reușit să realizeze o altă fabrică de 
zahăr, cea de la Fundulea. într-un 
timp mai scurt cu 6 luni decît cel 
prevăzut în proiecte.

Insistăm asupra acestui fapt, deoa
rece pe șantier nici acum evoluția 
lucrărilor nu a intrat pe făgașul 
normal. In pofida numeroaselor șe
dințe de comandament, a programe
lor de măsuri întocmite periodic, 
revirimentul scontat este departe de 
a se produce. Opinia dirigintelui de 
șantier, maistrul Dan Dcculescu. nu 
lasă loc nici unui echivoc : ..Așa cum 
se lucrează în prezent pe șantier, nici 
cel de-al doilea termen de punere în 
funcțiune nu va putea fi respectat".

într-adevăr. la lucrările conexe nu 
au fost încă începute stația de pompe 
din rețeaua de apă industrială, de- 
cantorul. statia chimică din rețeaua 
de apă potabilă. în timp ce gospo
dăria de ană n-a trecut prea mult 
de fundație. Alte lucrări, care con
diționează punerea în funcțiune a 
investiției, sînt executate numai par
tial. solicitînd eforturi susținute pînă 
la terminarea lor definitivă.

— Singurul domeniu mai bine pus 
la punct în activitatea șantierului îl 
constituie aprovizionarea cu utilaje 
tehnologice, ne-a precizat ing. Vio
rel Enclu, din cadrul întreprinderii 
beneficiare. încă din cursul lunii 
iulie a fost Încheiată livrarea futu- 
ror utilajelor necesare Intrării în 
producție a fabricii. Din păcate 
Insă, constructorii nu au colaborat 
cu montorii si. prin urmare, n-au 
asigurat la timp fronturile de montaj.

Din investigațiile efectuate pe 
șantier, din discuțiile purtate cu 
cadre de conducere sau muncitori a 
rezultat că Pe șantierul Fabricii de 
zahăr din Călărași es.te posibilă și 
necesară o redresare a evoluției lu
crărilor. în acest sco©. se impune, 
înainte de toate, inventarierea rigu
roasă a lucrărilor rămase de execu
tat. planificarea lor temeinică si asi
gurarea condițiilor de lucru în aceas
tă perioadă cînd vremea s-a răcit 
simțitor. O altă problemă ce-sl aș
teaptă de urgentă solutionarea constă 
în completarea forței de muncă la 
nivelul cerințelor reale, deoarece 
accelerarea ritmului de lucru nu 
poate fi concepută în condițiile men
ținerii unor efective înjumătățite.

In sfirsit. nu putem trece peste 
obligațiile Centralei pentru prelu
crarea si industrializarea zahărului, 
datoare în foarte multe privințe fată 
de șantierul din Călărași. In loc să 
sprijine îndeaproape eforturile con
structorului. aceasta a ..împrumutat" 
de aici. în diverse rînduri. o serie de 
utilaje tehnologice sau ansamble pe 
care le-a repartizat la alte obiective 
de investiții similare. O practică ce 
trebuie definitiv lichidată, iar spe
cialiștii centralei — titulară de in
vestiții — să se implice cu toată răs
punderea în solutionarea problemelor 
cu care este confruntat acest impor
tant obiectiv de investiții.

Cristian ANTONESCU 
Sava BEJ1NAR1U 
Rădica S1MIONESCU

(Urmare din pag. I)
din semifabricate turnate, execu
tarea unor piese prin extrudare 
la rece, nitrurarea ionică a pie
selor pentru motoare și autoca
mioane, nitroferoxarea sculelor, apli
carea electroeroziunii in producția 
de scule, debavurarea electrochimică 
a pieselor. De asemenea, s-a acționat 
susținut de colective cu capacitate și 
experiență tehnică, cum sînt cele de 
la întreprinderea de autocamioane. 
„Tractorul", întreprinderea mecani
că nr. 2. pentru agregatizarea liniilor 
tehnologice principale si pentru rea
lizarea sl utilizarea manipulatoarelor 
programabile și a roboților indus
triali in procesele tehnologice com
plexe. Toate acestea au contribuit 
la reducerea consumurilor de mate
rii prime și materiale, combustibil și 
energie, la îmbunătățirea calității și a 
nivelului tehnic al produselor. Nu
mai in anul 1984 au fost obținute, pe 
această cale, economii de peste 2000 
tone metal. 3 900 tone combustibil 
convențional și peste 40 000 MWh e- 
nergie electrică.

Pe baza indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
numeroaselor vizite de lucru efec
tuate in județul nostru, preocupări 
sporite au fost înregistrate pe linia 
dezvoltării acțiunilor de autodotare, 
în numeroase întreprinderi fiind 
create secții și ateliere specializate 
— adevărate „fabrici" pentru proiec
tarea și realizarea de mașini, utila
je și instalații la un înalt nivel teh
nic. Printre realizările mai impor
tante în acest domeniu subliniem 
liniile automate pentru prelucrarea 
cutiei de viteză și carterului trans
misiei centrale pentru tractoarele de 
100 CP. linia automată interoperații 
și montaj tractoare, linia complexă 
de prelucrare pe agregate a bucșilor 
cilindri pentru motoarele de 256 CP, 
linia automată de prelucrat chiula- 
sa motorului de 360 CP, agregatul 
de prelucrare simultană a manetoa- 
nelor arborilor cotiti. mașini spe
cializate pentru fabricația bilelor de 

rulmenți și cuzineților, strunguri hi
draulice cu program, linii de trata
ment termic și altele, care, numai la 
întreprinderea de autocamioane, 
„Tractorul" și „Rulmentul", s-au ri
dicat, in actualul cincinal, la o va
loare de peste 2,1 milioane lei.

Ca rezultat al acțiunilor întreprin
se pe linia asimilării de noi produse, 
a aplicării unor tehnologii de virf si 
a autodotării, productivitatea muncii 
a crescut de la 350 000 lei pe om al 
muncii in 1983 la 383 000 lei în 1984.

Pentru cunoașterea și extinderea 
Inițiativelor muncitorești, a realiză
rilor de virf obținute de unele co
lective de oameni ai muncii din in
dustrie, pentru stimularea și-dezvol
tarea creației tehnico-științifice de 
masă, comitetul județean de partid 
a organizat expoziții tehnice tematice 
privind creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, combusti
bil și energie, recuperarea și refolo- 
șirea materialelor, pieselor și sub- 
ansamblelor, asimilarea de noi pro
duse și reducerea importurilor, in 
cadrul cărora au avut loc analize, 
consfătuiri și schimburi de experien
ță, cu participarea activului de par
tid. a cadrelor tehnice din industria 
brașoveană.

Menționînd aceste preocupări și re
zultate, trebuie să subliniem, in a- 
celași timp, că nu în toate întreprin
derile se acționează cu fermitate și 
răspundere pentru înnoirea produ
selor și tehnologiilor, pentru dezvol
tarea autodotării cu mașini, utilaje 
și instalații modernizate, pentru pu
nerea în valoare a noi resurse în ve
derea accentuării continue a laturilor 
de calitate și eficiență ale activității 
economice, și mai ales că nu peste 
tot organele și organizațiile de partid 
situează în centrul atenției cu con
secventa necesară asemenea proble
me, ceea ce face ca aportul muncii 
politico-organizatorice să nu fie pe 
măsura cerințelor«rfă nu se constituie 
pretutindeni în factorul dinamizator 
al progresului tehnic. Criticile făcu
te in acest sens de secretarul gene

ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Consfătuirea de lucru 
pe. problemele agriculturii, indus
triei și ale activității de partid sînt 
pe deplin valabile și pentru o serie 
de organizații de partid și consilii 
ale oamenilor muncii din județul 
nostru, cum sînt cele de la între
prinderea de unelte și scule. Combi
natul de celuloză și hirtie Zărnești, 
Combinatul de lianți Hoghiz, între
prinderea de încălțăminte și altele, 
care nu își realizează in mod cores
punzător sarcina stabilită prin plan

Promovarea progresului tehnic
privind creșterea productivității 
muncii, menținînd în continuare per
sonal muncitor peste prevederile 
planului forței de muncă, pentru 
operații și activități care pot fi ușor 
eliminate prin acțiuni de mecanizare 
și automatizare, prin promovarea u- 
nor noi tehnologii.

De asemenea. în unele unități in
dustriale se acționează încă lent în 
domeniul înnoirii produselor și teh
nologiilor. fiind foarte mare perioa
da de la stadiul cercetării la intro
ducerea in fabricație, la extinderea 
și generalizarea în producție.

Din dezbaterea de către activul de 
partid, de către toți oamenii muncii 
din județul Brașov a proiectului Di
rectivelor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României în cinci
nalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă în anul 2000, din 
desfășurarea adunărilor și. conferin
țelor de dare de seamă și alegeri au 
rezultat mai clar direcțiile în care 
va trebui să ne orientăm și să inten
sificăm eforturile noastre, pentru 
promovarea progresului tehnic și 
creșterea mai accentuată a eficienței 
întregii activități economico-sociale.

în construcția de mașini, care deți

ne o pondere de circa 60 la sută în 
industria județului, comitetul jude
țean de partid va urmări mai înde
aproape accelerarea ritmurilor de a- 
similare a noilor repere, subansam
ble și produse, cu performanțe teh- 
nico-funcționale de virf, solicitate pe 
piața internă și la export. în acest 
sens, vom acorda întreaga atenție 
asimilării unor noi tipuri de trac
toare agricole intre 62 CP și 85 CP și 
de 240 CP, tractoare industriale de 
mică putere intre 62 și 78 CP cu 
lamă și încărcător, a buldozerului

S 2 200 pentru irigații, urmărind re
ducerea consumului de combustibil 
sub 185 grame/CPh și a greutății pe 
CP cu 8—10 la sută, creșterea pu
terii hidraulice instalate și a forței 
de ridicare și îmbunătățirea condi
țiilor de confort.

în fabricația autovehiculelor da 
transport se va acționa pentru com
pletarea gamei de autocamioane cu 
noi tipuri, cu sarcina utilă de 2—4 
tone, realizarea de motoare pînă la 
400 CP, îmbunătățirea coeficientului 
de tară și a puterii specifice, redu
cerea consumului specific de carbu
rant cu 5—8 la sută și a greutății cu 
circa 200 kg pe produs, dotarea cu 
cutii de viteză sincronizate și cabi
ne ergonomice.

Pe linia modernizării tehnologiilor, 
comitetul județean de partid va spri
jini Întreprinderea „Hidromecanica" 
în realizarea tehnologiilor de turnare 
a rotarilor turbină și compresor 
pentru turbosuflante, concomitent cu 
asimilarea integrală în țară a elemen
telor de prealiere, punerea în func
țiune a noi linii automate de forma- 
re-turnare ș. a unor instalații tipi
zata de transport și turnare metal li
chid, asigurarea alimentării auto
mate a preselor si ciocanelor din 

forje, extinderea utilizării In sectoa
rele calde a mîinilor mecanice și ro
boților la întreprinderile de autoca
mioane, „Rulmentul", întreprinderea 
mecanică pentru material rulant, în
treprinderile de unelte și scule si 
utilaj chimic și altele.

La nivelul tuturor întreprinderilor 
constructoare de mașini vom acționa 
pentru extinderea prelucrării piese
lor pe linii automate cu transfer, 
înlocuirea prelucrării pe mașini uni
versale cu prelucrarea pe mașini a- 
gregate speciale, folosirea manipu

latoarelor programabile pentru ali
mentarea agregatelor și semiauto
matelor. mecanizarea și automati
zarea operațiilor de montaj.

O preocupare ce se cere intensifi
cată se referă la întărirea controlu
lui de calitate pe fiecare fază teh
nologică, introducerea metodelor mo
derne de control activ in flux, reali
zarea și utilizarea standurilor de 
probă și a aparaturii de măsură și 
control, atit pentru recepția finală a 
reperelor și subansamblelor, cît si 
pentru recepția materialelor, repere
lor și subansamblelor primite din 
cooperare.

în domeniul chimiei vom acționa 
pentru diversificarea sortimentelor, 
îmbunătățirea caracteristicilor de 
bază ale acestora, realizarea și in
troducerea unor tehnologii îmbună
tățite, cu consumuri reduse, îndeosebi 
în producția îngrășămintelor chimice, 
adezivilor, rășinilor și coloranților, 
precum și pentru siguranța funcțio
nării instalațiilor.

In mod similar sprijinim și cele
lalte sectoare ale industriei județu
lui, pe linia îmbunătățirii structurii 
producției, a asimilării de noi pro
duse și tehnologii, modernizarea ce
lor existente, în raport cu cerințele 

pieței inte’ si externe, cu sarcini
le de creș e a productivității mun- 
"ii, care urmează să se dubleze in 
cincinalul viitor, de reducere a con
sumurilor materiale și energetice, 
de reintroducere în circuitul pro
ductiv a materialelor refolosibile, a 
pieselor și subansamblelor recondi
ționate, de sporire continuă a efi
cienței și rentabilității întregii acti
vități economice.

Așa cum se prevede în proiectul 
Directivelor Congresului al XIII-lea 
a) partidului, vom acorda o atenție 
sporită valorificării unor resurse e- 
nergetice neconvenționale — energia 
vintului, solară și biogazul — pre
cum și recuperării resurselor ener
getice secundare, inclusiv a celor cu 
potențial mai scăzut. In acest sens, 
avem un program concret de dezvol
tare a rețelei de microhidrocentralc, 
a generatoarelor eoliene racordate la 
sistemul energetic național, a insta
lațiilor de captare și utilizare a ener
giei solare, iar la multe întreprin
deri, îndeosebi din chimie, se vor 
lărgi preocupările de recuperare a 
resurselor energetice prin pompe 
căldură, baterii de tuburi termice si 
alte tipuri de recuperatoare.

Dealtfel, toate aceste obiective 
concrete de acțiune pentru promo
varea progresului tehnic s-au aflat 
In centrul dezbaterilor adunărilor 
Si conferințelor organizațiilor de 
partid din unitățile noastre eco
nomice și de cercetare și invățămînt. 
In cadrul cărora comuniștii au făcut 
numeroase propuneri de mare efi
ciență, s-au angajat să acționeze cu 
hotărîre pentru modernizarea pro
ducției, pentru sporirea pe această 
cale a eficienței economice. Vom fo
losi, de asemenea, in mod corespun
zător adunările generale ale oameni
lor muncii, apelînd cu mai multă in
sistență la experiența și capacitatea 
de creație a colectivelor noastre 
muncitorești.

In spiritul orientărilor și In
dicațiilor date de secretarul ge
nera] al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, vom acționa consecvent 
ca la realizarea progresului tehnic 
să participe întregul personal mun
citor, viata demonstrindu-ne că de 
cele taai multe ori cei care lucrea
ză direct în producție — la mașini
le, utilajele și instalațiile introduse 
în procesele de fabricație a produ
selor — cunosc mal bine ce anume 
îmbunătățiri trebuie aduse in conti
nuare. In viitor trebuie să realizăm 
cu si mai mare eficiență unirea tu
turor eforturilor forțelor de cerceta
re din producție, institute speciali
zate și din învățămîntul superior, să 
valorificăm pe deplin înaltul poten
țial și rezultatele creației tehnico- 
științifice de masă din cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", să grăbim aplicarea în produc
ție a fiecărei invenții și inovații, fac
tori de bază în introducerea progre
sului tehnic și în asigurarea eficien
ței superioare a activității . econo
mice. în realizarea programelor pro
prii de introducere a progresului 
tehnic, care vor fi îmbunătățite pe 
baza hotărirllor ce vor fi adoptate 
de Congresul al XIII-lea al partidu
lui, In județ dispunem de peste 
10 000 de cadre de cercetare, proiec
tare si execuție a prototipurilor, de 
zeci de mii de muncitori de înaltă 
calificare, în stare să asigure fabri
cația de serie a acestora la lnalți 
parametri calitativi.

Acționînd astfel, comitetul jude
țean de partid, celelalte organe șl 
organizațiile de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii brașoveni sint 
hotăriți să dovedească prin fapte că 
înțeleg pe deplin valoarea excepțio
nală a tezei afirmate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la re
voluția tehnico-științifică ca factor 
determinant pentru înfăptuirea o- 
biectivelor dezvoltării societății ro
mânești, pentru creșterea tot mai 
accentuată, intensivă, a economiei, 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, pentru reali
zarea unei eficiente superioare ta în
treaga activitate economică. y
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DE LA CONGRESUL AL XII-LEA LA CONGRESUL AL XIII4EA AL PAITOUU’
AGRICULTURA
SOCIALISTA

-pe coordonatele noii 
revoluții agrare
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Rezultatele pe care Ie avem în agricultură demonstrează cu putere 
superioritatea orînduirii noastre socialiste, a agriculturii de stat și 
cooperatiste, care dă posibilitatea folosirii largi a mecanizării, a chimiză
rii, a aplicării cuceririlor științei - și face ca agricultura noastră să se în
scrie cu pași fermi pe calea noii revoluții agrare, care înseamnă atît trans
formarea omului, dar și ridicarea producției agricole la un nivel superior.

NICOLAE CEAUȘESCU

• FILE DE ISTORIE

O secvență grăitoare din mulțimea imaginilor ce ilustrează prezența constantă a secretarului general al parti
dului in mijlocul celor ce muncesc pe ogoare, rodnicul dialog de lucru cu oamenii satului asupra căilor de 
modernizare a acestei ramuri de bază a economiei naționale, de creștere a producției vegetale și animale, 

pentru progresul continuu al agriculturii noastre socialiste, pentru creșterea bunăstării țărănimii

-1

Marile programe stabilite 
de Congresul al Xll-lea 

se înfăptuiesc cu succes 
PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE 
Prevederi din Directivele Congresului al Xll-lea
• Suprafața amenajată pentru irigații trebuie să 

ajungă la sfîrșitul cincinalului 1981-1985 la 3 700 mii 
hectare.
• Vor fi efectuate lucrări de desecări pe 800-850 

mii hectare și de combatere a eroziunii solului pe 
950-1 000 mii hectare.

Realizări din actualul cincinal
• In concordanță cu prevederile Programului național 

de îmbunătățiri funciare, adoptat în vara anului 1983, 
obiectivele stabilite de Congresul al Xll-lea vor fi reali
zate integral ; pină la sfîrșitul actualului cincinal, supra
fața amenajată pentru irigații urmează să ajungă la 
3*700 MII HECTARE.
• Suprafața amenajată pentru desecări a ajuns în 

1984 la 3 185 MII HECTARE, iar aceea pe care s-au exe
cutat lucrări complexe pentru combaterea eroziunii so
lului - fa 2 103 MII HECTARE.

PROGRAMELE DE DEZVOLTARE 
A PRODUCȚIEI VEGETALE Șl ANIMALE 

Prevederi din Directivele Congresului al Xll-lea 
® In ultimul an al actualului cincinal urmează să se 

realizeze o producție totală de 27 000—28 000 mii 
tone cereale, 1 200—1 290 mii tone floarea-sparelui, 
11 400-12 025 mii tone legume și cartofi de toamnă, 
5 360—5 700 mii tone fructe și struguri.
• Ponderea zootehniei în totalul producției agricole va 

ajunge la sfîrșitul anului 1985 la 45-46 la sută.
© Efectivele de animale vor atinge, la sfîrșitul acestui 

cincinal, următoarele niveluri : bovine - 8 000 mii cape
te. porcine - 14 000—15 000 mii capete, ovine și caprine
- 20 000-22 000 mii capete.

Realizări din actualul cincinal
© Deși condiții climatice au fost mai puțin favorabile, 

producția de cereale realizată în medie în anii 1981—1984 
este mai mare cu circa 2 MILIOANE TONE față de media 
din perioada 1976—1980.
• Anul acesta, producția de cereale pe locuitor de

pășește 1 000 DE KILOGRAME, îndeplinindu-se astfel 
unul din obiectivele stabilite prin Programul partidului în 
ce privește agricultura.
• Prin creșterea efectivelor și a producțiilor medii pe 

animal, ponderea zootehniei în totalul producției agricole 
a ajuns în 1984 la 45 LA SUTĂ.

@ In anul 1984, efectivele de animale înregistrează 
următoarele niveluri : bovine — 6 752 MII capete, porcine
- 14 347 MII capete, ovine și caprine — 18 451 MII 
capete.
PROGRAMUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

Prevederi din Programul-directlvă
@ In producția vegetală, un obiectiv esențial îl con

stituie crearea unor soiuri și hibrizi cu un mare potențial 
de producție, de semințe și material săditor cu caracte
ristici superioare.

© In zootehnie se prevede intensificarea cercetărilor 
pentru ameliorarea și crearea de noi rase de taurine, 
porcine, ovine și păsări.

Realizări din actualul cincinal
© in perioada 1981-1984, specialiști din cercetarea 

agricolă au finalizat 267 TEME de mare eficiență pentru 
activitatea productivă.
• Agricultura noastră folosește astăzi în cultură 

APROAPE 70 DE SOIURI Șl HIBRIZI de grîu și porumb.
• ÎN ZOOTEHNIE, cercetarea științifică a realizat noi 

tipuri, linii, hibrizi și rase de animale, din care se disting 
rasa „Bălțată cu negru românească" și „Bruna" fără 
coarne — la taurine, oaia de „Rușețu", precum și noii hi
brizi creați la porcine și păsări.

INVESTIȚIILE SPORITE
- LA TEMELIA CREȘTERII 

FORȚEI PRODUCTIVE
© In perioada 1981—1984, agricultura a be

neficiat de un volum de investiții de PESTE 145 
MILIARDE LEI.
• Investițiile alocate agriculturii în acest cin

cinal depășesc cu 30 MILIARDE LEI pe cele rea
lizate în cincinalul 1976-1980 și sînt de peste 
2,5 ORI mai mari decît cele înfăptuite in întreaga 
perioadă 1951-1965.
• Cea mai mare parte a volumului de inves

tiții din agricultură a fost destinat realizării pro
gramului de transformare a naturii, dezvoltării 
producției vegetale și animale, mecanizării com
plexe a proceselor de producție.
• Agricultura beneficiază în acest an de 

PESTE 1,7 MILIOANE TONE îngrășăminte chimi
ce, adică cu aproape 600 mii tone mai mult 
decît în anul 1980.

DINAMICA FONDURILOR DE INVESTIȚII

(în milioane lei)

MAI MULTE SUPRAFEȚE
IRIGATE - RECOLTE MAI

MARI Șl SIGURE
• Amenajările pentru irigații cuprind astăzi 

PESTE 25 LA SUTA din suprafața arabilă a țării.
• Ca urmare a unor ample și complexe lu

crări de îmbunătățiri funciare executate în pe
rioada 1981 — 1984, suprafața amenajată pentru 
irigații a crescut cu APROAPE 1,2 MILIOANE 
HECTARE. Tot în acest răstimp au fost amenajate 
sisteme de desecare pe o suprafață totală de 
780 000 hectare și executate lucrări pentru com
baterea eroziunii solului pe 500 000 hectare.
• Dintre sistemele mari de irigații date în 

funcțiune sau aflate în execuție în actualul cin
cinal se detașează, prin dimensiunea și impor
tanța lor economică, cele din zona Giurgiu—Răs- 
mirești, lalomița-Călmățui, Mostiștea, Viișoara 
și Terasa Covurlui.

PRODUCȚIA VEGETALĂ
- IN CONTINUĂ 

CREȘTERE
• In perioada 1979—1984 s-a obținut o pro

ducție medie anuală de APROAPE 22 MILIOANE 
TONE cereale, față de 16,8 milioane tone cîte 
s-au realizat între anii 1973-1978.
• Comparativ cu anul 1979, la cereale păioa- 

se s-a obținut in acest an o producție totală cu 
3,2 MILIOANE TONE mai mare. Recoltele medii 
la hectar au crescut, în această perioadă, practic 
la toate culturile.
• In anul 1984, la cultura griului, 216 unități 

au realizat producții medii mai mari de 5 000 KG 
la hectar, dintre care 3 unități au obținut peste 
8 000 KG la hectar.
• La porumb, 78 de unități au obținut în acest 

an o producție medie de PESTE 10 000 KG boabe 
la hectar, dintre care 9 unități au realizat MAI 
MULT DE 20 000 KG știuleți la hectar.

SUPRAFAȚA AGRICOLĂ 
AMENAJATĂ PENTRU IRIGAȚII 

(în mii hectare)
SPORIREA PRODUCȚIEI TOTALE DE CEREALE 

(în mii tone)

Perspective luminoase, mobilizatoare deschise de proiectul de Directive
Cincinalul 1986-1990 va asigura în continuare dezvoltarea intensivă și modernizarea 

întregii agriculturi, accelerarea creșterii producției vegetale și animale prin mai buna or
ganizare și folosire a întregii suprafețe agricole a țării, aplicarea cuceririlor științei agro
zootehnice înaintate.

• In cincinalul 1986-1990, producția globală agricolă va spori într-un 
ritm mediu anual de 5,4—5,8 LA SUTĂ, iar producția netă agricolă — într-un 
ritm mediu anual de 7,1—7,5 LA SUTĂ.

• Pentru dezvoltarea agriculturii se va aloca un volum de investiții de 
PESTE 190 MILIARDE LEI.

• Suprafața agricolă a țării se va majora cu PESTE 500 MII HECTARE, 
prin introducerea în cultură a unor terenuri neagricole și îndeosebi ne
productive ; va crește în mod prioritar suprafața arabilă.

© In concordanță cu prevederile Programului național de îmbunătățiri 
funciare, în perioada 1986-1990 se vor amenaja pentru irigații 1,8-2,3 MI
LIOANE HECTARE, ajungîndu-se astfel, la sfîrșitul cincinalului, la 5,5—6 MI
LIOANE HECTARE.

• Tot în această perioadă vor fi efectuate lucrări de desecări pe 
1,5 MILIOANE HECTARE și de combatere a eroziunii solului — pe 800 000 
HECTARE.

• Cantitatea de îngrășăminte chimice de care va beneficia agricul-

(Din proiectul de Directive ale Congresului al Xlll-lea al partidului) 

tura va ajunge la 3,5-4 MILIOANE TONE substanță activă, revenind 335-380 
kg pe un hectar de teren arabil.

• La sfîrșitul viitorului cincinal, agricultura va dispune de 180 MII 
tractoare și de o sistemă de mașini de inalt randament, care vor efectua 
simultan mai multe operații.

• Producția totală de cereale urmează să ajungă, în anul 1990, la 
30—33 MILIOANE TONE ; niveluri superioare de producție sînt prevăzute și 
la celelalte culturi vegetale.

• Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea zootehniei, a cărei 
pondere în producția agricolă va ajunge în 1990 la 46-48 LA SUTĂ. 
Efectivele de animale vor ajunge Ib sfîrșitul viitorului cincinal la 11 MILI
OANE bovine, 15 MILIOANE porcine, 28 MILIOANE ovine și caprine și la 
80 MILIOANE păsări ouătoare.

• In cincinalul 1986—1990 se vor asigura îmbunătățirea structurii pe 
vîrste a populației ocupate în agricultură, precum și perfecționarea pregătirii 
profesionale prin calificarea a 590 MII persoane.

Pagină realizată de Iosif POP
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MTRU
L-Ș.’i Elocventa expresie a hotărîrii de luptă

. erpetuarea subdezvoltării, adincirea 
decalajelor economice io lumea de azi

De mai bine de un deceniu, statisticile evidențiază că monopolu
rile naționale, dar mai ales transnaționale din Occidentul dezvoltat 
și-au sporit constant investițiile în țările în curs de dezvoltare. Pornind 
dp la acest fapt, s-au emis o serie de ipoteze optimiste cu privire la 
posibilitatea dezvoltării „periferiei" capitaliste și a depășirii prăpastie! 
enorme ce separă fostele metropole de țările supuse dominației colo
niale și neocoloniale. La prima vedere, o asemenea interpretare a fe
nomenului semnalat pare cu atît mai credibilă cu cit, spre deosebire 
de trecut, investițiile marilor companii din țările capitaliste dezvoltate 
sini orientate în special spre domeniul industrial.

revoluționară a maselor populare
(Urmare din pag. I)

„Noua diviziune interna
țională a muncii" — reedi
tare a vechilor practici 

colonialiste
Analize pertinente efectuate de 

numeroși cercetători din Occident 
vin să demonstreze însă că, pe de 
o parte, 
marelui 
„rațiuni 
mentele

_ lui, iar 
’ acestora

noi ordini economice internațio
nale, ci a unei „noi diviziuni in
ternaționale a muncii", în care 
avantajele și dezavantajele se dis
tribuie după vechile și binecunos
cutele canoane ale dominației și 
exploatării 'imperialiste.

Una dintre cele mai interesante 
lucrări dedicate în ultimii ani in
vestigării cauzelor, mecanismelor 
și consecințelor „noi diviziuni in
ternaționale a muncii" aparține au
torilor veșt-germani Folker Frobel, 
Jiirgen 
Rowolt. 
intitulat 
țională 
capitalismului modern", în care se 
descifrează mobilurile reale ale „re- 
amplasării industriale" în așa-zisa 
„lume a’ treia", precum și impli
cațiile majore ale noii strategii 
economice a cercurilor monopolis
te. Risipind iluzia interpretării res
pectivului fenomen drept o tîr- 
zie, dar binevenită „achitare" a 
unor datorii isto
rice, cercetătorii 
amintiți relevă 
că ea nu este in
spirată nici mă
car de conștienti
zarea faptului că 
perpetuârea deca
lajelor existente 

,pune încă de pe 
acum sub semnul 
dezvoltarea pe mai departe a eco
nomiilor țărilor capitaliste avansa
te. Cu argumente dintre cele mai 
solide se evidențiază că noua orien
tare economică nu afectează nega
tiv doar populația țărilor „lumii a 
treia", ci și pe oamenii muncii din 
țările industrializate, într-un cu- 
vint, că ea răspunde exclusiv in
tereselor monopoliste.

, Adevărata explicație a reorien- 
tilrii investițiilor marilor companii 
s® află în preocuparea acestora de 
a contracara anumite efecte ale 
actualei recesiuni economice. Este 
vorba, \țu prioritate, de accen
tuarea tendinței de scădere a 
ratei profitului. Autorii cărții 
evidențiază în această privință : 
„Cel mai important mijloc prin 
care companiile și-au asigurat in 
trecut supraviețuirea a fost investi
ția in raționalizare — instalarea de 
mașini tot mai eficiente și reduce
rea volumului și calificării forței de 
muncă. Dar acest instrument (ca și 
altele „clasice") nu mai este adec
vat. Dezvoltarea economiei mon
diale a creat treptat condiții (for- 
țind apariția noii diviziuni interna
ționale a muncii) in care supravie
țuirea a tot mai multor companii 
poate fi asigurată doar prin ream
plasarea producției in noi centre in
dustriale, unde forța de muncă este 
ieftină, abundentă și disciplinată ; 
pe scurt, prin reorganizarea trans
națională a producției".

La fel ca și „raționalizarea" 
(prin care se vizează, în cadrul ță
rilor industrializate, corijarea ten
dinței de scădere a eficienței in
vestițiilor interne), „reamplasarea 
industrială" (efectuată prin creș
terea investițiilor în țările slab 
sau subdezvoltate) nu urmărește 
cîtuși de puțin soluționarea unor 
probleme economice și sociale gra
ve cu care sînt confruntate țările 
occidentale — șomajul, inflația etc.

Monopolurile acționează fără 
sfială conform unei „morale du
ble". Atunci cînd propriile interese 
cer mobilizarea resurselor și ener
giilor naționale pentru sprijinirea 
inițiativelor lor, acestea sînt pre
zentate drept „interese naționale". 
Tn schimb atunci cînd dificultățile 
economice ale țărilor lor impun 
manifestarea unei-anumite „respon
sabilități naționale" din partea mo
nopolurilor, acestea o ignoră sau o 
eludează fără nici o reticență.

noul curs al investițiilor 
capital nu este dictat de 
morale", ci de comanda- 
stricte ale legii profitu- 
pe de altă parte, efectul 
nu este instituirea unei

Heinrichs și Otto Kreye 
într-un substanțial volum, 
„Noua diviziune interna- 
a muncii. Studii asupra

este un categoric NU. Căci, chiar 
dacă s-ar trece cu vederea că a- 
tracția spre investiții în așa-zisa 
„lume a treia" este determinată în 
bună măsură de costul extrem de 
scăzut al forței de muncă de aici 
și de posibilitatea exploatării ei 
dincolo de limitele socialmente 
admisibile în țările capitaliste dez
voltate, „reamplasarea ’ industria
lă nu reușește totuși să absoarbă 
decit arareori o proporție cit de 
cit semnificativă a forței de muncă 
locale".

Mai mult, dată fiind puterea re
dusă de cumpărare a masei popu
lației 
cități 
piață 
țările 
orientată masiv spre piața țărilor 
industrializate. Aceasta înseamnă 
că folosirea forței de muncă din 
aceste țări nu este acompaniată de 
acoperirea, prin producția internă, 
a nevoilor reale de consum, că 
respectivele zone rămin, pe mai 
departe, o sursă de forță de mun
că ieftină pentru companiile din 
fostele metropole. Dependența față 
de importurile din țările dezvol
tate rămîne și ea neștirbită. Căci 
amplasarea de noi capacități in
dustriale în țările „periferiei" nu 
constituie — așa cum s-a sperat 
— „nucleul" unei treptate dezvol
tări industriale a acestora. Res
pectivele unități de producție (în 
care se efectuează in principal 
operații simple de asamblare a păr
ților componente ale unui produs) 
facilitează mai degrabă dezvoltarea

comandamentelor exclusive ale 
subsistemului său economic, gu
vernat de legea creșterii profitu
lui. Surprinzînd ambele fațete ale 
noului mecanism de redresare a 
capitalismului, autorii lucrării re
levă că : „...Această deplasare a 
centrului de gravitate al valoriză
rii dinspre centrele tradiționale 
spre «periferie» nu implică o cri
ză mortală a capitalului mondial. 
Din contră, exact acel capital care 
operează pe scară internațională 
se adaptează condițiilor schimbate 
ale valorizării și acumulării de ca
pital. Aceasta nu exclude in nici 
un fel și, de fapt, include cu ne
cesitate situația in care o serie de 
capitaluri individuale — și deci 
și anumite țări — vor fi confrun
tate cu stagnarea și criza in acest 
proces de «distrugere creatoare», 
un proces în care nevoile popoare
lor afectate de către el vor fi ine
vitabil *și profund desconsiderate".

locale, producția noilor capa- 
industriale nu găsește o 

de desfacere convenabilă în 
în curs de dezvoltare, fiind

Bătălia pentru viitor se 
va hotărî în creuzetul 
complex al confruntărilor 

de clasă
Explorînd consecințele pe termen 

lung ale fenomenului de „indus
trializare a periferiei", cercetătorii 
vest-germani împărtășesc convin
gerea că acesta conduce la adînci- 
rea subdezvoltării, și nu la dimi
nuarea ei. Mai mult, departe de a 
face posibilă dezvoltarea industria
lă de sine stătătoare a țărilor sub
dezvoltate, procesul în cauză „per
petuează acele structuri ce gene
rează dependența, dezvoltarea ine
gală și marginalizarea unei mari 
părți a populației țărilor subdezvol
tate, fără a crea nici măcar 
mai rudimentare precondiții 
unei dezvoltări alternative".

Faptul că „noua diviziune 
ternațională a muncii" nu repre
zintă o alternativă la dezvoltarea 
de tip capitalist

cele 
ale

in-

Pe marginea unei lucrări privitoare 
la „noua diviziune internațională a muncii"

întrebării însăși de „monostructuri industriale" — 
replică actuală a monoculturilor 
agricole din deceniile sau secolele 
trecute. Ele rămin simple „en
clave industriale, care nu au altă 
legătură cu economia locală decit 
aceea a utilizării unei forțe de

— pentru ale că
rei consecințe no
cive stă mărturie 
actuala criză eco
nomică mondială
— ci doar o nouă 
formă de mani
festare a acesteia, 
reiese cu clarita
te în implicațiile 
ei nefaste atît

Pentru populația muncitoare din 
țările industrializate, cît și pentru 
cea din .țările subdezvoltate. 
„Aceste implicații sint șomajul 
structural in cadrul celor dinții și 
menținerea subdezvoltării (care în
seamnă, de asemenea, perpetuarea

concludentă a faptului că interesele 
claselor dominante primau fată de 
contradicțiile, secundare. în raportu
rile dintre monarhie și nobilime. 
Trebuiau luate toate măsurile pentru 
înăbușirea mișcării. înșelarea ma
selor prin făgăduieli a fost socotită 
un mijloc eficace. Numirea unui co
misar special pentru cercetarea îm
prejurărilor si a cauzelor, trimiterea 
episcopilor pentru a liniști țărăni
mea. emiterea de patente imperiale 
în același scop, promisiuni de recom
pense pentru cei care ar prinde ne 
„atîtători". amenințări împotriva ce
lor nesupuși si, în sfîrsit. trimiterea 
armatei în contra țăranilor — toate 
au fost folosite in același timp.

Momentul începutului transformă
rii răscoalei in revoluție poate fi so
cotit ultimatumul adresat de Horea, 
la 11 noiembrie, nobilimii refugiate 
în cetatea Devei și. prin ea. întregii 

■nobilimi din Transilvania. Ultimatu
mul înseamnă dezvoltarea și crista
lizarea gindurilor programatice mai 
puțin conturate cu care pornise răs
coala. Așa cum. sînt exprimate de 
Horea în cuvîntarea sa de la Bucium 
din 8 noiembrie. Pe viitor țăranii io
bagi nu vor mai plăti nimic stăpî- 
nilor de pămint. nu vor. mai fiobli
gați să facă robotă și nici să dea 
dijmă, nici să plătească taxe funcțio
narilor fiscali : pe viitor nu vor mai 
fi nobili în țară, aceștia urmînd să 
fie înlocuiți în funcțiile administra
tive locale. Se găsesc în acest text 
ideile fundamentale cu caracter so
cial ale programului țăranilor, cel 
puțin în forma păstrată a cuvîntării 
lui Horea, rezumativă. Evoluția gîn
dirii și mai buna conturare a scopu- 

• rilor este evidentă, cel puțin la con
ducătorul suprem al răsculaților. 
fată de primele zile, cînd cetele ță
rănești au acționat sub impulsul 
nemulțumirilor și durerilor acumu
late de secole.

Programul social, în aspectele sale 
principale, va fi formulat, în scris, 
peste trei zile, la 11 noiembrie, sub 
forma Ultimatum-ului adresat nobi
limii, poate si cu ajutorul vreunui 
intelectual român. Jurămîntul pe 
cruce cerut nobililor însemna lepă
darea de statutul lor nobiliar cu toa
te privilegiile ce-1 acopereau. Privi
legii ce urmau să fie șterse pentru 
totdeauna, potrivit punctelor din ul
timatum ce se înșiruiau în formulări 
scurte, clare si poruncitoare, asa cum 
gindeau și acționau țăranii în at
mosfera fierbinte revoluționară. Pos
tulatul ca nobili să nu mai fie în
semna, in mintea țăranilor răsculati, 
desființarea nobilimii ca clasă si. ca 
urmare, desființarea exploatării în
truchipate în clasa nobiliară. După 
care urma desființarea sursei de ex
ploatare — proprietatea feudală, pe 
care stăpînii nobili trebuiau să o pă
răsească pentru totdeauna, pentru a

putea fi împărțită poporului de rînd. 
căruia-i fusese răpită prin mijloace 
silnice in curgerea vremii. Iar pen
tru a nu mai fi nici un echivoc cu 
privire la noul statut al clasei nobi
liare. țăranii își subliniază încă o 
dată scopurile, adăugind celor dina
inte încă o condiție, anume ca no
bilii să plătească si ei dări asemenea 
poporului de rînd.

Ultimatumul < 
adică programul 
dovedește neîn
doios schimbarea 
calitativă petre
cută in sinul miș
cării, urcușul a- 
cesteia pe o nouă 
treaptă, a revolu
ției. Răsculații 
urmăreau chiar 
desființarea rîn- 
duielilor existen
te, suprimarea 
dominației de cla
să a nobililor. 
Distrugerea sau 
însușirea bunuri
lor feudalilor e- 
Tau justificate in 
concepția țărani
lor prin faptul că 
totul era al celor 
ce produceau bu
nurile materiale 
și nu al stăpîni- 
lor de moșie, ceea 
ce era, de fapt, 
însăși justificarea 
exproprierii. I- 
deea centrală ce 
se desprinde 
ultimatumul 
11 noiembrie 
din condițiile 
mistițiilor ce i-au 
urmat, de la Ti- 
bru, din 12 no
iembrie, și de la Valea Bradului, din 
16 noiembrie, este aceea ca iobagul 
posesor al pămintului să devină 
proprietarul acestuia, cei lipsiți să 
primească pămint prin exproprierea 
exploatatorilor. Țara trebuia să fie a 
poporului, iar nobilii — desființați 
dacă nu 
tate.

Lupta 
tată de 
de stat. Țăranii făceau 

puterea centrală și

din 11 noiembrie, 
l pe care-1 conține.

Prin această substituire a autorită
ții împăratului, țăranii manifestau o 
idee vagă a suveranității poporului. 
Autoritatea unui „crai" al țăranilor 
urma să se instituie în locul rînduie- 
lilor pe care le negau și împotriva 
cărora luptau. „Noi 
să murim, decit să 
din trecut", afirmau

Asemenea voință 
dîrzenie impresionantă explică suc
cesul răsculaților

vrem mai bine 
suferim tirania 
răsculații. 
nestrămutată și

muncă foarte ieftine și, ocazional, pe scară largă a șomajului) celor 
a unor resurse locale (energie, apa dini urmă". ' ■ ' 1 ’ ’.... '■

Industrializare croită după 
necesitățile și interesele 
țărilor capitaliste dezvol

tate
Dar oare nu-și găsește conduita 

marilor companii circumstanțe 
atenuante în anumite efecte bene
fice asupra dezvoltării economice 
a țărilor spre care-și orientează 

^investițiile ? Răspunsul autorilor

și servicii, de exemplu) și cărei 
in aproape toate celelalte privințe, 
sint izolate de economia locală".

Incluse într-un circuit în care 
semifabricatele și tehnologiile sînt 
importate, iar produsele realizate 
de forța de muncă locală sînt des
tinate exportului, aceste „enclave 
industriale" au fost denumite, cu 
un termen sugestiv, „fabrici ale 
pieței mondiale". Aceasta relevă 
atît dependența lor de interese 
și inițiative externe, cît și faptul 
că, nefiind integrate organic eco
nomiei locale, nu-i pot influența 
dezvoltarea. Amplasarea lor în ță
rile subdezvoltate nu are nici mă
car minimul efect pozitiv de a 
contribui la calificarea forței de 
muncă pe care o utilizează.

Departe de a influența benefic 
situația economică, socială și poli
tică a țărilor pe terenul cărora se 
efectuează, „reamplasarea indus
trială" generează noi probleme și 
tensiuni.

Trecînd la identificarea factori
lor care au condus la apariția „noii 
diviziuni internaționale a muncii", 
autorii fac distincția între condiți
ile care au făcut-o posibilă și cau
zele care au impus-o ca „supapă 
de siguranță" a perpetuării mo
delului capitalist de organizare so
cială; Subliniind că „noua divi
ziune internațională a muncii" re
prezintă cadrul actual al desfășu
rării procesului de valorizare și 
acumulare a- capitalului, ei subli
niază următoarele : „Teza noastră 
principală este aceea că noul set 
de condiții favorabile valorizării și 
acumulării capitalului a început să 
opereze cu adevărat in perioada 
anilor ’60. El a generat o piață 
mondială pentru centrele de pro
ducție și pentru forța de muncă, 
incluzind atît țările tradițional in
dustrializate, cit și țările subdez
voltate. Capitalul individual care 
intilnește acest set de condiții este 
capabil să-și asigure profituri su
plimentare prin reorganizarea co
respunzătoare a producției, adică 
prin utilizarea planetară a armatei 
industriale de rezervă".

Acționind ca o „supapă de si
guranță", prin care capitalul își 
prelungește existența, „noua divi
ziune internațională a muncii" de
monstrează, pe de o parte, că 
imaginea „prăbușirii catastrofale" 
a capitalismului nu modelează a- 
decvat evoluția acestuia, iar, pe de 
altă parte, că perpetuarea sa are 
costuri sociale și umane din ce în 
ce mai ridicate, ce rezultă din ten
dința proprie capitalismului de a 
subordona sistemul social global

în atari condiții se impune cu 
necesitate concluzia că : „Apariția 
unor direcții alternative ale dez
voltării este condiționată de con
stituirea unui mod alternativ de 
producție, sau, altfel spus, a unei 
forme alternative de societate". 
Evident însă că evoluția spre o 
nouă organizare socială nu se va 
produce automat, fiind dependentă 
în mod hotărîtor de acțiunea so- 
cial-politică a oamenilor muncii 
din întreaga lume capitalistă — 
atît dezvoltată, cit și subdezvol
tată. în abordarea acestei proble
me, lucrarea cercetătorilor vest- 
germani are meritul de a nu plăti 
tribut tendințelor unilateralizatoa- 
re ce-și mai fac simțită prezența 
in analizele privitoare la „subiec
tul revoluției" în lumea contempo
rană. Ea respinge falsele ierarhii 
ale „priorității" luptei oamenilor 
muncii din „centru" sau din „pe
riferie", atrăgînd 
intercondiționării

Asemenea altor 
lativă stabilizare 
„noua diviziune 
muncii" r ,, ___
divergente, izvorind din faptul că 
ea nu alterează structurile inva
riante ale acestui mod de produc
ție și, in consecință, nu „suspen
dă" nici contradicțiile sale funcia
re, nici rațiunile necesarei sale de
pășiri. înclinarea balanței în fa
voarea potențialului ei de stabili
zare sau a celui de subminare a 
ordinii capitaliste nu este insă un 
simplu joc al factorilor obiectivi 
ce- o pun în mișcare, ci depinde in 
mod esențial de acțiunea factorilor 
subiectivi. Cu realism și luciditate, 
autorii lucrării analizate conchid 
că rezultatele bătăliei pentru vi
itor vor fi determinate în creuze
tul complex al confruntărilor de 
clasă, placa turnantă a oricărei 
transformări sociale profunde fiind 
cristalizarea conștiinței și practicii 
unității de acțiune a clasei mun
citoare din -întreaga lume capita
listă. „Dezvoltarea noii diviziuni 
internaționale a muncii — conchid 
ei — conține deci posibilitatea 
solidarității internaționale a oame
nilor muncii. Dar măsura in care 
această posibilitate va deveni rea
litatea însăși a transformării con
știente a societății omenești de
pinde de faptul dacă clasa munci
toare din lumea capitalistă va fi 
divizată sau nu de promisiunea 
unor beneficii, reale sau presu
puse, pentru unul sau altul din 
detașamentele sale".

atenția asupra 
lor dialectice, 

mecanisme de re- 
a capitalismului, 
internațională a 

are, pe termen lung, efecte

Dr. Elena ZAMFIRESCU

cinema
0 Amurgul fîntînilor : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Moara lui Călifar ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.
• Surorile: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,45; 20.
• Emisia 
(80 49 85) —
• Dreptate 
(60 30 85) — 
(21 50 97) —
• Zbor periculos: MELODIA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.
• Glissando : TOMIS (21 49 46) — 9;

continuă : FERENTARI 
15.30; 17.30; 19,30.

in lanțuri :
15: 17.15: 19.30,

15; 17,15: 19.30.

PACEA 
MUNCA

(11 13 49)

12; 15; 18, GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 
12; 16: 19.
• Singur de cart : STUDIO (59 53 15)
— 10: 12,30; 15; 17: 19. CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
• Salutări de la Aglgea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15.30: 17,30: 19,30.
• Ana Pavlova: PATRIA (11 86 25)
— 9: 12,30; 16: 19,15, SALA MICA A 
PALATULUI — 17: 20.
• Moscova nu crede in lacrimi : 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 12.30; 16: 19.
• Balada cavalerului Ivanhoe : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30: 11,30: 13,30: 
16; ia: 20.
• Aventurile căpitanului „Minciu
nă11 — 9; 14, Program de desene ani
mate — 10,45; 12,30, Călărețul fără 
cap — 15.45; 17.45: 19,45 :. DOINA
(16 35 38).
• Apașii: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11: 13,15: 15.30; 17,45: 20.
• Pensionul doamnei Latter : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30: 19.33.
• Cîteva zile din viața lui Oblomov: 
UNION (13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• Simfonia primăverii : VOLGA

(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Cu cerul sub picioare : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Dosarul albastru : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Șeherezada : " " ~ * - -
(15 87 67) — 9;
18; 20.
• Lancea de
(15 63 84) — 9;
18; 20.
• Camionul de 
MINA (14 74 16) 
17,45; 20.
• Yankeii : DACIA (50 35 94) — 
16; 19. VIITORUL (10 67 40) — 
17; 19,30.
0 I se spunea „Buldozerul" : 
(317171) — 15,30; 17,45; 20.
0 Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Lupii mărilor : COTROCENI
(49 48 48) — 9: 11; 13; 15: 17,15; 19,30. 
0 Mprfă furată : MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
0 Superman : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12,30; 15,30; 18.30.

LUCEAFĂRUL
11,15: 13,30; 15,45:

argint : FESTIVAL
11,15; 13,30; 15,45;

cursă lungă :
• 9; 11; 13,15:

LU-
15,30:

LIRA

se integrează in noua socie-

țăranilor nu a fost indrep- 
la început împotriva puterii 

deosebire 
între puterea centrală si nobili
mea feudală. Cea dinții era socotită 
„binevoitoare" fată de suferințele 
maselor populare, pe care nu le putea 
însă ajuta din cauza împotrivirii no
bilimii. Credința în dreptatea „bu
nului împărat" a persistat în mintea 
țăranilor și după izbucnirea răscoa
lei. Dar încetul cu încetul, după pri
mele ciocniri cu armatele imperiale 
și după înșelarea lor prin armistițiile 
încheiate, țăranii se dezmeticesc. Ei 
încep să nege autoritatea împăratu
lui, să se gîndească la o altă autori
tate, populară, instituită de ei. în 
locul împăratului, poporul considera 
drept conducător suprem pe Horea.

în bătăliile grele 
cu oastea impe
rială, tot mai nu
meroasă 
mai bine echipa
tă, de la sfirșitul 
lunii noiembrie și 
prima jumătate a 
lunii decembrie 
1784 : la Brad, 
Hălmagiu și Blă- 
jeni, la Rîmeț, 
Lupșa și Cîm- 
peni. înconjura
rea munților și 
izolarea răscula
ților de aici, 
greutatea aprovi
zionării și a înar
mării, iarna grea, 
cu zăpadă multă, 
îl determină pe 
Horea să îngă
duie răsculaților 
să se întoarcă a- 
casă pînă la pri
măvară, cînd ur
ma să se adune 
iarăși pentru o 
nouă ridicare, mai 
bine organizată și 
mai bine înarma
tă, pe baza ex
perienței cîștiga- 
te. Gîndurile și 
dorințele nu li 
s-au putut înde

plini. Armata, autoritățile civile și 
militare au hăituit oamenii fără în
cetare, reușițid să-i prindă și să-i 
întemnițeze pe unii, silindu-i să se 
reîntoarcă acasă pe alții. înșiși con
ducătorii principali, Horea, Cloșca și 
Crișan, au fost prinși, întemnițați și 
martirizați la Alba Iulia.

Marea ridicare, la luptă a țăranilor 
din anul 1784 a zguduit din te
melii întregul edificiu social, ame- 
nințînd 
Pentru 
perială 
măsuri 
dintre țărani și stăpînii 
trecut lăsate pe seama arbitrariului 
nobilimii, au fost reglementate prin 
lege ; s-au acordat moților unele în
lesniri cu privire la dreptul de pă- 
șunat ; au fost scutiți de unele că
răușii și robote ; li s-a permis aren
darea cîrciumăritului ; li s-a acor
dat dreptul de a-și lăsa bunurile 
moștenire rudelor. Iar prin patenta 
din 22 august 1785 s-au desființat 
servitutea personală și legarea de 
glie a țăranilor, acordîndu-li-se pu
tința de a se strămuta in alte locuri ;

orînduirea 
salvarea acesteia, 
de la Viena ia 
de- „asanare".

și tot

feudală însăși. 
Curtea im- 
o serie de 
Raporturile 
feudali, în

s-a acordat iobagilor dreptul de a 
se căsători fără consimțămîntul stă- 
pînilor de pămint ; de a învăța carte 
și meserii ; de a dispune de bunurile 
lor după voie ; s-a interzis alungarea 
sau mutarea silită a iobagilor de pe 
sesiile lor fără motive legale. Măsu
rile imperiale aveau însă un caracter 
limitat, nu depășeau cadrul orîndui- 
rii feudale.

Mărturii contemporane atestă legă
turii^ răsculaților transilvăneni cu 
țăranii din Moldova și Tara Româ
nească. Știri contemporane afirmă 
că Horea însuși ar fi trimis solii cu 
această misiune in Principatele Ro
mâne. N-a lipsit nici gîndul îndrăz
neț de a uni chiar Transilvania „cu 
Țara". Toate acestea — expresie a 
tendinței de solidaritate dintre româ
nii din cele trei țări românești, de 
cuprindere a lor într-o „Dacie".

Răsunetul evenimentelor din 1784 
din Transilvania s-a propagat mai de
parte. în toată Europa, prin presă, 
broșuri, .picturi, gravuri, stampe, co
respondentă diplomatică etc., acestea 
dobîndind proporțiile unei probleme 
europene. într-o perioadă cind so
cietatea europeană trecea prin mari 
prefaceri revoluționare. Burghezia a 
popularizat evenimentele din Transil
vania. deoarece lupta țărănimii 
române corespundea năzuințelor 
elementelor înaintate care doreau 
înlăturarea feudalismului.

Din perspectiva celor două secole, 
istoricul eveniment de la 1784 do- 
bîndește adevărata sa semnifica
ție. ca un moment de mare im
portantă în lupta poporului român 
pentru dreptate socială și eli
berare națională. Revoluția din Tran
silvania. care a precedat cu 5 
ani revoluția franceză, a pus la or
dinea zilei problema distrugerii orîn- 
duirii feudale și înlăturarea asupririi 
naționale. De aceea Nicolae Bălcescu 
o aprecia cu îndreptățire ca pregă
titoare a revoluției românilor de la 
1848, subliniind adevărul că Horea 
a fost cel ce scrise prin faptele Iui 
„drepturile nației române și progra
ma politică și socială a revoluțiilor 
ei viitoare".

Poporul român cinstește memoria 
acelora care s-au ridicat cu îndrăz
neală, neînfricat! împotriva unei 
lumi nedrepte, îi consideră pre
cursori ai vremurilor de azi, cînd în 
țara noastră idealurile pentru a că
ror înfăptuire s-au jertfit, în 1784, 
țăranii conduși de Horea, Cloșca și 
Crișan, au devenit realitate. Faptele 
lor eroice, precum și ale tuturor ce
lor ce s-au jertfit pentru fericirea 
poporului n-au fost zadarnice. Sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. a secretarului său general, 
președintele României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, poporul 
român făurește societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, ridicînd pe 
trepte superioare tradițiile revolu
ționare pentru libertate socială și 
națională.

CALITATEA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

în zilele din urmă, yiața universi
tară a înregistrat un * eveniment _ de 
adîncă semnificație : alegerea noilor 
organisme de conducere colectivă din 
instituțiile de învățămînt superior, 
respectiv a consiliilor profesorale și 
a senatelor. Iată un prilej de analiză 
cuprinzătoare, profundă a întregii 
activități desfășurate pe ultimii pa- 
tru ani și, totodată, de configurare a 
obiectivelor ce revin fiecărui dome
niu al activității,de pregătire a viito
rilor specialiști, Jn lumina proiectu
lui de Directive ale Congresului al 
XIII-lea, astfel îneît, prin exercita
rea exemplară a atribuțiilor cu care 
sint învestite in această legislatură, 
noile organisme de conducere sg con
tribuie la perfecționarea muncii uni
versitare, la realizarea saltului de 
calitate pe care dezvoltarea noastră 
socială il reclamă din partea între
gului invățămînt superior.

Pentru realizarea acestor obiective, 
noile organisme de conducere uni
versitară beneficiază de o largă re
prezentare și de un cadru democratic 
adecvat. Cum bine se știe, potrivit 
Legii educației-și învățămîntului, în 
alcătuirea consiliilor profesorale și a 
senatelor universitare intră, pe lin
gă aleșii tuturor categoriilor de per
sonal didactic, secretarul organizației 
de partid, reprezentanți ai asociații
lor studenților comuniști, ai organi
zațiilor de sindicat, ai ministerelor și 
altor organe centrale, consiliilor 
populare, personalități ale vieții eco
nomice, științifice și culturale, spe
cialiști și muncitori din unitățile de 
producție, de cercetare și de proiec
tare cu care instituțiile universitare 
dezvoltă raporturi de colaborare pe 
linia integrării învățămîntului. Enu- 
merînd numai cîteva dintre nume
roasele atribuții ale consiliilor și se
natelor universitare — intre care or
ganizarea, îndrumarea și controlul 
desfășurării procesului instructiv-e- 
ducativ și a activității de cercetare 
științifică, participarea la elaborarea 
și îmbunătățirea planurilpr și pro
gramelor de învățămînt, realizarea 
integrării învățămîntului cu produc
ția și cercetarea științifică, inclusiv 
a planurilor anuale cu acest profil, 
stabilirea planului comun al activită
ților politico-ideologice, cultural-e
ducative și sportive — se constată 
ușor cum în sfera lor de intervenție

și de răspundere intră de fapt în
treaga viață din facultăți și institute.

în plus, larga lor reprezentare de
mocratică, precum și obiectivele nu
meroase și hotărîtoare pentru evolu
ția învățămîntului nostru superior, 
ce cad în seama consiliilor profeso
rale si senatelor universitare, se 
constituie ca tot atîtea argumente în 
favoarea instituirii unui nou stil de 
lucru, superior sub raportul concen
trării și valorificării gîndirii și ac
țiunii colective, al 
nemijlocite. Cum 
prilejul recentelor 
rințe de dări de 
desfășurate în organizațiile de partid 
din învățămîntul superior a reieșit

eficienței practice 
bine se știe, cu 
adunări și confe- 
seamă și alegeri

Noile consilii 
și senate universitare 

la început de drum

că o seamă de neîmpliniri din acti
vitatea universitară se datoresc in 
bună măsură modului defectuos în 
care consiliile și senatele universi
tare și-au exercitat atribuțiile. In
consecvența cu care sînt urmărite 
propriile hotărîri, caracterul nu o 
dată birocratic și formal al interven
țiilor, ca și suprapunerile de sarcini, 
risipa de timp și de energie au con
tribuit la dispersarea atenției în 
zone de mai mică semnificație pen
tru viața universitară, în vreme ce 
problemele de fond, esențiale pentru 
ridicarea calității învățămîntului, au 
concentrat mai greu capacitatea de 
analiză si de decizie optimă a uno
ra dintre aceste organisme.

Abordînd in spirit critic asemenea 
neîmpliniri, cu reliefarea rezultatelor 
și experiențelor valoroase dobîndite 
în ultimii 4 ani, adunările generale 
ale cadrelor didactice au asociat, fi
resc, noilor consilii și senate cerința 
ca acestea să dobîndească, în toate 
cazurile, atributul de laborator, de 
instrument al creației de amplă per
spectivă, capabilă să-și răsfrîngă in
fluența asupra întregii activități uni
versitare, pentru a-i conferi o efi
ciență sporită, socială, politică, edu
cativă, în lumina sarcinilor și orien
tărilor formulate de secretarul ge-

• Undeva, clndva : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala din Piața Cosmo- 
nauților) : Comedie de modă veche 
— 19,30.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român : „Zilele 
culturii sovietice în Republica Socia
listă România". Concert extraordinar 
susținut de Orchestra de cameră a 
Filarmonicii din Moscova — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Poves
tea micului Pan — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Tara 
surisului — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu, Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnații — 19; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Tartuffe — 19.

0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Pădurea — 18,30; (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină 
— 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tirzie — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Dragoste Ia prima vedere 
0 Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Bucuroși de 
18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă"
Snoave cu măști — 9; Albă ca ză
pada și cei 7 pitici — 15.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Puiul — 10.
0 Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.

neral al partidului, tovarășul Nicolae • 
Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la 
marea adunare populară din Timi
șoara cu prilejul inaugurării actua
lului an de invățămint.

în această perspectivă rețin cu 
deosebire atenția opiniile care ple
dează în favoarea creșterii exigentei 
și autoexigenței în cuprinsdl tuturor 
unităților de invățămînt, astfel îneît 
personalitatea acestora ■ să poată fi 
identificată nu numai în reușita ma
nifestărilor calendaristice specifice, 
cu deosebire în creșterea procentelor 
de promovare, ci în acțiunea conju
gată, de înaltă eficiență socială a în
tregului învățămînt, apt, îndeosebi 
pe această cale interuniversitară, 
să-și sporească gradul de participare, 
inclusiv economică, la eforturile ge
nerale ale poporului pentru realiza
rea obiectivelor înscrise în Progra
mul partidului. Ca atare, integrarea 
invățămintului superior cu cerceta
rea și producția se cere extinsă și 
perfecționată inclusiv sub raportul 
finalizării rapide a creațiilor univer
sitare, mai bunei organizări a prac
ticii studenților, modernizării pro
gramelor și cursurilor, pentru a an
ticipa problemele de perspectivă ale 
societății românești, astfel incit vii
torii specialiști să fie de pe acum 
pregătiți pentru a le descoperi solu
țiile optime și a le generaliza.

Ca un corolar al tuturor acestor 
aspecte, cadrele didactice universita
re au formulat numeroase observații 
și propuneri concrete în sprijinul 
creșterii valorii formative a învăță
mîntului superior. Patriotismul și 
spiritul civic, rigoarea morală, pa
siunea pentru creație, pentru mun
că, aptitudinea autoperfecționării ne
contenite intră firesc astăzi în ecua
ția formării specialiștilor de orice 
profil și, ca atare, preocuparea pen
tru cultivarea unor asemenea atri
bute se înscrie la loc de frunte pe 
agenda noilor consilii profesorale și 
senate universitare.

Pentru împlinirea tuturor acestor 
obiective, noile consilii și senate uni
versitare și-au propus, de asemenea, 
mai buna coordonare a activității 
lor, întărirea autorității îndeosebi pe 
calea ducerii la bun sfirșit a angaja
mentelor asumate, circumscrierea a- 
cestora între aspectele de fond, ce 
definesc esența activității universi
tare și prin perfecționarea cărora se 
poate realiza un salt de calitate in 
întreaga activitate din învățămîntul 
superior, potrivit înaltelor cerințe 
sintetizate în proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Mihai IORDANESCU

t V
— 19,30. 

română" 
oaspeți —

(50 26 55) :

15,00
15,05

Telex
Zilele culturii sovietice. Selecțiunl 
din spectacolul de deschidere
Emisiune în limba maghiară 
(parțial color) • 200 de ani de Ia 
răscoala populară condusă de 
Horea, Cloșca șl Crișan. Film do
cumentar • Cîntece patriotice
• Viitorul începe azi. Reportaj
• Congresului al XIII-lea — gîn- 
durlle șl faptele noastre • Dan
suri populare

16,30 închiderea programului

15,30

Expoziție omagială
1784“

S-a vernisat de curind la Bi
blioteca Academiei Republicii 
Socialiste România o expoziție 
dedicată aniversării a două 
veacuri de la răscoala populară 
condusă de Horea. Cloșca și 
Crișan. Din comorile bibliotecii 
au fost înmănuncheate aici 
hărți, gravuri, cărți de istofie 
si literatură, publicații, foto
grafii. facsimile etc.

Adăstînd în fata celor cîteva 
sute de exponate, două adevă
ruri prind relief pregnant.

Mai întîi, acela că eroica ri
dicare la luptă a iobăgimii 
transilvane de la sfîrsitul lui 
1784 j-a impresionat profund pe 
contemporani. O spun lucrări
le de istorie care o inserează 
la loc de seamă, publicațiile 
vremii care îi caută explicații 
si-i descifrează sensurile si 
semnificațiile de profunzime, 
scrisorile si rapoartele diplo
matice din cele mai depărtate 
colturi . ale bătrînului conti
nent.

Cel de-al doilea adevăr pe 
care îl luminează bogata expo
ziție de la Biblioteca Acade
miei este acela că românii au 
trăit mereu cu Horea în gînd. 
eroul-martir de la 1784 deve
nind un simbol al dragostei lor 
de libertate, faptele lui — o 
tortă luminînd calea ce-i pu
tea scoate la limanul mult piv
niței drentăti si libertăți socia
le si naționale. Este cu adevă
rat impresionant tabloul — su
gerat de expoziție — al poeți
lor. prozatorilor, dramaturgilor, 
compozitorilor, artiștilor plas
tici. istoricilor care au dedicat 
evenimentelor de la 1784 lucră
rile lor. luminîndu-le din un
ghiuri diverse, cu puteri crea
toare diferite, toți însă simțind 
că în tăranul-erou din Arada 
Albacului sălășluiau virtuți re
prezentative pentru însăsi firea 
poporului întreg. Sînt. așadar, 
prezenti în expoziție prin ma
nuscrise. cărți, articole, studii 
Mihai Eminescu. Liviu Re- 
breanu. Octavian Goga. Aron și 
Njcolae Densusianu. Ion Pillat, 
V. Alecsandri, Al. Papiu-Ila- 
rian. Al. Odobescu. Șt. O. Io
sif etc. Lor li se adaugă 
tate nume ale literaturii, 
cii. istoriografiei actuale, 
că și generațiile de 
îl socotesc pe Horea

repu- 
muzi- 
Semn 
astăzi 

con
temporanul lor. prin frumuse
țea gîndului. prin hotărîrea ac
țiunii. prin înălțimea fantei. 
Tocmai de aceea expoziția des
chisă la Biblioteca Academiei 
are nu numai valențele unui act 
omagial, ci încorporează si pe 
acelea ale actului autentic de 
educație patriotică.

Silviu ACRIM

20,00 Telejurnal (parțial color) • în 
. lntlmplnarea Congresului al XIII- 

lea al P.C.R.
20.20 200 de ani de la marea răscoală 

populară condusă de Horea, Cloș
ca șl Crișan. Dăltuiri in granitul 
memoriei. Documentar

20,40 Marele forum al partidului, mare
le forum al țării. O nouă etapă 
pe calea înfăptuirii Programului 
partidului, a ridicării României 
pe noi trepte de progres șl civi
lizație

20,55 Film artistic (color). „Ce culoare 
are dragostea Premieră TV. 
Producție a studiourilor ceho
slovace. Regla : Zbynek Brynych

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului
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(ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R. Cronica
CONFERINȚELE DE DARE 
DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

-moment important în întărirea
spiritului revoluționar, în

perfecționarea activității organizațiilor de partid
Criteriul de apretiere a eficienței muncii politice 

-rezultatele in producție
Așa cum se prezintă astăzi, ca un 

nou și puternic centru industrial, 
Vasluiul — s-a subliniat în confe
rința organizației municipale <le 
partid — este unul dintre cele mai 
elocvente exemple ale aplicării con
secvente a politicii înțelepte a 
partidului nostru de repartizare ra
țională, armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
politică inițiată la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, care a inau
gurat cea mai fertilă perioadă 
din istoria României, cu îndrep
tățită mîndrie denumită „Epoca 
Ceaușescu". Iată de ce, întruniți în 
conferința municipală de dare de 
seamă și alegeri, delegații celor 
peste 12 000 de comuniști și-au ex
primat, drept fierbinte recunoștință 
și ca o certă garanție a înfăptuirii 
mărețelor obiective, cuprinse in 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lca, deplina și 
entuziasta adeziune la hotărîrea 
C.C. al P.C.R. ca, la apropiatul 
forum al comuniștilor români, to
varășul Nicolae Ceaușcscu să fie 
reales în suprema funcție de secre
tar general al partidului. întreaga 
desfășurare a conferinței a fost 
străbătută, ca un fir roșu, de afir
marea acestei opțiuni și de matura 
responsabilitate șl exigență in ana
liza activității organizației munici
pale de partid, pentru îndeplinirea 
obiectivelor economico-sociale, în 
reliefarea celor mai eficiente me
tode de lucru, a ceea ce trebuie 
făcut în perioada următoare.

Chiar dacă darea de seamă pre
zentată, trecînd în revistă realiză
rile dobîndite în toate domeniile, 
nu a excelat prin critică și autocri
tică, vorbitorii, sesizînd acest lucru, 
au completat-o, au formulat obser
vații, critici și propuneri, asigurînd 
in acest fel conferinței spiritul mi
litant, combativ și revoluționar de 
care avea nevoie. „Este meritoriu 
faptul că, de la restanța in anii 
trecuți in îndeplinirea producției- 
marfă industriale — sublinia 
Mihai Cărare (întreprinderea „Me
canica") — s-a ajuns in prezent la 
depășirea acestui, indicator , CU19 
milioane lei. Este o dovadă că ac
tivitatea de partid s-a desfășurat 
la cote calitativ superioare. Dar re
zultatele obținute nu sint încă pe 
măsura dotării, a forței de care 
dispune municipiul. Criteriul dt 
apreciere a eficienței activității po
litice și organizatorice îl constituie 
rezultatele in producție. Trebuie să 
ne stea cu atit mai mult in vedere 
acest lucru cu cit, in viitorul cinci
nal, avem sarcini și mai mari de 
îndeplinit".

în acest fel, cel 15 delegați care 
au luat cuvîntul, apreciind efortu
rile de continuă îmbunătățire a ac
tivității, rezultatele obținute, s-au 
oprit totuși la cîteva aspecte esen
țiale pe care comitetul municipal de 
partid nu le-a avut totdeauna în 
prim-planul atenției ori nu a pro
bat suficientă consecvență în ur
mărirea lor. „Dacă unitatea in care 
lucrez — spunea Nicolae Pascu 
(întreprinderea de materiale izola
toare) — iși depășește constant pla
nul de producție, faptul se dato
rează modului in care comitetul de 
partid se preocupă, prin metode 
adecvate, de creșterea productivi
tății muncii. Numai in ultimii patru 
ani, la noi, acest indicator s-a du
blat. Cum s-a ajuns la acest re
zultat? Printr-o complexă si judi
cioasă îmbinare a muncii politico- 
educative cu cea organizatorică,

prin promovarea progresului teh
nic, introducerea automatizării și 
micii mecanizări a proceselor teh
nologice, pregătirea profesională și 
policalificarea oamenilor, utilizarea 
la maximum a timpului de lucru, 
a mașinilor și utilajelor și, firește, 
prin ordine și disciplină. Cred că 
experiența înaintată a unor colec
tive in acest domeniu ar fi trebuit 
extinsă și generalizată în toate în
treprinderile deficitare la acest 
capitol".

„Și noi, ca și alte colective — re
marca autocritic Florie» Năforniță 
(întreprinderea „Textila") — bene
ficiem de o excepțională dotare 
tehnică. Spunem că am făcut mari 
pași înainte, comparindu-ne cu re
zultatele anterioare. Dar limitin- 
du-ne la atit, aceasta ar aduce a 
autdmulțumire. Este necesar să ne 
comparăm cu ceea ce trebuie să 
realizăm acum, la nivelul planului 
și al noilor cerințe, să ne intensi
ficăm eforturile, fiindcă numai în
treprinderea noastră va avea, in 
viitorul cincinal, o producție totală 
de 1 miliard de lei. Să căutăm cau
zele nerealizărilor nu numai in 
afară, în aprovizionare, ci mai cu 
seamă in munca concretă de orga
nizare, in felul in care organizația 
de partid iși exercită rolul de con
ducător în întreprindere, de in
tensă mobilizare a tuturor resurse
lor umane. Astfel, vom acționa 
mai decis în viitor".

Referindu-se la activitatea poli- 
tico-educativă, comuniștii Dori» 
Clocoiu, Elena Alexandrescn, Ve
ronica Miron și Nehi Ropotă au 
menționat că, analizîndu-se lucid

activitatea în spiritul Consfătuirii 
de la Mangalia din august 1983, 
trebuie să se recunoască deschis că 
nu s-a acționat stăruitor pentru in
tensificarea în toate organizațiile a 
activității de partid, că uneori pro
blematica unor acțiuni formative 
este generală, n-au sporit în mă
sura cuvenită spiritul combativ, 
n-au fost utilizate metodele de lu
cru cele mai eficiente. Asigurarea 
condițiilor de sănătate și creștere a 
copiilor, pregătirea lor pentru mun
că și viață . în acest municipiu cu 
cel mai înalt indice de natalitate 
din țară au constituit obiectivul in
tervențiilor tovarășilor Felicia Go
logan. Aneta Sirbu și Ion Bâlănescu. 
„Cind peste o treime din populația 
municipiului invață — spunea a- 
cesta din urmă — responsabilitățile 
noastre cresc considerabil in edu
carea patriotică și revoluționară, a 
tineretului, in pregătirea lui profe
sională".

în ansamblu, desfășurarea confe
rinței, hotărîrea adoptată au reafir
mat încă o dată capacitatea politi
că și organizatorică a comuniștilor 
vasluieni de mobilizare a tuturor 
oamenilor muncii din unități e- 
conomico-sociale ale municipiului 
în îndeplinirea marilor și comple
xelor sarcini ce le revin, pentru a 
contribui, alături de întregul popor, 
la înfăptuirea luminoaselor obiecti
ve înscrise în Programul partidului 
de ridicare a scumpei noastre patrii 
pe noi trepte ale progresului și 
civilizației socialiste.

Petru NECWLA
corespondentul „Scînteil*

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție
Marți a avut loc Plenara Consiliu

lui Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, care a 
dezbătut și aprobat Raportul privind 
sarcinile ce revin unităților agricole 
cooperatiste și uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole de producție 
în lumina proiectului de Directiva 
ale Congresului al XIII-!ea al P.C.R.

Participanții și-au exprimat totala 
adeziune față de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al Xin-lea al partidului, în 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român, ga
ranție sigură a continuării cu succes 
a măreței opere de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a patrie! spre comunism.

A fost adoptată o rezoluție privind 
participarea țărănimii, a tuturor oa
menilor muncii de la sate, la înfăp
tuirea exemplară a planului pe anul 
1984 și pe întregul cincinal, a măre
țelor obiective prevăzute pentru cin
cinalul 1986—1990 și în perspectivă 
pînă in anul 2000.

într-o atmosferă dc puternic entu
ziasm, cei prezenți Ia plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, în care se spune :

Avind la bază prețioasele dumnea
voastră indicații, mult stimate tova
rășe secretar general, dale cu ocazia 
recentei sărbătoriri a „Zilei recoltei", 
participanții la plenară au stabilit 
măsurile care să asigure obținerea 
unor producții record pe suprafețele 
de culturi intensive, realizarea și 
depășirea tuturor sarcinilor ce revin 
sectorului cooperatist al agriculturii 
In anul 1985, pentru dezvoltarea po 
mai departe a agriculturii pe calea 
sporirii necontenite a tuturor recol
telor, pentru satisfacerea intr-o mă
sură tot mai tnare a nevoilor econo
miei naționale cu produse agricole, 
pentru traiul îmbelșugat al celor ce 
muncesc.

Vă asigurăm, mult iubite sl stimate 
tovarășe secretar general, că. urmind 
înaltul dumneavoastră exemplu de 
inuncă neobosită și dăruire revolu
ționară. vom face totul pentru înfăp
tuirea neabătută a Directivelor Con
gresului al XIII-lca al Partidului 
Comunist Român, a politicii interne 
și externe a partidului, u obiective
lor noii revoluții agrare, pentru dez
voltarea agriculturii și înflorirea 
continuă spre noi culmi de progres 
și civilizație a scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

zilei
Festivitatea de deschidere 

a „Zilelor culturii sovietice**
Marți au început „Zilele culturii 

sovietice", manifestare organizată 
în țara noastră cu prilejul celei de-a 
67-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Timp de aproape două săptămîni 
vor avea loc în Capitală și în alte 
orașe acțiuni culturale, la reușita 
cărora iși vor da concursul valoroase 
formații artistice, intre care orches
tra de cameră a Filarmonicii de stat 
din Moscova, grupul „Stelele bale
tului sovietic", ansamblul de cîntece 
și dansuri „Piatnițki", cvartetul li
tuanian. Programul manifestărilor 
mai include intilniri cu oameni de 
cultură și artă din țara vecină și 
prietenă, o expoziție de pictură con
temporană sovietică, decade ale căr
ții șl discului, „Zilele filmului sovie
tic".

Festivitatea de deschidere a „Zi
lelor culturii sovietice" a avut loc 
marți seara, la Opera Română din 
București.

Au luat parte Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Șuzana 
Gâdea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Asociației de 
prietenie româno-sovietică, oameni 

! de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au participat, de asemenea, 
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei, precum și 
delegația culturala sovietică aflată 
cu acest prilej în țara noastră.

în alocuțiunile rostite de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, șl 
P. 1. Sabanov, adjunct al ministrului 
culturii al U.R.S.S., s-a subliniat că 
„Zilelele culturii sovietice" repre
zintă o nouă expresie a relațiilor de 
colaborare dintre România șl 
U.R.S.S., contribuind la mai buna 
cunoaștere a valorilor spirituale ale 
popoarelor noastre, sub semnul 
prieteniei, știmei și prețuirii reci
proce care caracterizează ansamblul 
raporturilor existente între cele două 
țări- )

In continuare, orchestra de cameră 
a Filarmonicii de stat din Moscova, 
condusă de Victor Tretiakov, artist 
al poporului al R.S.F.S. Ruse, și 
grupul „Stelele baletului sovietic" au 
prezentat un spectacol muzical-core- 
grafic.

(Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Mecanizarea

In ultima vreme eu 
fost create în Uniunea 
Sovietică numeroase 
instalații si dispoziti
ve tehnologice de 
mare randament pen
tru mecanizarea si au
tomatizarea opera
țiunilor specifice pro
ducției electronice, 
cum ar fi bobinarea 
izolarea, impregnarea, 
uscarea etc. A fost 
realizat. astfel. un 
complex automatizat 
pentru producerea de 
statoare destinate 
motoarelor electrice 
generale care a Pre
luat cel puțin zece o- 
peratiuni diferite sl 
care dublează produc
tivitatea munții. De 
oe banda rulantă co
boară in fiecare mi
nut cîte un stator.

Motoarele electrice 
mied au un număr

U.R.S.S.:
și automatizarea producției 
electrotehnice
foarte mare d£ utili
zări, începînd cu apa
ratele cosmice si ter- 
minînd cu frigiderele, 
mașinile de spălat, 
mașinile electrice de 
bărbierit. Tara avind 
nevoie de milioane dc 
astfel de motoare a- 
nual. creșterea pro
ducției lor se numără 
printre sarcinile im
portante ale indus
triei. La rezolvarea ei 
contribuie agregatul 
VNVS-9 ce se produ
ce in prezent în serie 
si care automatizează 
bobina iul si înfășură
rile în stator. Agre
gatul produce câte un 
stator la fiecare inter
val dc 12—14 se
cunde.

Folosind ultimele 
realizări ale electro
nicii si ciberneticii, 
specialiștii din indus
tria electrotehnică a

Uniunii Sovietice au 
creat sisteme automa
tizate de diriiare a 
proceselor tehnologi
ce. Un astfel de sis
tem. instalat la uzi
nele de locomotive e- 
lectrice din Dnepro
petrovsk dirijează 
secția de prelucrări 
mecanice, realizînd o 
creștere de 3,5 ori a 
productivității muncii.

O atenție aparte se 
acordă folosirii tehno
logiei plasmei si lase- 
rilor. Un exemplu în 
acest sens îl consti
tuie instalațiile de 
sudură cu plasmă a 
otelurilor slab aliate 
in mediu de bioxid de 
carbon, produse în 
serie si care funcțio
nează cu o viteză de 
1,5—2 ori mai mare 
decît instalațiile ..cla
sice" cu electrozi fu- 
zdbili.

R. P. POLONĂ:
Cuprul, importantă bogăție națională

Zăcămintele de mi
nereu de cupru exis
tente in subsolul tării 
Plasează Polonia prin
tre principalele țări 
din lume producătoa
re si exportatoare de 
acest metal neferos. 
Anual se extrag peste 
20 de milioane de tone 
de minereu, iar pro
ducția de cupru elec
trolitic depășește 
300 000 de tone. Ca

urmare a utilizării 
complexe a minereu
lui de cupru, din a- 
cesta se extrag, tot
odată, sute de tone 
de argint si mii de 
tone de plumb.

Zăcămintele de mi
nereu de cupru de la 
Legnica si Glogow au 
rezerve evaluate Ia 
circa 2,7 miliarde tone. 
Ele se găsesc la adîn- 
cimi intre 400 șl 1 600

metri si au un conți
nut bogat de metal. 
Alte zăcăminte au fost 
prospectate si puse în 
valoare, după anul 
1968, la Lubin. Polko- 
wice, Rudna. Konrad, 
Sierszowice.

Producția de cupru 
electrolitic a crescut 
anul trecut, ajungînd 
la 347 000 tone datori
tă perfecționării me
todelor de extracție.

R. S. CEHOSLOVACĂ:

Consemnate și neconsemnate In procesele verbale

Motive de mîndrie
„Două mari motive 

de a persevera in a ne 
autodepăși avem acum 
noi, cercetătorii de la 
Instituțul de cercetări, 
inginerie tehnologică 
și proiectare pentru 
minereuri neferoase 
din Baia Mare" — sus
ținea in conferința de 
partid comunistul Du
mitru Poduț. șef al 
laboratorului pentru 
tehnologii neconven
ționale. Si le-a argu
mentat, așa cum se o- 
blșnuiește in astfel. de 
împrejurări, pe rind. 
Primul: acela că țara 
a încredințat specia
liștilor de aici spre so
luționare tehnologică 
o prioritate economică 
de mare importantă — 
valorificarea zăcămin
telor sărace de meta
le neferoase. Al doi
lea : acelorași specia
liști le-a fost oferită 
posibilitatea de a do
vedi că pot fi primii 
nu numai in țară in
tr-un domeniu de atit 
de larg interes științi
fic și economic. „Iată 
de ce, ca secretar ad
junct al comitetului 
de partid pe institut 
— a continuat vorbi

torul — socotesc ca o 
latură deosebit de 
importantă a muncii 
politico-educative a 
organizației noastre de 
pdrtid preocur>hrea 
stăruitoare de a culti
va, și in continuare, 
în riadul specialiștilor 
din institut, sentiment 
tul că pot fi primii în 
ceea ce fac. Că a fi 
astăzi revoluționar în
seamnă a-ți propune 
și un asemenea obiec
tiv".

Si ca aprecierile lui 
să nu rămină simple 
vorbe, comunistul Po- 
duț a dus argumenta
ția pină la capăt. A 
arătat că un colectiv 
de cercetători, în frun
te cu Andrei Crișan, 
aparținind acestui la
borator al institutului, 
a elaborat o tehnolo
gie originală. O tehno
logie pe seama căreia 
s-a proiectat, construit 
și pus în funcțiune la 
Baia Mare, în perioada 
la care se referă darea 
de seamă, prima fa
brică de bioxid de 
mangan electrolitic din 
Europa, ții care si-a 
propus — și reușește

— să valorifice mine- 
reurile indigene foarte 
sărace. Aceasta în
seamnă scutirea eco
nomiei noastre, națio
nale de cheltuieli de 
milioane de dolari la 
capitolul „import". 
Dar cercetările și pro
iectările in acest do
meniu nu s-au oprit 
aici. In curind, pe a- 
ceeașl platformă in
dustrială băimăreană, 
vor începe lucrările la 
o nouă investiție. Cea 
pentru instalația de 
producere a sărurilor 
de mangan.

„Să cultivăm năzu
ința autodepășirii, să 
stimulăm sentimentul 
că putem face mai 
mult, mai bine și mai 
repede" — iată preluat 
și înfăptuit îndemnul 
secretarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca 
fiecare specialist să 
fie și un bun revolu
ționar. Pentru ca a- 
ceastă simbioză să aibă 
statut de obișnuință. 
De conștiință.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"

vremea Informații sportive

Premiile Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor

Marți o avut loc la Casa centrală 
a pionierilor sl șoimilor patriei din 
București festivitatea de acordare a 
premiilor Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor pe anul 1983. 
pentru cele mai bune lucrări de 
creație literară, muzicală, plastică si 
cinematografică destinate șoimilor 
patriei, pionierilor si școlarilor.

Juriile, formate din specialiști, edi- 
tori si creatori, reprezentanți aî'Con- 
șUiv.],uis£!ulțmfii și Educației Socialis
te si ăi uniunilor de creație,’ copii 
sl cadre didactice, au acordat urmă
toarele premii :

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
LITERARE

Proză : Un scrînciob verde — Ml- 
haela Monoranu ; Copilul invizibil — 
Iuliu Rațiu ; Schite mincinoase — 
Karin Giindisch (1b. germană) ; Le
gende din tara moților — Maria lo- 
nită :

Poezie : Desene De sticlă — Grl- 
gore Hagiu ; Carte de citire — Teofil 
Bălai : Cînd plouă mă găsiți ușor — 
Kenez Ferenc (lb. maghiară) ; Albi- 
nita sau fetita cars zbura deasupra 
orașului — Silvia Chițimia ; Colina 
vîntului — Elena Dragoș :

Dramaturgie : -- Trenuletul mult 
visat — Ada\Teodorescu Fărtăiș ;

Literatură de informare științifică ! 
Ispirescu. împăratul basmelor — Gri- 
gore Băjenaru.

IN DOMENIUL CREAȚIEI 
MUZICALE

Muzică corală : Lumina mea de pa 
Dămînt -- muzica : Dan Bălan, ver
surile : Mircea Block ; Cint de pio
nier. Nici o muncă nu e grea. Micul 
atelier — muzica : Constantin Ro- 
mascanu. versurile : Constantin Sal
cia : Cîntece oe versuri populare ■— 
muzica : Alexandru Pașcanu : Pen
tru învățătoarea noastră — muzica : 
Lfvlu Comes, versurile : Nicușor 
Constantinescu : Țara mea — muzi
ca : Anton Dogaru, versurile : Ion 
Crînguleanu ;

Muzică ușoară 5 Toți copiii Româ
niei cîntă pacea — muzica : Temis- 
tocle Popa, versurile : Mircea Block ; 
Porumbei de soare ; muzica : Marius 
Țeicu. versurile : Angel Grigoriu. 
Romeo Iorgulescu ;

Muzică instrumentală pentru or
chestre de copii : Pinocchio — muzi
ca : Corneliu Cezar.

IN DOMENIUL CREAȚIEI 
PLASTICE

' Ilustrații de reviste destinate pio
nierilor și șoimilor patriei : Ion Mi- 
hăiescu — ilustrații pentru revista 
„Cutezătorii" ; Sandu Horea — ilus
trații pentru revistele „Șoimii pa
triei" și „Luminița" ; Nagy Ilona — 
ilustrații pentru revistele „Napsugar" 
si „A Haza Solymai".

Ilustrații de carte : Doina Botez — 
Alte întîmplări din grădina mea. de 
Ana Blandiana ; Liniștea Cri — de 
Lucia Olteanu ; Hadai Clara — Căr
ticica de cinci ani. de Constanta Bu- 
zea ; Vasile Olac — Ciubotelele oga
rului, de Călin Gruia. Mingea de 
«oare, de Mircea Pop. Scutita Roșie, 
de Frații Grimm.

LUCRĂRI DE ARTA PLASTICA
Pictură : Virgil Mancaș — Copilă

rie fericită ; Joc de copii iarna ;
Sculptură : Laurențiu Mihail — Fe

tita cu pasărea ; Micuța Mrng ; Ma
ternitate.

IN DOMENIUL CREAȚIEI 
CINEMATOGRAFICE

Filme de animație : Anotimpul fe
ricit — regia : Olimp Vărășteanu ; 
Baladă pentru mărgică albastră — 
regia : Luminița Cazacu ; Tara mea 
— regia : Tatiana Apahideanu ; Cei 
trei mușchetari (episoadele Lectora 
fi Cearta) — regia : Victor Anto
nescu ; Sorțuletul — regia : Lauren- 
țiu Sirbu ;

Filme artistice : Operațiunea Zu- 
zuc — regia : Gheorghe Naghi ; De 
dragul tău. Anca — regia : Cristiana 
Nicolae.

(Agerpres)

Noi tipuri
întreprinderea „Sko- 

da“ din PIzen produ
ce în prezent, pentru 
nevoile proprii si pen
tru export, locomotive 
electrice cu o putere 
de 1 000 kW pe osia 
în trei variante : cu 
patru osii, cu o pu
tere ajungînd pînă la 
4 000 kW. cu sase osii 
si o putere maximă

de locomotive
de 6 000 kW și cu opt 
osii si o putere ajun
gînd pînă la 8 000 kW. 
Viteza lor variază în
tre 100 si 200 km De 
oră. în raport de tipul 
respectiv.

• Tinînd seama de ne
cesitatea economisirii 
energiei, prolectantil 
au realizat o nouă

. CUBA:

electrice
generație de locomo
tive. în comparație cu 
modelele precedente, 
noile locomotive pot 
realiza consumuri de 
energie electrică cu 
pină la 30 la sută mal 
reduse decît în pre
zent, ceea ce înseam
nă o ’economie de 
circa 50 000 kWh pe an.

Nava oceanologică „Triton“ a pornit 
în larg

Prima navă .oceano
logică cubaneză' a pri
mit denumirea da 
„Triton**. A fost con
struită. la cererea 
Academiei de gtiinte 
naționale, de către 
șantierele navale din 
Havana. Avînd un de
plasament de 190 de

tone, nava este echi
pată pentru expediții 
mai Îndelungate. Siste
mele perfecționate de 
manevră. aparatele 
moderne de radionavi- 
gatie. radarul, pilotul 
automat si alte siste
me ce echipează „Tri
tonul" îi conferă un

înalt grad da sigu
ranță.

Nava are laboratoa
re pentru studierea 
faunei si florei mări
lor. compoziției chi
mice a apei, ca si pen
tru realizarea de mul
tiple alte lucrări de 
cercetare.

Un program de muncă și de viață
(Urmare din pag. I)

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 octombrie, ora 20 — 3 no
iembrie, ora 20. In (ară : Vreme în 
general frumoasă. In cea mai mare 
parte a țării. Cerul va fi variabil, cu 
lnnorărl mal accentuate In sud-est, 
unde, izolat, vor cădea burnițe șl ploi 
slabe. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele intensificări în estul 
țării, predominînd din sectorul nord- 
estie. Temperaturile minime vor scă
dea Ușor și vor fi cuprinse între minus 
2 șl plus 8 grade, iar maximele Intre 
8 și 18 grade, mal ridicate în vest. 
Local se va produce brumă. Diminea
ța șl seara, pe alocuri, ceață. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil burniței. Vin; 
tul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
5 și 8 grade, iar cele maxime între 14 
și 17 grade. Dimineața, ceață slabă.

FOTBAL. Pe stadionul Dinamo 
din Capitală se va disputa astăzi, 
31 octombrie, meciul dintre echipele 
Dinamo și S.C. Bacău, contînd pen
tru etapa a 11-a a campionatului 
diviziei A la fotbal. Partida va în
cepe la ora 15.

RUGBI. Federația franceză da 
rugbi a stabilit echipa ce va întîini 
la 10 noiembrie, la București, for
mația României în cadrul Compio- 
natului european — „Cupa F.I.R.A.".

Iată componența „15-lui" francez : 
Serge Blanco, Bernard Lavigne, Di
dier Codomiou, Philippe Sella, Pa
trick Esteve. Jean-Patrick Les- 
carboura, Jerome Gallion, Jacques 
Gratton, Jean-Charles Orso, Laurent

Rodriguez, Francis Haget, Jean 
Condon, Pierre Hospital, Philippe 
Dintrans (căpitanul echipei), Jean- 
Pierre Garuet.

Rezervele selecționatei franceze 
sint Herrero. Detrez, Erbani, Ber- 
bizier, Pardo și Laporte.

ȘAH. Cea de-a 19-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah 
dintre Anntoli Karpov și Gari Kas
parov, întreruptă la mutarea a 44-a, 
nu a mai fost continuată, cei doi 
competitori căzînd de acord asupra 
remizei. Scorul continuă să fie 4—0 
în favoarea lui Karpov.

Partida a 20-a va avea loc 
miercuri.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
} CERCETĂRI IN DOMENIUL 
J PREVENIRII CUTREMURELOR.
’ Cercetările oamenilor de știință japonezi
i relevă că observarea densității radonului
/ în apele freatice ar putea contribui la
1 anticiparea, și deci prevenirea, cutre-
1 mufelor de pămînt — relatează agenția
' Kyodo. Datele obținute prin observarea
ț permanentă, în perioada ianuarie 1983—
, martie 1984, a unui număr de 17 puțuri
’ forate In zona capitalei nipone relevă că,
t puțin timp înainte de un cutremur, den
ii sitatea radonului crește, uneori, cu 20 la
/ sută, revenind la normal după seism. Acest
ț fenomen a fost prezent chiar în cazul seis-
l melor al căror epicentru a fost localizat la
i mare distanță de Tokio sau în profunzi-
> mea scoarței terestre. De menționat însă
) că seismele respective au fost simțite și
1 la Tokio, măsurînd peste 3 grade pe scara
’ japoneză.

i_____________ „______________________ _______

MĂSURAREA INSTANTANEE A 
TENSIUNII ARTERIALE. Colaboratori! 
dispensarului cardiologie și ai secției de 
cibernetică a Institutului de mecanică din 
Ijevsk (U.R.S.S.) au conceput un aparat 
pentru măsurarea Instantanee a tensiunii 
arteriale în cazurile de hipertonie incipien
tă. Pentru măsurarea valorilor tensiunii, 
pacientul introduce un deget în aparat, iar 
o celulă fotoelectrică înregistrează dilată
rile vaselor sanguine, în vreme ce un dis
pozitiv măsoară pulsul. Datele obținute 
permit specialiștilor să stabilească cîi sint 
de elastice vasele, care este starea muș
chiului cardiac și alte informații necesare 
stabilirii precise și rapide a diagnosticului.

CIMPUL MAGNETIC AL PÂ- 
MINTULUI IȘI SCHIMBĂ POLA
RITATEA. Periodic, în decurs de milioane 
de ani, cîmpul magnetic al Pămîntulul îșl

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Duminică, 4 noiembrie, tragere Loto 2

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează dumini
că. 4 noiembrie 1984, prima tra
gere LOTO 2 din această lună, 
prilej de noi cîștlguri în auto
turisme „Dacia 1300“ și impor
tante sume de bani. Biletul de 
participare, în valoare de nu
mai 10 lei, poate fi completat 
cu una variantă achitată sută la 
sută sau cu patru variante, a- 
chitate in cotă de 25 la sută.

Indiferent de cota jucată, fle
care bilet are drept de cîștiguri 
la toate cele trei extrageri a cite 
patru numere, care însumează 
12 numere din 75.

Toate agențiile Loto-Prono
sport șl vînzătoril volanți stau 
la dispoziția celor care doresc 
să-și procure bilete cu nume
rele alese, pînă sîmbătă 3 no
iembrie 1984, cînd este ultima 
zi de participare.

formarea omului nou 
in spiritul principiilor 
umanismului socia
list, ăl eticii și echi
tății — lată esența 
indestructibilă a an
gajării noastre co
muniste, scriitoricești, 
temeiul răspunderii 
ce ne revine in cali
tatea noastră de scrii
tori, de oameni da 
cultură și artă. In 
marile realizări ale 
poporului, în viața 
tumultuoasă a con
structorilor socialis
mului, scriitorii șl 
artiștii acestei mărețe 
epoci pe care cu min- 
drie o numim „Epoca 
Ceaușescu" găsesc a- 
cele minunate izvoare 
ale creației către care 
ne îndeamnă secreta
rul general ai parti
dului. Mărețul pro
gram de muncă și de 
luptă propus de pro
iectul de Directive 
are darul să ne întă
rească și nouă, scrii
torilor ți literaților, 
convingerea că sensul 
înalt al scrisului nu 
poate fi altul decît 
slujirea neprecupe
țită a partidului, pa
triei, poporului. Spi
ritul viguros al de
mocrației muncito
rești, instaurat în so
cietatea noastră după

cel de-al IX-lea Con
gres, trebuie, de ace
ea, să se reflecte pe 
măsură și în demo
crația vieții noastre 
culturale. In deplin 
acord cu principiul 
deschiderii, al nece
sarei receptivități es
tetice la noile valori, 
trebuie să ne aple
căm cu o și mal înal
tă grijă asupra tu
turor talentelor, asu
pra celor ce vin. Con- 
centrîndu-ne și mai 
mult . atenția asupra 
Îndeplinirii justifica
telor comenzi socia
le, avem datoria — 
așa cum ne cere 
secretarul general al 
partidului — de a ne 
spori eforturile pen
tru ca toți acei pen
tru care scriem, mi
lioanele de cititori, să 
simtă că literatura pe 
care o practicăm, 
fiece creație a noas
tră este a lor, îi este 
lor destinată. Marele 
număr de opere de 
creație realizate in 
anii de după cel de-al 
IX-lea Congres ade
verește constatarea 
că, în această privin
ță, renașterea și în
florirea ■ liricii, pro
zei, dramaturgiei în 
România au valoarea 
unei noi epoci în li
teratură.

Aproapa de viață.

de energiile care o 
pun în mișcare, o în- 
rîuresc, aproape de 
clasa conducătoare în 
societatea noastră, de 
clasa muncitoare — 
lată sarcina de că- 
pătîi, comanda epocii 
care se impune, ca 
emanație a spiritului 
revoluționar ce carac
terizează proiectul de 
Directive. Noua noas
tră artă poetică ne 
cere să ne însușim 
această comandă a 
epocii ca pe un im
perativ al conștiinței 
noastre.

Să scriem deci cu 
un suflet și mai mare, 
cu mai multă dragos
te, cu mai multă pa
siune și abnegație 
revoluționară despre 
REALITATE șl ADE
VĂR, pentru ca po
porul să se recunoas
că în creațiile noas
tre. Pentru ca po
porul muncitor, mi
lioanele de cititori să 
re recunoască în ope
rele noastre, să gă
sească în ele un me
saj înalt, umanist, un 
bogat conținut de 
Idei, Așa cum ne-o 
cere, cu îndreptățire, 
nouă, tuturor scrii
torilor acestei țări, 
conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului.

schimbă polaritatea. Oamenii de știință 
consideră că acest fenomen se explică prin 
particularitățile orbitei planetei noastre. A- 
ceastă ipoteză și-a găsit o confirmare prin 
studiile efectuate la Institutul geofizic na
țional din Hyderabad. Specialiștii acestui 
centru indian de cercetări științifice au de
pistat semne ale schimbării polarității în 
probe geologice aparținind diferitelor ere 
prin care a trecut planeta noastră — la in
terval de 285, 114, 61, 47 și 34 milioane ani. 
Semnele cele mai clare par a arăta că in
tervalul cel mai frecvent de schimbare a 
polarității este de 285 milioane de ani. A- 
cest ciclu corespunde perioadei în care sis
temul solar efectuează o rotație în Galaxie. 
Celelalte perioade corespund altor ritmuri 
astronomice.

CABLU DE COMUNICAȚII 
TRANSATLANTICE. Cel de-al optulea 
cablu de telecomunicații ce va traversa

Atlanticul va ff realizat din fibre optice, 
au decis cele 28 de organizații poștale care 
11 vor exploata. în legătură cu aceasta, se 
precizează că cele șapte cabluri existenta 
în prezent — de tip coaxial — permit efec
tuarea simultană a 11 200 de convorbiri 
telefonice, ceea ce reprezintă circa 50 la 
trată din totalul comunicațiilor telefonice 
realizabile simultan între cele două 
țărmuri ale Atlanticului. Cablul optic va 
permite, încă de la început, aproape 8 000 
de convorbiri simultane, capacitatea sa 
puțind fi mărită in viitor. Un alt avantaj 
constă în posibilitatea utilizării unu! număr 
mai mic de amplificatoare, întrucît cablul 
coaxial necesită o asemenea instalație la 
fiecare 5 lan, iar cel optic — la 30 lan.

„OCHI ELECTRONIC". O echipă 
de cercetători al Societății ..Inter Infor- 
matique" din Nisa a pus la punct un ochi 
electronic „inteligent", cu întrebuințări 
multiple. Ih hematologie, el permite de

terminarea simultană a formulei sanguine 
si a cantității de Ieucocite. Același ochi e- 
lectronic poate fi utilizat în analiza bac- 
teriană a anei. Specialiștii menționează că 
acest ..ochi" este capabil să stabilească o 
„fisă de identitate" a obiectului analizai 
si să o memorizeze.

ORAȘE SUB CUPOLA ÎN ZO
NELE ARCTICE. Afhitecțil canadieni au 
elaborat un proiect original pentru amelio
rarea condițiilor de muncă și de trai în zo
nele arctice, zone cu o vară scurtă șl ierni 
cu temperaturi de minus 40 grade C. Pro
iectul conceput pentru o așezare minieră 
din provincia Alberta, nordul Canadei, pre
vede amenajarea unei cupole din folii de 
teflon. Cupola, avînd în centru o înălțime 
de 100 metri, ar urma să acopere o supra
față de 14 hectare. ^Construcția" va rezista 
și furtunilor, iar foliile de teflon vor per
mite trecerea aproape a întregului spectru

al razelor solare, ceea ce este deosebit da / 
important pentru cei ce vor beneficia da I 
acest proiect. i

NOU SOI DE OREZ. Cercetăto-
ril de la Institutul pentru culturi alimen- i
tare din Vietnam au creat un nou soi da ’
orez, care, dună ce a fost introdus in cui- l
tură anul trecut, s-a dovedit foarte adec- <’
vat condițiilor de sol si climă din tară, e- ‘
videntiind o rezistentă deosebită la boli. i
Pe suprafețele cultivate cu noul soi au ’
fost obținute recolte de 4.5 tone la hec- A
tar. iar Pe unele loturi s-au înregistrat i
chiar recolte de 9 tone la hectar. După *
cum relevă agenția V.N.A.. cercetătorii in- i
stitutului menționat au avut o contribuție J
însemnată la îmbunătățirea soiurilor dife- *
ritelor culturi alimentare din Vietnam, ei 
reușind, in cursul celor 16 ani de cînd își 
desfășoară activitatea, să realizeze nume
roase soiuri cu productivitate ridicată pen
tru diferite zone ale tării.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Manifestări consacrate 
României

”î
j 
I
!

NOI ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE \

*

ț 
\

\

\ 
\

\ 
\

\

\
\
(

*

)

*

ț
*

ț
*
*
*

*
I 
J

l

I

„Săptămânii mondiale a dezarma- J 
rii". Sini prezentate aspecte ale l 
luptei popoarelor din întreaga lume / 
pentru pace și progres social, im- * 
potriva cursei înarmărilor. ț

în numeroase țări ale lumii
V

ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR
STATELE UNITE: Oamenii de știință avertizează 
asupra pericolelor militarizării spațiului cosmic

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
„Opriți războiul în Cosmos", „Nu, 
transferării cursei înarmărilor în 
Cosmos 1“ — sub aceste lozinci, un 
mare grup de oameni cunoscuți de 
știință din Statele Unite au început 
o acțiune, în cursul căreia vor or
ganiza. în-13 mari orașe din S.U.A.. 
conferințe pentru a explica popu
lației pericolul pe care-1 comportă 
planurile de creare a noului sistem 
de rachete antirachetă cu elemente 
avînd baze în Cosmos.

In cursul unei conferințe de pre
să organizate la Washington a fost 
difuzată o declarație care critică 
proiectul de creare a sistemului de 
rachete antirachetă, ceea ce impli-

că transferarea cursei periculoase 
a înarmărilor 
cosmic.

nucleare in spațiul

★

obștească ..UniuneaOrganizația 
juriștilor pentru controlul înarmării 
nucleare" a organizat o demonstra
ție de protest împotriva încercări
lor Administrației americane de a 
transforma portul New York intr-o 
bază nucleară a forțelor maritime 
americane. Participanții — cunos- 
cuți activiști pe tărîm politic și 
obștesc, precum și oameni de știin
ță — au condamnat cu fermitate 
planurile vizînd crearea în zona 
portului a unui grup de șoc al for
țelor militare maritime ale S.U.A.

R. S. CEHOSLOVACA 
în vederea preîntîmpinării unei conflagrații

Pentru acțiuni unite

HAVANA 30 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a XXXIX-a 
ședințe a sesiunii Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc (C.A.E.R.), 
care se desfășoară la Havana, luni 
după-amiază a luat cuvîntul condu
cătorul delegației Republicii Socia
liste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al guvernului.

In intervenția sa, primul ministru 
al guvernului român s-a referit la 
modul în care se transpun în viață 
hotărîrile adoptate la Consfătui
rea economică la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R. din 
luna iunie a.c.. la desfășurarea 
acțiunilor de colaborare pe ter
men lung, îndreptate spre asigura
rea necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. de energie, combustibili și 
materii prime și folosirea economi
coasă a acestor resurse, precum și 
la stadiul coordonării planurilor eco
nomice ale țărilor .membre ale 
C.A.E.R. pe 1986—1990 și propunerile 
pentru activitatea viitoare.

Reliefind concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, privind rolul pe care îl are dez
voltarea colaborării în cadrul 
C.A.E.R. la întărirea puterii econo
mice a fiecărei țări membre, condu
cătorul delegației române a expus 
poziția țării noastre față de proble
mele abordate.

Au fost relevate preocupările sta
tornice ale României socialiste pen
tru dezvoltarea colaborării, în spi
ritul înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, în vederea asigurării, în etapa 
actuală și în perspectivă, a necesa
rului rațional al țărilor membre ale 
C.A.E.R. de energie, combustibili și 
materii prime.

Conducătorul delegației române a 
subliniat, totodată, necesitatea inten
sificării măsurilor pentru dezvoltarea 
specializării și cooperării în produc
ție, a colaborării tehnico-științifice, a 
lărgirii schimburilor de mărfuri și 
servicii între țările membre ale 
C.A.E.R.

Un rol important revine, în acest 
sens, urgentării acțiunilor de coordo
nare a planurilor pe perioada 1986— 
1990, astfel încît acestea să se fina
lizeze într-un timp cît mai scurt.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
conducătorii celorlalte delegații.

Lucrările sesiunii continuă.
PRAGA 30 (Agerpres). — La 

Praga a avut loc un miting antirăz
boinic al oamenilor muncii din ca
pitala R. S. Cehoslovace, transmite 
agenția C.T.K. Participants și-au

exprimat sprijinul pentru lupta 
forțelor păcii din lumea întreagă, 
pentru .eforturile O.N.U. în direc
ția preintîmpinării unui război.

INDIA: „Folosirea
crimă împotriva umanității1 

interviu al premierului Indira Gandhi 
(Agerpres). — Pri-
al Indiei, Indira

Un
BERLIN 30 

mul ministru 
Gandhi, a chemat la înghețarea
producției, dezvoltării și desfășură
rii de arme nucleare în vederea re
ducerii riscurilor izbucnirii unei 
conflagrații nucleare — informează

armelor nucleare

Indiaagenția Press Trust of 
(P.T.I.).

Folosirea armelor nucleare ar 
trebui declarată crimă împotriva 
umanității, a 
Gandhi într-un 
televiziunii naționale și cotidianu
lui „Neues Deutschland" din R.D.G.

subliniat Indira 
interviu acordat

NAȚIUNILE UNITE : Apel al tinerei generații 
în favoarea păcii și dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— O delegație de copii a prezen
tat Națiunilor Unite un apel în fa
voarea păcii și dezarmării, semnat 
simbolic de 13 000 de tineri din 
toate regiunile lumii.

„Dorim să arătăm adulților in
teresul și preocuparea ce le pur-

tăm acestor probleme — a decla
rat unul dintre membrii delegației. 
Toți copiii sînt preocupați sincer de 
problemele 
dorim ca, 
arătăm că 
cupa re".

păcii și dezarmării și 
prin apelul nostru, să 
resimțim această preo-

GRECIA : O originală formă de condamnare a războiului
ATENA 30 (Agerpres). — Un tri

bunal „deschis" organizat, simbo
lic, la Atena de mișcările elene de 
luptă pentru pace și uniunile sin
dicale „a condamnat războiul la 
moarte" și a cerut desființarea ba
zelor militare ale S.U.A. din Gre
cia — informează agenția U.P.I.

Instanța, ale cărei ședințe s-au 
desfășurat în apropierea bazei mi-

litare americane de la Hellenikon 
cu audierea a peste 200 de „mar
tori", a fost prezidată de judecăto
rul Stavros Kanellopoulos, veteran 
de război, și a inclus lideri sindi
cali și oficialități municipale ate
niene. „Judecata a avut Ioc, acum, 
deoarece după un război nuclear 
nu vor mai fi supraviețuitori", 
precizat membrii tribunalului.

au

„Săptămîna de solidaritate cu poporul namibian"
Ședința solemnă de la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 30. — Trimi
sul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
Consiliul O.N.U. pentru Namibia s-a 
întrunit la sediul din New York al 
Națiunilor Unite în cadrul unei șe
dințe solemne consacrate marcării 
Săptămînii de solidaritate cu po
porul namibian si organizația mișcă
rii sale de eliberare națională — 
S.W.A.P.O.

In cursul ședinței, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a declarat că problema Na
mibiei rămîne una din preocupările 
prioritare ale comunității interna
ționale. o responsabilitate specială a 
Organizației Națiunilor Unite. în 
ciuda unor progrese înregistrate în 
ultimii șase ani de negocieri — a 
arătat el — nu a fost încă posibil 
să se ajungă la aplicarea planului 
Națiunilor Unite privind indepen
dența Namibiei. Secretarul general 
al Națiunilor Unite a evidențiat, în 
acest sens, că rezoluția 435 a Consi
liului de Securitate trebuie să rămînă 
singura bază valabilă pentru rezol
varea problemei namibiene. Rolul 
principal al O.N.U. in aplicarea a- 
cestei rezoluții nu trebuie în nici un 
fel diminuat, a spus el.

Javier Perez de Cuellar a subliniat 
necesitatea ca toate statele membre, 
în special țările africane, care se vor 
întruni luna viitoare la Addis Abeba 
în cadrul reuniunii la nivel înalt a 
O.U.A.. să sprijine mai activ efortu
rile Națiunilor Unite în vederea în
cetării ocupării ilegale a Namibiei 
de către regimul de la Pretoria și 
pentru accesul cît mai grabnic la 
independentă al poporului namibian.

Președintele actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.. Paul 
Lusaka (Zambia), și-a exprimat 
speranța că. prin dezbaterile din 
acest an de la O.N.U.. prin efortu
rile conjugate ale comunității inter
naționale în ansamblul ei și prin 
lupta poporului namibian. sub con
ducerea S.W.A.P.O., va fi posibil ca 
Namibia să-și vadă materializat 
dreptul său imprescriptibil la inde
pendență și libertate.

Reprezentanții statelor membre 
care au luat cuvîntul în cadrul șe
dinței au condamnat ocuparea ilega
lă a Namibiei de către R.S.A.. cerînd 
întreprinderea de noi măsuri mai 
energice, sub egida O.N.U., care să 
asigure găsirea unei soluții urgente 
în problema Namibiei.

i AUSTRALIA : Demonstrație de protest
împotriva prezenței navelor nucleare străine

( CANBERRA 30 (Agerpres). — La
■ Canberra. în fata clădirii parlamen- 

țului australian, a avut loc. marți, 
o demonstrație de protest împotri
va cursei înarmărilor nucleare. Po
trivit agenției Associated Press, 
participanții au prezentat guvernu
lui

*

*

*

o petiție semnată de 220 000 de

persoane prin care se cere interzi
cerea intrării în porturile austra
liene a navelor militare străine cu 
arme nucleare la bord. De aseme
nea. semnatarii documentului se 
pronunță pentru închiderea bazelor 
militare americane amplasate pe 
teritoriul țării.

ETIOPIA : Expoziție cu prilejul „Săptămînii 
mondiale a dezarmării"

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
Sub deviză „Nu — cursei înarmă
rilor", la Addis Abeba s-a deschis 
o expoziție de afișe politice și fo- 
tografii, prilejuită de marcarea

Necesitatea restructurării relațiilor 
economice internaționale

- relevată in cadrul Congresului economiștilor din America Latină și bazinul 
Caraibilor

CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid Hurtado, a inau
gurat, în capitala tării, lucrările 
celui de-al doilea Congres al econo
miștilor din America Latină și ba
zinul Caraibilor — informează agen
ția Prensa Latina. în alocuțiunea sa, 
șeful statului mexican a lansat un 
apel la restructurarea relațiilor eco
nomice internaționale, subliniind ne
cesitatea depunerii de eforturi spo
rite în direcția corectării inechități
lor și asimptriilor existente în acest 
domeniu. în defavoarea țărilor in 
curs de dezvoltare.

Procesul de redresare a economii
lor latino-americane și caraibiene va 
fi tot mai dificil în absenta unui

climat favorabil cooperării interna
ționale echitabile — a relevat el — 
referindu-se între altele Ta dificul
tățile create țărilor în curs de dez
voltare de practicile financiare sau 
comerciale la care recurg unele sta
te occidentale industrializate.

Președintele mexican a eviden
țiat. în context, necesitatea adoptă
rii. la nivelul economiei mondiale, a 
unor măsuri care să contribuie la 
reducerea substanțială a poverii da
toriei externe, la accesul sporit pe 
piețele internaționale al produselor 
exportate de țările din regiune — ca 
și de celelalte state în curs de dez
voltare. in general — precum și la 
reluarea fluxului financiar spre țări
le „lumii a treia.

Cu prilejul celei de-a 90-a 
aniversări a Zilei Armatei 

Republicii Socialiste Romania
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a Zilei Armatei Republicii So
cialiste România, în diferite țări au 
avut loc manifestări consacrate aces
tui eveniment.

La Londra, Ottawa, Vicna, Maputo 
și Beirut au fost organizate expo
ziții de carte cuprinzînd volume cu 
tematică social-politică, istorică și 
militară. La loc de frunte s-au situat 
operele din gîndirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate.

Cu același prilej au avut loc gale 
de filme și expoziții de fotografii 
privind pregătirea de luptă și poli
tică a militarilor, contribuția lor la 
dezvoltarea economică și socială a 
țării.

în expunerile ținute au fost evi
dențiate inițiativele de pace ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, politica 
de destindere și cooperare interna
țională promovată de țara noastră și 
succesele obținute de România în 
anii construirii socialismului.

Au participat cadre din conducerea 
armatelor țărilor respective, alte ofi
cialități, precum și atașați aero și 
navali ai României. (Agerpres)

Evocare a marii răscoale 
populare conduse de Horea, 

Cloșca și Crișan
MOSCOVA 30. — Trimisul Ager

pres, M. Chebeleu, transmite : Sub 
auspiciile Asociației de prietenie so- 
vieto-română (A.P.S.R.), la Institutul 
pedagogic din Moscova a avut loc o 
adunare consacrată împlinirii a 200 
de ani de la marca răscoală popu
lară condusă de Horea, Cloșca și 
Crișan. Au luat parte cadre didacti
ce, cercetători, studenți, reprezentanți 
ai conducerii centrale a A.P.S.R.

In cuvintările rostite cu acest pri
lej au fost evocate condițiile istorice 
in care a avut loc răscoala, rolul și 
.semnificația acesteia în lupta pentru 
realizarea idealurilor de dreptate so
cială, a năzuințelor spre ' unitate na
țională ale românilor. Au fost relevate, 
in același timp, ecoul internațional 
al evenimentelor din 17S4 și aprecie
rile de care s-a bucurat răscoala con
dusă de Horea, Cloșca și Crișan in 
rîndurile opiniei publice progresiste 
europene.

Idealurile sociale și naționale pen
tru care masele populate s-au ridi
cat la luptă și s-au jertfit in urmă 
cu două secole — au subliniat vorbi
torii — s-au împlinit in anii con
strucției socialiste in România.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Cu ocazia împlinirii a 200 de ani de 
la marea răscoală populară condusă 
de Horea, Cloșca și Crișan, postul de 
radio „WETA-FM" din Washington a 
transmis opera lui Nicolae Bretan 
„Horea", în interpretarea Operei ro
mâne din București.

In prezentarea făcută, comentato
rul postului de radio s-a referit la 
evenimentele de acum 200'de ani, evi
dențiind lupta purtată de poporul 
român de-a lungul veacurilor pentru 
apărarea ființei naționale.

Criticul muzical și decanul Conser
vatorului ,.Peabody" din Baltimore, 
Eric Lowarence, a relevat semnifica
ția acestui moment important din is
toria poporului român.

MOSCOVA 30 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite :

Tovarășul Nicu Ceausescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
sosit, marți, la Moscova. în frun
tea unei delegații de tineret, la in
vitația Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) din U.R.S.S.

în aceeași zi a avut Ioc o întîl
nire cu V. M. Mișin. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.L. Cu această o«a- 
zie au fost subliniate bunele rela
ții de prietenie si colaborare dintre 
tineretul român si tineretul sovietic, 
dintre U.T.C. si U.T.C.L.. care se 
dezvoltă pe baza convorbirilor si în
țelegerilor dintre tovarășul Nicolae

Ceausescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Konstantin Cernen- 
ko. secretar general aj C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Cu acest prilej a fost realizat un 
schimb de informații si de expe
riență ne linia muncii de educare 
comunistă, revoluționară a tineretu
lui. evidentiindu-se dorința ’ celor 
două organizații de dezvoltare, și in 
viitor, a relațiilor bilaterale. Au fost 
abordate, de asemenea, probleme ale 
mișcării internaționale de tineret si 
studentesti.

A fost prezent Traian Dudas, 
ambasadorul tării noastre în Uniu
nea Sovietică.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI C.C. AL P.M.U.P.
Ciwintarea tovarășului Wojciech Jaruzelski

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la încheierea lucrărilor ce
lei de-a 17-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P.. consacrată problemelor în
tăririi statului, dezvoltării democrației 
socialiste, consolidării legalității, a 
ordinii publice și disciplinei. Woj
ciech . Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a subliniat că ade
vărata forță a partidului se hotă
răște în primul rînd printr-o progra
mare înțeleaptă, prin capacitatea de 
a soluționa problemele de importan
tă vitală ale clasei muncitoare și în
tregului popor, prjn rolul călăuzitor 
al organelor, organizațiilor si mem
brilor partidului- în activitatea con
cretă. Sarcina noastră fundamentală 
— a spus el — o constituie adînci- 
rea încrederii în partid, a legăturilor 
sale cu clasa muncitoare, cu poporul. 
Deși am obținut progrese mari, in
contestabile, în acest domeniu sînt 
încă multe de făcut.

Subliniind că unitatea ideologică, 
coeziunea si disciplina reprezintă 
factori fundamentali și absolut nece
sari ai forței partidului, vorbitorul a 
accentuat : ..Sarcinile care stau în 
fata partidului impun o mobilizare 
totală. Vom lupta hotărît pentru ac
tivitate normală. împotriva risipei, 
abuzurilor și corupției".

„Statul socialist polonez. Polonia 
populară îndeplinesc pentru prima

dată în istoria noastră condițiile 
obiective de clasă ale dezvoltării in
terne și întăririi securității externe 
ale poporului. Trebuie să menționăm 
că linia spre dezvoltare și adincire a 
democrației socialiste nu a constituit 
niciodată si nicăieri o sarcină sim
plă. Noi nu am reușit pînă în pre
zent — și trebuie să recunoaștem în 
mod autocritic acest lucru — să ela
borăm pe un plan suficient de larg 
mecanismele fundamentale care să 
asigure sentimentul de ordine si dis
ciplină. care să faciliteze rezolvarea 
în mod normal a contradicțiilor si a 
problemelor ce apar în cursul evolu
ției sociale".

în cei 40 de ani de construcție so
cialistă — a arătat W. Jaruzelski — am 
căpătat o mare experiență. Am 
ajuns la convingerea extrem de im
portantă că cea mai bună si trainică 
metodă de consolidare a statului so
cialist o constituie perfectionarea 
funcționării sale. Avem nevoie de 
mai multă democrație si de mai 
multă disciplină. De democrație în 
cadrul normelor constitutionale si al 
legii, de disciplină în realizarea cu 
consecventă a hotărîrilor adoptate, o 
disciplină conștientă, care să decurgă 
din sentimentul drepturilor noastre, 
din participarea activă, din răspun
derea colectivă pentru hotărîrile 
adoptate.

ORIENTUL MIJLOCIU
* Noi schimburi de focuri între milițiile rivale libaneze
• Declarațiile ministrului afacerilor externe al Marii Britanii

Elemente noi in evoluția conflictului din Salvador
„Un pas de certă rezonanță poli

tică pe calea realizării păcii in Sal
vador" — astfel este apreciat de 
comentatorii de presă primul dialog 
direct dintre forțele insurgente sal- 
vadoriene și autoritățile guverna
mentale.

Precedată de o serie de contacte 
neoficiale organizate cu medierea 
clerului catolic, intilnirea din locali
tatea La Palma, situată la 70 km 
nord de capitala salvadoriană. a reu
nit. la aceeași masă, după cum s-a 
anunțat, pe reprezentanții Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) — Frontul De
mocratic Revoluționar (F.D.R.) și 
președintele țării, Josă Napoleon 
Duarte, în vederea examinării posi
bilităților de realizare a unei înțele
geri ■ in direcția soluționării politice 
a situației interne.

In cursul Jntîlnirii, reprezentanții 
forțelor populare, democratice au 
prezentat. în acest scop, principiile 
pe care consideră că ar trebui să se 
bazeze o reconciliere. Astfel, ei 
cer, între altele, plecarea consilieri
lor militari străini din Salvador, eli
berarea tuturor deținuților politici, 
încetarea imediată a operațiunilor 
m’ilitare împotriva populației civile, 
abandonarea recrutării forțate în ar
mată, respectarea dreptului de în
trunire și a libertății presei. în ce 
privește aspectele economice, insur
genții. pronuntîndu-se pentru asigu
rarea independentei, susțin dublarea 
Impozitului pe capitalurile marilor 
firme naționale si străine, ca si acor
darea unor facilități bancare și fis
cale pentru micile întreprinderi.

La rindul său, președintele Salva
dorian a propus. între altele, acorda
rea unei amnistii generale, imediate 
luptătorilor din mișcarea de rezis
tență „dacă depun armele" și se in
tegrează în structurile regimului 
existent. De asemenea, autoritățile 
au promis garanții pentru libera cir
culație a luptătorilor din F.M.L.N. — 
F.D.R. și participarea lor la viața pu
blică, precum și facilități în favoarea 
exilaților care doresc să se întoarcă 
în Salvador.

Desigur, această primă întîlnire 
„față în fată" a avut, inevitabil, mai

mult un caracter exploratoriu, ca 
punct de pornire în căutarea unul 
numitor comun in stare să ducă la 
înțelegere. Dealtfel, tocmai în acest 
scop s-a hotărît crearea unei comisii 
mixte, formate din cite patru repre
zentanți ai puterii executive și for
țelor- insurgente în vederea „discutării 
tuturor acelor aspecte care ar putea 
conduce la realizarea păcii", stabilin- 
du-se, totodată, ca o a doua întîlnire 
a reprezentanților F.M.L.N. — F.D.R. 
și ai puterii executive să aibă loc 
în cea de-a doua jumătate a lunii 
noiembrie a.c.

Semnificația întîlnirii din La Pal
ma a fost recunoscută de ambele 
părți prezente la masa tratativelor. 
Astfel, un comunicat al Comite
tului Executiv Național al F.D.R. 
si Comandamentului general al 
F.M.L.N.. dat publicității la San Josd 
(Costa Rica) apreciază reuniunea drept 
„un prim pas cu rezultate pozitive", 
ea oermitind ..institutionalizarea si a- 
sigurarea continuității dialogului, 
precum si analizarea cauzelor con
flictului". în același sens, președin
tele F.D.R., Guillermo Ungo, după 
participarea sa la intilnirea amintită, 
a precizat că aceasta „marchează o 
nouă etapă în evoluția situației din 
țară, oferind majorității poporului 
Salvadorian posibilități mai mari in 
eforturile de normalizare a stării de 
lucruri". Ungo a relevat că in cursul 
convorbirilor s-a realizat un consens 
asupra unor puncte esențiale de na
tură să permită dezvoltarea rezulta
telor inițiale si continuarea dialogului.

„Intilnirea din La Palma a consti
tuit un fapt pozitiv pe calea spre 
înfăptuirea păcii pentru toți salvado- 
rienii" — a apreciat, la rîndul său. 
președintele Duarte.

Firește, nu poate fi exclusă nici 
Ipoteza, susținută de o serie de ob
servatori politici, potrivit cărora ini
țierea convorbirilor din La Palma 
ar putea avea un caracter tactic si 
propagandistic, de natură să atragă 
aprecieri favorabile ne plan interna
țional față de regimul Salvadorian ; 
nu se poate face, astfel, abstracție de 
faptul că. în ultimul timp, anumite 
cercuri politice din S.U.A.. inclusiv 
membri ai Congresului, au formulat

critici la adresa implicării militare 
a administrației americane in Salva
dor; în același timp, opinia publică 
mondială, care o vreme părea să 
ignore evenimentele din America 
Centrală. își îndreaptă acum aten
ția spre aceste evenimente, fiind, de 
pildă, evident interesul cercurilor 
largi vest-europene pentru o soluție 
pașnică. In condițiile unor critici tot 
mai insistente privind încercările de 
a întreține conflictul din Salvador, 
poziția autorităților guvernamentale 
față de inițierea dialogului, pe care 
l-au refuzat, practic, timp îndelun
gat. ar putea să constituie doar un 
act spectaculos, un ..gest de bună
voință". în scopul ..calmării" aces
tor critici, demonstrării unor bune 
intenții.

Deocamdată, realizarea întîlnirii 
nu a produs vreo schimbare pe te
renul confruntărilor armate : in ulti
mele zile s-a înregistrat reluarea 
luptelor într-o serie de zone, tele
gramele de presă relatînd despre 
noi ciocniri și lupte — ba chiar de 
mare amploare și ascuțime. Desigur, 
la întîlnire nu s-a convenit înceta
rea focului si deci nuf era de aș
teptat să se pună imediat ’capăt lup
telor. după cum nu poate fi respin
să nici presupunerea că prin inten
sificarea acțiunilor militare se ur
mărește obținerea unor poziții mai 
puternice în cadrul viitoarelor ne
gocieri.

Este evident că nu se puteau aș
tepta revirimente peste noapte si că 
între pozițiile forțelor insurgente, 
populare, care se pronunță pentru 
dezvoltare democratică si eliberare 
socială. împotriva imixtiunilor im
perialiste si pozițiile autorităților 
guvernamentale există o mare dis
tanță, profunde contradicții, nu ușor 
de depășit. Ținînd seama de 
complexitatea situației, rezultate
le palpabile vor mai întîrzia. proba
bil. destul timp, tratativele prevă- 
zîndu-se anevoioase. însă ele sînt 
preferabile unor prelungite. inter
minabile vărsări de singe — fără 
perspectiva nici unei soluții. Tocmai 
de aceea, comentatorii politici expri
mă părerea că. în această fază in
cipientă. important este ca să se dea 
dovadă de maximă reținere pentru

a nu se compromite continuarea dia
logului, și prin aceasta șansele de 
normalizare a situației din țară.

Faptele arătă. în mod cert, că ini
țierea unui dialog direct — desigur, 
purtat cu sinceritate. în scopul 
găsirii unor soluții reciproc ac
ceptabile — răspunde unor cerințe 
imperioase decurgînd din însăși si
tuația ce s-a creat în această mică 
țară situată în istmul centro-ameri- 
can. înainte de toate, este vorba de 
un conflict care, în ultimii patru 
ani — de cînd a cunoscut o puternică 
intensificare — s-a soldat cu 40 000— 
50 000 de morti, cu pagube materiale 
de zeci de milioane de dolari și cu 
o stare de ruină economică ce înăs
prește nemăsurat condițiile de viață 
ale poporului salvadorian.

Realizarea întîlnirii din La Palma 
dobîndește o și mai mare semnifica
ție în contextul politic actual din 
zonă, cînd se intensifică eforturile 
în vederea adoptării unui „Acord de 
pace și cooperare in America Cen
trală". Proiectul acestui document, 
aflat în fază de definitivare spre a 
întruni consensul statelor din zonă, 
încununează aproape doi ani de efor
turi depuse1 de țările membre ale 
„Grupului de la Contadora" (Colum
bia, Mexic, Venezuela și Panama) în 
vederea reglementării negociate a 
problemelor conflictuale din întreaga 
regiune centro-americană. Se cuvine 
relevat că în cadrul actualelor dez
bateri din Adunarea Generală a 
O.N.U. asupra situației din Ameri
ca Centrală, a fost exprimat un larg 
sprijin pentru propunerile ..Grupu
lui de la Co-ntadora". în vederea de
finitivării documentului amintit.

Atit realizarea întîlnirii din La 
Palma, cît și perspectiva adoptării 
acordului de pace propus de „Grupul 
de la Contadora" prilejuiesc pe plan 
internațional afirmarea unui larg cu
rent in favoarea soluționării politice, 
prin tratative, a stărilor conflictuale 
din regiunea respectivă și din întrea
ga lume. în consens cu cerințele asi
gurării unor condiții de liniște si si
guranță. în care toate popoarele 
să-și poată înfăptui năzuințele de 
propășire economică si socială.

Vasile OROS

Precizări în problema 
cipriotă

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
O nouă rundă a convorbirilor in
directe în problema Ciprului, purtate 
între secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și reprezen
tanții celor două comunități ciprio
te. greacă și turcă, va începe la 26 
noiembrie la sediul newyorkez al 
Națiunilor Unite.

într-o declarație difuzată la O.N.U.. 
secretarul general al Națiunilor Uni
te precizează că cea de-a doua run
dă de. convorbiri, calificată ca „in
tensă și folositoare", s-a încheiat la 
26 octombrie a.c.. fiind abordate în 
mod sistematic toate aspectele ma
jore ale problemei Ciprului, atit in
dividual. cît și în ansamblul lor. în 
cadrul acestei runde, „pozițiile pâr
tilor au fost clarificate mai bine, to
tuși nu s-au înregistrat progrese 
substanțiale". De aceea s-a hotărît să 
aibă loc o nouă rundă, finală, a aces
tor convorbiri separate. înainte ca se
cretarul general al O.N.U. să pre
zinte raportul său Consiliului de 
Securitate cu privire la rezultatele 
misiunii sale de bune oficii, preci
zează declarația.

BEIRUT 30 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore s-au produs noi 
schimburi de focuri între milițiile 
rivale libaneze la Beirut si în zona 
Kharoub. situată la sud de capitala 
tării. Citind surse ale poliției libane
ze. agenția A.P. relatează că trei 
combatanți au fost uciși și 22 membri 
ai milițiilor sau persoane civile au 
fost rănite . în timpul ciocnirilor în
registrate la Beirut. înainte de a in
terveni o încetare a focului.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
menționează că avioane militare 
israeliene au efectuat marți noi zbo
ruri deasupra teritoriului Libanului.

Un comunicat al comandamentului 
armatei, dat publicității luni sea
ra și reluat de agenția Fran
ce Presse, anunță că, începînd de 
sîmbătă, armata libaneză va lua mă
suri pentru a împiedica navele care 
pătrund în apele teritoriale ale Li
banului să acosteze în alte puncte 
de pe coastă înafara porturilor 
Beirut. Jouniyeh și Tripoli. închide
rea așa-numitelor porturi ilegale —

utilizate în cadrul unui comerț ilicit 
— face parte din seria de măsuri 
adoptate în cursul reuniunii de luni 
a guvernului libanez.

TEL AVIV 30 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii. Geoffrey Howe, a cerut 
Israelului să întreprindă măsuri ime
diate în direcția soluționării situa
ției din Orientul Mijlociu. Agenția 
United Press International relevă. în 
acest sens.' că în declarații făcute 
în timpul vizitei întreprinse în 
Israel, ministrul britanic a cerut o- 
ficialitătilor israeliene să procedeze 
Ia retragerea din sudul Libanului, 
să înghețe crearea de implantări în 
teritoriile arabe ocupate Cisiordania 
si Gaza, să recunoască dreptul pa
lestinienilor la autodeterminare si s? 
accepte participarea Organizație 
pentru Eliberarea Palestinei la pro
cesul de pace din regiune.

Potrivit agenției France Presse. el 
a menționai că pacea în zonă tre
buie să fie. de asemenea. întemeia
tă ne respectarea dreptului Israe
lului de a trăi în securitate.

Grevă generală în Chile
SANTIAGO'DE CHILE 30 (Ager

pres). — Cea de-a 11-a „zi de pro
test national", marcată luni la San
tiago de Chile, precum si în alte 
orașe chiliene, din inițiativa forțe
lor de opoziție. în sprijinul reinstau- 
rării democrației în tară, a fost 
urmată marți de o grevă generală. 
Acțiunea a fost declanșată la che
marea Comandamentului Național 
al Muncitorilor, bucurindu-se de 
sprijinul Mișcării Democratice Popu

lare, din care face parte șl Partidul 
Comunist — al Blocului Socialist si 
Alianței Democratice. Mișcarea gre
vistă. prima de acest gen organizată 
în 11 ani de regim militar, a fost 
inițiată în sprijinul revendicărilor oa
menilor muncii chilieni privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă sl 
de viată, ea inscriindu-se. in același 
timp. în cadrul acțiunilor în favoarea 
revenirii în Chile la un regim civil 
si i o viată politică ■ parlamentară.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
1 DE STAT AL R. P. POLONE, 

Henryk Jablonski, l-a priinit pe 
Ion Teșu. care și-a prezentat scri- 

| sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar si plenipo- 

Itentiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Polonă.

EXPOZIȚIE DE PICTURA SO- 
I VIETICA IN R. P. CHINEZA. In 

capitala Chinei s-a deschis o expo- 
I zițic de pictură sovietică, prima de 

acest gen din 1965 — informează 
agenția China Nouă. In cadrul ce
remoniei inaugurale, reprezentanți 
chinezi și sovietici și-au exprimat 
încrederea că astfel de expoziții 
vor contribui la întărirea schimbu
rilor culturale bilaterale, a priete
niei dintre popoarele celor două 
țări. Muzeul de artă orientală din 
Moscova a găzduit, pînă săptămîna 
trecută, o expoziție de pictură mo
dernă chineză.

O NOUA RUNDA DE NEGO
CIERI NICARAGUANO-NORD-A- 
MERICANE. Ministerul Relațiilor 
Externe al Republicii Nicaragua a 
anunțat, într-un comunicat oficial, 
că în localitatea mexicană Man
zanillo s-a desfășurat o nouă run
dă de convorbiri nicaraguano— 
nord-americane consacrate norma
lizării depline a relațiilor dintre

cele două țări. „Continuarea aces
tor negocieri - se spune în comu
nicat - are drept obiectiv discuta
rea bazelor care să permită, în
tr-un climat de respect reciproc, 
normalizarea relațiilor dintre S.U.A. 
și Nicaragua".

IN R.S.A. CONTINUA DEMON
STRAȚIILE ANTIAPARTHEID. 
Poliția sud-africană a recurs, din 
nou, la gloanțe de cauciuc și gaze 
lacrimogene pentru a dispersa par- 
ticipanții Ia demonstrațiile împotri
va politicii de apartheid duse de re
gimul minoritar rasist de la Pre
toria. Potrivit agenției Associated 
Press, s-au produs ciocniri puter
nice la Grahamstown și Port Eli
zabeth. Intr-o declarație dată pu
blicității la Cairo, secretariatul per
manent al Organizației dc Solidari
tate a Popoarelor Afro-Asiatice 
(O.S.P.A.A.) cere să se pună capăt 
urgent represiunilor guvernului ra
sist de la Pretoria contra populației 
africane din R.S.A.

CONVORBIRI FRANCO—VEST- 
GERMANE. Cancelarul vest-ger- 
man, Helmut Kohl,- și președintele 
Franței. Francois Mitterrand, au 
afirmat în cadrul unei conferințe 
de presă, la încheierea convorbiri
lor oficiale de la Bad Kreuznach, 
că în cadrul acestei noi întîlniri 
franco—vest-germanp la nivel înalt 
au fost abordate diferite aspecte 
concrete ale relațiilor bilaterale, 
precum și probleme internaționale.

între acestea din urmă au fost | 
menționate relațiile Est-Vest. pro
iectul aderării Spaniei și Portuga- ■ 
liei la C.E.E. — care întimpină mul
te dificultăți — activitatea Pieței • 
comune in perspectiva viitoarei re
uniuni Ia nivel înalt a „celor zece" 
de la Dublin, raporturile interocci- I 
dentale.

APELURI PENTRU AJUTORA
REA VICTIMELOR SECETEI. 
Edouard Saouma, directorul gene- j 
ral al F.A.O. (Organizația Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și A- I 
gricultură), și Javier Perez de Cuel
lar, secretarul general al O.N.U., I 
au cerut să fie suplimentate con- j 
tribuțiile alimentare in favoarea ță
rilor africane afectate de secetă și » 
deșertificare. Apelurile au fost lan
sate cu prilejul deschiderii lucră- ■ 
rilor celei de-a XVIII-a sesiuni a 
„Comitetului pentru politicile și I 
programele de ajutor alimentar", | 
organ de conducere al Programului 
Alimentar Mondial (P.A.M.), dirijat i 
In comun de F.A.O. și O.N.U.

REUNIUNE AFRICANĂ LA NI- ,
VEL ÎNALT. La Bamako s-au în
cheiat lucrările. celei de-a X-a re- • 
uniuni la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Comunității Economice a 
Africii de Vest (C.E.A.O.), la care 
au participat șefii de stat din Mali, 
Senegal, Mauritania, Burkina, Ni- i 
ger, precum și un reprezentant al 
Coastei de Fildeș. Au fost adop- * 
tate, cu acest prilej, recomandări 
privind inițierea unor noi proiecte 
de cooperare în domeniul agricul- I
turii, folosirii resurselor de apă, in
dustriei și transporturilor între ță- 1 
rile membre ale acestei organizații 
regionale de Colaborare. Beninul 1 
— dispunînd anterior de statut de , 
observator — a fost primit în rîn- I 
dutile C.E.A.O., în calitate de mem- I 
bru cu drepturi depline.
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