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într-o atmosferă însuflețitoare, de puternic entuziasm, generată 

de hotărîrea fermă de a întimpina cu noi și importante succese
în muncă cel de-al XIII-lea Congres al partidului, ieri a continuat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
în unități industriale și de cercetare științifică din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a vizitat, vineri, 2 noiembrie, alte unități industriale și de 
cercetare științifică din Capitală.

Conducătorul partidului și statului 
a continuat examinarea, cu condu
cerea unor ministere economice, cen
trale industriale de profil, specialiști, 
a unor probleme legate de introdu
cerea mai rapidă a progresului teh
nic, ridicarea calității produselor, 
sporirea productivității muncii, re
ducerea consumurilor de materii pri
me și materiale, de combustibili și 
energie electrică, creșterea eficientei 
intregii activități, onorarea la timp 
a tuturor sarcinilor de export. Ca si 
in ziua precedentă, s-a examinat cu 
exigentă activitatea depusă pentru 
realizarea tuturor indicatorilor pla
nului anual și ai celui cincinal și 
s-au stabilit măsurile ce se impun 
pentru ca industria bucureșteană 
să-și îndeplinească in cele mai bune 
condiții sarcinile deosebite ce ii re
vin, să-și aducă, in continuare, o 
contribuție tot mai însemnată, pe 
măsura potențialului său material și 
uman, la progresul economic al tă
rii, strălucit prefigurat în proiectul 
de Directive ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, la creșterea avuției naționale 
și, pe această bază, la ridicarea ni
velului de trai al întregului popor.

Pretutindeni. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat cu cele 
mai calde sentimente de dragoste și 
refeurioștiiiță. Oăîtienii muncii din în
treprinderile vizitate și-au exprimat, 
și de această dată, prin emoționante 
manifestări, nețărmurita dragoste, 
stima și recunoștința față de secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, care conduce cu 
înțelepciune și cutezanță revoluțio
nară destinele națiunii pe calea 
bunăstării și păcii.

Asemenea întregului popor, repre
zentanții puternicului detașament 
muncitoresc al Capitalei și-au reafir
mat dorința fierbinte ca la apropia
tul forum al comuniștilor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, văzind în aceasta ga
ranția sigură a obținerii unor noi și 
mărețe izbmzi in înfăptuirea Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

Sub semnul unității de voință si 
acțiune a celor ce muncesc în între
prinderile industriale bucureștene de 
a face totul pentru a. cinsti cu re
zultate de seamă apropiatul Congres 
al partidului, s-a desfășurat și dia
logul purtat vineri de secretarul 
general al partidului cu colective de 
oameni ai .muncii din Capitală.

La vizită au participat tovarășii 
Nicolae Constantin. Gheorghe Pană, 
Ion Ursu, Silviu Curticeanu.

Primul obiectiv înscris in progra
mul vizitei l-a constituit ÎNTRE
PRINDEREA TEXTILĂ „DA
CIA".

Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat de ministrul in

dustriei ușoare, Ion Pâțan. de ca
drele de conducere ale centralei de 
resort și ale întreprinderii, de un 
mare număr de muncitoare.

Analiza a cuprins probleme prin
cipale privind creșterea și moderni
zarea producției textile. în concor
danță cu dezvoltarea generală a in
dustriei noastre ușoare, cu cerințele 
și exigențele beneficiarilor interni și 
externi. Directoarea unității, ing. Ana 
Cățoiu, a înfățișat munca și preocu
pările colectivului. Prin transpunerea 
in viață a indicațiilor date de secre
tarul general al partidului cu pri
lejul vizitei anterioare, muncitorii si 
specialiștii întreprinderii au înregis
trat succese importante. S-a arătat 
că textiliștii de la „Dacia", angajați 
plenar in întrecerea socialistă, au 
creat premise pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe anul în curs.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să viziteze citeva secții de 
fabricație, precum și expoziția între
prinderii, care înmănunchează o 
gamă largă de țesături, ce se remar
că prin diversitatea modelelor și cu
lorilor. calitate și bun gust. S-a re
comandat ca eforturile colectivului 
sa fie concentrate cu precădere in* 
direcția realizării obiectivelor prio
ritare care stau in fața industriei 
textile : folosirea cit mai eficientă a 
materiilor prime,' rediicei'ca dontinuă 
a consumurilor materiale, de com
bustibil și energie, diversificarea și 
ridicarea permanentă a calității țe
săturilor, îmbunătățirea finisajului, 
aplicarea unor tehnologii moderne și 
Înnoirea producției, valorificarea su
perioară a produselor la export.

La plecare, secretarul general al 
partidului a felicitat colectivul uni
tății și i-a cerut să acționeze, in 
continuare, in vederea realizării unor 
produse de o calitate tot mai inaltă, 
în condițiile creșterii eficienței eco
nomice a intregii activități.

De aici, coloana de mașini s-a în
dreptat spre ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ CHIMIC „GRI- 
VIȚA ROȘIE", una din puter
nicele citadele ale industriei Capi
talei, care produce utilaje tehnologi
ce complexe destinate diferitelor ra
muri ale economiei naționale, pre
cum și pentru export.

Detașamentul muncitoresc al „Gri- 
viței Roșii", cu vechi și bogate tra
diții revoluționare, a făcut secreta
rului general al partidului o primire 
entuziastă, manifestindu-și bucuria 
pentru acest nou dialog cu conducă
torul încercat al partidului și sta
tului, cu revoluționarul înflăcărat 
care și-a dedicat întreaga putere de 
muncă edificării moderne a patriei 
noastre socialiste.

In cadrul acestei noi vizite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a analizat, 
împreună cu ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Petre Preotea
sa. cu cadrele de conducere și spe
cialiștii uzinei, modul cum se în

Aprecieri pozitive ți îndemnuri la perseverență pentru ridicarea nivelului tehnic

făptuiesc sarcinile pe acest an și pe 
întregul cincinal, cum se acționea
ză pentru asimilarea in fabricație a 
unor utilaje de mare complexitate 
pentru industria chimică, petrolieră, 
pentru înfăptuirea programelor eco
nomice prioritare, pentru creșterea 
eficienței întregii activități. Munci
torii, tehnicienii, inginerii au realizat 
cu succes principalii indicatori eco
nomici pe 10 luni, o atenție deose
bită acordînd, așa cum a indicat 
secretarul general al partidului, 
realizării producției-marfă vîndute 
și încasate, celei destinate exportu
lui, creșterii productivității muncii.

înfățișînd aceste realizări, gazdele 
au relevat preocuparea constantă 
pentru promovarea largă a progre
sului tehnic. In nomenclatorul de fa
bricație din acest an produsele noi 
și modernizate reprezintă la „Grivița 
Roșie" o creștere de peste 21 la sută, 

derea „Timpuri noi"

față de 1983. Așa cum a indicat con
ducătorul partidului și statului, s-a 
trecut la asimilarea întregii game de 
prese de vulcahizat și reșapat, soli
citate de industria de prelucrare a 
cauciucului, precum și la organiza
rea, prin forțe proprii, a unei linii 
moderne, complet automatizate, de 
fabricație a utilajelor destinate plat
formelor petroliere maritime. Con
structorilor de mașini de aici li s-a 
încredințat misiunea de onoare de a 
produce utilaje tehnologice complexe 
necesare înfăptuirii programului e- 
nergetico-nuclear.

Conducerea întreprinderii a infor
mat că, în cinstea marelui forum al 
comuniștilor români, colectivul s-a 
angajat să încheie mai devreme pla
nul Ia export, livrînd partenerilor de 
peste hotare utilajele contractate, ce 
vor fi realizate la parametri calita
tivi superiori.

și calitativ al producției la intreprin-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să viziteze citeva dintre cele 
mai importante sectoare ale între
prinderii, prilej de examinare a pro
ceselor de fabricație, a tehnologiilor 
promovate, care asigură o inaltă pro
ductivitate și calitate.

Secretarul general al partidului a 
indicat , ministerului de resort să stu
dieze . posibilitatea extinderii noilor 
procedee tehnologice și în alte uni
tăți industriale din țară, a roboti
zării unor operații, ceea ce va per
mite o reducere a consumurilor de 
metal și, implicit, o creștere a efi
cienței, o ridicare a productivității 
muncii. De asemenea, s-a arătat că 
se impune reducerea, in continuare, 
a duratei de execuție a utilajelor 
destinate programelor prioritare și 
exportului.

(Continuare în pag. a Ill-a)

SUCEAVA : Producție 
fizică peste prevederi
Angajați cu toate forțele în în

trecerea socialistă pentru întimpi- 
narea Congresului al XIII-lea al 
partidului cu rezultate de seamă în 
activitatea productivă. oamenii 
muncii din unitățile economice ale 
județului Suceava acordă o aten
ție deosebită îmbunătățirii organi
zării producției si a muncii, pro
movării progresului tehnic, utili
zării eficiente a mașinilor, utila
jelor si instalațiilor. Ca urmare. în 
perioada care a trecut din acest 
an. a fost realizată o productie- 
marfă suplimentară în valoare de 
peste 100 milioane lei. Acest spor 
se regăsește in importante depășiri 
ale planului la multe sortimente de 
primă importantă pentru economia 
națională, intre care 13 000 tone pi
rită. 5 250 tone fier în minereu de 
mangan preparat. 350 tone metale 
neferoase in concentrate. 3 060 tone 
barită. 4 200 tone dolomită. 219 
tone utilaje pentru prelucrarea 
lemnului si altele. Fată de reali
zările din aceeași perioadă a anu
lui trecut, s-a obtinut o prodifc- 
ție-marfă mai mare cu aproape 1,2 
miliarde lei. (Sava Bejinariu, cores
pondentul „Scinteii").

VASLUI : Economii 
de materii prime, 

materiale și energie
Aplicînd stăruitor în practică un 

complex program de măsuri tehni- 
co-organizatorice la fiecare loc de 
muncă, printr-o mai judicioasă gos
podărire și utilizare a resurselor 
materiale. încadrarea strictă in nor
mele de consum și introducerea 
unor tehnologii de fabricație mo
derne, colectivele întreprinderilor 
industriale din județul Vas
lui au economisit, de la înce
putul anului si pînă în pre
zent. 1 845 tone metal. 1 150 tone 
combustibil convențional si 20.5 mi
lioane kWh energie electrică. Re
zultate deosebite în această acțiu
ne patriotică au obținut oamenii 
muncii de la întreprinderea ..Me
canica" și Combinatul de fire sin
tetice din Vaslui. întreprinderea de 
elemente pneumatice si aparate de

Memoria prezentului
Țara, poporul tră

iesc in aceste zile mo
mente de inaltă emo
ție. Cu fiecare .zi, în
cărcată de rodnicia 
faptelor de muncă, 
sintem tot mai aproa
pe de importantul fo
rum politic al comu
niștilor, Congresul al 
XIII-lea al partidului, 
ce se va înscrie in me
moria prezentului si in 
orizonturile viitorului 
ca un eveniment de 
amplă semnificație. 
Moment de sinteză si 
bilanț si, deopotrivă, 
de luminoasă anticipa
re a dimensiunilor vii
toare ale faptelor 
muncii, Congresul par
tidului se anunță, prin 
atmosfera care prece
dă deschiderea lucră
rilor sale, prin orien
tările si obiectivele 
cutezătoare prefigura
te de proiectul de Di
rective, ca o pagină, 
memorabilă in istoria 
clocotitorului prezent 
socialist al patriei.

Pentru a înțelege 
mai bine acest pre
zent, pentru a subli
nia idei de esență ale 
timpului nostru, și a- 
nume ideea continui
tății de ideal — care 
a caracterizat drumul 
eroic al noului timp 
al patriei — a uni
tății de acțiune — 
care se află la baza 
înfăptuirilor de pină 

acum și constituie 
premisa certitudinilor 
viitoare — este firesc 
să evocăm, fie si suc-, 
cirit, faptele trecutu
lui apropiat, biografia 
noului timp de isto
rie revoluționară, in 
care fiecare ne-am 
aflat și ne aflăm im
plicat destinul. In lu
mina imaginii limpezi 
a drumului de pînă 
azi, drum punctat de 
momente și evenimen
te memorabile, am
ploarea drumurilor 
viitoare se înfățișea
ză cu mai multă preg
nanță, așa cum numai 
cunoscind locul de 
unde izvorăște un 
mare fluviu ii poți în
țelege, în. toată măre
ția sa. desfășurarea 
impresionantă de la 
intilnirea cu marea. 
Amintindu-ne trecu
tul (mai mult sau mai 
puțin îndepărtat) a- 
vem mai multe șanse 
să înțelegem mai bine 
prezentul, să întreză
rim mai exact contu
rurile zilelor viitoare.

In cele patru decenii 
de cind România și-a 
asumat un nou destin, 
s-au petrecut eveni
mente epocale, fiecare 
însemnind un mo
ment decisiv in dru
mul țării spre mai 
bine și progres, spre 
afirmarea sa liberă și 
independentă. La mul
te dintre acestea am

măsură și întreprinderea de rul
menți. ambele din Birlad. Fabrica 
de utilaje pentru construcții Ne
grești. filaturile din Huși și Mur- 
geni. (Petru Necula, coresponden
tul ..Scinteii").

BACĂU : Noi sonde 
în funcțiune

Pe structurile petrolifere de la 
Contești., Cilioaia. Tescani si Pi
pirig au ’ fost forate si puse în 
funcțiune in aceste zile 15 noi 
sonde de mare si medie adîncime. 
în întrecerea pe care o desfășoară in 
întîmpinarea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, petroliștii 
din cadrul Trustului de forai-ex- 
tracție Moinești au săpat și au dat 
producției 135 de noi sonde. Prin 
folosirea unor noi tehnologii de 
forai si extracție, ca si prin a- 
plicarea unor operațiuni geologo- 
tehnice. producția zilnică de titei 
a sporit simțitor. Ca urmare, de 
la începutul anului, petroliștii din 
Moinești au înregistrat un plus de 
circa 30 000 tone de titei fată de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Pînă la finele anului, petroliștii 
din această zonă vor mai nune în 
funcțiune 20 de sonde aflate a- 
cum în diferite stadii de forai. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
..Scinteii").

BIHOR : Suplimentar — 
60 000 tone de cărbune

Cu cantitățile de cărbune extras 
din subteran și cariere în acesrte 
zile, minerii de la Voivozi au ridi
cat la peste 60 000 tone producția 
suplimentară de lignit net sortat 
livrat în acest an termocentralelor. 
Sugestiv este faptul că aceste spo
ruri au fost obținute în condițiile 
în care cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 8,9 la 
sută, iar cele materiale cu 15 la 
sută, cele mai bune rezultate obți- 
nindu-le sectorul minier Suplac, 
condus de Szabo Ludovic, și secto
rul cariere, coordonat de Nicolae 
Stoica. La sectorul Jurteana II a 
fost racordat circuitului productiv 
un nou abataj cu o capacitate de 
400 tone lignit pe post de lucru. 
(loan Laza, corespondentul „Scin
teii").

fost martori și tot
odată participanți. A- 
ceste evenimente s-au 
gravat puternic in con
științele noastre, s-au 
identificat cu opțiuni
le noastre esențiale. 
Au devenit repere dis
tinctive ale biografiei 
noastre. Individuale și 
colective.

Altădată, in alte 
vremuri, oamenii își 
puteau aminti de tre
cutul vieții lor și ast
fel : „pe vremea cind 
s-a întors bunicul de 
la o vinătoare, rănit 
de un mistreț" ; sau 
„pe vremea cind s-a 
săpat fintina din ca
pătul satului" ; ori 
„pe vremea cind a 
plecat la liceu primul 
copil din comună" etc. 
Da, pot fi și acestea 
repere posibile, senti
mentale, afective, pen
tru recunoașterea unui 
timp anume. Pentru 
biografia fiecăruia au 
rămas — și vor rămâ
ne și în viitor — ase
menea intimplări. mai 
mult sau mai puțin 
mărunte, mai mult sau 
mai puțin... intimplă- 
toare, drept repere 
pentru memorie, pen
tru colorarea, intr-un 
mod propriu, a vie
ților.

Nicolae DRAGOS
(Continuare 
în pag. a IV-a)

La întreprinderea textilă „Dacia* ia analizează probleme privind calitatea șl eficiența producției La întreprinderea de Utilaj chimic „Grivița roșie* se examinează posibilitățile de promovare șl mai largă a progresului tehnic
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ARĂTURILE ADÎNCI - ÎNCHEIATE 
ÎN CEL MAI SCURT TIMP!

Ca si oamenii muncii din cele
lalte sectoare, lucrătorii ogoarelor 
sînt angajați cu toate forțele pen
tru a întîmuina Congresul al 
XIII-lea al partidului cu rezulta
te cit mai bune, pentru a se pu
tea prezenta la marele forum al 
comuniștilor cu toate lucrările a- 
gricole încheiate. Concomitent cu 
terminarea grabnică a recoltării, 
transportului si depozitării roade
lor toamnei care se mai află încă 
pe cimp. in grădini, vii si livezi, 
eforturile oamenilor muncii din a- 
gricultură trebuie concentrate in 
aceste zile asupra executării în 
timp scurt si de cea mai bună ca
litate a arăturilor adinei de toam
nă — lucrare de mare însemnă
tate pentru obținerea de recolte 
superioare la toate culturile de pri
măvară.

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii si Industriei Ali
mentare rezultă că.' pînă în seara 
zilei de 1 noiembrie, au fost exe
cutate arături adînci de toamnă pe 
1 228 700 hectare, reprezentind 31 la 
sută din suprafața prevăzută. In 
unitățile agricole din iudetele Ar
geș si Bistrita-Năsăud. această lu
crare a fost efectuață pe 66 la 
sptă din suprafața stabilită, iar în 
iudetele Caras-Severin. Sălai. Co- 
vasna si în sectorul agricol Ilfov. 
— oe 54—61 la sută din suprafa
ța planificată. O analiză de an
samblu a modului în care se des
fășoară arăturile de toamnă pune 
însă în evidentă si unele neajun
suri. mai ales de ordin organiza
toric. care au drept consecință ne- 
realizarea într-un sir de unităti 
din anumite iudete a vitezelor zil
nice stabilite. Este cazul multor 
unităti agricole din iudetele Bu
zău. Ialomița. Iași. Giurgiu. Bihor, 
Teleorman si Satu Mare — iude

BACĂU
Oamenii harnici știu să lungească „ziua scurtă** de toamnă

In județul Bacău, recoltarea cul
turilor de toamnă a fost practic în
cheiată în majoritatea unităților a- 
gricole. producția de porumb, sfeclă 
de zahăr, legume, precum si fura
jele necesare pe timp de iarnă fiind 
puse la adăpost. Acum, principala 
urgentă o constituie executarea ară
turilor pentru însămintările de pri
măvară pe cele peste 63 000 hectare 
planificate. în vederea intensificării 
acestei lucrări, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat mă
suri pentru organizarea muncii în 
schimburi prelungite, iar acolo unde 
este posibil, chiar în două schimburi. 
Totodată, se asigură în cîmp. la 
locurile de muncă, carburanții ne
cesari. precum si asistenta tehnică de 
specialitate. în același timp, au fost 
mobilizate forte sporite la eliberarea 
de resturi vegetale a terenurilor, 
spre a se crea tractoarelor front larg 
de lucru.

Actionîndu-se cu fermitate pentru 
transpunerea în practică a acestor 
măsuri. în unitățile agricole coope
ratiste si de stat din consiliile agro
industriale Ștefan cel Mare. Moinești. 
Parincea. Helegiu si Podu Turcului 
au fost executate oină acum arături 
pe suprafețe ce depășesc 50 la sută 
din cele planificate. în cele sase fer
me ale I.A.S. Traian, bunăoară. 30 
de tractoare lucrează din zori si pînă 
noaptea tirziu. sub supravegherea

NEAMȚ

Mai repede, cu deosebită răspundere pentru calitatea lucrărilor
Pînă joi. 1 noiembrie. în unitățile 

agricole din județul Neamț a fost a- 
rată aproape o treime din suprafața 
prevăzută. Pentru ca lucrarea să se 
încheie pînă la 10 noiembrie, zilnic 
trebuie realizat un ritm de lucru de 
4 500 hectare. îl întrebăm pe tova
rășul Pavel Gherasim. inginer-șef al 
trustului județean S.M.A.. dacă a 
mai fost atins în județ în anii an
teriori acest ritm. „Anul trecut 
ne-am apropiat de 4 000 hectare ara
te într-o zi — ne-a răspuns interlo
cutorul. Dar în toamna asta trebuie 
să ne întrecem oe noi înșine nu nu
mai în ce privește ritmul, ci. mai 
ales, calitatea arăturilor. întrucît mai 
bine de un sfert din suprafața ce o 
avem de arat este destinată culturi
lor intensive".

Intr-adevăr, acum, cînd recoltarea 
este pe sfirsite. forte importante au 
fost concentrate la arături. Dacă 
pină deunăzi se lucra cu 650—700 

Arătura adîncă, făcută toamna cit mai devreme - iată unul din „secretele" recoltelor mari de porumb pe care le realizează an de an cooperatorii 
din Moșteni, județul Teleorman

te care înregistrează cele mai mari 
restante la executarea acestei lu
crări.

Cerința la ordinea zilei o con
stituie intensificarea la maximum 
a ritmului arăturilor adînci de 
toamnă în toate unitățile agrico
le si. mai cu seamă. în cele unde 
lucrările sînt întîrziate. în acest 
scod este nevoie ca activitatea me
canizatorilor să fie organizată în 
două schimburi — de zi si noap
te. S-a mai procedat asa si în alti 
ani si rezultatele au fost dintre 
cele mai bune. Totodată, este ab
solut necesar ca. pe măsură ce se 
încheie atît recoltarea culturilor de 
toamnă, cît si transportul si de
pozitarea producției, tractoareje 
care devin disponibile să fie con
centrate la executarea arăturilor. 
De asemenea, creșterea ritmului de 
lucru este condiționată. în multe 
unităti agricole, de eliberarea de 
coceni si alte resturi vegetale a te
renurilor. în vederea asigurării 
unui front larg de lucru mecani
zatorilor. Pentru strîngerea grab
nică a acestor resurse de furaie. 
consiliile populare au datoria să 
mobilizeze larg pe locuitorii sate
lor. astfel ca terenurile să rămînă 
curate, asa cum cer normele agro
tehnice.

Concomitent cu măsurile ce se 
întreprind acum în vederea inten
sificării arăturilor adînci de 
toamnă, specialiștii si cadrele de 
conducere din unităti au datoria să 
.asigure executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate. Aceasta pre
supune respectarea adîncimii pre
văzute. răsturnarea uniformă a 
brazdei si. ceea ce este mal im
portant. curățirea terenului de 
resturi vegetale. Totodată. întrucît 
în multe zone pămîntul este tare 
si utilajele sînt foarte solicitate.

permanentă a specialiștilor, execu- 
tînd arături adinei de bună calitate. 
..Se ară greu, pămîntul este uscat si 
bătătorit — ne spunea inginerul 
Corneiiu Brudiu, directorul unității 
— dar atunci cînd este nevoie folo
sim chiar cîte două tractoare la un 
plug, pentru că nu admitem nici un 
rabat la calitate. Am executat pînă 
acum arături pe circa 500 de hec
tare si sîntem hotărîti ca în cel mult 
8 zile să încheiem această lucrare 
pe întreaga suprafață planificată".

Cu toate măsurile întreprinse, se 
cuvine 6ă menționăm că. fată de 
posibilitățile existente. în unele uni
tăti ritmul de lucru continuă să se 
mențină nesatisfăcător. Cîteva cifre 
vin să confirme această stare de lu
cruri : în consiliile agroindustriale 
Răcăciuni.. Dealu Morii si Izvoru 
Berheciului. bunăoară, viteza zilnică 
realizată reprezintă doar 10—20 la 
sută din cea prevăzută. Am ur
mărit cum se desfășoară această im
portantă lucrare în cîteva unităti 
cooperatiste din consiliul agroindus
trial Răcăciuni. unde mai este de 
arat o suprafață de 4 228 de hectare, 
în cooperativele agricole din Cleja 
și Fărăoani. Parava. Tamasi si Ră
căciuni se ară zilnic, parcă simbolic, 
doar cîteva zeci de hectare de teren. 
„Nu avem carburanți" — motivează 
inginerul Simion Pavel, directorul 

tractoare, acum numărul acestora a 
trecut de 1 000. Ce s-a întreprins 
sore a se folosi pe deplin capaci
tatea de lucru a tractoarelor 7

„în afara măsurilor privind organi
zarea activității in două schimburi 
prelungite si înființarea taberelor de 
cimp — ne spune inginerul-sef al 
Trustului județean S.M.A. — în acest 
an ne-am îngrijit mai bine de asi
gurarea cu brăzdare. Am organizat 
la S.M.A. Ștefan cel Mare un ate
lier special unde se fac. pentru toate 
unitățile din iudet. brăzdare din foi 
de arcuri si alte materiale refolosi- 
bile si se recondiționează cele uzate. 
De asemenea, la fiecare secție de 
mecanizare am specializat cîte un 
muncitor în ascuțirea brăzdarelor. 
asigurînd astfel forma geometrică ce 
le oferă cel mai îndelungat timp de 
folosire". Consemnăm și o inițiativă 
valoroasă a bazei județene de apro
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STADIUL EFECTUĂRII ARATURILOR PENTRU INSAMINȚĂRILE DE PRI
MĂVARA. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, pe județe, 
suprafețele pe care s-au executat arături pînă in seara zilei de 1 no

iembrie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii)

este necesar ca stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii să asigu
re. la fata locului, asistenta teh
nică necesară. înlăturînd operativ 
orice defecțiuni care apar la trac
toare si la utilajele agricole.

Timpul este foarte înaintat ! 
Tocmai de aceea, organele județe
ne de partid si agricole, organi
zațiile de partid de la sate, con
siliile agroindustriale si conduce

S.M.A. Răcăciuni. Este o afirmație 
care nu concordă deloc cu realitatea, 
întrucît, verificînd situațiile opera
tive, se poate Ușor constata că sta
țiunea a primit zilnic însemnate can
tități de motorină. Trebuie spus des
chis că adevărata cauză a acestei si
tuații o constituie insuficienta preo
cupare de care dau dovadă anumit! 
factori de răspundere din acest con
siliu agroindustrial. Spunem aceasta 
pentru că, în vreme ce la Parincea. 
Moinești și în alte consilii agroindus
triale zeci și zeci de mecanizatori 
muncesc la arat și noaptea. în schim
buri prelungite, la Răcăciuni nu se 
lucrează corespunzător nici măcar 
ziua.

Cu totul de nedorit si criticabilă 
este situația de la cooperativa agri
colă din comuna Nicolae Bălcescu, 
unde în ziua de 29 octombrie, din 
cele 11 tractoare repartizate la arat, 
unele au ajuns pe cîmp abia Pe la 
ora prînzului. iar altele după-amiază. 
Rezultatul : cu 11 tractoare s-au arat 
în ziua respectivă doar... 5 hectare. 
Adevărată risipă de timp si de mij
loace mecanice, nu alta 1 Un calcul 
simplu arată că dacă se va lucra in 
continuare în acest ritm, cele aproape 
1 000 de hectare de teren planificate 
vor putea fi arate de-abia în primă
vară. Este adevărat. în această uni
tate. ca dealtfel si la Tamași. Fă

vizionare tehnico-materială a agri
culturii. Este vorba de organizarea 
unor trasee de „servire la domici
liu". cum ii place să le zică directo
rului bazei, inginerul Gheorghe Pre
da. prin care se asigură aproviziona
rea directă si imediată a taberelor 
de cîmp cu materiale si Piese de 
schimb de primă necesitate (oxigen, 
carbid, electrozi de sudură, pompe 
de injecție, curele trapezoidale etc.).

O piedică în calea atingerii ritmu
lui planificat la arături o constituie 
însă suprafețele încă mari ce nu au 
fost eliberate de resturile vegetale. 
Pentru înlăturarea acestui neajuns, 
comandamentul județean a luat mă
suri Pentru accelerarea stringerii si 
transportării resturilor vegetale (co
ceni. colete de sfeclă de zahăr si al
tele). antrenind in acest scop peste 
1 400 de atelaje din comunele din 
zona colinară a județului. 

rile unităților agricole au datoria 
de mare răspundere de a lua toa
te măsurile pentru folosirea la ca
pacitatea maximă a tractoarelor, 
de a mobiliza forțele necesare la 
eliberarea de resturi vegetale a te
renurilor. astfel ca arăturile de 
toamnă să fie încheiate cît mai re
pede ne toate suprafețele prevă
zute.

răoani. Parava. mai sînt de strîns 
coceni de pe mari suprafețe de te
ren. Dar. în același timp, in cadrul 
consiliului agroindustrial există a- 
proape 1 000 de hectară de pe care au 
fost stri/ise posturile vegetale-si care 
așteaptă' să intre tractoarele. Tova
rășul Constantin Tomozei. președin
tele consiliului agroindustrial, susține 
că în ultimele zile au fost luate mă
suri pențru mai buna aprovizionare 
cu carburanți a secțiilor de mecani
zare si fă s-a trecut la organizarea 
lucrului în schimburi prelungite, cu 
un număr sporit de tractoare concen
trate la această lucrare. Este absolut 
necesar ca aceste măsuri să fie apli
cate urgent si în totalitate.

Timpul este înaintat, iar în jude
țul Bacău mai sînt de arat mari su
prafețe de teren. Este de datoria or
ganelor agricole județene, a specia
liștilor să întreprindă măsuri opera
tive pentru intensificarea arăturilor, 
în acest sens, prioritate trebuie acor
dată strîngerii resturilor . vegetale de 
Pe cele 10 000 de hectare ocupate cu 
coceni, pentru a se asigura un front 
larg de lucru tractparelor. astfel ca 
pînă la 10 noiembrie să se în- heie 
arăturile adînci oe întreaga supra
față prevăzută.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scinteii”

Cu deosebire se cuvine subliniat 
faptul că pretutindeni in județ se 
acordă o atenție sporită calității ară
turilor pentru culturile intensive. De 
aceea, nu întîmplătOr i-am găsit pe 
Vașile Costea. inginerul-șef al coo
perativei agricole Moldoveni. Vasile 
Tomescu. președintele cooperativei 
agricole Botești. si pe Gheorghe Gît- 
lan. Inginerul-sef al cooperativei 
agricole Dulcești, urmărind in cimp 
calitatea arăturilor executate pe par
celele de pe lcare anul viitor tre
buie să se obțină 40—50 tone de 
cartofi sau de sfeclă de zahăr la 
hectar. Dealtfel, in toate unitățile 
agricole, soecțalistii si celelalte cadre 
de conducere se află permanent in 
cimp, alături de mecanizatori, asigu- 
nnd executarea unor arături de cea 
mai bună calitate.

Constantin BLAGOVIC1
corespondentul „Scinteii”

CONFIÎRIMIÎI.E DE DARE 
DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 

-moment important in întărirea 
spiritului revoluționar, în

perfecționarea activității organizațiilor de partid
La conferința organizației munici

pale de partid Petroșani, desfășura
tă zilele trecute, s-a spus foarte pu
țin despre ceea ce lumea vede, sim
te. trăiește. Nu a fost auzit un cu- 
vînt de laudă despre constructori, 
despre edili, deși multi l-ar fi me
ritat cu prisosință. încă din pagi
na a treia a dării de seamă s-a tre
cut. cu aprecieri riguroase, judicioa
se. la evaluarea unui evantai larg de 
preocupări si responsabilități, toate 
subsumate menirii acestui important 
bazin carbonifer al tării — aceea de 
a livra economiei naționale cît mai 
mult cărbune : cărbune de calitate' 
mai bună Pentru siderurgie, pentru 
uzinele de energie ale tării..

Au fost multe momente in conferin
ță in care, pronunțindu-se numele to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, dele
gații au ovaționat 
puternic, Înde
lung, cu profundă 
recunoștință pen
tru conducătorul 
partidului și al 
țării, pentru Mi
nerul de onoare, 
omul pe care oa
menii Văii Jiului 
il stimează și il 
prețuiesc, il simt 
mereu — prin vi
zitele efectuate, 
prin sprijinul și 
îndemnurile mobilizatoare — In 
inima și conștiința lor. Adoptarea 
hotărîrii conferinței privind reale
gerea de către Congresul al XIII-lea 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului a fost nu numai un 
moment emoționant ; ea a semnificat 
unitatea puternică a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din Valea 
Jiului in jurul celui mai iubit fiu 
al partidului și poporului nostru.

în Valea Jiului trăiesc si mun
cesc oameni minunați, pasionați de 
munca, de profesia lor — multi din
tre ei cu mandat de delegați la con
ferința municipală de partid. Balaș 
Szabo, sef de brigadă la mina Vul
can : „Sînt azi un absent motivat 
din abataj. în treizeci de ani de 
muncă am mai avut asemenea... mo
tivate. Dar nici una nemotivată". 
Carol Schreter. directorul între
prinderii miniere Uricani. om recu
noscut de oameni pentru atașamen
tul său fată de colectivul de mun
că. „decanul de virată" al directo
rilor din Valea Jiului : „Sînt tot 
timpul obsedat de un gînd : ce aș 
putea face mai mult si mai bine 
pentru a le mulțumi, a le fi mai de 
ajutor celor care-si fac deplin da
toria fată de tară".- Intre delegații 
la conferință — multi tineri — l-am 
recunoscut si oe Petre Constantin. 
Erou al Muncii Socialiste, azi mi
ner pensionar, despre faptele căruia 
„Scînteia" are în colecția ei multe 
articole si reportaje, pe Iosif Co- 
tot. membru de partid cu stagiu din 
ilegalitate — unu] din pionierii re

Exigențele noii calități la baza 
activității de zi cu zi a comuniștilor
Conferința organizației municipale 

de partid Slatina s-a desfășurat în
tr-un climat de exigență și respon
sabilitate, reliefînd hotărirea fermă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din „cetatea aluminiului 
românesc" de a ridica la cote supe
rioare. de înaltă eficientă. . activita
tea in toate domeniile, in consens cu 
exigențele actualei etape de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. A fost de fapt ideea 
dominantă reieșită atît din darea de 
seamă, cît și din dezbateri. Această 
hotărire a avut ca suport material 
rezultatele remarcabile obținute de 
comuniști, de colectivele de oameni 
ai muncii slătineni in dezvoltarea e- 
conomico-socială și edilitar-gospodă- 
rească a municipiului lor. Demn de 
remarcat este faptul că, în ultimii 
trei ani, industria Slatinei a realizat 
o producție marfă suplimentară în 
valoare de peste 1,8 miliarde lei. iar 
numărul unităților productive a spo
rit cu 20 de noi capacități. Aceste re
zultate confirmă pe deplin capacita
tea organizațiilor de partid de a mo
biliza comuniștii, masele largi de oa
meni ai muncii la înfăptuirea sarci
nilor stabilite de conducerea parti
dului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dealtfel, asa cum s-a arătat în 
darea de seamă, așa cum au relevat 
și participanții la dezbateri, de nu
mele secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se leagă înflorirea acestei străvechi 
așezări care, asemenea întregii țări, 
a cunoscut în anii construcției so
cialiste. si îndeosebi dună cel de-al 
IX-lea Congres ai partidului, o dez
voltare fără precedent. Un singur 
exemplu este, credem, edificator. De 
la o producție industrială de sub 1 
miliard lei în 1965, s-a ajuns în acest 
an la peste 15 miliarde lei. Tovarășii 
Alexandru Orzață, Petre Botoran, 
Petre Lixandru, ca si toti ceilalți 
vorbitori, subliniind în cuvintul lor 
că au încă proaspete în memorie în
demnurile si sarcinile ne care secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a adresat cu 
prilejul vizitelor de lucru întreprinse 
în unităti economice din municipiul 
Slatina și din județul Olt, și-au 

, exprimat profunda satisfacție, ade
ziunea lor deplină fată de hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie 
a.c. ca la marele forum al comuniști
lor tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales in suprema funcție de 
secretar general al partidului, vă- 
zind in aceasta garanția sigură a în

deschiderii minei Vulcan, om cunos
cut si recunoscut în Vale pentru dîr- 
zenia lui. pentru aptitudinea de a 
forma oameni.

Organizația de partid a munici
piului Petroșani a fost reprezenta
tă La conferința de dare de seamă 
Si alegeri Prin 498 de delegați. Din
tre toti cei învestiți cu mandatul de 
încredere al organizațiilor orășe
nești Lupeni. Vulcan. Petrila si al
tora a lipsit motivat — unul. Chiar 
si acest fapt spune mult despre sta
rea de disciplină de partid, despre 
capacitatea de organizare si mobi
lizare a acestei organizații a Parti
dului Comunist Român.

Numeroase au fost, prin sincerita
tea și angajamentul lor. cuvintele 
cu larg ecou rostite în conferință 

Faptele
— unitatea de măsură 
a conștiinței înaintate

de către mineri : cuvinte simple, fără 
vorbe meșteșugite "și înfrumusețate, 
prin care ei și-au spus răspicat gin
durile. Spunea Ștefan Alba, șef de 
brigadă de la Petrila : „în ultimii 
doi ani și nouă luni ortacii mei au 
dat tării peste plan 120 000 de tone 
de cărbune. In cinstea Congresului 
al XIII-lea ne vom îndeplini pla
nul anual cu două luni și jumătate 
mai devreme. Ceea ce înseamnă, 
după calculele noastre, alte 30 000 
tone de cărbune peste plan".

După numai cîteva momente, s-a 
apropiat de microfon subinginerul 
P411I Grosu, fost miner, acum șeful 
unei brigăzi care lucrează cu un com
plex mecanizat la mina Lupeni : 
„Raportez conferinței că în nouă 
luni din acest an am extras peste 
plan 19 000 tone de cărbune și am 
rotunjit la 50 000 de tone producția 
noastră suplimentară in anii acestui 
cincinal. In timpul care ne mai des
parte pînă la Congresul partidului, 
vom face tot ceea ce este omenește 
posibil să extragem in sectorul nos
tru, IV, încă 11 500 tone de cărbune 
peste plan".

Ascultindu-i pe acești oameni 
vorbind despre munca lor. despre 
proiectele de viitor, dobindeau o 
semnificație deosebită cuvintele lo
zincii ce domina sala conferinței — 
un citat dintr-o cuvintare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu : „A fi re
voluționar înseamnă să pui mai 
presus de toate interesele partidu
lui, ale poporului". Gindurile și în
demnul secretarului general al parti

făptuirii riguroase in viață a obiecti
velor prefigurate in proiectul de Di
rective ale Congresului al XIII-lea 
al partidului menite să asigure pro
gresul și prosperitatea multilaterală 
a patriei socialiste.

In cuvintul lor, Sebastian Popa, 
Elena Constantinescu, Constantin 
Petrescu, Constanța Sandu și alții, 
care au lărgit și adincit problema
tica dării de seamă, s-au referit la 
rezultatele deosebite obținute pe tă- 
rim economic și social, scoțind în 
evidentă, totodată, creșterea continuă 
a rolului de conducător politic al or
ganizațiilor de partid, îmbunătățirea 
permanentă a stilului și metodelor 
de muncă pentru antrenarea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
la îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan. Chiar dacă pe ansamblul 
municipiului rezultatele economice 
sint bune — pe 9 luni din acest an 
planul a fost realizat și depășit la 
toți indicatorii — s-a arătat că au

Consemnate și neconsemnate în procesele verbale

Simplitatea gîndurilor curate
Gindurile curate, 

bucuriile, emoțiile se 
exprimă in cuvinte 
simple. Ele iau naștere 
din impactul fapte
lor asupra sensibilită
ții omenești. Faptele 
sint „bateriile" care 
conferă cuvintelor o 
puternică încărcătură 
afectivă.

Iată o scrisoare, din
tre multe altele sosite 
in aceste zile la redac
ție, cu asemenea gin- 
duri, cu asemenea cu
vinte* intitulată „Un 
eveniment deosebit in 
comuna Grojdibodu,. 
județul Olt". Eveni
mentul a fost conferin
ța comunală de partid 
de dare de seamă și 
alegeri. Autorul ne in
formează că lucrătorii 
ogoarelor de aici au 
obținut, printre alte 
realizări, 6 330 kg griu 
la hectar. „Conferința 
— se arată în scrisoa
re — a fost menită să 
asigure noi succese în 
dezvoltarea și înflo
rirea comunei, in lumi
na proiectului de Di

rective ale celui de-al 
XIII-lea Congres al 
P.C.R. Cei 15 tovarăși 
care au luat cuvintul 
și-au exprimat bucuria 
lor față de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
de a propune reale
gerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XIII-lea 
în înalta funcție de 
secretar general al 
partidului". Și ar
gumentul autorului 
exprimat in ver
suri : „Pe planeta
noastră nu-i / Altul 
asemenea Lui, / Să 
vrea lumea fericită / 
Și de nimenea robită". 
Semnează C. Sălcianu.

O altă scrisoare, de 
la Iași : „Nu de mult 
am participat la adu
narea de dare de sea
mă și alegeri de la or
ganizația de bază 
P.C.R. nr. 2, secția me- 
cano-energetică din 
cadrul Întreprinderii 
Nicolina, de unde am 
ieșit la pensie acum 
doi ani —, ne scrie 
Nicola Bîrliga. De fie

dului au un puternic ecou în atitu
dinea și faptele acestor oameni.

...După încheierea lucrărilor con
ferinței organizației municipale de 
partid am întrebat mai multi dele
gați. pe unii membri si secretari ai 
noului comitet ales, despre felul cum 
apreciază desfășurarea conferinței, 
conținutul dezbaterilor ei.

Sintetizînd opiniile interlocutorilor 
am putea spune că multi dintre ei 
au subliniat nivelul politic ridicat, 
partinic, cu un pronunțat caracter de 
lucru al conferinței, faptul că ea a 
reprezentat un bun prilej de a trage 
toate' învățămintele din activitatea 
desfășurată, din cauzele unor neîm- 
pliniri. pentru a spori astfel efi
cienta întregii munci de partid. în 
același timp, evaluînd cu exigentă, 

în spirit critic și 
autocritic, conți
nutul dezbateri
lor, unii interlo
cutori au relevat 
faptul că în ana
liza realităților, 
pentru stabilirea 
celor mai eficace 
măsuri se cere 
pornit de la fap
tul că — deși s-a 
asigurat printr-un 
considerabil efort 
financiar și ma
terial al statului 
o masivă dotare 

tehnică si s-au creat noi capacități 
productive, producția de cărbune în- 
registrind creșteri importante de la 
un an la altul — planul stabilit nu 
a fost îndeplinit. Un sir de probleme 
cheie, abordate tranșant, cu argu
mente concrete în darea de sea
mă. deci bine cunoscute — cum sînt 
cele legate de necesitatea folosirii 
depline a capacităților de producție, 
a masivei dotări tehnice, disponibi
litățile mari existente în organiza
rea si conducerea producției, in ge
neralizarea experienței pozitive pen
tru ridicarea tuturor formațiilor de 
lucru la nivelul celor care-si înde
plinesc si depășesc ritmic sarcinile 
de plan, in întronarea stării de dis
ciplină, si de ordine, asigurarea for
ței de muncă si a stabilității ei. fo
losirea, mult mai bună a tuturor spe
cialiștilor. ridicarea pregătirii profe
sionale si specializarea oamenilor — 
examinate neconcludent în cadrul 
dezbaterilor, se cer a fi temeinic stă- 
pînite. devenind o preocupare zilni
că a organelor și organizațiilor de 
partid. A fost subliniată, de aseme
nea. necesitatea de a se da dovadă 
de mai multă perseverentă și fer
mitate în aplicarea hotăririlor adop
tate. astfel ca acestea să treacă cît 
mai trainic, din litera programelor 
de muncă. în conștiința fiecăruia să 
devină convingeri ferme, să se 
transforme în acțiuni concrete, de 
zi cu zi. conferind conținut și efi
ciență întregii munci politico-orga- 
nizatorice de partid.

Constantin MORARU 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii”

existat și rezerve insuficient folo
site. Au fost nominalizate întreprin
deri unde planul la producția fizică 
n-a fost realizat, timpul de lucru nu 
este pe deplin folosit, au fost depă
șite consumurile specifice de materii 
prime și materiale, combustibil și 
energie, unele obiective de investiții 
n-au fost predate la termen ; situa
ție care reflectă faptul, cum s-a sub
liniat în conferință, că în activitatea 
organizațiilor de partid și a, consilii
lor oamenilor muncii mai persistă 
încă deficiente.

în acest spirit, o idee majoră, re
liefată in cadrul dezbaterilor — sub
liniată și de Pavel Belinschi, Ion 
Popescu. Polina Ducadin si alții — a 
fost inalta răspundere ce revine fie
cărui comunist, muncitor sau inginer, 
maistru sau director, pentru reali
zarea ritmică a planului, pentru 
creșterea eficientei economice.

Emilian ROUĂ

care dată cînd vin la 
adunările lunare de 
partid văd noi schim
bări. Secțiile sint uti
late cu mașini moder
ne, automate și semi
automate. Oamenii sint 
In ținută curată și ci
vilizată. Parcă nici 
nu-ți vine să crezi că 
este vechea întreprin
dere Nicolina. lașiul 
întinerește și el dato
rită sprijinului acordat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pentru toa
te acestea, ca membru 
de partid mi-am ex
primat in adunare 
adeziunea la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie re
ales la cel de-al XIII- 
lea Congres al partidu
lui în inalta funcție de 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român".

Gindurile curate, 
bucuriile, emoțiile se 
exprimă in cuvinte 
simple.

Constantin 
VARVARA
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități industriale și de cercetare științifică din Capitală

Intr-una din secțiile de baza ale întreprinderii de confecții și tricotaje La întreprinderea „Vulcan", recomandări pentru modernizarea in continuare a producției

(Urmare din pag. I)

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat felici
tări colectivului pentru succesele 
obținute in special in domeniul ex
tinderii tehnologiilor de prelucrare.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cei ce muncesc la 
ÎNTREPRINDEREA DE CON
FECȚII SI TRICOTAJE BUCU
REȘTI, cu conducerea Ministerului 
Industriei Ușoare, și a centralei in
dustriale de resort a fost axat pe va
lorificarea superioară a materiilor 
prime indigene, diversificarea și ri
dicarea in continuare a calității con
fecțiilor și tricotajelor, creșterea pro
ductivității muncii și a competitivită
ții produselor pe piața mondială.

Grafice și panouri au pus“in lu
mină volumul si diversitatea activi
tății centralei si a întreprinderii 
bucureștene. a cărei producție reali
zată în decursul unui an poate asi
gura necesarul de confecții pentru 
întreaga populație a tării.

Directorul general al centralei in
dustriale de profil. Elena Burtea, a 
informat despre succesele înregis
trate de unitățile componente prin 
transpunerea in practică > a indica
țiilor primite cu prilejul vizitei pre
cedente. din august 1981. S-a arătat 
că, din 1983 și pină in prezent, nu
mai Întreprinderea din Capitală a 
introdus in fabricație aproapE 4 200 
de modale noi de confecții, cu un 
nivel estetic și tehnic ridicat, 
care asigură o valorificare superioa
ră a materiilor prime. Pentru a răs
punde solicitărilor cumpărătorilor, 
s-a realizat o colecție specială de 
modele de ponfeCții pentru tineret și 
s-a extins folosirea unor motive de 
artă populară românească în execu
ția confecțiilor. Au fost subliniate, 
de asemenea, realizările obținute de 
întreprinderea de confecții și tricota
je in domeniul exportului, produsele 
acestei mari unități a industriei noas
tre ușoare ajungind in mai mult de 
30 de țări de pe toate • meridianele 
globului. în acest context, s-a arătat 
că in cele zece luni care au trecut 
din acest an au fost onorate țoale 
comenzile partenerilor de peste 
hotare.

Secretarul general al partidului a 
fost invitat să viziteze citeva sec
ții de bază ale întreprinderii unde 
se realizează confecții pentru femei 
si bărbați. Au reținut atentia sis
temele noi de încadrare a repere
lor. de croire si de aprovizionare a 
locurilor de muncă, care contribuie 
la obținerea unei productivități ri
dicate si la importante economii de 
materiale. A fost remarcat primul 
robot utilizat*n industria confecții
lor. realizat de specialiști ai între
prinderii bucureștene si folosit la 
ambalarea produselor. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu' a indicat ca a- 
cest agregat modern, de mare, pro
ductivitate. să fie asimilat de indus
tria de specialitate si generalizat in 
întreprinderile de confecții din tară, 
în același timp, a cerut specialiști
lor să asigure introducerea unor li
nii tehnologice, care să permită au
tomatizarea operațiunilor din proce
sul de confecționare a articolelor dă 
îmbrăcăminte.

în cadrul unei expoziții a fost pre
zentată colecția de modele de con
fecții pentru primăvara si vara a- 
nului viitor, pruduse prin care -se 
valorifică superior țesăturile indige
ne. Modelele expuse se disting prin 
linia modernă si prin funcționali
tate.

La plecarea din întreprinderea de 
confecții si tricotaje. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calde 
felicitări întregului colectiv pentru 
realizările obținute si a cerut să se 
acționeze, in continuare, cu perse
verentă pentru automatizarea in
tr-un grad si mai înalt a produc
ției. creșterea productivității muncii 
si a calității, pentru ca produsele 
realizate aici să-si sporească. in 
continuare, competitivitatea ue pia
ța internațională.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA „VULCAN", unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat cu aceleași sentimente de 
profundă stimă si. prețuire de harni
cul colectiv al acestei reprezentative 
unităti. cu vechi tradiții revoluțio
nare. Cunoscuta uzină bucuresteană 

si-a amplificat. în ultimele două de
cenii. de circa 6 ori capacitatea de 
producție, diversifieîndu-si profilul 
de fabricație pe baza celor mai avan
sate tehnologii. Aceasta i-a permis 
să producă in prezent o gamă largă 
de cazane dș aburi, industriale si 
energetice, cazane pentru termofica- 
re. echipamente țermomecanice si 
nucleare, instalații de pompare pen
tru extracția țițeiului, utilaje tehno
logice pentru metalurgie, siderurgie, 
chimie si pentru alte ramuri indus
triale.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu ■ cei ce muncesc in 
această cunoscută întreprindere a 

‘început in sectoarele de cazangerie. 
unde se realizează produsele de bază 
ale unității. Directorul întreprinderii, 
.Ștefan Craioveanu, a informat des
pre succesele obținute de muncitori, 
tehnicieni si ingineri in cinstea apro
piatului forum al. comuniștilor, ară- 
tind că unitatea si-a îndeplinit plă
nui pe IU luni la principalii indica
tori do producție, in condițiile spo
ririi eficientei economice. Au fost 
prezentate măsurile ce au fost,luate 
pentru înfăptuirea indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
privite la realizarea unor cazane 
energetice cu fiabilitate sporită, cu 
parametri ridicați do exploatare, ca
pabile să, valorifice în cele mai brine 
condiții cărbunele energetic de icare 
dispune tara noastră. S-a precizat că 
unitatea a trecut la realizarea pri
melor două cazane de 510 tone abur 
pe oră. cu parametri tehnico-econo- 
mici superiori, care urmează să fie 
montate la termocentrala de la Tur-, 
ceni. în continuare, colectivul va 
realiza cazane noi de 300 tone abur 
pe oră. pentru termocentrala de la 
Timișoara, si va introduce in fabri
cație unele echipamente necesare 
centralelor nuclearo-electrice.

Apreciind aceste realizări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ă cerut să 
se acționeze cu toată perseverența 
in direcția modernizării construcției 
do cazane, atit sub raportul valori
ficării combustibililor inferiori, cit și 
al creșterii randamentului, acestora. 
S-a cerut conducerii ministerului 
de resort si întreprinderii să ia mă

suri pentru devansarea construcției 
căzanelor modernizate de 510 tone, 
astfel incit acestea să fie terminate 
pină in septembrie anul viitor, să 
se acorde permanent o âtentie deo
sebită îmbunătățirii calității acestora. 
Secretarul general al partidului a 
cerut conducerii Ministerului Indus
triei Metalurgice să ia. măsuri urgen
te pentru realizarea in tară a tutu
ror țevilor necesare noilor cazane, 
astfel incit să se elimine in totali
tate importul în fabricarea acestor 
produse de mare însemnătate pentru 
economia noastră națională.

în timpul urmăririi procesului de 
fabricație a unor subansamble din 
componenta cazanelor. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit explicații 
cu privire la -folosirea unor procedee 
tehnologice noi. de. mare eficacitate. 

■ S-a indicat, cu acest prilej, extinde
rea acelor metode de sudură auto
mată care s-au dovedit eficiente in 
creșterea fiabilității produselor.

în secțiile de mecanică grea, unde 
s-a urmărit eu atenție procesul teh
nologic de fabricație a unităților de 
pompare pentru industria petrolieră, 
secretarul general al partidului a 
fost informat, că se află in curs de 
asimilare o nouă gamă a acestor uti
laje, după o tehnologie perfecționată, 
care prezintă avantajul că la aceiași 
parametri de lucru, se obține in ex
ploatare un consum de energie cu 
30 la sută mai mic. Primele 10 uni
tăți de pompare de acest fel se află in 
experimentare in diferite zone pe
trolifere. din țară. Tot in această sec
ție au fost prezentate diferite pro
duse si agregate realizate în cadrul 
programului de autoutilare după o 
concepție proprie.

Au fost vizitate apoi sectoarele 
calde ale întreprinderii. La. turnă
toria. de fontă s-a Prezentat o linie 
mecanizată pentru turnarea în for
me vidate, procedeu care mărește 
productivitatea muncii fată de me
todele folosite Pină in prezent cu 
peste 70 ia sută, creind condiții mult 
mai bune, de lucru celor, care mun
cesc în asemenea sectoare. Subli
niind eficacitatea deosebită a aces
tui procedeu, gazdele au arătat că 
el permite reducerea considerabilă a 
consumurilor de gaz metan si de 

energie electrică — de circa 70 la 
sută, fată de metodele clasice fo
losite pină acum.

Apreciind preocupare^ pentru fo
losirea unor astfel de tehnologii mo
derne. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se extindă procesele teh
nologice avansate atit in turnătoria 
de fontă, cît si in cea de otel a în
treprinderii si să se acționeze. în 
continuare, cu fermitate, pentru mo
dernizarea halelor sectoarelor calde, 
asigurindu-se aștfel o înaltă produc
tivitate a muncii sj condiții de lu
cru dintre cele mai bune. Secreta
rul general al partidului a arătat că 
experiența bogată a constructorilor 
de mașini de la ..Vulcan", hotărîrea 
lor de a promova cu cura i Progre
sul tehnic in toate sectoarele între
prinderii să fie preluate si de alte 
unităti de Profil în vederea intro
ducerii celor mai avansate telmolo- 
.gii cunoscute ne plan mondial.

Următorul obiectiv înscris pe agenda 
vizitei de lucini a’tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost INSTITUTUL DE 
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 
INGINERIE TEHNOLOGICĂ 
SI PROIECTARE PENTRU 
SECTOARE CALDE, Creată 111 
urmă cu 11 ani din inițiativa secre
tarului general al partidului, aceas
tă unitate, cu filiale la Iași: Bra
șov. Clu.i-Napoca. Sibiu. Timișoara și 
Reșița, este specializată in cerceta
rea. proiectarea si experimentarea 
in laboratoarele proprii si in între
prinderi a unor procese tehnologi
ce. scule, dispozitive, verificatoare si 
utilaie speciale din domeniul pre
lucrărilor la cald. Acum, cercetarea 
științifică, dezvoltarea tehnologică Si 
micronroductia reprezintă peste 40 
la sută din Întreagă activitate a 
acestui institui.

Lucrind dună un program coor
donat de Consiliul National pentru 
Stiintă si Tehnologie, sub directa în
drumare a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. in
stitutul a elaborat, de-a lungul a- 
nilor. documentația pentru dezvol
tarea de noi capacități în sectoare
le calde, asigurând creșteri ale pro

ducției de 2,5 ori la piese turnate 
din otel, de aproape 2,5 ori la pie
se turnate din fontă si de 2,2 ori la 
piese forjate si matritate. De remar
cat că realizarea acestor noi capa
cități s-a făcut cu utilaie de con
cepție si fabricație românească, pro
iectate in cadrul institutului, siste
ma de mașini pentru turnătorii 
fiind compusă in prezent din fami
lii tipizate si modulate, acoperind 
aproape în totalitate necesitățile in
dustriei.

în cinstea apropiatului forum al 
comuniștilor, specialiștii institutului 
au raportat realizarea. De baza teh
nologiilor proprii de călire a pis- 
toanelor pentru motoare navale, du
blarea prin nitrurare ionică a du
ratei de utilizare a matrițelor sub 
presiune, producerea experimentală, 
prin matritare. a pieselor pentru 
centrale nuclearo-electrice. depăși
rea indicatorului productie-marfâ 
industrială si creșterea productivi
tății muticii.

Tovărăsul ..Nicolae Ceausescu este 
informat de către directorul insti
tutului. Mircea Drăgulin. in legătu
ră cu modul cum s-a acționat pen
tru îndeplinirea sarcinilor primite cu 
prilejul precedentei vizite. Este sub
liniat faptul că turnarea de preci
zie a fost extinsă la opt uni
tăti. aiungîndu-se la o capaci
tate anuală de 10 500 tone, iar 
procedeul de formare prin autoin- 
tărire pentru turnarea pieselor mari 
se aplica deja la numeroase turnă
torii. S-a arătat, totodată, că extru- 
ziunea la cald și la rece a fost ex
tinsă la trei intreprinderi. iar pentru 
matrițarea multidirectional se află 
în. curs de realizare modernizarea 
presei. Se remarcă, de asemenea, că 
producția industrială a institutului a 
crescut cu peste 30 la sută în. a- 
ceastă perioadă. Au fost întocmite 
programe detaliate care urmăresc ri
dicarea nivelurilor de aplicare a teh
nologiilor și proceselor modernizate 
în scopul reducerii consumurilor ma
teriale. de energie și combustibil. 
Institutul a elaborat proiectul pentru 
modernizarea turnătoriei de la între
prinderea de vagoane Arad. Pentru 
atingerea parametrilor și a capaci
tății proiectate la liniile de formare 
de la întreprinderea de osii și bo

ghiuri din Balș a fost întocmit un 
program de măsuri și s-a trecut la 
realizarea acestuia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că sarcina de bază a cercetării 
din acest domeniu o constituie mo
dernizarea capacităților prin sporirea 
gradului lor de automatizare și me
canizare, asigurindu-se creșterea 
productivității muncii, reducerea 
consumurilor de energie și materia
le. obținerea unor produse de cea 
mai înaltă calitate și cu performan
țe ridicate, îmbunătățirea condițiilor 
de munca. Pornind de la rezultatele 
obținute, conducătorul partidului și 
statului nostru a indicat ca expe
riența pozitivă acumulată să fie ex
tinsă in sectoarele calde, urmînd ca 
in maximum doi ani acțiunea de 
modernizare să se încheie in toate 
turnătoriile din țară. în scopul în
deplinirii acestei sarcini, s-a apre
ciat că este necesară o legătură mai 
strinsă între activitatea de cercetare 
a institutului și cea de producere a 
utilajelor și tehnologiilor aferente. 
S-a indicat, totodată, ca institutul 
bucureștean să devină o puternică 
unitate de cercetare și producție, un 
institut-întreprindere, precizindu-se 
că aici trebuie să fie concepute, re
alizate și puse în funcțiune două li
nii modulate de turnare pentru oțel 
și fontă, care prin gradul lor de au
tomatizare să se situeze la nivelul 
celor mai bune realizări pe plan 
mondial. Prin punerea in funcțiune, 
a acestor linii vor fi create premise 
pentru extinderea și generalizarea 
lor in întreaga economie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ca unitățile specializate din ca
drul Ministerului Industriei Con
structoare de Mașini să-și îndepli
nească mai bine funcția de furnizor 
general de utilaje destinate sectoa
relor calde.

Apreciind rezultatele obținute în 
domeniul turnării de precizie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a eviden
țiat necesitatea extinderii acestui 
procedeu, cu deosebire, la piesele de 
motoare ce se realizează la între
prinderea „23 August" din Capitală. 
Totodată, s-a indicat ca experiența 
bună acumulată in asimilarea unor 
materiale de bază și auxiliare pen
tru turnătorii să.fie extinsă în vii
tor, respectîndu-se cu strictețe 
standardele de calitate pentru toate 
materialele.

S-a vizitat. în continuare. între
prinderea „TIMPURI NOI", ui
tate,căreia ii revin sarcini importan
te pe linia producerii de compresoa- 
re, motocompresoare, grupuri elec
trogene. ce sint solicitate in multe 
ramuri ale economiei naționale.

în cadrul unei cuprinzătoare 
expoziții, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost înfățișate sta
diul îndeplinirii sarcinilor de plan pe 
anul in curs și angajamentelor asu
mate in intrecerea socialistă, mă-. 
șurile adoptate în scopul sporirii 
productivității muncii, reducerii con
sumurilor de metal și energie, ridi
cării nivelului tehnic și calitativ al 
produselor.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din 
această cunoscută unitate bucureș- 
teană a prilejuit examinarea atentă 
a sarcinilor ce revin unității în dez
voltarea producției de compresoare, 
in lumina proiectului de Directive 
ale celui de-al XlII-lea Congres al 
partidului.

Referindu-se la eforturile îndrep
tate spre imbunătățirea performante
lor compresoarelor, a competitivită
ții lor. directorul întreprinderii, Ca
rol Dina, a arătat că exporturile 
a.u înregistrat creșteri constante, pro
dusele cu marca ..Timpuri noi" fiind 
livrate in 21 de țări. Acest fapt este 
exemplificat prin noutățile expuse, 
cum sint noile tipuri de compresoa
re navale, cele pentru locomotive, 
pentru comprimarea gazului metan, 
compresoarele fără ungere, motorul 
diesel de 140 CP pentru excavatoare, 
adevărate premiere pe plan național,.

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate principalele pro
cedee tehnologice care au fost ex
tinse in sectoarele calde — turnarea 
sub presiune a reperelor din aliaje 
de aluminiu, tratamentul termic prin 
nitrurare ionică, turnarea centrifuga
lă a cilindrilor pentru compresor, 
călirea prin curenți de înaltă frec
vență. Avantajele deosebite ale aces
tor metode moderne se oglindesc in 

reducerea adaosurilor de prelucrare, 
eliminarea a numeroase operații de 
sțrunjire și frezare, un grad de pre
cizie ridicat, care influențează ho- 
tăritor sporirea, productivității mun
cii și a calității produselor.

Vizitarea secției de prelucrări me
canice a evidențiat preocuparea co
lectivului pentru mărirea gradului de 
automatizare a operațiilor executate 
pe mașini-unelte. extinderea utiliză
rii mașinilor-agregat. a utilajelor 
specializate.

Au fost prezentate o serie de ma
șini realizate prin autoutilare, prin
tre care se remarcă cele de strun- 
jire a arborilor cotiți, pentru găurile 
cu adîncime mare, pentru executarea 
miezurilor de turnare sau prelucra
rea carterelor .mici.

Secretarul general al partidului a 
apreciat măsurile tehnice adoptate și 
a indicat să fie sporit numărul ma- : 
șmilor multiax și al agregatelor spe- 11 
ciaie, de mare randament..

Un loc important in cadrul analizei • 
I-a ocupat problema reducerii con
sumurilor de metal, domeniu in care 
oamenii muncii de aici au obținut 
rezultate deosebite. Datorită unor 
măsuri eficiente, consumul de mate
riale energointensive a ajuns in pre
zent aproape la jumătate fată de ni
velul din 1980.

S-a vizitat, în continuare, secția 
turnătorie, unde au fost discutate 
probleme legate de sporirea capaci
tății și modernizarea fluxurilor de 
producție. Gazdele au menționat me
todele adoptate în scopul măririi Vo
lumului de piese turnate, creșterii 
gradului de mecanizare a lucrărilor, 
calității produselor realizate, subli
niind că noutățile tehnologice asigu
ră in această secție sporuri de pro
ducție de 60—70 la sută. Și. aici au 
fost evidențiate avantajele importan
te create de extinderea turnării de 
precizie, a tehnologiilor caracterizate 
prin nivel tehnic înalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut .să se finalizeze cit mai grabnic 
lucrările de modernizare a turnăto
riei, paralel cu. extinderea capacității 
ei de producție, să continue acțiunile 
vizind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în acest sector.

Exprimind aprecieri la adresa oa
menilor muncii de la „Timpuri noi“ 
pentru realizările lor deosebite, con
ducătorul partidului și statului nos
tru le-a adresat felicitări și le-a ce
rut să acționeze și in viitor cu ace
eași perseverență pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției.

La fel ca în prima zi a vizitei, 
conducătorul partidului și statului 
nostru a fost primit in întreprinde
rile vizitate cu sentimente de pro
fundă dragoste și respect, de recu
noștință pentru tot ceea.ce a făcut și 
face ca patria noastră și capitala ei 
să devină, tot mai puternice, să urce 
noi trepte de progres și civilizație, 
în toate unitățile vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat 
de mii de oameni ai muncii — ti
neri și vârstnici, Cu onoruri militare, 
cu multe flori, cu ovații și urale. Cei 
yeniți în intimpinare purtau portre
tul secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, steaguri roșii 
și tricolore, ovaționau pentru parti
dul comunist și secretarul său gene
ral, pentru patria socialistă. Ansam
bluri corale și de dansuri, grupuri 
de gimnaști confereau intilnirii con
ducătorului partidului și. statului 
nostru cu aceste mari colective mun
citorești atributele unei zile deose
bite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu multă prietenie acestor 
emoționante manifestări, expresii e- 
locvente ale legăturii de nezdrunci
nat dintre partid și popor, ale dra
gostei nețărmurite a întregului popor 
față de cel care conduce cu înțelep
ciune și fermitate revoluționară des
tinele națiunii noastre.

Cei care au participat Ia acest nou 
dialog de lucru l-au încredințat pe 
secretarul general al partidului că 
importantele indicații și orientări 
date și cu acest prilej vor mobiliza 
la o muncă mai intensă colectivele 
întreprinderilor vizitate, hotărite să 
întimpine cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului cu fapte demne de pu
ternicul detașament al comuniștilor, 
al oamenilor muncii bucuresteni.

(Agerpres)
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„O mare epocă de creație 
materială și spirituală"

Cercetarea in științele sncial-pnlitice,
mai ferm angajată in analiza prnceselnr actualității

Proiectul de Directive ale Congresului al Xlil- 
lea al partidului, conturînd un program unitar 
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic, trasează cu 
claritate obiective precise cercetării în dome
niul științelor social-politice - activitate con
cepută ca parte integrantă a acestui program, 
ca modalitate specifică de valorificare a poten
țialului științei contemporane în conducerea și 
organizarea societății, in viziunea cuprinzătoare

a Directivelor, cercetarea tn domeniul științelor 
social-politice, cu precădere cea de tip sociolo
gic, este chemată - în spiritul ideilor și orientă
rilor de amplă perspectivă formulate de tovară
șul Nicoloe Ceaușescu - să contribuie mai 
activ la cunoașterea și aprofundarea fenomene
lor și proceselor actuale, la fundamentarea 
orientărilor de dezvoltare economico-socială, a 
deciziilor și hotăririlor adoptate, la sintetizarea 
și generalizarea experienței dobindite in opera 
de construcție socialistă.

Principala modalitate de înfăptuire a tuturor 
acestor obiective o constituie intensificarea cer
cetării de tip concret, aplicativ, stabilirea unui 
raport mai armonios, a unor legături strînse 
între activitatea de investigare empirică și cea 
de generalizare teoretică. La dezbaterea noastră, 
consacrată modului în care cercetarea din ști
ințele social-politice, în speță cea sociologică, 
răspunde acestor cerințe, participă conf. univ. dr. 
Cătălin Zamfir, dr. Lazăr Vlăsceanu, dr. Ion Un
gureanu.

Realizări, exigențe, 
perspective

Red. : în concepția partidului 
nostru, ilustrată pregnant și in 
proiectul de Directive, științele so
cial-politice și economice sint che
mate să contribuie, alături de cer
cetarea tehnico-științifică. la înfăp
tuirea obiectivului principal și a 
sarcinilor de bază ale dezvoltării 
economico-sociale in cincinalul 
1986—1990 și in perioada următoa
re, pină in anul 2000. La începutul 
discuției se dovedește utilă relie
farea citorva dintre realizările mai 
deosebite ale cercetării de profil, 
care reprezintă premise pentru 
perfecționarea ei in continuare, in 
spiritul cerințelor formulate de 
conducerea partidului.

Ion Ungureanu : Viziunea nova
toare, profund interdisciplinară în 
care este gîndită activitatea de 
cercetare științifică din țara noas
tră are la bază concepția revolu
ționară a "tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind situarea științei, 
a cunoașterii umane în centrul 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială, legătura indestructi
bilă dintre știință și socialism.

In ceea ce privește structura cer
cetării sociale românești actuale se 
poate spune că orientarea spre 
analiza legităților construcției na
ționale a societății socialiste consti
tuie principala dimensiune a in
vestigațiilor sociale din țara noas
tră. Dealtfel, cercetarea socială 
orientată spre analiza problematicii 
practicii social-economice și politi
ce valorifică o tradiție bogată a 
științei sociale românești. Recent, 
am încheiat o cercetare bibliogra
fică asupra lucrărilor de sociolo
gie realizate în perioada interbeli
că, prilej cu care mi-am întărit 
convingerea că o astfel de orien
tare a călăuzit principalele forțe 
de cercetare ale epocii, verificind 
adevărul că cele mai importante 
contribuții românești la dezvoltarea 
societății au fost cele pare au .in
vestigat fenomenul social-econo
mic, politic și cultural românesc. Si 
mai puțin cele care au căutat să 
teoretizeze și să „adapteze" modele 
și soluții din alte societăți.

De asemenea, analizind biblio
grafia lucrărilor social-politice ro
mânești publicate in anii construc
ției socialiste, este îmbucurător să 
constatăm că mai mult de două 
treimi au fost consacrate analizei 
unor procese noi, definitorii pentru 
construcția socialistă românească, 
cum sînt procesele de dezvoltare 
urban-rurală (inclusiv ale organi
zării și conducerii producției și a 
muncii în unitățile agricole), ale

prefacerilor și marilor mutații pe
trecute în structura socială a țării 
noastre în anii socialismului și ale 
industrializării socialiste.

Procesele amintite se situează 
printre cele mai importante direc
ții ale revoluției și construcției so
cialismului în țara noastră, iar fap
tul că cercetările sociologice între
prinse in pferioada 1944—1980' au 
fost consacrate investigării acestor 
procese constituie răspunsul socio
logiei noastre la cerințele formu
late ideologic și programatic de 
partidul nostru pentru orientarea 
cercetării sociale românești. Tot
odată. faptul că dispunem în pre
zent de date bogate în toate aceste 
direcții reprezintă o premisă si
gură pentru elaborarea unor lu
crări de sinteză asupra sta
diului și evoluției societății noas
tre în actuala perioadă a dezvoltă
rii ei istorice și naționale, în spi
ritul cerințelor proiectului de 
Directive pentru Congresul al 
XlII-lea.

Lazăr Vlăsceanu : S-ar cuveni 
menționat că în ultima perioadă a 
avut loc o diversificare a ramuri
lor științelor sociale, mai ales în 
așa-zisele științe socloumane „re
gionale" de tipul sociologiei, antro
pologiei sau pedagogiei. Pentru 
aceste tipuri de abordare specificul 
constă mai ales in investigarea 
concretă a diverselor sfere ale vie
ții sociale și umane. Au fost ast
fel realizate analize ale structurii 
sociale din țara noastră, ale diferi
telor categorii sociale din perspec
tiva transformărilor mai cuprinză
toare produse în societate, ale mo
bilității și fluctuației forței de 
muncă, industrializării și urbani
zării, dinamicii grupurilor de 
muncă, organizării și conducerii 
sociale, calității vieții și stilurilor 
de viață, dinamicii culturii și valo
rilor socialiste etc. Orice compara
ție a problematicii actuale abordate 
de aceste științe cu cea de acum 
15—20 de ani va releva nu numai o 
diferență de proporții cantitative, 
ci importante mutații calitative. 
Totuși, dacă ne raportăm la exi
gențele formulate de partid față de 
cercetarea științifică, în general, și 
față de cea din științele sociale, in 
special, este clar că ceea ce în do
cumentele de partid s-a numit pe 
bună dreptate „răminere in urmă" 
a cercetării din științele sociale 
față de așteptările legitime ale di- 
feriților beneficiari sau in compa
rație cu progresele altor științe ale 
societății noastre in ansamblul său, 
trebuie să ne preocupe cu mai 
multă insistență.

tive ale dezvoltării — reprezintă cel 
mai bun remediu împotriva empi
rismului plat. Doar intr-un cadru 
teoretic înalt elaborat se pot rea
liza cercetări empirice interesante. 
Depășirea inhibițiilor teoretice, un 
reviriment al analizei teoretice 
constituie în consecință, după pă
rerea mea, sarcina cea mai impor
tantă pentru trecerea sociologiei 
noastre într-o nouă fază calitativă.

Lazăr Vlăsceanu : Intr-adevăr, 
evoluția științelor sociale a fost 
marcată de una din cele mai im
portante tranziții în interiorul lor. 
Este vorba de trecerea de la con
strucția teoretică abundentă in ab
stracții sau in ceea ce uneori se 
pțezintă ca simple „speculații" 
spre analiza concretă a diverselor 
experiențe sociale. O astfel de di
recție se bazează pe investigarea 
sistematică a realității sociale în

vederea redării dinamicii și trans
formărilor reale care se produc în 
societatea noastră actuală. In reali
zarea unor astfel de abordări apar 
dificultăți și. probleme noi, pentru 
că și exigențele teoretice și practi
ce sint deosebite. în acest context 
aș semnala diviziunea care s-a 
conturat intre cercetători empirici 
și „teoreticieni", intre teoriile ab
stracte și elaborările bazate pe ana
liza concretă a realităților sociale. 
Intre cele două grupări, comunica
rea este aproape inexistentă, iar 
atunci cind se înfiripă, schimburile 
de informații sint mai degrabă su
perficiale. Fiecare tinde să rămină 
cantonat în propriul univers, ceea 
ce duce la un dezavantaj reciproc. 
Cercetările cu bază concretă ajung 
să fie limitate teoretic, iar teorii
le mai cuprinzătoare să fie lipsite 
de fundamentarea practicii.

Finalitatea socială 
a cercetării

Red. : Studiul și analiza realității 
nu pot constitui un scop in sine, ci 
un mijloc către un scop mai înalt 
— singurul in măsură să confere o 
finalitate socială deplină cercetări
lor : anume, conturarea unor solu
ții, previzionarea unor evoluții vii
toare etc. Sociologia și celelalte 
științe sociale iși întregesc astfel 
menirea, devenind deopotrivă știin
țe ale acțiunii, asigurind premisele 
unei adevărate inginerii sociale.

Cătălin Zamfir : încă de la în
ceputurile sale, sociologia noastră 
și-a făcut un titlu de mindrie din 
a contribui activ și responsabil la 
efortul colectiv de dezvoltare so
cială. în mod special, faza actuală 

■a construirii societății socialiste 
cere cu necesitate o tot mai in
tensă participare a tuturor științe
lor, în mod special a celor social- 
umane, la fundamentarea căilor și 
strategiilor activității colective. 
Pentru realizarea acestui impera
tiv, pe lingă amplificarea cercetării 
sociologice fundamentale este ne
voie să se. dezvolte mai accentuat 
cercetările sociologice «aplicative, 
direct conectate cu activitatea so
cială practică. Cercetarea sociolo
gică aplicativă nu se caracterizează 
numai prin faptul că rezultatele 
obținute sînt transferate în activi
tatea socială practică, ci și prin- 
tr-o structurare soecifică în Vede
rea acestei integrări. în acest sens 
sociologia nu mai este o știință 
doar a realității sociale, ci devine, 
totodată, o știință a acțiunii socia

le. Noi probleme trebuie abordate : 
analiza și fundamentarea științifi
că a marilor obiective ale dezvol
tării sociale ; explorarea strategii
lor de realizare a acestor obiecti
ve ; evaluarea continuă a eficien
ței activității sociale, a multiplelor 
consecințe pe care o soluție sau 
alta le are ; integrarea continuă in 
activitatea practică de detectare a 
dificultăților și de soluționare a 
lor. Analizele de eficiență socială 
(concept mai larg decît cel al efi
cientei economice) vor trebui să de
vină curente. în acest sens, socio
logia trebuie să-și afirme mai 
activ capacitatea de a contura 
alternativele posibile, de a a- 
naliza nu numai existentul, dar 
și posibilul. Dacă ar fi să 
sintetizez sarcinile care revin 
sociologiei in perspectiva proiectu
lui de Directive, aș zice că ea tre
buie să-și sporească efortul de a 
deveni o știință a dezvoltării so
ciale și a participării conștiente și 
democratice la conducerea și orien
tarea procesului istoric de făurire 
a noii societăți.

Lazăr Vlăsceanu : Cercetările 
concrete, ca orice tip de cercetări, 
urmăresc să analizeze diverse pro
bleme? Tendința lor este însă aceea 
de ’a enunța, analiza și interpreta 
probleme sociale și de a se opri 
la acest stadiu. Ni se pare necesar 
ca științele socioumane să tințjă 
cu deosebire spre stabilirea unor 
strategii de soluționare a proble
melor pe care le ridică construcția 
socialistă.

Momentul marilor sinteze
Perfecționarea metodologiei 

de cercetare

— Literatura pe care ați 
scris-o confirmă, intr-un 
mod extrem de semnifica
tiv, dialectica permanentei 
înnoiri : de la romanul de 
factură realist-tradițională 
„Casa“ la nuvela fantas
tică „Călăul cel bun“, cu 
puternice infiltrații folclo
rice. Ceea ce dă consistență 
și viabilitate literaturii nu 
este însă formula ca. atare, 
ci mesajul transmis prin 
ea. Care este deci mesajul 
literaturii pe care o scrieți 
și către cine adresați acest 
mesaj ?

— Venind din Nordul fa
bulos al României, din ți
nutul legendar al Năsău- 
dului. crescut intr-o zonă 
încărcată de istorie, de vi
tejie. pătrunsă de murmu
rul baladesc al Mioriței, 
meleag legănat de doine si 
străjuit de luceferi, aflat 
la răscruci de istorie, este 
firesc ca toate acestea să 
răzbată ca o voce constantă 
și vitală în tot ceea ce 
scriu. Aici stăruie nu um
bra, ci sufletul viu al iui 
Ștefan, al cronicarilor, al lui 
Pintea Viteazul. Stăruie vie 
figura lui Coșbuc și Liviu 
Rebreanu. Mai tirziu, nu 
numai prin lecturile ado
lescentei. dar și prin faptul 
că studiile universitare 
le-am făcut la București, 
am cunoscut de tînăr ne
mijlocit nu doar chipul lu
minos al întregii țări, ci și 
sufletul ei profund și atît 
de unitar. Tot în București 
am luat un contact mai 
profund cu marea cultură 
a lumii. Mi-am dat sea
ma. o dată mai mult, că 
aparținem unui întreg și 
că noi, românii, sîntem un 
glas distinct, inconfundabil, 
in contextul spiritualității 
universale. Avînd o aseme
nea formație, venind din- 
tr-o străveche vatră ro
mânească. era firesc ca 
versurile poetului : „Sînt 
suflet in sufletul neamului 
meu" să-mi devină nu nu
mai crez etic, dar și pro
gram. Iată de ce drumul de 
la romanul Casa la Călăul 
cel bun este unul direct, 
amindouă sint ramuri ale 
aceluiași trunchi, realitatea 
strictă si in același timp 
imemorială a folclorului și 
mitologiei noastre, atît de 
unică, fertilă, cu nimic mai 
prejos decit antichitatea 
greacă, să zicem. E adevă
rat, în Casa mijloacele 
estetice sînt cele ale unei 
matrice ce se înscrie în 
tradiția marilor clasici ; 
Slavici și Liviu Rebreanu, 
așa cum dealtfel critica a 
remarcat. Călăul cel bun a 
șocat chiar din momentul 
apariției prin noutatea 
structurii sale. Noutate, o 
spun acum, care era de 
fapt desprinsă din basm și 
din mitul românesc. Me
sajul lor. ca al tuturor 
cărților mele., este așadar 
cu rădăcini adinei și adre
sat celor multi. El se vrea 
un mesaj al permanentei 
sufletului nostru, dar și al 
contemporaneității deopo
trivă. Convingerea mea 
este că un scriitor au
tentic — așa au fost toti 
marii înaintașif — trebuie 
să fie legat prin toate fi
brele ființei sale de desti
nul și istoria poporului său, 
de epoca în care trăiește, 
de marile idei umaniste ale 
timpului pe care-1 străba
te. Numai în măsura în 
care opera sa este profund 
națională, mesajul ei poate 
deveni implicit si unul 
universal.

— Ultimii 20 de ani au 
cunoscut, pe lingă multe 
alte înnoiri, și un mod de 
restabilire a viziunii obiec
tive asupra istoriei noastre. 
Marile momente și eroii 
din istoria patriei sint aduși 
in conștiința prezentului la 
adevărata lor dimensiune, 
lată, de exemplu, acum, 
bicentenarul răscoalei lui 
Horea prilejuiește apariția 
unor cărți, studii, articole 
de o mare semnificație. Ce 
gîndiți despre datoria scri
itorului de azi față de 
acești mari eroi ai poporu
lui, despre forța lor de a 
inspira pana romancierilor, 
poeților, dramaturgilor 7
'— Trebuie spus foarte 

limpede : Congresului al 
IX-lea al partidului nostru, 
marelui bărbat care lua 
atunci în miini hotărite des
tinele națiunii noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român le datorea
ză dobîndirea conștiinței de 
sine ; faptul că ni s-a redat 
istoria, demnitatea, omenia. 
Pentru că, așa cum spunea 
președintele României, un 
popor care nu-și cunoaște

temporaneității. Modele, ca 
și evazionismele facile de 
tot felul au cunoscut soar
ta efemeridelor. Așadar, 
cred cu fermitate în car
tea frumos gindită. bine 
cumpănită și grea de ma
rile adevăruri ale vieții, de 
lupta, speranțele și faptele 
contemporanilor noștri.

— Cum definiți raportul 
dintre artă și angajare ?

— Scriitorul epocii noas
tre, în acest sfîrșit de secol 
și de mileniu, nu poate fi 
decît un scriitor angajat, a 
conștiință a vremii sale. 
Turnul de fildeș a fost de
mult abolit. Nu ne putem 
permite acum, cînd înseși 
destinele omenirii si ale 
planetei sint grav amenin
țate. să divagâm. să atacăm 
teme periferice. De aceea, 
sint convins că în ecuația 
artă-angajare astăzi, mai 
mult ca oricînd, arta, pen
tru a fi cu adevărat artă, 
nu poate fi decît angajată. 
Trebuie să spun insă că 
sînt atîtea fapte, atitea în- 
timplări în viața societății 
noastre care depășesc ima
ginația cea mai aprinsă a

Convorbire cu Vasile REBREANU

trecutul este ca un copil 
orfan. Scriitorii au datoria 
și libertatea deplină de a 
oglindi atit realitatea de 
azi, dar și de a merge la 
izvoarele ei vii. nemuritoa
re. Voința noastră nu este 
alta decît aceea de a făuri 
României de azi „la trecu- 
tu-i mare, mare viitor". 
Destinele exemplare ale lui 
Ștefan. Mihai Viteazul, 
Horea, Tudor, Bălcescu și 
Avram Ianou, ale proilor 
clasei muncitoare constitu
ie în cărțile noastre marile 
pilde ale conștiinței și 
luptei unui popor. Forța 
inspiratoarea acestor figuri 
este inepuizabilă. Cred că 
noi, scriitorii de azi. avem 
încă mult de făcut pentru 
ca operele să fie atît pe 
măsura epocii noastre tu
multuoase. cit și a marelui 
nostru trecut istoric.

— La Consfătuirea de la 
Mangalia, secretarul gene
ral al partidului a îndem
nat creatorii spre adincirea 
procesului de cunoaștere și 
redare in opere expresive 
a omului nou, a eroilor 
exemplari, cu mare forță 
de înriurire. Cum. caracte
rizați prezenta și viabilita
tea unor astfel de eroi in 
proza de azi ? Ce tendințe 
credeți că au șansa de a 
conduce la opere viabile și 
care vi se par nefertile, 
caduce ?

— La Consfătuirea de la 
Mangalia, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a în
demnat. cu patriotism si 
clarviziune, creatorii spre 
cuprinderea in cuvînt a 
marilor valori naționale și 
cuceriri revoluționare ale 
epocii noastre. S-au scris și 
se scriu cărți care au in 
centrul lor omul zilelor 
noastre. Acest Meșter Ma- 
nole al timpului nostru nu 
e cu nimic mai prejos ce
lui din legendă. Acestuia, 
ca și marilor eroi despre 
care vorbeam îi mai sîntem 
încă datori. Nu e o nou
tate, istoria literaturii stă 
mărturie că au rezistat 
timpului numai acele opere 
născute din frămîntările 
reale ale omului, ale con

oricărui scriitor. Ele merită 
a fi nu numai oglindite, ci 
și glorificate. S-a spus pe 
drept cuvînt că viata este 
cel mai mare romancier. 
Iar scriitorul, ca om al ce
tății, ca glas al cetății, tre
buie să nemurească a- 
ceste fapte în opera sa, 
pe care și-o vrea perenă. 
Izvoarele inspirației tuturor 
înaintașilor au fost ziua lor 
de-atunci. prezentul lor de- 
atunci, faptele poporului, 
fie că au fost acestea lupte, 
jertfe, sărbători. Năzuin
țele celor mulți au fost nă
zuințele lor. Cu exact un 
secol în urmă, Eminescu 
spunea ț „Geniul poporului 
trebuie să fie determinant, 
inclinările lui oneste și ge
neroase, bunul simt, c-un 
cuvînt geniul lui, să rămiie 
și pe viitor norma Iui de 
dezvoltare a țării și să pă
trundă pururea această 
dezvoltare".

Avind o moștenire cu 
atita strălucire. care se 
cere dusă mai departe, ri
dicată pe spirale superioare 
de evoluție. întrebarea 
„pentru cine scriu ex
presie a conștiinței anga-, 
jării scrisului nostru în 
slujba unor idealuri uma
niste, este o întrebare per
manentă. „Pulsul preocu
părilor noastre să bată in 
ritmul timpului. Orice su
biect am trata, să-1 inter
pretăm în sensul vremii 
noastre, să-i stoarcem ceea 
ce această vreme dorește 
pentru folosul ei. Să pornim 
de la societatea contem
porană și să ne întoarcem 
la ea" — iată o convingă
toare pledoarie pentru ac
tualitate. pentru curaj în 
gîndire, în acțiune. Cuvin
tele par a fi fost rostite 
astăzi. Ele aparțin însă lui 
Nicolae Iorga. pentru care 
istoria și cultura acestui 
pămint constituiau pietrele 
de temelie ale gindirîi și 
operei sale.

— Ce trăsături caracteri
zează, după părerea dv., 
actualul climat de creație ?

— „Epoca Ceaușescu", o 
mare epocă de creație ma
terială și spirituală, a 
creat condițiile unui climat 
favorabil dezvoltării tu

turor artelor. Pentru a 
putea reda In cărțile noas
tre. intr-o infinită varietate 
de stiluri, adevărul vieții, 
umanismul societății și a- 
nilor noștri. Această epo
că a dat o liberă și de
plină manifestare a talen
telor.

— împărtășiți, pe scurt, 
cititorului citeva din pro
iectele dv. literare, acum 
in preajma împlinirii fru
moasei vlrste de o jumăta
te de veac.

— Am terminat un ro
man, aș zice monumental, 
avînd în vedere numărul 
de aproximativ o mie de 
pagini: Legați-vă centurile 
de siguranță, din care, in 
ultimii trei ani. am publicat 
numeroase fragmente. Este 
un roman inspirat din cea 
mai fierbinte actualitate. 
Un alt roman, Claxon pen
tru căprioare, propus edi
turii „Cartea românească", 
are în centrul său proble
ma. gravă și scumpă tutu
ror, a prevenirii unui ho
locaust nuclear. Și, inevi
tabil, mă întorc la unul din 
acei eroi amintiți mai înain
te : Avram Ianou. îl simt 
mereu că mă cheamă. A și 
venit în paginile unui 
roman...

Aș vrea, cu permisiunea 
dumneavoastră, să fac o 
mărturisire si să spun că 
iată, acum, ca întotdeauna, 
îmi este dor de cei pe al 
căror cuvînt am învățat 
sacrele litere latine ale 
scripturilor române, cu
vînt ce ne-a dat drept 
hrană și dragoste de acest 
pămint și de neam, de tre- 
cutu-i mare și de viitorul 
De potrivă, in care nu În
cetăm să credem... Și mi-e 
ca niciodată dor de primul 
clasic al strălucitei noastre 
literaturi, de cel ce a așe
zat nu numai piatra un
ghiulară a edificiului nos
tru spiritual, ci a inăltat și 
pilaștri, a așezat cheia de 
boltă și ne-a dăruit acel 
cintec unic, cunoscut si 
murmurat de toată suflarea 
românească. Mi-e dor de 
acel clasic primordial care 
e poporul român, cel ce a 
scris pe tablele inimii Mio
rița... Mi-e dor de tot ce 
apoi s-a rostit frumos și 
adine și înalt pe această 
gură de rai... Ca slujitor 
umil al literaturii române, 
aș vrea să spun. în acest 
final al discuției noastre, 
că în climatul generos de 
creație în care trăim ni
mic nu va putea clinti din 
cursul ei statornic literatu
ra română. Ea e maica 
noastră și e nepieritoare. E 
răsărită pe un picior de 
plai și e vegheată de raza 
eternă a Luceafărului. Des
tinul ei e destinul neamu
lui din care ea crește. Iar 
cea mai intimă si cea mai 
șa.cră aspirație a fiecăruia 
dintre noi, fiii ei. nu poate 
fi alta decît să ne scu
fundăm destinul nostru in 
destinul ei și al poporului 
român pină la identifica
re... Și, de bună seamă, ne 
e dor de cei ce vor veni. 
Iar dacă și lor le va fi dor 
de noi. cei de azi. dacă 
scriitorii de azi vor fi pen
tru urmași „clasicii" de 
care acestora să le fie dor. 
înseamnă că noi. cei de 
azi, ne-am făcut suprema 
datorie fată de viitorime, 
fată de muma noastră, 
limba română, si fată de 
acel clasic primordial care 
e poporul român.

C. STANESCURed. : Raportîndu-vă la această 
realitate, care socotiți că sint, în 
lumina orientărilor conducerii parti
dului, direcțiile spre care trebuie 
să-și concentreze cu deosebire aten
ția cercetătorii și deopotrivă orga
nismele investite cu răspunderea de 
a coordona acest domeniu ?

Cătălin Zamfir : Sînt multe di
recțiile în care cercetarea sociolo
gică trebuie să se dezvolte pentru 
a răspunde exigențelor formulate 
în proiectul de Directive. Aș vrea 
să schițez doar citeva dintre ele, 
care imi par a fi mai importante.

In primul rînd, se lasă așteptate 
marile sinteze teoretice referitoare 
la procesele sociale fundamentale 
ale societății noastre. Să cităm doar 
citeva dintre cele mai importante : 
aspectele sociale ale dezvoltării so
cial-economice a României (indus
trie, agricultură, știință, cultură), 
dezvoltarea comunităților urbane 
și rurale, dinamica structurii socia
le, socioprofesionale a României, 
problema egalității și a diferenție
rii sociale, dezvoltarea socială a în
treprinderii românești, sistemul 
participării democratice, la diferi
tele niveluri ale conducerii sociale, 
începind cu întreprinderea și sfîr- 
șind cu conducerea intregii socie
tăți, calitatea vieții și dinamica 
modului de viață. Deși s-au acu
mulat o mulțime de cunoștințe em
pirice și teoretice despre aceste 
procese sociale, se simte tot mai 
acut nfevoia elaborării unor sinteze 
care să ofere o imagine nu neapă
rat definitivă, dar articulată.

Pentru aceasta este însă nevoie 
să depășim o anumită timiditate 
în abordarea frontală a marilor 
probleme ale dezvoltării noastre 
sociale, în analiza problemelor cu 
care ne confruntăm ; să stimulăm 
tentativele curajoase, acceptînd 
totodată și faptul că ele nu sînt 
lipsite de riscuri, că sint inevitabil 
asociate cu o diversitate de puncte 
de vedere, cu controverse chiar, 
care însă, departe de a bloca pro
gresul în înțelegere, îl stimulează.

Cercetarea noastră sociologică 
este caracterizată de prea multă 
factologie lipsită de semnificație ; 
se fac destul de multe cercetări 
empirice, cu eforturi serioase, dar 
cu rezultate disproporționat de re
duse. Nu de puține ori cercetarea 
sociologică este echivalată cu cer

cetarea empirică. Există însă, să 
nu uităm, și cercetare sociologică 
pur teoretică. Nu vreau să spun că 
se fac prea multe cercetări empi
rice. în momentul actual avem ne
voie de o cunoaștere cit mai largă 
a realității societății noastre. Avem 
nevoie de fapte, de multe fapte pe 
care să se poată dezvolta știința. 
Ceea ce vreau insă să afirm este 
că nu avem nevoie de orice fel de 
fapte ; ci doar de fapte semnifica
tive, utilizabile in dezvoltarea cu
noașterii. Din păcate, multe dintre 
faptele culese în cercetările socio
logice rămin1 fragmentare. Și 
dacă există o inflație de fapte 
provenite din anchete de opinie, in 
ceea ce privește faptele obținute 
prin observația sistematică a com
portamentului, a proceselor sociale 
reale sint cu mult mai rare. Empi
rismul plat și superficial are, după 
părerea mea, drept cauză o rămi
nere in urmă teoretică a sociologiei 
noastre. Dezvoltarea componentei 
teoretice a cercetării sociologice 
este in momentul actual punctul 
critic al acestei activități. O aseme
nea răminere în urmă își are ex-

■ plicația in condițiile inițiale ale 
cristalizării sociologiei noastre ac
tuale, care a fost considerată de la 
început ca un antidot eficace împo
triva cenușiului și nerealismului 
speculației dogmatice, ca un in
strument al rupturii cu vechiul 
mod de gindire teoretic-schematic 
și dogmatizant. Accentul excesiv 
pe cercetarea empirică reprezintă 
însă expresia neputinței de a 
elabora un alt tip de analiză teore
tică, care să depășească efectiv ve
chea gindire speculativ-dogmatică. 
Avem nevoie de teorii inalt ela
borate referitoare la diferitele 
procese sociale caracteristice so
cietății noastre actuale, care să 
sintetizeze toate datele acumu
late și să deschidă totodată 
perspectiva unor noi cprcetări, 
să formuleze ipoteze noi de 
verificat, noi întrebări care să 
„forțeze" realitatea să ofere răs
punsuri interesante. Sînt destul de 
multe cercetări sociologice care nu 
se bazează pe un cadru teoretic 
clar articulat. Nu rareori, premisele 
teoretice de la care pornește cer
cetarea concretă sînt naive, eclecti
ce, depășite de acumulările pe 
plan mondial. Teoria — o teorie 
reflectînd viata, tendințele obiec-

Red. : Poate mai mult decit in 
alte domenii, in cercetarea din ști
ințele sociale metodologia folosită 
condiționează nemijlocit calitatea 
rezultatelor. O cercetare la nivel 
național, să zicem, care nu bene
ficiază de un eșantion reprezenta
tiv; prin forța lucrurilor nu are 
șanse să detașeze concluzii veridi
ce. De aceea, saltul calitativ pe 
care sint chemate să-l facă cerce
tările cu caracter concret din do
meniul științelor sociale este intim 
legat de perfecționarea metodolo
giei de investigare.

Lazăr Vlăsceanu : Multe analize 
empirice se reduc la elaborarea de 
chestionare adresate unor grupuri 
de oameni din unul sau mai multe 
sectoare sociale in vederea culege
rii de date. Desigur, o astfel de in
vestigație nu poate fi integral res
pinsă, avîndu-și rosturile ei speci
fice. Marea frecvență și mai ales 
limitarea la acest tip de investiga
re riscă însă să oprească demersul 
la suprafața realității, fără să ne 
conducă la aprofundări și analize 
mai temeinice. Este un fapt încăr
cat de semnificații acela că pină 
în prezent nu ‘s-a realizat încă in 
nici o disciplină socială și pe nici 
o problemă o cercetare pe un eșan
tion social reprezentativ cu o „ba
terie" complexă și completă de me
tode investigative. Această situa
ție s-ar explica parțial printr-o 
tendință de fărîmițare a forțelor de 
cercetare, in așa fel incit se ajunge 
ca unul sau mai mulți cercetători 
să se concentreze pe cite o pro
blemă o perioadă de timp. Apoi alt 
grup preia, intr-o altă perioadă, 
aceeași problemă, fără a-i continua 
aprofundarea.

O serie de progrese ale metodo
logiei în cercetarea socială sint 
incontestabile. Aplicarea lor este 
însă defectuoasă, începind cu eșan
tionarea și construcția instrumen
telor de investigare și terminînd 
cu prelucrarea și interpretarea teo
retică a datelor. Ni se pare deci 
necesar să se intensifice preocupă
rile de elaborare metodologică și 
teoretică nuanțată și aprofundată a 
cercetărilor concrete incă din faze
le inițiale.

Ion Ungureanu: într-adevăr, per
fecționarea aparatului metodologic

și tehnic este in măsură să contri
buie substanțial le creșterea efi
cienței și valorificării cercetării 
noastre sociale. Din acest punct de 
vedere sint necesare perfectiona
rea și modernizarea întregului apa
rat tehnico-metodologic al investi
gației sociale, numai așa putîndu-se 
depăși unele limite si dificultăți 
actuale ale acesteia. După părerea 
noastră, perfecționarea metodologi
că a cercetării noastre sociale tre
buie să se realizeze în următoarele 
direcții importante : dezvoltarea 
construcțiilor teoretice cu mare ca
pacitate explicativă și mai ales 
predictivă, care să utilizeze prelu
crări matematice elaborate, achizi
ții de vîrf ale matematicilor socia
le și să depășească descriptivismul 
statistic ; diversificarea evantaiului 
tehnicilor de investigație socială, 
prin promovarea mai hotărită a 
experimentului social, a observa
ției directe coparticipante. a meto
dei comparative și istorice : res
pectarea exigențelor științifice în 
proiectarea, desfășurarea, prelucra
rea și interpretarea datelor obținu
te prin anchetele sociologice, in 
scopul asigurării reprezentativitățiî 
eșantionării, promovarea fermă a 
cercetării sociale interdisciplinare.

Perfecționarea metodologiei nu 
este cum ar părea la prima vedere 
o problemă tehnică de ordin secun
dar. Dimpotrivă, ea condiționează 
într-o măsură importantă înfăptui
rea sarcinilor care revin cercetării 
de profil în etapa actuală, cu pre
cădere cele privind studierea am
plelor mutații calitative ce vor fi 
determinate de înfăptuirea mărețe
lor obiective ale proiectului de Di
rective ale Congresului al XlII-lea. 
In spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in lumina pro
blemelor noi pe care le ridică via
ța, evoluția ei, cercetarea sociologi
că este chemată să analizeze Cu 
profunzime toate aceste prefaceri, 
să ofere concluzii necesare proce
sului de conducere socială la toate 
nivelurile, să se integreze mai ac
tiv amplei activități desfășurate de 
partid pentru perfecționarea vieții 
sociale în consens cu cerințele pro
gresului.

Dezbatere realizată de 
Paul DOBRESCU

Memoria prezentului

tv
PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13.35 La sfirșit de săptămină (color)
16.35 Panama — documentar
16.45 Săptămina politică
17,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal (partial color) • în 
întîmplnarea marelui forum al 
comuniștilor

19.20 Congresul al XlII-lea — noi trep
te ale edificiului socialist — re
portaj

19,35 Teleenclclopedia
20,05 Film artistic. „Prieteni de dumi

nica". Producție a studiourilor 
franceze. Premieră TV

21.20 Recunoașteți interpretul ? (color). 
Spectacol cu public realizat în 
orașul Sibiu

22,25 Telejurnal (partial color)
22.35 în lumina reflectoarelor (color). 

Baletul „Carmen" de Bizet-Sce- 
drin. Fragmente

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • în Întîmplnarea 

marelui forum al comuniștilor
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Nicolae 

Filimon

20.10 Tinere talente. Gala tinerilor con- 
certlști — Ploiești, 1984 (III)

20,50 în frunte comuniștii. Acolo unde 
e mai greu. Reportaj

21,05 Din marea carte a patriei. „Cita 
. sate. românești, atiția Horea sint" 
— documentar

21.30 Muzică populară
21.45 Orizont tehnico-ștlințlflo
22.10 De pretutindeni
22,25 Telejurnal
22,35 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți

(Urmare din pag. I)

Dar ele nu mai sint, nu 
mai pot fi semnificative 
azi. Pentru că viețile s-au 
înscris definitiv și esențial 
in alte coordonate, în alte 
orizonturi. E drept, și în 
trecut, in mersul său, isto
ria țării a selectat și altfel 
de repere pentru memoria 
timpurilor. în biografiile 
multor familii de țărani, de 
muncitori vom afla, astfel, 
fără a ne adinei prea de
parte în secoli, un străbu
nic care a luptat la 1877 
pentru independență ; sau 
un bunic care și-a pus viața 
jertfă la Mărășești și la 
Oituz ca să se implinească 
marea unire din 1918 ; ori 
un tată care a sărutat în
lăcrimat pământul din 
nord-vestul țării, redat ță
rii după ce-i fusese smuls 
printr-un act de brutală 
nedreptate : l-a sărutat ca 
să pornească mai departe, 
împotriva dușmanului. în
tre evenimentele jalon ale 
istoriei se mai pot afla și 
cele legate de destinul unui 
strămoș, imbrățișind, la 
1907, pământul pe care l-a 
slujit și iubit ca pe viața 
lui ; ori înroșind caldarimul 
străzilor la 13 Decembrie 
1918 sau. in 1933. la Gri- 
vița ; ori afirmînd marile 
opțiuni pentru pace, vigu
rosul protest, antifascist de 
la 1 Mai 1939.

Au existat și asemenea 
repere memorabile, pe care 
se sprijină pilduitor me
moria istoriei. Lor li s-au 
adăugat, in anii noi ai tă
rii, evenimente de impre
sionantă densitate, înlăn
țuite unul de altul logic și 
legic, avînd finalități con
structive pe măsura idea
lurilor revoluției noastre, 
al cărei răsărit îl aflăm în 
acel august de-acum patru 
decenii. De atunci n-a fost 
an, n-a fost lună în care, 
în fiecare oraș, în fiecare 
comună, în destinul fiecă
rei familii să nu se întim- 
ple ceva deosebit. Revolu
ția a fost asemeni unui 
fluviu impetuos și neîntre
rupt, în a cărui matcă s-au 
adunat, precum riurile in 
fluvii, viețile și faptele tu
turor. Ale muncitorilor care

au purtat brasardă trico
loră, atunci, in august, în
făptuind împreună cu bra
vii ostași ai țării, cu în
treaga țară primul act justi
țiar al noii istorii ; por
nind la alungarea fasciști
lor din țară, cu o voință 
neînduplecată și un eroism 
demn de tradițiile făurite 
pe aceste plaiuri. Ale mun
citorilor care, luînd in stă- 
pinire străzile și piețele 
orașelor, au pornit, în vii
toarea acelui sfirșit de an, 
1944, să-și afirme răspicat 
și fără echivoc vrerile, a- 
vîndu-i alături, din ce în 
ce mai limpeziți asupra 
menirii lor in istorie, pe 
țăranii frați dintotdeauna, 
pe intelectualii iviți din 
mijlocul poporului.

Și s-au inscris in pagi
nile de foc ale revo
luției noastre, pornind din 
acel august eroic, venind de 
departe din istorii, victo
riile care fac glcșria aces
tui timp. Victorii pe care 
le-am numit — ca să pro
punem doar citeva repere : 
reforma agrară și naționa
lizarea, instaurarea primu
lui guvern democratic 
muncitoresc-țărănesc si 
proclamarea republicii. în
făptuirea primelor pla
nuri cincinale și pro
cesul complex al înscrie
rii satului în spațiile 
noului său destin. Victorii 
cărora le-am dat numele 
faptelor noastre (nume în
scrise cu litere stîngace, 
dar ferme de către cei 
mulți, dintre care o bună 
parte au deslușit lumina 
literelor in acești ani). 
Le-am dat numele din ce 
in ce mai puternicelor hi
drocentrale, ale cetăților 
metalurgiei și chimiei, ale 
tot mai modernelor trac
toare românești, ale păsă
rilor de metal ce săgetea
ză, ca niște scuturi de a- 
părare, cerul patriei ori al 
acestor veritabile cetăți 
plutitoare, pornind din 
porturile românești, pe 
mările lumii. Victorii care 
se pot numi, să spunem, 
prin spectaculoasele plat
forme de foraj maritim, 
prin zveltețea sondelor de 
foraj sau prin extraordi
narele miracole pe care le

trăiește materia în labora
toarele științei. Victorii pe 
care le-am numit : Me
troul bucureștean și Trans- 
făgărășanul și grandiosul 
Canal Dunăre — Marea 
Neagră. Toate acestea lao
laltă puțind fi concentrat 
exprimate prin aceea că 
industria noastră este as
tăzi de 100 de ori mai pu
ternică decit cea din 1945, 
iar producția agricolă a 
crescut de 7,2 ori față de a- 
celași an. Aceste spectacu
loase creșteri aflîndu-și 
ritmurile cele mai înalte, 
incomparabile, in anii ce 
se înscriu in arcul de 
timp ce unește anul 1965 
— anul istoricului Con
gres al IX-lea, de cind in 
fruntea partidului și a ță
rii se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condu- 
cind cu strălucire, cu pa
triotică dăruire revoluțio
nară poporul in făurirea 

-unei mărețe opere — cu 
prezentul, cu zilele de lu
minoasă angajare in nu
mele muncii, al construc
ției, din preajma celui 
de-al XlII-lea Congres al 
partidului, menit să des
chidă noi orizonturi deve
nirilor socialiste ale pa
triei. Toate acestea laolal
tă purtând numele simplu 
al revoluției năastre socia
liste, prin care țara s-a in
scris definitiv pe coordo
natele calității și cutezan
ței, ale eforturilor spre 
perfecțiune, ale afirmării 
superioare a omului, a 
personalității si demni
tății sale — așa cum se 
configurează ele, cu preg
nanță, și in prevederile 
mobilizatoare ale proiec
tului de Directive ale 
congresului partidului.

Afl-ați intr-un moment 
de bilanț al revoluției, dar 
și de angajare intr-un nou 
timp, al competenței, efi
cienței și calității, acum, 
cînd faptele țării vorbesc 
plenar despre impresio
nanta putere de creație a 
oamenilor ei, aleg pentru 
semnificația sa deosebită 
din sipetul cu amintiri, ca 
pe un simbol, acele zile de 
începuturi, cind — îndem
nați de oameni care înțe-

leseseră cu un ceas mai de
vreme sensurile de an-, 
vergură ale revoluției abia 
începute — desenam pe 
zidurile caselor, pe ulu
cile satului simbolul Soa
relui, cu care se prezenta 
partidul nostru comunist 
în primele alegeri libere ; 
cind scriam, mai mult in
tuind adevărul acelei lo
zinci : „Votați soarele !“ 
Votindu-l, poporul și-a a- 
sumat nu doar un simbol 
luminos, ci și răspunderea 
de. a-l face să&fie adevărul 
țării. Și l-a făcut. Căci 
soarele este simbolul me
reu viu, strălucitor al re
voluției noastre. Pentru 
noi toți el poartă un nume 
rezonind puternic in con
științe, rezonând amplu in 
istorie — Partidul Comu
nist Român. Sub semnul 
soarelui, al luminii lui, 
urcăm inainte prin timp. 
Urmindu-i mersul sigur și 
luminos ; urmindu-l cu fi
delitate pe cel ce-i este 
patriei simbolul inalt al 
demnității și cutezanței, 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul 
de partid și de țară in care 
poporul, revoluția iși află 
întruchipate, in mod su
prem, rațiunea de a fi și 
voința de a ctitori intr-o 
patrie liberă, suverană, so
cialistă, de a purta mai 
departe, în nouă lumină, 
lumina ivită atunci, in 
eroicul august, pe care, 
nu cu multă vreme in 
urmă, l-a celebrat, entu
ziast, demn și unit sub 
flamurile acelorași idealuri, 
poporul întreg. Alăturin- 
du-ne adeziunea de con
știință adeziunii unanime a 
tuturor fiilor patriei, dînd 
expresie voinței profunde 
ca la cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reinvestit cu suprema 
responsabilitate în partid, 
ca astfel lumina socialistă 
să aureoleze și mai amplu, 
și mai intens zările toate 
ale țării. In fond, prin a- 
ceasta, se continuă firesc 
și durabil actul celor 
mulți, care, atunci, la înce
puturi, votau soarele.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă plăcere mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia celei de-a 61-a aniversări a 
proclamării Republicii Turcia.

în numele poporului turc și al meu personal, doresc să prezint Excelenței 
Voastre mulțumirile mele și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și bunăstare poporului român.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

4

Cronica zilei
La 2 noiembrie, tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe tovarășul Herbert 
Plaschke, noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Democrate Germane, in vederea 
apropiatei prezentări a scrisorilor de 
acreditare.

(Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la ședința a 39-a a sesiunii Consiliului de Ajutur Economic Reciproc

CELUI DE-AL 28-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRALIA

SIDNEY 
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celui de-al 28-lea Congres al Partidului Comunist din 
Australia, in numele Partidului Comunist. Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel 
de-al 28-lea Congres al P. C. din Australia, tuturor militanților partidului, 
oamenilor muncii australieni un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul 
nostru de prietenie și solidaritate militantă. ,

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România 
urmăresc cu sentimente de solidaritate activitatea pe care o desfășoară 
Partidul Comunist din Australia consacrată promovării intereselor funda-, 
mentale ale oamenilor muncii, aspirațiilor de progres social, democrație și 
pace ale poporului australian.

în prezent, poporul român, strîns unit în jurul Partidului Comunist 
Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuiește neabătut Programul de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate șl înaintare a României spre comunism și întîmpină cel de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român cu noi și remarcabile 
succese în toate domeniile de activitate. Acționînd pentru creșterea puternică 
a forțelor de producție, pentru sporirea avuției naționale și ridicarea in 
continuare a nivelului de trai al poporului, Partidul Comunist Român acordă, 
totodată, o atenție deosebită muncii de educație revoluționară a maselor, 
dezvoltării continue a democrației socialiste, asigurind un cadru larg de 
participare nemijlocită a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a 
întregului popor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la 
conducerea societății românești.

Partidul Comunist Român și statul nostru, preocupîndu-se de edificarea 
cu succes a socialismului în România, promovează, totodată, o politică 
internațională dinamică șl constructivă, menită să contribuie la statornicirea 
unui climat de pace, înțelegere și colaborare între toate statele lumii. 
Poporul român se pronunță și militează cu consecvență pentru oprirea 
agravării situației internaționale, pentru reluarea politicii de destindere și 
colaborare, pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța și rezol
varea tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor, 
pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale, in 
primul rind a celei nucleare, pentru făurirea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru apărarea dreptului fundamental al popoarelor, al oamenilor 
de pretutindeni la libertate, la pace, la viață.

Partidul Comunist Român dezvoltă ample legături de colaborare cu 
partidele comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, cu partide 
de guvernămint, cu mișcările de eliberare națională, cu alte forțe progresiste 
și democratice, acționînd cu fermitate pentru respectarea principiilor inde
pendenței, deplinei egalități în drepturi, stimei și încrederii reciproce, a 
dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strate
gia și tactica, corespunzător condițiilor specifice în care-și desfășoară lupta 
și activitatea, voinței și aspirațiilor fundamentale ale fiecărui popor.

Adresîndu-vă urarea, dragi tovarăși, de succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor congresului. reafirmăm si cu acest nrilei satisfacția noastră fată 
de dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare tovărășească 
dintre partidele noastre și ne exprimăm convingerea că aceste relații se 
vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor român și australian, al 
solidarității tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste și democratice, în 
lupta pentru pace și securitate în lume, pentru independență și suveranitate 
națională, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, a înțelegerii 
și colaborării intre toate popoarele.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Delegația Republicii Socialiste România, 
condusă de primul ministru al guvernului,

ADUNĂRI FESTIVE
consacrate aniversării 

Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

în municipiile Cluj-Napoca si Iași, 
precum si la Brazi, județul Prahova, 
au avut loc. vineri după-amiazâ. 
adunări festive consacrate celei de-a 
67-a aniversări a victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
ai organizațiilor de masă si obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenti membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în cadrul adunărilor au vorbit : la 
Combinatul de pielărie si încălță
minte „Clujana" din Cluj-Napoca — 
loan Cîmpeanu, directorul general al 
combinatului, și V. T. Maliutin, con
silier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București : la clubul întreprinderii 
de tricotaje „Moldova" din Iași — 
Vasile Aruxandei, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal, si 
A. A. Kaganovici, adjunct al repre
zentantului comercial al U.R.S.S. la 
București ; la clubul Combinatului 
petrochimic de la Brazi — Alecu 
Popa, directorul combinatului, și 
V. T. Bondarciuk, consilier al Amba
sadei U.R.S.S. Ia București.

După ce au relevat însemnătatea 
istorică a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, vorbitorii au evi
dențiat realizările obținute, sub con
ducerea P.C.U.S., de oamenii muncii 
sovietici în dezvoltarea economico- 
socială a tării, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai material si spiri
tual al maselor. în edificarea socia
lismului si comunismului in patria 
lor. Au fost prezentate, de aseme
nea. mărețele înfăptuiri obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român în edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Evocînd tradiționalele legături de 
prietenie româno-sovietice, vorbitorii 
au reliefat rolul hotăritor al întâlni
rilor și convorbirilor la cel mai înalt 
nivel în adîncirea relațiilor de colabo
rare multilaterală dintre partidele, 
țările si popoarele noastre în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui si Păcii în lume.

(Agerpres)

tovarășul Constantin Dăscălescu, s-a intors în Capitală
Vineri s-a înapoiat de la Havana 

delegația Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, care a 
participat la lucrările celei de-a 
39-a ședințe a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, miniș
tri. alte persoane oficiale.

A fost de fată Juan Cardenas. în
sărcinatul 
Republicii

cu afaceri ad-interim al 
Cuba la București.

La plecarea din Havana, pe aero
portul Jose Marti, primul ministru 
român a fost salutat de Raul Castro 
RUz, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. din Cuba, secretar al 
C.C. ,al P.C.C„ prim-vicepreședihte 
al Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Cuba, 
Carlos Rafael Rodriguez. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C., vi
cepreședinte al Consiliului de .Stat 
și al Consiliului de Miniștri, repre
zentantul Cubei în C.A.E.R.. Antonio 
Esquivel Yedra. vicepreședinte al 

• Consiliului de Miniștri.

„Zilele filmului sovietic11
La cinematograful „Studio" din 

Capitală se desfășoară/ începînd de 
vineri, „Zilele filmului sovietic". „Ma
nifestarea, carp va avea loc și în 
municipiile Pitești și Cluj-Napoca, 
prilejuiește prezentarea unor recen
te creații ale cineaștilor sovietici.

La spectacolul de gală au luat par
te membri ai conducerii 
lui Culturii și Educației 
te, Ministerului Afacerilor 
I.R.R.C.S., Asociației de
româno-sovietice. Asociației cineaști
lor, oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți E.M. Tiajelnikov, 
^ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefi de misiuni diploma
tice, precum și delegația de cineaști 
sovietici aflată cu acest prilej în țara 
noastră.

Consiliu- 
Socialis- 
Externe, 
prietenie

(Agerpres)

Se lărgește traficul internațional de mărfuri 
prin Canalul Dunăre - Marea Neagră

Pe Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, cale navigabilă a României 
deschisă larg traficului internatio
nal, s-a efectuat vineri primul trans
port de mărfuri venind din R.F. Ger
mania, cu destinația Orientul Apro
piat.

Este vorba de șlepul autopropulsat 
„Hanseat", cu o încărcătură de uti
laje și produse ale industriei con
structoare de mașini din R.F.G.. care 
vor fi transbordate în portul Con
stanta. pentru a ajunge în cel mai 
scurt timp la beneficiar.

Străbaterea canalului si trecerea 
prin ecluza de la Agigea s-au desfă
șurat in condiții de siguranță si de 
operativitate. Canalul îsi deschide 
astfel tot mai larg porțile traficului 
international de mărfuri, contribuind 
la stimularea colaborării economice 
reciproc avantajoase.

Reprezentantul companiei de navi
gație fluvială „Bayerischer Lloyd", 
Klaus Ott, a declarat : „Canalul Du
năre — 
avantaje 
sate in 
centrul 
Negpe si — — ... . _
mai scurt cu 400 km, transbordarea 
mărfurilor în portul Constanta se 
face operativ, ecluzarea navelor nu 
ridică probleme tehnice pentru spe
cialiștii români. Ne-am convins cu 
această ocazie că se poate coopera 
foarte bine cu organele românești de 
transport fluvial si maritim, pe bază 
de înțelegere si avantaj reciproc.

Utilizarea canalului — drept cea mai 
scurtă cale spre mare — se dovedește 
a fi cea mai eficientă soluție comer
cială. Tocmai de aceea, dorim să 
deschidem o reprezentantă în portul 
Constanta, avind în vedere amplifi
carea traficului nostru de mărfuri pe 
canal". (Agerpres)

, *
In aceeași zi, la Galeria „Căminul 

artei" din Capitală s-a deschis expo
ziția „Artiști plastici din Iakuția".

(Agerpres)

Marea Neagră oferă mari 
firmelor comerciale intere- 
comertul de mărfuri între 
Europei si bazinul Mării 
al Mediteranei. Drumul este

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 2 1
Extragerea

36 78 87.
Extragerea

75 62 32 80.
FOND DE

lei.

NOIEMBRIE 1984
I : 61 58 67 90 68 16

a II-a : 6 76

CÎȘTIGURI

25 54 85

: 775 548

vremea

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite câștigătoare la tragerea 

la sorți pentru trimestrul III 1984

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Ciștiguriie obținute 
(in ordinea valorii)

Valoarea 
cîștigului

1 403-201-74 U.R.S.S. 8 100
2 408-241-17 8 100
3 416-203-84 8 100
4 419-203-200 8 100
5 410-204-40 8 100
6 412-1-154 8 100
7 423-1-281 8 100
8 461-208-1942 8 100
9 466-201-129 8 100

10 459-1-3484 8 100
11 460-1-2272 8 100
12 459-1-4471 •• 8 100

13 402-1-1130 U.R.S.S. 7 600
14 409-1-1666 7 600
15 415-1-1547 7 600
16 413-194-219 7 600
17 444-1-120 7 600
18 423-120-3 7 600
19 452-202-192 7 600
20 460-202-521 7 600
21 462-202-215 7 600
22 463-202-143 7 600
23 459-1-5995 7 600
24 420-137-19 .. 7 600

25 432-1-820 R. P. Polonă 6 800
26 433-201-253 6 800
27 448-204-45 6 800
28 427-1-1160 6 800
29 436-105-13 6 800
30 427-137-412 6 800
31 431-103-1924 6 800
32 461-201-67 6 800
33 434-103-2241 6 800
34 459-1-4984 6 800
35 460-1-3042 6 800
36 461-208-1707 •• 6 800

în zilele de 29—31 octombrie 1984, 
la Havana — capitala Republicii 
Cuba — a avut loc ședința a 39-a 
a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., conduse de G. Filipov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, L. 
Strougal, președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, F. 
Castro Ruz, președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, W.- Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, J. 
Batmunh, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, Z. Messner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
I. Sarlos, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, N. Tihonov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., To Huu. prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste Vietnam, precum 
și V. Sîciov. secretarul consiliului, și 
reprezentanți ai comitetelor C.A.E.R.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la 
ședința sesiunii a participat delega
ția R.S.F.I., condusă de B. Srebrici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal.

Dînd curs invitației, au participat 
la sesiune, în calitate de observa
tori, reprezentanți ai Republicii De
mocratice Afganistan. Republicii 
Populare Angola, Etiopiei Socialiste, 
Republicii Democrate Populare Laos, 
Republicii Populare Mozarnbic, Re
publicii Democrate Populare Yemen, 
precum și reprezentanți ai Statelor 
Unite Mexicane și Republicii Ni
caragua.

Au participat, de asemenea, re
prezentanți ai secretariatelor Comi
siei Economice a O.N.U. pentru A- 
merica Latină și bazinul Caraibilor 
(CEPAL) și Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.).

In numele P.C. din Cuba, al gu
vernului si poporului cubanez, 
F. Castro Ruz a adresat un cuvînt 
de salut participantilor la sesiune.

Ședința a fost prezidată de con
ducătorul delegației Republicii Cuba. 
Fidel Castro Ruz.

La sesiunea consiliului s-a men
ționat cu satisfacție că desfășurarea 
acesteia, pentru prima dată, pe con
tinentul american. în Republica 
Cuba, una dintre tarile membre ale 
C.A.E.R. mai puțin dezvoltate din 
punct de vedere economic, a devenit 
posibilă datorită victoriei socialis
mului în Cuba si este o mărturie a 
egalității în drepturi a tarilor în ca
drul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Sesiunea a făcut un prim bilanț 
al transpunerii in viată a hotări- 
rilor adoptate la Consfătuirea econo
mică la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și a măsurilor adop
tate de sesiunea C.A.E.R. la ședința 
a 38-a extraordinară, care a, avut ioc 
la Moscova. în iunie 1984.

S-a relevat in mod unanim că în
făptuirea cu consecventă a cursului 
strategic adoptat la consfătuirea Eco
nomică are o importantă definită 
pentru extinderea în continuare, a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice reciproce, dezvoltarea cu 
succes a țărilor frătesti. întărirea 
unității și coeziunii lor. consolidarea 
pozițiilor tarilor membre ale C.A.E.R. 
în lume.

Examinînd raportul cu privire la 
activitatea C.A.E.R. între ședințele 
a 37-a si a 39-a. sesiunea consiliului 
a aprobat activitatea Comitetului 
Executiv în perioada menționată 
pentru dezvoltarea colaborării mul
tilaterale a țărilor comunității socia
liste. S-a relevat cu satisfacție că 
această colaborare, activitatea orga
nelor C.A.E.R. gi relațiile economice 
bilaterale ale țărilor frățești sînt 
consacrate, în primul rînd. realizării 
hotărîrilor consfătuirii economice și 
ședinței a 38-a extraordinare a se
siunii consiliului.

Aprecitpd rezultatele dezvoltării e- 
conomiiloj- și colaborării reciproce a 
țărilor membre ale C.A.E.R. din ul
timul an, sesiunea consiliului a sub
liniat că se transpune- cu consec
vență în viață politica de folosire 
rațională si eficientă a potențialului 
tehnico-știlnțific și productiv, a tu
turor resurselor, de modernizare teh
nică a economiilor naționale, de per
fecționare a structurii acestora,. de 
creștere a calității producției.

Mobilizînd rezervele interne, folo
sind avantajele colaborării reciproce 
și .integrării economice socialiste, 
țările membre ale C.A.E.R. au rea
lizat noi progrese economico-socia- 
le pe baza creșterii eficientei pro
ducției sociale.

Venitul național produs in ansam
blu pe țările membre ale C.A.E.R. a 
crescut în 1983, față de 1982, cu 3,8 
la sută, iar producția industrială cu 
4,2 la sută. într-o serie de țări 
membre ale C.A.E.R., o mare parte 
a sporului producției industriale s-a 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncii, s-a realizat reducerea 
consumurilor specifice de energie și 
de alte materiale.

Creșterea producției globale a a- 
griculturii pe ansamblul țărilor 
membre ale C.A.E.R. a fost în anul 
menționat de circa trei la sută.

Dezvoltarea stabilă a economiilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. a fost 
orientată, ca și in trecut, spre satis
facerea cit mai deplină a cerințelor 
oamenilor muncii. Au crescut fon

durile sociale de consum, comerțul 
cu amănuntul, s-a dezvoltat sfera 
serviciilor, a crescut nivelul de pre
gătire generală și culturală a popu
lației, s-a îmbunătățit asistența me
dicală și socială.

Au fost realizate vaste programe 
de construcții de locuințe.

Volumul total al comerțului exte
rior al țărilor membre ale C.A.E.R. 
a depășit 285 miliarde de ruble în 
anul 1983, crescînd, în prețuri cu
rente. cu opt la sută. Comerțul re
ciproc s-a dezvoltat într-un ritm 
mai rapid, crescînd cu peste 11 la 
sută. Ponderea acestuia în volumul 
total al comerțului exterior al țărilor 
membre ale C.A.E.R. a depășit, anul 
trecut. 58 la sută.

Se adincesc specializarea si coo
perarea în producție.

Livrările reciproce de produse spe
cializate ale construcțiilor de mașini 
au crescut în 1983 cu aproape 24 la 
sută, ponderea acestora în volumul 
total al exportului reciproc de pro
duse ale construcțiilor de mașini 
atingind 41 la sută. S-au lărgit li
vrările reciproce de mărfuri alimen
tare si utilaje pentru industria ali
mentară.

La ședința sesiunii s-a subliniat 
că progresele economico-sociale, ob
ținute sub conducerea partidelor co
muniste si muncitorești, sint strins 
legate si de întărirea conlucrării pe 
multiple planuri dintre țările mem
bre ale C.A.E.R.. de concentrarea tot 
mai mare a eforturilor comune în 
cele mai importante direcții priori
tare ale colaborării.

Sesiunea a constatat cu satisfacție 
că economia Republicii Cuba se dez
voltă in ritmuri înalte, stabile. Un 
progres însemnat s-a realizat în agri
cultură si industrie. Se transpune în 
viată planul de dezvoltare accelerată 
a stiintei si tehnicii pînă în anul 
1990. Au fost soluționate cu succes 
problemele învătămintului, ocrotirii 
sănătății, gradului de ocupare a 
populației, egalității sociale.

Aceasta este o mărturie elocventă 
că socialismul constituie singura 
cale iustă pentru depășirea rămînerii 
în urmă moștenite de la capitalism.

Intrînd în 1972 în Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc, Republica 
Cuba s-a înscris activ în colabora
rea reciprocă si integrarea econo
mică socialistă, participă la realiza
rea unor convenții multilaterale pri
vind construirea cu eforturi comune 
de obiective industriale, la specia
lizarea si cooperarea în producție, 
colaborarea țehnico-știintifică.

Se înfăptuiesc cu succes măsurile 
de accelerare a dezvoltării economiei 
și de creștere a eficienței acesteia : 
lărgirea producției de nichel, culti
varea și prelucrarea industrială a ci
tricelor, ameliorarea terenurilor, dez
voltarea complexă a producției de 
zahăr.

S-a relevat dezvoltarea cu succes 
a colaborării reciproc avantajoase 
dintre tarile membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I., pe baza convenției semnate 
in 1964, a cărei importanță a fost 
confirmată de cei 20 de ani care au 
trecut.

A continuat colaborarea multilate
rală a țărilor membre ale C.A.E.R. 
cu Finlanda, Irak și Mexic, în con
formitate cu convențiile încheiate în
tre C.A.E.R. și aceste țări. In februa
rie 1984 a intrat în vigoare conven
ția privind colaborarea dintre 
C.A.E.R. și Republica Nicaragua.

La ședința sesiunii s-a examinat 
stadiul coordonării planurilor econo
miilor naționale ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe anii 1986—1990. S-a 
relevat că această activitate asigură, 
in general, realizarea înțelegerilor a- 
doptate la consfătuirea economică.

în cursul coordonării planurilor, au 
fost pregătite și semnate 22 conven
ții multilaterale de colaborare eco
nomică și 39 convenții de colaborare 
tehnico-științifică pentru cincinalul 
următor și pe o perioadă mai înde
lungată. A început elaborarea în co
mun a programului complex al pro
gresului tehnico-științific pe 10—15 
ani, pe baza programelor naționale.

O mar.e importanță se atribuie pro-- 
blemelor realizării convențiilor gene
rale privind colaborarea in domeniul 
electronicii, tehnicii microprocesoare
lor și roboților.

O atenție deosebită se acordă rea
lizării orientărilor consfătuirii econo
mice privind acordarea de sprijin 
R.S. Vietnam, Republicii Cuba și R.P. 
Mozarnbic în dezvoltarea economiei 
și lărgirea participării lor la diviziu
nea internațională socialistă a 
muncii.

Sesiunea a adoptat acțiunile com
plexe pe termen lung privind cola
borarea în domeniul energicii, com
bustibililor și materiilor prime pe 
perioada pînă în 1990 și pe o per
spectivă mai indelungată. Acestea au 
fost elaborate pornind de la faptul 
că, prin mobilizarea resurselor pro
prii și intensificarea colaborării re
ciproce. se poate asigura solutionarea 
de către toate țările membre ale 
C.A.E.R. a problemelor materiilor 
prime, combustibililor și energiei. A- 
ceste acțiuni prevăd construirea unui 
mare număr de obiective economice 
de amploare, intre care : construirea 
pe teritoriul U.R.S.S. a combinatului 
minier de preparare a minereurilor 
de la Krivoi-Rog, a conductei ma
gistrale de gaze Iamburg — frontiera 
de vest a U.R.S.S. și a obiectivelor 
zăcămintului de gaze de la Iamburg, 
în scopul majorării livrărilor de gaze 
naturale din U.R.S.S. in țările euro
pene membre ale C.A.E.R., precum 
și alte obiective. Se preconizează fo
losirea in comun a zăcămintelor de 
huilă și modernizarea industriei coc- 
so-chimice in R.P. Polonă, crearea de 
capacități pentru extracție și prelu

crare a magnezitei în R.S. Ceho
slovacă, a produselor cu conținut de 
nichel și cobalt in Republica Cuba, 
colaborarea in valorificarea zăcă
mintelor de metale neferoase In R.P. 
Mongolă, R.S. Vietnam și Republica 
Cuba, de bauxită in R.S. Vietnam și 
fosforite in R.P. Mozarnbic. Se dez
voltă în continuare sistemele ener
getice interconectate ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. Se elaborează 
programul privind construirea, pină 
în anul 2000, de centrale nuclearo- 
electrice și centrale nucleare pentru 
producerea de căldură, precum și 
programul _ de folosire economicoasă 
și rațională a resurselor materiale.

Au fost preconizate, de asemenea, 
acțiuni de colaborare în construcțiile 
de mașini, pentru ramurile extrac
tive și energetică, cît și de elabo
rare de tehnologii și tehnică nouă in 
ramurile combustibililor și materiilor 
prime.

Călăuzindu-se după hotărîrile con
sfătuirii economice, sesiunea a apro
bat măsuri privind perfectionarea in 
continuare a organizării colaborării 
multilaterale în cadrul C.A.E.R. A- 
cestea. sint îndreptate spre creșterea 
rolului C.A.E.R. în organizarea co
laborării. concentrarea eforturilor 
țarilor membre ale C.A.E.R. și ale 
organelor consiliului asupra soluțio
nării celor mai importante probleme 
din sfera producției materiale.

, . PreYede perfecționarea siste
mului juridic al colaborării, precum 
și a stilului și metodelor de lucru 
sie organelor C.A.E.R. și organiza- 
fiilor economice internaționale create 
de țările membre ale C.A.E.R. S-a 
adoptat hotărîrea privind crearea Co
mitetului C.A.E.R. pentru colabora
rea în domeniul construcțiilor de 
mașini.

Sesiunea a relevat că dezvoltarea 
țarilor membre ale C.A.E.R. are loc 
într-o situație internațională com
plexa. Se confirmă pe deplin apre
cierea evoluției acestei situații con
ținuta în declarația adoptată la con
sfătuirea economică. A crescut în 
mod simțitor încordarea internațio
nala ca urmare a politicii de con
fruntare promovate de cercurile 
agresive ale imperialismului. în pri
mul rînd ale celui american, a în
cercărilor acestora de a obține su
perioritatea militară, inclusiv prin 
militarizarea Cosmosului, de a pro
mova o politică de forță, de știrbire 
a independenței și suveranității na
ționale a statelor, de consolidare si 
reîmpărțire a sferelor de influentă.

Se întețesc vechile focare de în
cordare. se provoacă noi conflicte si 
situații de criză în diferite zone ale 
globului.

Se întreprind încercări de amestec 
flagrant în treburile interne ale sta
telor socialiste și ale altor state.

Este vorba de o ofensivă frontală 
nu_ numai împotriva socialismului, 
ci împotriva tuturor forțelor progre
siste din lume.

Intensificarea de către aceste 
cercuri a cursei înarmărilor consti
tuie una din cauzele principale ale 
accentuării instabilității economice 
și politice din lume, agravează pe
ricolul unui război nuclear, amenin
ță însăși existența omenirii, repre
zintă o povară tot mai grea pentru 
popoarele lumii, sustrăgind uriașe 
resurse materiale și financiare, în
cetinind progresul economic si so
cial. In condițiile actuale, cerința 
arzătoare pentru pacea si securitatea 
în Europa o constituie oprirea acu
mulării de noi mijloace nucleare pe 
continent. In legătură cu aceasta, 
țările membre ale C.A.E.R. se pro
nunță cu insistentă pentru oprirea 
amplasării rachetelor nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune în 
Europa occidentală si declară din 
nou că, dacă vor fi luate măsuri 
care să ducă la retragerea rachete
lor deja amplasate, simultan se va 
acționa pentru anularea măsurilor 
de răspuns. Aceasta va crea baza 
pentru reluarea negocierilor în ve
derea realizării de acorduri cores
punzătoare pentru eliberarea Euro
pei de armele nucleare, atît cu rază 
medie de acțiune, cît si tactice.

Participanții la sesiune au subli
niat îngrijorarea provocată de agra
varea situației din America Latină, 
ceea ce constituie o amenințare la 
adresa popoarelor din întreaga Ame
rică Latină, care luptă pentru trans
formări revoluționare în tarile lor. 
împotriva imperialismului, colonia
lismului si neocolonialismului. pen
tru progres economic și social. In
tervenția în Grenada, ocuparea în 
continuare a acestei tari de către 
trupele americane, sprijinirea cercu
rilor diriguitoare si altor forte anti
populare reacționare în Salvador, ac
țiunile ostile și amenințarea cu 
imixtiunea împotriva Republicii Ni
caragua. amenințările la adresa Cu
bei socialiste — toate aceste acțiuni 
ale S.U.A. reprezintă încălcări fla
grante ale principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional, ale Car
tei O.N.U.

Participantii la sesiune reafirmă 
solidaritatea si sprijinul pentru po
porul nicaraguan. care luptă eroic 
împotriva agresiunii imperialiste si 
a forțelor contrarevoluționare, pen
tru apărarea independentei sale na
ționale si a cuceririlor sociale. Ei 
sprijină năzuința și acțiunile condu
cerii Nicaraguei îndreptate spre 
realizarea păcii în această, regiune 
prin mijloace politice, pe calea tra
tativelor.

Cercurile conducătoare din S.U.A. 
încearcă să folosească în interesul 
lor politic si legăturile economice in
ternaționale. continuînd să recurgă 
la blocada comercială, de credit si 
tehnologică, la presiuni directe, em
bargo și sancțiuni.

Acțiunile S.U.A. intensifică insta
bilitatea situației economice din lu
mea capitalistă. S-au agravat con
tradicțiile sociale.

Deși a avut loc o .oarecare înviora
re economică in S.U.A. și în alte cî- 
teva țări capitaliste, economiile ma
jorității acestor state continuă să se 
afle intr-o situație de stagnare. 
„ Intr-o situație deosebit de grea se 
află majoritatea covîrsitoare a ta
rilor in curs de dezvoltare. în 1983, 
datoria lor externă a depășit 800 mi
liarde dolari. Folosind toate mijloa
cele de presiune politică și econom.- 
că. statele imperialiste continuă să 
intensifice exploatarea neocolonială 
a acestor țări. încearcă să le determi
ne să renunțe la Înfăptuirea de 
transformări social-economice pro
gresiste.

Țările membre ale C.A.E.R. con
damnă și resping cu hotărîre cursul 
de subminare a bazelor pașnice ale 
relațiilor interstatale.

Ele consideră necesar să se treacă 
la o politică internațională realistă, 
de conlucrare activă pentru solutio
narea problemelor ce stau în fata 
omenirii și reafirmă, cu toată clari
tatea, disponibilitatea lor pentru dia
log. pentru tratative cinstite și se
rioase. in scopul realizării de înțe
legeri care să tină seama de inte
resele securității tuturor popoarelor-

A fost exprimată hotărîrea ca si in 
viitor să se facă tot ceea ce este ne
cesar pentru apărarea păcii pe pă- 
mint. preîntâmpinarea unei catastrofe 
nucleare, menținerea echilibrului mi
litar strategic la niveluri din ce în 
ce mai scăzute.

Țările membre ale C.A.E.R. con
sideră ca o sarcină actuală realizarea, 
de măsuri reale pentru oprirea 
cursei înarmărilor si dezarmare.

Aceasta ar crea condiții pentru 
îmbunătățirea întregii situații eco
nomice mondiale și ar permite, ca 
urmare a reducerii cheltuielilor mi
litare. să se elibereze mijloace care 
să fie folosite în scopul dezvoltării 
economice și sociale, inclusiv pentru 
acordarea de sprijin țărilor in curs 
de dezvoltare. Țările membre ale 
C.A.E.R. vor adopta și in viitor toa
te măsurile pentru apărarea intere
selor lor vitale, pentru întărirea in 
continuare a independentei lor teh- 
nico-economice.

Sesiunea consiliului a exprimat 
solidaritatea cu Republica Cuba și e- 
forturile acesteia pentru consolida
rea independentei naționale si con
struirea socialismului, precum si 
convingerea că poporul cubanez, sub 
conducerea partidului său comunist, 
în pofida amenințărilor cu războiul 
și blocada economică din partea 
S.U.A., va obține, cu sprijinul țări
lor membre ale C.A.E.R.. noi succese 
în construirea societății socialiste.

La sesiune a fost reafirmată ho
tărîrea țărilor membre ale comuni
tății socialiste de a acționa pentru 
realizarea consecventă a programu
lui de acțiuni, adoptat de consfătui
rea economică, privind însănătoșirea 
relațiilor economice internaționale, 
asigurarea securității economice, re
stabilirea încrederii în acest dome
niu de cea mai mare importantă al 
raporturilor interstatale.

Țările membre ale C.A.E.R. au 
subliniat, din nou. necesitatea de a 
se exclude din practica relațiilor in
ternaționale orice metodă de agre
siune economică si exploatare.

Țările membre ale C.A.E.R. se si
tuează cu fermitate de partea tine
relor state independente din Asia, 
Africa si America Latină în lupta lor 
împot.rrea imperialismului, hegemo- 
nismului, neocolonialismului, rasis
mului, sub orice formă s-ar mani
festa. si apartheidului, pentru conso
lidarea independentei lor politice și 
economice.

Ele relevă rolul crescînd al mișcă
rii de nealiniere în lupta pentru pace 
și securitatea popoarelor, împotriva 
cursei înarmărilor, pentru asigura
rea dezvoltării economice și sociale 
a fiecărei țări.

S-a subliniat că, dezvoltând si lăr
gind colaborarea economică și tehni
că reciproc avantajoasă cu țările în 
curs de dezvoltare, statele comunită
ții socialiste aduc o contribuție efec
tivă la restaurarea relațiilor econo
mice internaționale pe baze echita
bile și democratice și se pronunță 
pentru intensificarea activității în 
acest domeniu.

Țările membre ale C.A.E.R. au re
afirmat disponibilitatea ca și în vii
tor să dezvolte colaborarea economi
ca cu statele capitaliste, precum și 
cu întreprinderile și firmele acesto
ra, pe baza avantajului reciproc, 
egalității in drepturi, neamestecului 
în treburile interne și respectării an
gajamentelor intețnationale asumate.

Șefii delegațiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. au exprimat convingerea că 
realizarea consecventă a hotărîrilor 
adoptate va contribui la înfăptuirea 
cu succes a înțelegerilor realizate la 
Consfătuirea economică la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R., la 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării multilaterale și integrării eco
nomice a tarilor frătesti spre binele 
popoarelor lor, al cauzei păcii și 
progresului social.

Ședința sesiunii s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de unanimitate, 
prietenie frățească și deplină înțe
legere reciprocă.

★
După încheierea lucrărilor sesiunii, 

au avut loc ședințele Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. și Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare, care 
au stabilit măsuri pentru transpu
nerea in viață a hotărîrilor adopta
te la ședința a 39-a a sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

cinșma

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 3 noiembrie, 
ora 20 — 6 noiembrie, ora 20. In țară : 
Vremea va deveni relativ caldă, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Se vor 
semnala ploi slabe și burnițe mai ales 
în vestul și nordul tării. Vtntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, mai coborite în pri
mele nopți in depresiuni, unde, izolat, 
se va produce brumă, iar cele maxime 
între 9 și 19 graded Pe alocuri se va 
semnala ceată dimineața și seara. In 
București : Vremea va fi relativ caldă, 
cu cerul variabil. Sînt posibile ploi 
slabe. Vîntul va sufla ' . ' ' '
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 2 și 4 grade, iar cele 
maxime intre 15 șl 18 grade. Dimineața 
și seara se va semnala ceață slabă.

slab pînă ‘la

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

401-201-45 
418-448-2 
411-270-6 
417-1-812 
427-235-46 
436-500-9 
452-1-811 
431-106-632
462- 1-1243
463- 1-653
459- 1-5493
460- 209-136

6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400

TOTAL 48 excursii în valoare de lei 346 800

Ciștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for-

malităților în legătură cu efectuarea 
excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, cîști- 
gurile se plătesc în numerar.

• Amurgul ftntinilor: SCALA (11 03 72) 
~ 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9: 11,15: 13,30; 
15,45: 18; 20, FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11: 13; 15,30: 17,45; 20.
• Amintirea unei mari iubiri („Zilele 
filmului sovietic»): STUDIO (59 53 15)
— 10; 12: 14: 16; 18; 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.
• Nea Marin miliardar : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,45; 20.
• Emisia continuă : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30: 17 30: 19,30.
• Dreptate în lanțuri : PACEA 
(60 30 85) — 15; 17.15; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
• Zbor periculos: MELODIA (11 13 49)
— 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; 
12; 15: 18, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
12; 16: 19.
• Singur de cart : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Salutări de la Agigea ! 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 în 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; 18; 20
• Aventurile căpitanului „Minciună» 
—■9; 14, Program de desene animate
— 10.45; 12,30, Călărețul fără cap — 
15,45; 17.45; 19,45: DOINA (16 35 38).
• Apașii : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; U: 13,15; 15 30; 17.45; 20.
• Pensionul doamnei Latter : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
• 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.
• Cu cerul sub picioare : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17,15: 19,30.
• Dosarul albastru : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67). — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Lancea de argint : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragostea și Revoluția : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Yankeii: DACIA (50 35 94) — 9; 
12: 16: 19, VIITORUL (10 67 40) — 
14,30; 17; 19,30.

• T se spunea „Buldozerul* : LIRA 
(317171) — 15,30; 17.45; 20.
• Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lupii mărilor : COTROCENI
(49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Marfă furată : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
• Superman : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12,30; 15 30; 18,30.
• Undeva, cindva : ARTA (21 31 86)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) ; Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Caligula (amînat din 
20 X) — 20; (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19,30; (sala din Pia
ța Cosmonauților. 11 07 57) : Cavoul 
de familie — 15; Gimnastica senti
mentală — 19,30.
• C.C.E.S. (la Ateneul Român, 
15 68 75) : Concert extraordinar susți
nut de Orchestra de cameră a Filar
monicii din Moscova, condusă de 
Viktor Tretiakov — 19; (la Sala Pa
latului) : Spectacol extraordinar cu 
stelele baletului sovietic — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Walkiria 
— 18.

• Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra» 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 15; Luna dezmoșteniților — 
19,30; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
Răceala — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19,30.
• Teatru] de comedie (16 64 60) : 
Misterul Agamemnon — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 
19,30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 15; Variațiuni pe tema dra
gostei — 20.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre... 
elefanți — 19,30: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română» 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Pinocchio
— 18.
• Teatrul „Țăndărică» (15 23 77) : 
Arvinte și Pepelea — 16; Nocturn — 
Carte de vizită — 20.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 15,30; 19.



Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Konstantin Cernenko

MOSCOVA 2 .(Agerpres). — To
varășul Nicu Ceaușescu. prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.. care efectuea
ză o vizită in U.R.S.S.. la invitația 
C.C. al U.T.C.L.. s-a intilnit cu to
varășul B. N. Ponomariov. membr-u 
supleant al Biroului Politic, secretar 
a] C.C. al P.C.U.S..

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului K. U. Cer
nenko. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. un 
cald salut si urări de noi succese in 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului so
vietic. .

Mulțumind, tovarășul B. N. Pono
mariov a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. din- 
partea C.C. al P.C.U.S., a tovarășului 
K. U. Cernenko. un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succese în activitatea de inaltă răs
pundere pe care o desfășoară pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România. 
In cadrul convorbirii, desfășurată 
intr-'o atmosferă caldă, tovărășească.

NAȚIUNILE UNITE

S-au încheiat dezbaterile privind reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : In 
Comitetul pentru probleme juridice 
al Adunării Generale s-au încheiat 
dezbaterile asupra punctului privind 
reglementarea prin mijloace pașnice 
a diferendelor dintre state, inscris de 
Romania in preocupările Organiza
ției Națiunilor Unite. A fost dezbătu
tă in principal propunerea țârii 
noastre privind crearea unei comisii 
a O.N.U. de bune oficii, conciliere 
și mediere, propunere care a fost 
detaliată în documente de lucru co
mune prezentate de România Îm
preună cu Filipine și Nigeria.

Dezbaterile au scos in relief op
țiunea generală a statelor membre 
ale O.N.U. in favoarea soluționării 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre ele. a folosirii mai eficiente 
a posibilităților pe care le oferă prin
cipiile și’ cadrul O.N.U. in vederea 
prevenirii degenerării problemelor 
litigioase in conflicte și stări de cri
ză și a rezolvării prin tratative, prin 
alte mijloace pașnice, a oricăror 
probleme existente sau care pot sur
veni în raporturile interstatale.

Numeroși reprezentanți ai statelor 
membre au exprimat aprecieri deo
sebite in legătură cu atașamentul 
României și al celorlalte țări coau
toare fată de principiul reglemen
tării pașnice a diferendelor dintre 
state si cu promovarea unor mijloa
ce eficiente de întărire a acestui

Reuniune a Grupului de la Contadora
CIUDAD DE PANAMA 2 (Ager

pres). — Minișiuij; de externe ‘ a<W 
juneți ai țârilor membre ale Grupu
lui de Ia Contadora (Columbia. Me
xic. Panama și Venezuela) s-au reu
nit la Ciudad de Panama, pjntru a 
examina posibilitățile de continua
re a procesului de negocieri vizînd 
instaurarea unui climat de pace in 
America Centrală. 

au fost abordate probleme ale dez
voltării in continuare, pe multiple 
planuri, a raporturilor traditionale 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.. dintre România 
și Uniunea Sovietică, sfere binele 
popoarelor celor două tari, al cauzei 
socialismului, păcii și colaborării in
ternaționale.

S-a efectuat, totodată, un schimb 
de opinii privind situația internațio
nală. evidențiindu-se preocupările 
actuale ale tineretului român și so
vietic pentru pregătirea in mod co
respunzător a acțiunilor ce vor avea 
loc, în 1985, cu prilejul Anului In
ternațional al Tineretului, sub de
viza ..Participare, dezvoltare. pace“, 
și. in acest cadru. pentru partici
parea la cel de-al XII-lea Festival 
mondial al tineretului și studenților 
de la Moscova. S-a subliniat că 
tinăra generație de pretutindeni 
este vital interesată în apărarea și 
consolidarea păcii, trecerea la mă
suri efective de întărire a încrederii 
si securității, la dezarmare. în pri
mul rînd la dezarmarea nucleară, și 
concentrarea eforturilor în direcția 
asigurării dezvoltării și progresului 
social al tuturor popoarelor.

principiu de însemnătate cardinală 
în ansamblul normelor care trebuie 
să călăuzească raporturile dintre 
state. Crearea unei comisii de bune 
oficii, mediere și conciliere — 
s-a relevat — este esențială pen
tru Întărirea sistemului de re
glementare pașnică a diferen
delor. Un asemenea organism nu 
numai că nu ar împiedica activita
tea organelor principale ale O.N.U., 
ci le-ar sprijini foarte mult in ac
țiunea lor vizînd solutionarea paș
nică a oricăror diferende. Propune
rea de creare a acestei comisii, s-a 
subliniat de asemenea, este esen- 
tialmente constructivă si pozitivă, 
în armonie cu litera si spiritul Car
tei Națiunilor Unite. într-o perioadă 
cind energii umane, resurse mate
riale imense sint irosite frecvent in 
acțiuni care dau naștere unor dife
rende. în Ioc să le îngrădească si să 
le rezolve — au arătat vorbitorii — 
trebuie să sprijinim orice efort me
nit să îmbunătățească procedurile 
existente de reglementare pașnică.

Majoritatea delegațiilor partici
pante la dezbateri s-au pronunțat 
pentru examinarea în continuare, in 
profunzjme. a propunerii de înfiin
țare a acestei comisii, in cadrul Co- 
m'i'-lului special pentru Carta 
O.N.U. si creșterea rolului organiza
ției. comitet crea* tot in baza unei 
propuneri a României, in colaborare 
cu alte state.

Reuniunea Încearcă să analizeze 
\ ducă Observațiile To'nniiliite 'lti Trata

tul pentru pace, securitate și coope
rare in America Centrală sini ope
rabile. altfel spus dacă nu modi
fică fondul documentului sau clacă 
ele compromit principiile înscrise in 
text, caz in care procesul de nego
cieri al Grupului de la Contadora ar 
urma să fie reluat.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-irakiene 
de cooperare economică, tehnico-științilica și de comerț

BAGDAD • 2 (Agerpres). — La 
Bagdad s-au desfășurat in perioada 
30 octombrie — 2 noiembrie, lucră
rile celei de-a Vil-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-irakiene de cooperare economi
că. tehnico-științifică și de comerț. 
Delegația română a fost condusă de 
Ion M. Nicolae, viceprim-miniștru al 
guvernului, iar delegația irakiană de 
Hassan Aii. ministrul comerțului.

In cadrul lucrărilor a fost exami
nat. stadiul acțiunilor de cooperare 
economică și al schimburilor comer
ciale, stabilindu-se măsuri de finali
zare a acestora în cele mai bune

Extinderea colaborării economice 
româno-elene

ATENA 2 (Agerpres). — La Atena 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale de cooperare economică, 
industrială și tehnică româno-elenă, 
care a examinat progresele realizate 
in perioada de la sesiunea prece
dentă.

In spiritul hotărîrilor convenite cu 
prilejul vizitelor la nivel înalt de la 
București si Atena, privind extin
derea relațiilor economice dintre 
cele două țări, au fost stabilite mă
suri concrete care să ducă la crește
rea schimburilor comerciale si in 
special a exporturilor românești de

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele Gemayel despre perspectivele reconcilierii 
naționale în liban • „Sint necesare negocieri pentru 
stabilirea păcii in regiune" • Simpozion în cadrul O.N.U. 

consacrat problemei palestiniene
BEIRUT 2 (Agerpres). — Potrivit 

ziarelor libaneze de vineri, citate de 
agenția Reuter, președintele Libanu
lui. Amin Gemayel. a declarat că ..o 
nouă pagină a fost deschisă in criza 
libaneză" și că toate problemele care 
blocau calea spre reconciliere na
țională au fost înlăturate. Șeful sta
tului libanez și-a exprimat speranța 
că toate părțile libaneze implicate 
în conflict vor colabora cu autorită
țile guvernamentale pentru ca. îm
preună. să soluționeze toate chestiu
nile care își așteaptă o soluționare 
urgentă. Totodată. Amin Gemayel 
și-a exprimat certitudinea că arma
ta libaneză se va putea deplasa și 
instala spre sud, pină la rîul Awali, 
cu acordul tuturor pârtilor, pentru 
a fi gata să preia controlul asupra 
sudului teritoriului tării după retra
gerea trupelor israeliene.

Primul ministru al Libanului, 
Rashid Karame. a declarat că toate 
părțile libaneze implicate in conflict 
au fost de acord, in principiu, să 
permită ca forțele armate ale tării 
să preia controlul asupra soselei de 
coastă, care leagă Beirutul cu teri
toriile din sud. El a precizat: după 
cum relevă agenția Reuter. <_ă vor 
incepe pregătirile in vederea ampla
sării unităților armatei libaneze 
de-a lungul soselei menționate.

, IT de illă parte, vicepreședintele 
Siriei. Abdel Halim Khaddam. și-a 
încheiat convorbirile purtate. La 
Bickfay;1 (-u oficialitățile libaneze, 
relatează agenția France Presse. ci
tind o sursă autorizată din Beirut. 
Referindu-se la aceste convorbiri 
desfășurate la reședința prezidențială 
libaneză de vară, primul ministru al 
Libanului. Rashid Karame. a decla
rat : ..Pot să afirm că intre părțile 

condiții. Totodată, au fost identifi
cate noi posibilități de cooperare in 
dtfmeniile industriei, petrolului, elec
trificării, irigațiilor, precum și pe li
nia schimburilor comerciale.

Cu prilejul prezenței la Bagdad, 
Ion M. Nicolae s-a intilnit cu Taha 
Yassin Ramadhan, prim viceprim- 
miniștru, cu alțl membri ai guvernu
lui, precum și cu cadre de conducere 
din organismele economice și finan
ciare irakiene. A participat, de ase
menea. la deschiderea oficială a celei 
de-a 21-a ediții a Tîrgului interna
țional de la Bagdad.

mașini și utilaje și alte mărfuri. 
Totodată, cele două părți au căzut 
de acord asupra necesității intensi
ficării conlucrării bilaterale m do
meniile petrolier, chimic si petrochi
mic. in vederea modernizării căilor 
ferate, dotării cu material rulant, 
precum și a cooperării pe terte 
piețe.

Protocolul a fost semnat. din 
partea română, de Ion Stanciu. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. iar din partea elenă de 
Antonis Giorgiadis. adjunct al mi
nistrului economiei naționale.

libaneză si siriană există o cooperare 
și o coordonare complete in toate 
problemele".

NAȚIUNILE UNITE. — în rapor
tul său anual adresat Adunării Ge
nerale cu privire la problema Orien
tului Mijlociu, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, re
afirmă obligația specială a Organi
zației Națiunilor Unite de a depune 
noi eforturi in' scopul începerii ne
gocierilor de pace.

O reglementare globală a situa
ției din Orientul Mijlociu, apreciază 
Perez de Cuellar, presupune declan
șarea unui proces la care să parti
cipe toate părțile interesate. O ase
menea soluție globală implică re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate : recunoașterea su
veranității. integrității teritoriale și 
independentei politice a fiecărui 
stat din regiune și a dreptului său 
de a trăi in pace in cadrul unor 
frontiere sigure si recunoscute ; re
glementarea justă a problemei pa
lestiniene. întemeiată pe recunoaște
rea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv dreptul la 
autodeterminare.

GENEVA. — Comitetul O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor in
alienabile ale poporului palestinian 
a hotărît să organizeze, la Geneva, 
in zilele de 3—4 noiembrie un sim
pozion avind ca temă problema pa
lestiniană. Această manifestare va fi 
prima dintr-o serie de simpozioane 
și reuniuni internaționale neguver
namentale. ce vor avea loc. in le
găturii cu această problematică, in 
baza unei rezoluții in acest sens a 
Adunării Generale a O.N7U. din 13 
decembrie 1983.

Scriitori și artiști în lupta 
pentru pace, libertate 

și demnitate
TOKIO 2 (Agerpres). — Rolul ar

tei și literaturii în lupta popoarelor 
pentru pace, libertate si demnitate 
a fost unul dintre principalele su
biecte abordate, in localitatea japo
neză Kawasaki, ele conferința inter
regională a scriitorilor și artiștilor 
din țările Asiei, Africii și Americii 
Latine — informează agenția KUNA. 
Participă delegații din 46 de state ale 
celor trei continente. Ei au exprimat, 
în luările lor de cuvint. sprijinul 
hotărit pentru lupta mișcărilor de 
eliberare națională.

Potrivit agenției menționate, cu 
acest prilej. în foaierul sălii de con
ferințe a fosț vernisată o expoziție 
de afișe tipărite în țările in curs de 
dezvoltare, avind ca tematică lupta 
mișcărilor de eliberare națională, 
inclusiv a poporului palestinian.

In ajunul alegerilor generale 
din Nicaragua

MANAGUA 2 (Agerpres). — In 
cadrul unei festivități mareînd în
cheierea campaniei electorale din 
Nicaragua, organizată in perspec
tiva alegerilor generale progra
mate să se desfășoare dumini
că in țară, coordonatorul Jun
tei Guvernului de Reconstrucție Na
țională. Daniel Ortega Saavedra, 
candidat al Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională la funcția su
premă. a lansat populației apelul de 
a participa masiv la vot. El a evi
dențiat că cei care se opun procesu
lui revoluționar nicaraguan încearcă 
să impiedice desfășurarea normală a 
scrutinului, ceea ce impune sporirea 
vigilenței și sprijinirea procesului e- 
lectoral.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare 
Naționalâ (F.M.L.N.) și Frontul Democratic Revoluționar (F.D.R.) 
au înaintat președintelui țârii, Jose Napoleon Duarte, un docu
ment conținînd propuneri pentru următoarea etapă a dialogului dintre 
cele două părți, prevăzută pentru a doua jumătate a lunii noiembrie. 
Prima întîlnire dintre delegații forțelor insurgente și cei ai guvernului 
s-a desfășurat la 15 octombrie, in localitatea La Palma, dialogul avind 
ca obiectiv normalizarea situației interne pe calea negocierilor.

CONVORBIRI LA FRAGA. în 
comunicatul dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre Gus
tav Husak. secretar general al C.C. 
al P.C.C., și Harilaos Florakis, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Grecia, se subliniază necesitatea de 
a se înceta cursa înarmărilor, de a 
se restabili încrederea între state/ 
de a se rezolva pe calea tratative
lor problemele lumii contemporane.

RETRAGERE. Președintele X’ene- 
zuelei, Jaime Lusinchi, a dispus 
retragerea cotei-părți venezuelene 
din fondurile Băncii Mondiale. 
Măsura a fost luată ca. urmare a 
refuzului Băncii Mondiale de a 
sprijini proiectul venezuelean de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBUCIIIPANAMA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAS ARDITO BARLETTA

Președintele Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA

Ziua națională a Republicii Panama îmi oferă prilejul să vă adresez, 
în numele guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace 
poporului panamez.

Poporul din Republica Panama 
sărbătorește implinirea a 81 de ani 
de la proclamarea independenței 
naționale.

In același an, 1903. cind Panama 
s-a despărțit de Columbia, deve
nind stat de sine stătător, tinerei 
republici i-a fost impus de către 
S.U.A. un tratat in baza căruia 
acestea iși rezervau pe timp neli
mitat „dreptul de suveranitate" 
asupra canalului ce străbate istmul. 
Pentru această adevărată „pun
te intre marile oceane ale 
lumii" care este Republica Pana
ma. privarea de zona canalului în
semna mai mult decit răpirea unei 
porțiuni din teritoriul national, in- 
trucît cea mai importantă bogăție 
a panamezilor o constituie însăși 
așezarea țării lor la' răscrucea a 
două oceane. Poporul panamez a 
trebuit să ducă o luptă dirză si 
consecventă pentru a-și impune 
drepturile legitime. După 13 ani de 
negocieri, intre guvernele panamez 
și american au fost încheiate cele 
două tratate, intrate in vigoare la 
1 octombrie 1979. privind transfe
rarea eșalonată — pină la 31 de
cembrie 1999 — a canalului către 
Republica Panama.

Politica din ultimii ani a autori
tăților panameze, orientată spre re
cuperarea bogățiilor naționale, spre 

construire a hidrocentralei de la 
Guri, aflată in ultima etapă înain
tea dării sale in funcțiune.

RĂSPUNZIND UNEI INTERPE
LĂRI ÎN PARLAMENT, ministrul 
de externe al Austriei. Lepold 
Gratz, a arătat că dezvoltarea m 
continuare a relațiilor cu țările so
cialiste răminc o componentă im
portantă a politicii externe aus
triece. El a subliniat că se impu
ne folosirea tuturor posibilităților 
pentru dezvoltarea colaborării in
ternaționale in ansamblu.

PREȘEDINTELE COLUMBIEI, 
Belisario Betancour Cuartas, s-a 
pronunțat pentru urgentarea măsu

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

valorificarea lor in interesul pro
priei dezvoltări și, implicit, spre 
consolidarea independentei econo
mice și politice, și-a găsit concre
tizare intr-un șir de măsuri vizind 
naționalizarea companiilor străine, 
stimularea industriei autohtone, 
exproprierea . marilor latifundii, 
inițierea unor forme noi, coope
ratiste, de organizare a agricultu
rii. Programele prioritare aflate în 
curs de aplicare au ca obiective 
principale modernizarea agricultu
rii, impulsionarea exportului și 
dezvoltarea sectorului energetic.

In ce privește politica externă, ca 
metnbră a „Grupului de la Conta
dora" — din care face parte îm
preună cu Mexicul. Venezuela și 
Columbia — Republica Panama ac
ționează pentru soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a si
tuației din America Centrală.

în spiritul tradiționalelor legă
turi prietenești cu țările Americii 
Latine, cu toate statele aflate pe 
calea dezvoltării libere, de sine 
stătătoare, între România și Pana
ma se dezvoltă raporturi de cola
borare întemeiate pe stimă și res
pect reciproc, lărgirea și diversifi
carea lor in continuare răspunzind 
intereselor ambelor țări și popoare, 
ale cauzei păcii și înțelegerii in în
treaga lume.

rilor vizînd normalizarea situației 
politice interne. El s-a referit, în 
acest sens, la lucrările „Comisiei 
de coordonare a dialogului națio
nal", însărcinată să elaboreze pro
puneri concrete pentru integrarea 
mișcărilor insurgente din țară in 
viața social-politică și economică 
legală a Columbiei.

UN PURTĂTOR DE CUVtNT AL 
N.A.S.A. a anunțat că la Cape Ca
naveral s-au încheiat testele la 
scutul protector al navetei „Disco
very", care este gata pentru noua 
misiune spațială. El a precizat că 
decolarea va avea loc — așa cum 
s-a anunțat inițial — la 7 noiem
brie, ora 13,18 Gmt.

CONSILIU. Din inițiativa sindi
catelor democratice din Japonia, la 
Tokio a fost constituit Consiliul 
pentru acțiunile revendicative ale 
oamenilor muncii din primăvara 
anului 1985. Din consiliu fac parte 
reprezentanți a 102 sindicate de 
ramură, care reunesc 9 milioane 
de membri.

MEXICUL 1ST VA REDUCE 
PRODUCȚIA DE ȚIȚEI la 100 000 
barili pe zi — s-a anunțat oficial 
la Ciudad de Mexico. Totodată, gu
vernul mexican a decis să reducă 
exportul, dar să mențină prețul de 
livrare pe piețele externe.

Noua magistrală 
transsiberiană Baikal - Amur,

o epopee a constructorilor comunismului
Aeronava TU-154 decolează de ne 

aeroportul Irkutsk. Se ridică verti
ginos in văzduh. Sute, apoi mii de 
metri, pină la 10 000. Este o zi de 
toamnă cu safire generos, cu vizibi
litate perfectă. O parte din pasa
geri iși caută poziția cea mai con
fortabilă in fotolii, alții privesc 
prin hublouri la pământul atit de 
îndepărtat, de unde s-au desprins 
cu numai citeva minute mai înainte. 
In fotoliile din față, doi tineri — 
soț și soție — au intre ei un băie
țel de 5—6 ani. Atenția, privirea 
lor sint parcă mai concentrate de
cit ale celorlalți pasageri. Tatăl iși 
saltă copilul din fotoliu și-l așază 
pe genunchi. Lingă geam, li arată 
cu degetul : „Privește ! Acolo, de
parte. in nord, e BAM-ul nostru. Si 
casa noastră. Le vezi ?“ In chena
rul hubloului, ca intr-o ramă a u- 
nei fotografii de familie, sint chi
purile a trei oameni din două ge
nerații. Ei știu să distingă in imen
sitatea teritoriului ceea ce se ve
de sau voiau să vadă in orizont : 
magistrala lor, casa lor...

Ajungem la Moscova după opt 
ore de zbor. $i îndată după cobo- 
rirea dig. avion aveam să ne in- 
tilnim din nou cu BAM-ul. Pe pri
mele pagini ale ziarelor : „BAM : 
joncțiunea s-a înfăptuit !“ — anun
ța ..Pravda", intitulindu-și sugestiv 
și un alt reportaj : ..Victorie pe 
magistrala BAM" ; editorialul din 
„Sovetskaia Rossia" era, de aseme
nea. expresiv intitulat : „Magistra
la secolului, mândria întregului po
por sovietic". Aceste titluri, ca și 
cele din „Komsomolskaia Pravda" : 
..Cu cinci minute înainte de por
nire" și din „Izvestia" : „Sărbătoa
re la Ruanda" — iți sugerau în
semnătatea unei impresionante 
construcții ajunse în stadiu de fi
nalizare.

Victoria pe magistrala BAM, săr
bătoarea de la Ruanda au un epi
log pe care întreg poporul sovietic 
il cunoaște. în august 1974. foruri
le de conducere ale partidului și 
statului au adoptat hotărârea pri
vind construirea magistralei fero
viare Baikal-Amur, cu o lungime 
de peste 3 100 de kilometri. La 6 
septembrie, același an. a fost pusă 
piatra de temelie la construcția pri
mului tronson. Atunci — adică in 
urmă cu zece ani — primul deta
șament unional comsomolist de șoc 

„Congresul al ^CVII-lea al U.T.C.L." 
a sosit pe șantierul magistralei fe
roviare. In stația Taiset, membrilor 
detașamentului de tineret le-a Jost 
inminată cheia simbolică a viito
rului transsiberian Baikal-Amur. 
Detașamentul tinerilor constructori 
s-a împărțit in două grupe ce ur
mau să atace lucrările de pe tron
soanele de est și de vest ale noii 
construcții. Cheia a fost despicată 
in două — o parte a fost lumi
nată celor care atacau lucrările in 
apropierea fluviului Lena, iar a 
doua, efectivului care s-a deplasat 
pe tronsonul vestic al magistralei, 
in Extremul Orient, la Komsomolsk 
pe Amur. Tot atunci. în urmă cu 
zece ani. cele două eșaloane ale 
primului detașament unional com
somolist de șoc sosite pe șantierul 
de la BAM și-au promis la despăr
țire să se reintilnească.

După zece ani de muncă tenace, 
eroică a zeci și sute de mii de con
structori. in condițiile aspre ale re
giunilor siberiene, in zonele ghețu
rilor veșnice, a sosit — cu un an 
mai devreme decit fusese planifi
cat — momentul încununării tutu
ror strădaniilor, mome'ntul marii 
sărbători : înfăptuirea joncțiunii lu
crărilor de construcție, care mar
chează sfirșitul etapei principale, 
darea in funcțiune a uneia din cele 
mai mari artere feroviare din lume, 
— noul transsiberian, la nord cu 
circa 400 km de cel cunoscut.

...Ruanda. Momentul victoriei. Al 
marii sărbători. Mii de tineri con
structori avind înscrise pe casche
tele lor multicolore inscripția „Ku- 
anda-84“ asistă de această dată la 
manevra macaralei puternice care 
poartă in aer și apoi așază cu 
precizie pe sol „tronsonul de aur". 
Citeva comenzi precise, manipu
lări sigure și tronsonul face le
gătura intre miile de kilometri ai 
arterei feroviare din Est și din 
Vest ; a fost așezată aici parcă o 
inimă care a conectat și pus în 
mișcare un mare și complex sistem 
de vitalizare a unor imense regiuni 
pină acum nelocuite de oameni. 
Și-n momentul cind se potriveau și 
consolidau ultimele traverse de cale 
ferată, cind avea loc joncțiunea, 
constructorii de pe cele două por
țiuni ale magistralei au refăcut 
cheia — cheia cu care au venit si 
pe care au despicat-o in urmă cu 

zece ani — moment care a simbo
lizat pentru primii constructori și 
pentru cei care i-au urmat încunu
narea cu succes a unei opere con
structive monumentale.

Bucuria, satisfacția, entuziasmul 
se exprimă în cele mai felurite 
moduri. Tinerii constructori cintă, 
se îmbrățișează, dansează. Unuia 
dintre ei i se cere un interviu. 
Răspunde doar atit : „Tot ceea ce 
am promis cu zece ani in urmă am 
înfăptuit !“ In acest timp, primul 
tren de pasageri care trece prin 
Ruanda se pune in mișcare. De la 
ușa unui vagon, o fată-conductor 
salută tinerii constructori cu o ga
roafă albă in mină.

...Dar ce este BAM-ul ? Care sint 
datele biografiei lui ? Ce drum 
croiește, ce orizont deschide el în 
zonele aspre siberiene pe care le 
traversează ?

Așadar. în august 1974 a fost a- 
doptată hotărirea privind construi
rea marii magistrale care unește 
regiunile din vestul Siberiei cu flu
viul Amur. în Extremul Orient. La 
6 septembrie 1974 a șl fost pusă 
piatra de temelie la cbnstrucția 
primului tronson ; în mai 1975, pe 
tronsonul construit a sosit la Tinda 
(prima mare localitate urbană con
struită odată cu acest obiectiv) 
intîiul tren ; la 2 noiembrie 1976 a 
început construcția primei linii fe
rate pe teritoriul Republicii Auto
nome lakuția. din Orientul îndepăr
tat ; transportul zilnic de pasageri 
pe linia Bamoskol — Tinda a fost 
inaugurat la 12 iunie 1977 : in oc
tombrie 1978, din Neriungri a fost 
expediată economiei naționale pri
ma garnitură de. cărbune de calita
te superioară extras din Regiunea 
Autonomă lakuția.

Anii 1979. 1980. ’81, ’82. ’83. Ani 
de neuitat. Cu multe, multe epi
soade ale unor victorii memorabi
le. de importantă locală — dar și 
națională — ciștigate după o mun
că eroică.

„Timp de zece ani, colectivele de 
la „Glavbamstroi" și subunități 
militare de geniști și construcții de 
căi ferate, arăta I.D. Sosnov, minis
trul construcțiilor feroviare al 
U.R.S.S., au dislocat aproape un mi
liard și jumătate metri cubi de pă
mânt și stincă, au construit zeci de 
localități situate de-a lungul magis
tralei.; Pe harta Uniunii Sovietice au i

„Cale liberă pe magistrala Baikal - Amur" (Foto : A.P.N.)

apărut două noi orașe — Tinda și 
Severobaikalsk. Colectivul de con
structori s-a angajat să deschidă 
circulația de lucru a trenurilor pe 
magistrală chiar in aceste zile din 
preajma celei de-a 67-a aniversări 
a victoriei Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Magistrala 
Baikal-Amur este cel mai mare și 
mai important obiectiv construit 
in anii ultimelor două cincinale".

Este sugestiv pentru ilustrarea a- 
cestui uriaș' efort faptul că peste 
70 la sută din traseul magistralei a 
fost construit in regiunile ghețuri
lor veșnice, iar peste 1 500 de km ai 
magistralei străbat un perimetru 
cu o intensă activitate seismică. In 
aceste condiții deosebit de -grele 
(care au necesitat perfectarea unor 
metode geologice și de construcții 
inginerești aparte), au fost reali
zate aproape 4 000 de poduri și alte 
construcții inginerești, pe magistra
lă fiind prevăzute a se construi in 
viitor 58 de localități moderne.

La lucrările de construcție a lo
calităților și stațiilor de cale fera
tă, care au apărut pe harta Siberiei 
au participat cu forțe materiale și 
umane reprezentanții republicilor 
unionale și autonome, ai regiunilor 
și ținuturilor. Aceasta a imprimat 
fiecărei noi așezări, fiecărui nou 
obiectiv edilitar o personalitate 
proprie, specifică zonelor si colec
tivităților de constructori, un colo
rit. un stil arhitectonic aparte.

Magistrala BAM funcționează ! 
In ceea ce privește transportul de 
cărbune și materiale lemnoase. 
BAM-ul a devenit de pe acum un 

obiectiv de însemnătate națională. 
Eforturile sint îndreptate, in pre
zent, spre trecerea la valorificarea 
imenselor bogății ale regiunii. „Pe 
șantierul BAM — scria ziarul 
„Pravda" — au fost efectuate, pină 
in prezent, peste 40 la sută din in
vestițiile capitale afectate acestui 
obiectiv. In ritm susținut se des
fășoară lucrările de electrificare a 
magistralei, de construcție a depou- 
rilor de locomotive și vagoane, de 
finisare a tunetelor care străbat 
masivele muntoase, pe șantierele 
construcțiilor de locuințe. De la 
deschiderea frontului de construcții, 
pe Baikal-Amur a fost dată 
în folosința constructorilor peste 
400 000 mp de suprafață de locuit. 
Aceasta include de asemenea școli, 
grădinițe, cluburi, policlinici, ma
gazine. cinematografe. Se are in 
vedere construirea altor 800 000 mp 
de spațiu locuibil, care să satisfacă 
cerințele noilor locuitori ai așeză
rilor siberiene. Deschiderea cu un 
an mai devreme a traficului fero
viar pe magistrala BAM va grăbi, 
fără îndoială, dezvoltarea in ritm 
și mai intens a forțelor de produc
ție in Siberia și in Extremul Orient, 
va permite atragerea in circuitul 
economic a unor mari bogății na
turale, descoperite in cursul expe
dițiilor geologice. Pe un teritoriu 
de aproape 1,5 milioane kmp — cit 
însumează zona străbătută de BAM 
— se găsesc înseninate zăcăminte 
de apatite, cărbune, minereu de 
fier, cupru, de metale rare și pre
țioase; pe baza masivelor lemnoa
se din zonă urmează să se dezvol

te în ritm susținut industriile de 
■prelucrare a lemnului, hârtiei".

...Tovarăși de la „Pravda" ne 
vorbesc despre faptul că la BAM 
asprimea condițiilor de muncă nu 
i-a împiedicat pe tinerii construc
tori să stabilească recorduri in 
săparea de turtele prin munți de 
gheață, că in masivul Starov, pe 
care constructorii l-au numit „Fe
reastra spre lakuția". s-a lucrat la 
temperaturi de —50°C, că pentru 
prima dată in ghețurile veșnice a 
fost săpat un tunel, „Nagornii", in 
lungime de 1 240 metri. Si încă un 
fapt semnificativ : pe întinderea 
magistralei, in zece ani, s-au năs
cut 60 000 de copii.

Prima generație a BAM-ului ! O 
generație 'a unor nou-născuți. cu 
acte de identitate din locuri nou- 
născute.

Așadar, BAM-ul ajuns la 10 ani 
de existență, de maturitate, și-a 
creat propria generație. Sigur, ve
cinii din avionul care ne ducea de 
la Irkutsk la Moscova trebuie să 
fi fost o pereche de tineri care 
Și-au unit destinele in timpul con
strucției acestui mare obiectiv. Pro
babil plecau in concediu. Si adu
ceau cu ei spre locurile natale pe 
unul din cei 60 000 de cetățeni fon
datori legitimi ai BAM-ului. Si 
cind au spus : „Acolo e BAM-ul 
nostru și casa noastră" înseamnă 
că au plecat cu gindul să se reîn
toarcă acolo unde a văzut lumina 
zilei copilul lor. la locul de muncă 
Și de viață pe care ei si l-au făurit.

Constantin MORARU 
Mihai CHEBELEU

Membri
ai. Congresului S.U.A. 

se pronunță împotriva 
unui sprijin tehnologic 
nuclear acordat U.S.A.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Un grup de membri democrați -ai 
Congresului S.U.A. au adresat secre
tarului de stat. George Shultz, și mi
nistrului american al energiei, Do
nald Hodel, o scrisoare in care cer 
respingerea cererilor Africii de Sud 
de a primi sprijin tehnologic nuclear 
din partea Statelor Unite. Acest spri
jin ar submina eforturile depuse in 
direcția neproliferării armelor nucle
are — au subliniat ei, potrivit agenției 
United Press Internațional. Amintind 
că Africa de Sud nu a semnat tratatul 
de neproliferare, membrii forului le
gislativ american atrag atenția asu
pra „implicațiilor politice" pe care 
le-ar avea sprijinirea guvernului mi
noritar de la Pretoria, în contextul 
represiunii brutale. Ia care acesta a 
recurs recent pentru a înăbuși ampla 
mișcare de emancipare a locuitorilor 
de culoare din R.S.A.

Printre semnatarii scrisorii se află 
senatorii Edward Kennedy. Gary 
Hart și William Proxmire. precum și 
Michael Barnes, Mel Levine și Ho
ward Berman, membri ai Camerei 
Reprezentanților.

MAREA BRITANIE :

Evoluții
în conflictul de muncă 
din industria minieră

LONDRA 2 (Agerpres). — Condu
cerea Uniunii sindicale a minerilor 
britanici a hotărit convocarea, pen
tru luni, a unei conferințe naționale, 
în vederea examinării aspectelor le
gate de greva muncitorilor de la ex
ploatările carbonifere, după eșecul 
ultimei runde de negocieri cu repre
zentanții Consiliului Național al 
Cărbunelui, anunță agenția Reuter. 
După conferința națională, care 
va avea loc la Sheffield, vor 
fi organizate alte cinci adunări 
în diferite centre miniere, pentru ca 
muncitorii să ia cunoștință de deci
ziile luate în legătură cu continuarea 
acțiunii greviste. La aceste adunări 
vor lua cuvintul liderul Partidului 
Laburist. Neil Kinnock, și Nor
man Willis, secretarul general al 
Congresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.).

Referindu-se la aceste acțiuni, 
Arthur Scargill, secretarul general al 
Uniunii sindicale a minerilor, a de
clarat că „a sosit timpul ca laburiștii 
si mișcarea sindicală națională să se 
implice in dispută, cit mai mult po
sibil, intr-o manieră publică".

în același timp. în tară se extind 
acțiunile de. solidaritate cu mișcarea 
grevistă a muncitorilor din industria 
cărbunelui, care se opun planurilor 
patronatului de a inchide 20 de mine, 
ceea ce ar determina concedierea a 
20 000 de muncitori.
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