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Puternică aoim muncitorească, IN ZIARUL DE AZI : ® Pro-
realizata in-ducția fizică

tegral, la toate sortimentele! 
© Lucrările agricole de toam- 

incheiate grabnic Ina

a primit pe președintele Comisiei de Stat a Planificării

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe Gerhard Schiirer, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării din R. D. Germană, aflat in
tr-o vizită in țara noastră.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea to
varășului Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, un salut cordial șl 
cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită

din R. D. Germană
tovarășului Erich Honecker un cald 
salut și cele mai bune urări.

In cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost subliniate bune
le raporturi de prietenie si colaborare 
statornicite intre partidele si țările 
noastre, reliefîndu-se rolul hotărîtor 
al Intilnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt, care au deschis de fiecare dată 
ample perspective conlucrării mul
tilaterale dintre România și R.D. Ger
mană. în acest cadru, a fost releva
tă necesitatea de a se acționa. în 
continuare, pentru înfăptuirea obiec
tivelor înscrise În programele de lun
gă durată privifid dezvoltarea co
laborării economice și tehnico-științi- 
fice, a specializării și cooperării în 
producție, in următorul cincinal șl în 
perspectivă, pentru extinderea schim
burilor comerciale dintre România și

socialismului și păcii în

abordate, de asemenea, as- 
vieții internaționale, subli- 

că, in actualele condiții 
necesar

parte Stefan 
Comitetului de 
Ion Ceaușescu, 
ministru secre-

R.D. Germană, în interesul reciproc, 
al cauzei 
lume.

Au fost 
pecte ale 
niindu-se
deosebit de complexe, este 
să se facă totul pentru asigurarea 
păcii, securității și înțelegerii între 
toate națiunile lumii.

La primire au luat 
Birlea, președintele 
Stat al Planificării, 
prim-vicepreședinte,
tar de stat la Comitetul de Stat al 
Planificării.

Au fost de fată Rudolf Heinze, 
prim-vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării din R.D. Germa
nă, Herbert Plaschke, ambasadorul 
acestei țări la-București.

RECOLTA ACESTUI
SI PUSA î

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
•.reportaje •.însemnări ®;

RECOLTA VIITOARE PREGĂTITĂ EXEMPLAR I
In spiritul sarcinilor mari și 

complexe subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Mesajul a- 
dresat țărănimii cooperatiste, lu
crătorilor din întreprinderile agri
cole de stat, mecanizatorilor și 
specialiștilor, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, cu prile
jul „Zilei recoltei", toți cei ce-și 
desfășoară activitatea în această 
ramură de bază a economiei națio
nale sînt chemați să acționeze cu 
dăruire și responsabilitate pentru 
încheierea grabnică a tuturor lu
crărilor pe care le mai au de exe
cutat in cimp, asigurind în același 
timp condițiile necesare realizării 
recoltelor superioare prevăzute 
pentru anul viitor — primul an al 
noului cincinal.

De acum timpul este foarte îna
intat și. tocmai de aceea, organi
zațiile de partid de la sate trebuie 
să concentreze eforturile lucrători
lor de pe ogoare spre stringerea și 
punerea la adăpost în cel mai 
scurt timp a tot ceea ce a rodit 
pămintul in acest an, pentru ca 
absolut nimic să nu se piardă, să 
nu se risipească. In acest scop se 
impun măsuri deosebite ca, pre
tutindeni, unde mai sint de recol
tat lanuri de porumb, sfeclă de za
hăr. culturi furajere, alte produse 
agricole, să fie mobilizate la cules 
toate forțele disponibile de la sate, • 
astfel incit intreaga recoltă să fie 
neintirziat. pusă la adăpost. Ținind 
seama că pe cimp se află incă 
mari cantități de porumb și sfeclă 
de zăliăr, prioritate absolută tre
buie acordată transportării acestor 
produse, mobilizind toate mijloa
cele proprii ale unităților agrico
le. atelajele de pe teritoriul comu
nelor. precum și toate autocamioa
nele întreprinderilor de specialita
te repartizate in această toamnă să 
lucreze in agricultură. Cu deose
bită acuitate se impune să se ac
ționeze în acest sens în diferita 
unități agricole și localități din ju
dețele Brăila, Constanța. Botoșani 
și Suceava, unde se află mari can
tități de recoltă pe cimp, iar In 
aceste zile ritmul transportului 
continuă să fie nesatisfăcător.

Problema cea mai importantă ce 
trebuie avută in vedere o consti
tuie corelarea strictă a graficelor 
de livrare a sfeclei de zahăr cu 
capacitățile de prelucrare ale fabri
cilor. Este inadmisibil ca acum, in 
plin virf de producție, un număi* 
de fabrici de zahăr să funcționeze 
sub capacitatea stabilită — și a- 
ceasta datorită ncasigurării canti
tăților de materie primă prevăzu-

graficele zilnice. Se poatete prin
oare spune că organele .de partid, 
direcțiile agricole din județele 
care trebuie să asigure funcționa
rea Ia .întreaga capacitate a unită
ților prelucrătoare din Calafat, Po
dari, Țăndărei, Urziceni, Ianca, 
Giurgiu, Timișoara, Buzău și Nă
vodari desfășoară un control te- 

' meinic. asupra modului in care sint 
organizate recoltarea și transpor
tul sfeclei de zahăr atit timp cit, 
chiar in această perioadă, cind 
volumul de muncă din cimp este 
mai’ mic, nu sint în măsură să asi
gure respectarea strictă a grafice
lor de livrare ?

Acum cind, practic, Insămlnță- 
rile de toamnă au fost terminate, 
iar culesul recoltei este pe sfirși- 
te, cu cea mai 
trebuie 
gătirea 
recoltei 
timpul 
calitativ arăturile adinei, fertiliza
rea ogoarelor, lucrările de hidroa
meliorații, continuind aplicarea 
udărilor acolo unde este nevoie 
pentru buna răsărire a plantelor. 
Măsuri ,deosebite trebuie întreprin
se, totodată, pentru a se asigura 
desfășurarea normală a activității 
în zootehnie și. cu deosebire. în
grijirea și furajarea corespunză
toare a animalelor, astfel incit pe 
întreaga perioadă de iarnă să se 
poată realiza producțiile zilnice de 
lapte, carne și ouă stabilite si, tot
odată, să se respecte întocmai pro
gramul de montă și fă țări.

Trăgîndu-se învățămintele nece
sare din situația de anul trecut, 
cind în unele ferme vegetale ară
turile au fost prelungite cu mult 
după perioada optimă stabilită, 
fiind executate și in condiții de te
ren mai grele, deci necorespunză
tor. este absolut necesar ca in fie
care unitate agricolă să se treacă 
la organizarea muncii mecanizato
rilor în două schimburi, pentru ca 
pretutindeni această lucrare să se 
încheie pină cel tîrziu la 15 no- 

. iembrie. Executarea arăturilor 
adinei de toamnă pe toate supra
fețele, in perioada stabilită, pre
zintă o deosebită însemnătate pen
tru obținerea de producții mari la 
culturile de primăvară. Subliniem 
aceasta întrucit din analiza sta
diului „la zi" al executării arătu
rilor de toamnă rezultă o anumită 
intirziere in efectuarea acestei lu
crări. Din datele centralizate in 
seara zilei de 29 octombrie la Mi
nisterul Agriculturii se desprinde 
că in unele județe — Bihor, Neamț,

mare răspundere 
să se acționeze pentru pre- 
în cele mai bune condiții a 
anului viitor, executind în 

optim $i la un înalt nivel

Teleorman. Tul cea. Călărași. Iași, 
Brăila, Buzău, Galați, Mureș și Ia
lomița — ogoarele de toamnă au 
fost executate pe suprafețe reduse, 
O atare situație impune ca, in zi
lele următoare, atit in județele 
amintite, cit și In altele să se asi
gure o sporire substanțială a rit
mului arăturilor prin mărirea nu
mărului de tractoare repartizate la 
arat și prin folosirea mai bună a 
mijloacelor mecanice, astfel incit 
pretutindeni această lucrare'să fie 
încheiată la termenul stabilit. Tnt 
in scopul pregătirii recoltelor vi
itoare este necesar să fie luate, 
incă de pe acum, măsuri pentru 
asigurarea de către fiecare unitate 
agricolă a cantităților de semințe 
prevăzute, corespunzător structurii 
culturilor și nivelului producțiilor 
stabilite.

în legumicultură, mai mult decît 
în alte sectoare ale producției ve
getale, trebuie să se dovedească o 
răspundere sporită pentru pregăti
rea viitoarei producții. Pe primul 
plan al preocupărilor specialiștilor 
și organelor agricole trebuie să se 
situeze aplicarea acelor măsuri 
care să asigure'dezvoltarea inten
sivă a acestei ramuri. Este vorba, 
în primul rind. de mai buna re
partizare în teritoriu a producției 
de legume, de concentrarea si spe
cializarea acesteia in bazinele con
sacrate, care permit obținerea unor 
recolte superioare la hectar. în 
condiții de eficiență ridicată. Trei 
sinț .direcțiile principale in . care 
trebuie să se acționeze îri această 
perioadă pentru buna pregătire a 
viitoarei producții de legume ; exe
cutarea arăturilor adinei, fertiliza
rea cu îngrășăminte organice și 
asigurarea semințelor.

Ceea ce se cere acum In mod 
deosebit organelor și organizațiilor 
de partid, tuturor cadrelor de con
ducere din agricultură este să ac
ționeze hotărit, cu intreaga răspun
dere, pentru executarea grabnică șt 
in cele mai bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole de toamnă. în 
această privință, un rol important 
are activitatea organizatorică și po- 
lttico-educativă desfășurată de or
ganizațiile de partid pentru mobili
zarea tuturor oamenilor muncii de 
la sate in vederea încheierii eu 
rezultate bune a actualului an agri
col și pregătirii temeinice a pro
ducțiilor mari prevăzute a se ob
ține în 1986. asigurindu-se înfăptui
rea neabătută a hotăririlor Con
gresului a) XIII-lea al partidului 
privind realizarea noii revoluții 
agrare in țara noastră.

Cercetati cu atenție 
- obiectele din gospodăria 

dumneavoastră si nu se 
poate să nu găsiți măcar 
unul care să poarte em
blema „Electromureș" : un 
fier de călcat, un resou, 
un casetofon sau un radio- 
casetofon auto, o antenă 
de televizor, un stativ foto, 
cordoanele telefonului si 
alte cordoane electrice, o 
pernă electrică, o plită sau 
un rotisor electric, un ter- 
moplonîor. un ondulator de 
păr... Și dacă 
atunci 
nume fixat ne un produs 
de uz industrial 
birou : o 
statică de copiat 
„Xerox").
largă de cabluri si cone
xiuni electrice, terminale 
pentru calculator, stante 
succesive si pentru stanța- 
re fină, stante bloc, matri
țe de îndoit, linii de ex
trudare. prese de balotat, 
mașini silențioase de ni
tuit. mașini de trasat, tre- 
filoare de sîrmă. mașini de 
litat si cite si cite altele... 
„Electromureș". cu cele 252 
de produse (mai simple 
sau extrem de complexe), 
în 2 235 de tipodimensiuni, 
si-a făcut cu adevărat un 
renume. Cum ?

A pornit de_ la lucruri 
simple. In 1965. producea 
mașini de tocat roșii, 

y broaște pentru usi. bala-

male, taclmurl. găleți, bur
lane. tesale pentru vite, ro
binete de gaz. întrerupă
toare de curent, citeva sor
timente de cabluri elec
trice. în 20 de ani. între
prinderea s-a tot ..compli
cat". potrivit aspirației de 
a se impune, de a-si do
vedi capacitatea de crea
ție. Producția anului 1965

nu cred că sînt 
tară. Avem o fa- 
autoutilare. O fa- 
fiare de călcat

rie cum 
multe în 
brică de 
brică de
care lucrează în regim de 
fabricație autonom : își 
produce totul. Ni s-a cerut 
să producem o serie de 
componente pentru I.P.R.S. 
Băneasa (straturi metalice 
pentru tranzistoare. circui-

gă o firmă care, dună pro
fil. ar fi putut folosi pro
duse de la noi. ..Hai să 
vedem dacă putem colabo
ra". Am intrat, ne-am pre
zentat. Au scos un cata
log. Figuram acolo. „Da, 
sinteti o firmă pe care se 
poate conta". Ne-au spus 
cam ce le-ar trebui de la 
noi. Am zis că putem fa

acasă nu,
veți întilni acest

sau de 
mașină electro- 

(de tip 
o gamă foarte

ARGUMENTELE
PRESTIGIULUI TEHNIC
o realizează azi în 30 de
zile. Avind CU totul altă
configurație.

„Am vrut cu tot dina-
dinsul — spune ing. Ioan
Oltean. directorul unității 
— să devenim o industrie 
modernă. Si am început cu 
ideea că unui produs mo
dern trebuie să-i dai tot ce 
i se cere pentru a se numi 
asa. Fără sferturi sau ju
mătăți de măsură. Si am 
tot adunat : experiență, 
oameni competenti sau cu 
posibilitatea de a o do- 
bindi. tehnologii noi și do
tare nouă. Avem o sculă-

te Integrate șl microproce
soare). Am făcut o fabrică 
pentru asemenea produse. 
Construită de noi. echipată 
de noi. deservită de noi. 
Integral. Au început să 
audă de noi diverse firme 
din străinătate. Vin si ne 
întreabă dacă putem face 
cutare sau cutare lucru... 
Așa am ajuns să producem 
echipamentul electric spe
cial pentru citeva firme din 
Occident care se ocupă de 
pregătirea automobilelor de 
raliu... E doar un exem
plu. într-o călătorie in 
America am trecut pe lin-

brica așa ceva. Dar cînd 
am ajuns acasă si-am cer
cetat mai atent pretențiile 
respectivei firme am văzut 
că trebuie să ne punem la 
punct. Era vorba de ca
bluri electrice speciale. 
Ne-am adunat can la cap, 
am hotărit ce se poate face 
si-am făcut. încă un cîstig 
pentru noi. Acum livrăm 
respectivele produse fără 
nici un reproș din partea 
clientului nostru american. 
Așa cum avem zeci și sute 
de asemenea clienti. Totul 
e să știi că poți. Si stu 
asta numai după ce ai

avut puterea de a te con
frunta cu... imposibilul".

Cum iși dobindeste o în
treprindere prestigiul ?

Iată un răspuns :
— Cel mai important lu

cru este ca toți cei care 
participă la procesul de 
producție să fie conștienți 
că au datoria de a concu
ra la acest prestigiu. Cei 
care concep produsele ca 
și cei care le execută, cei 
care se ocupă de desface
re ca si cei care fac apro
vizionarea cu materiale si 
materii prime. Toți trebuie 
să dobindească încrederea 
în capacitatea lor. iar ca
pacitatea aceasta să existe, 
intr-adevăr, să existe stră
dania de a fi cucerită. 
Cind știi că înoți să faci 
un lucru. îl faci. De exem
plu, producția de aparate 
electroacustice. de „con
fort audio" cum li se mai 
spune — casetofoanele. ra- 
diocasetofoanele. caseto
foanele deck si amplifica
torul pe care noi 
căm acum curent, 
urmă cu ani. am 
vrem să le facem
sit destui care să ne spu
nă că nu vom fi în stare, 
e prea complicat pentru 
noi. să nu ne pierdem vre
mea. e riscant, mai bine

le fabri- 
Cind. in 
spus că 

s-au gă-

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)

NERGIA
riguros gospodărită, sever economisită!

Fiecare unitate economică trebuie să se încadreze cu 
strictețe in cotele de energie electrică alocate. Este o 
cerință de maximă importanță și actualitate, subliniată 
cu toată claritatea la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 17 octombrie a.c., accen- 
tuirtdu-se necesitatea de o se acționa cu hotărîre pen
tru utilizarea cit mai judicioasă și economisirea dras
tică. a energiei electrice. In acest sens, in Decretul pre
zidențial privind instituirea stării de necesitate și a re
gimului militarizat în unitățile din sistemul energetic 
național se prevede: „Unitățile din toate ramurile eco
nomiei naționale, consiliile populare, instituțiile de stat 
și intreaga populație sînt obligate să ia măsuri pen
tru reducerea consumului de energie electrică și înca
drarea in normele de consum stabilite".

Pretutindeni, în toate întreprinderile și ramurile eco
nomiei naționale, în toate localitățile și Județele, tre
buie depuse, prin urmare, eforturi stăruitoare, între
prinse acțiuni ferme pentru reducerea cît mai substan
țiala a consumurilor energetice, pentru recuperarea și 
refolosirea energiei, pentru lichidarea oricăror forme 
de risipă, pentru gospodărirea cu maximă responsabi
litate a energiei electrice. De respectarea acestor ce
rințe obiective depind buna desfășurare a întregii ac
tivități economice, îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan.

In legătură cu aceste probleme de stringentă actua
litate, prezentăm, in pagina o lll-a, acțiunile ce se în
treprind pentru economisirea energiei la Combinatul de 
lianți și azbociment din Aleșd

ACTIVUL DE PARTID

economico-sociale ale județului
Tn amplul efort pe care între

gul popor îl consacră înfăptuirii 
neabătute a istoricelor hotărîri 
adoptate de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, oamenii muncii 
gălățeni, in frunte cu comuniștii, 
— puternic angajați in realizarea 
exemplară a sarcinilor ce revin ju
dețului nostru pe acest an și pe în
tregul cincinal — aduc noi și conclu
dente dovezi ale răspunderii și con
științei muncitorești cu care acțio
nează pentri} a conferi noi dimen
siuni calitative activității lor crea
toare.

In spiritul 
clarviziune 
general al 
Nicolae Ceaușescu. 
ne aflăm intr-o etapă nouă, supe
rioară a construcției socialiste, in 
care se cer rezolvate probleme 
hotăritoare pentru destinul comunist 
al patriei noa'stre. și, în Consecință, 
activitatea generală a partidului, a 
membrilor săi trebuie să se ridice 
la un nivel mai înalt, să fie pătrunsă 
.de un și mai puternic spirit revo
luționar, biroul Comitetului 
țean de partid - ■ 
organizațiile de 
permanent, cu

se

activității lor crea-

aprecieri! făcute cu 
științifică de secretarul 

partidului, tovarășul 
potrivit căreia

. ...............i jude- 
Galați, organele și 

partid acționează 
[_________ _ răspundere și exi
gență. pentru perfecționarea stilului 
și metodelor de. muncă, pentru ra
cordarea întregii activități politice 
și organizatorice la cerințele majore 
ale actualei etape.

In acest cadru, așa cum In repe
tate rinduri a indicat secretarul ge
neral al partidului, am acordat toa
tă atenția și milităm consecvent 
pentru implicarea directă a intre
gului nostru activ de partid In în
deplinirea impdrtantelor sarcini pri
vind dezvoltarea economico-socială 
a județului. Putem afirma că dis
punem de o adevărată forță, de un 
activ de partid puternic la nivelul 
comitetului județean, al comitetelor

municipale, orășenești, comunale, în 
întreprinderi și unități agricole, in 
instituții, activ care cuprinde peste 
13 000 comuniști, a cărui capa
citate de a soluționa problemele ma
jore aflate in atenția noastră, de a 
uni eforturile oamenilor muncii
face simțită în toate sectoarele și 
domeniile de activitate economică 
și socială, se concretizează in reali
zarea in bune condiții a hotăririlor 
partidului, a propriilor noastre pro
grame de măsuri.

Pentru a conferi muncii cu activul 
de partid un caracter dinamic și o 
eficiență sporită, comitetul jude
țean de partid a acționat in direc
ția antrenării acestuia la dezba
terea si adoptarea măsurilor pentru 
aplicarea in viață a hotăririlor de 
partid și de stat, a sarcinilor stabi
lite la plenarele C.C. al P.C.R. și 
consfătuirile de lucru, a orientărilor 
și indicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. Viața arată_ că 
mobilizarea și implicarea efectivă a 
activului nostru de partid in soluțio
narea complexelor probleme care se 
ridică în diferite sectoare sint le
gate nemijlocit, indisolubil, de te
meinica pregătire politico-ideologică 
a activului, a tuturor cadrelor, de 
creșterea răspunderii lor in îndepli
nirea sarcinilor incredințate.

Avind în vedere această cerință 
esențială, în practica comitetului 
județean de partid am permanentizat 
metoda intilnirilor periodice cu acti
vul de partid din industrie, agricul
tură, construcții, transporturi, din 
celelalte domenii, prilej cu care sint 
dezbătute sarcinile principale ce se 
află la un moment dat pe agenda 
de lucru a organelor de partid, de 
stat și economice din județul nos
tru, sint stabilite măsurile ce 
trebuie întreprinse și direcțiile de 
acțiune pentru înfăptuirea lor. De

asemenea, în acest cadru realizăm 
un rodnic schimb de experiență pe 
teme de larg interes, afit prin ascul
tarea unor opinii 
activ referitoare 
blemelor aflate 
prin prezentarea 
studii și analize 
tetul județean de partid in diferite 
unități, care oferă soluții și modali
tăți de aplicare in intreaga econo
mie a județului. De exemplu, la com
binatul siderurgic, prin soluțiile pro
puse de activul de partid, care au 
vizat organizarea superioară a pro
ducției. întărirea ordinii, disciplinei 
și răspunderii muncitorești, respecta
rea tehnologiilor de fabricație, s-au 
asigurat, in perioada care a trecut 
din acest an. indici superiori de scoa
tere a metalului, care se apropie de 
86,5 la sută. Totodată, cu participa
rea unui însemnat număr de specia-

ale tovarășilor din 
la rezolvarea pro- 
in discuție, cit și 

concluziilor unor 
efectuate de corni-

Vasile CARP
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R.

(Continuare în pag. a Il-a)

BIHOR: Cărbune mai mult

cu consumuri 
cit mai reduse

Muncind cu abnegație și răspun
dere pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din programul energetic, 
valorificind superior experiența 
acumulată, minerii de la Voivozi, 
județul Bihor, fruntași în între
cerea socialistă, și-au intensificat 
activitatea pentru folosirea la înalț! 
parametri a utilajelor, creșterea 
vitezelor de înaintare atit la lucră
rile de pregătire, cit și in abataje, 
întărirea ordinii și disciplinei in 
fiecare sector și la fiecare loc de 
muncă. Bilanțul la zi înregistrează 
o producție suplimentară de peste 
215 000 lone lignit, cantitate aproa
pe dublă față de depășirile consem
nate in perioada similară a anului 
trecut. Eficiența activității depuse și 
spiritul gospodăresc al minerilor de 
aici sini ilustrate concludent de 
diminuarea consumurilor de mate
riale, situate sub cele normate cu 
26.5 la sută, iar a celor de energie și 
combustibil cu 12,3 la sută. Efortu
rile intregului colectiv sînt îndrep
tate in prezent spre finalizarea 
tuturor pregătirilor pentru sezonql 
rece și menținerea unui nivel ridi
cat de extracție in subteran și în 
cariere, astfel incit planul anual 
să fie îndeplinit înainte de ter- 
men. (loan Laza, corespondentul 
„Scinteii").

Eroismul cotidian
este, in 

cel 
daca, 

noțiunea 
compor-

yw. <

Noi construcții de locui Foto : Sandu Cristian

■C's;' CĂ

Cotidianul 
fond, prezentul 
mai concret, 
bineînțeles, 
de „concret" 
tă gradul comparativ. 
Este forma 
hotăritoare 
cesul vieții, 
drarea in 
presupune 
și purta 
meniului 
loarea și 
lui 
fără divagări, 
tualitate. 
pății 
te : 
cotidiene, 
frumos 
cotidian, 
admirăm 
cotidian, 
citeodatâ 
cotidiene, 
ismu) cotidian mi-am 
propus 
citeva 
eroism 
noțiuni 
Pentru 
eroismul și eroul sint 
elemente ale excep
ționalului, nu se intil- 
nesc nici in fiecare zi 
și nici pe toate cărări
le. Si totuși, epoca 
noastră socialistă în
registrează o firească 
legătură intre coti
dian și eroism. A do- 
borit antinomia. Ba 
am putea spune că, 
în comparație cu epo
cile anterioare, in 

. epoca actuală cotidia
nul ei este, prin na
tura lui, prin concep
ția ideatică și prac-

cea mai 
in pro- 

Iar inca- 
cotidian 

a îmbrăca 
haina mo- 
isțoric, cu- 

aspi rațiile 
presupun trăirea, 

“ in ac- 
Există ocu- 

i cotidiene, dispu- 
cotidiene, acțiuni 

Există un 
și un urit 

Vedem și 
un eroism 

Ne intilnim 
și cu lașități 
Despre ero-

să exprim 
opinii. Deși 

și cotidian par 
antinomice, 

că, îndeobște,

tică, prin caracterul 
său, eroic. Asta nu 
înseamnă că, in de
cursul ei. nu trăim, 
nu parcurgem, nu ne 
izbim de destule greu
tăți. Uneori, in unele 
sectoare ale activită
ții cotidiene, ne con
fruntăm cu evenimen
te și mentalități care 
contrazic nobila no
țiune de eroism, de 
eroism cotidian. Dar 
important este ce 
prevalează și, în lup
ta dintre contrarii, 
important e cine bi
ruie. Iată de ce con
sider că e mereu ac
tual să ne. întrebăm 
dacă întotdeauna cin
stim cum 
ne pe cei 
struiesc, 
țează 
resc valențele și o fac 
să strălucească prin 
datele, așa de greu de 
cucerit, ale progresu
lui. Sau dacă respin
gem întotdeauna și 
pretutindeni cu fermi
tatea necesară trindă- 
via. delăsarea.

Mai luna trecută 
am asistat, în orașul 
Piatra Neamț, la o 
scenă, să-i zic, cotidia
nă : predarea cheilor 
unui apartament in
tr-un bloc nou, pe o 
stradă nouă, intr-un 
cartier nou. construit 
în cițiva ani. în locul 
unei biete și sordide 
mahalale, de care,, cu 
un fel de durere și de 
jenă, inii aduc aminte 
din vremea liceului.

se cuvi- 
care con- 

înfrumuse- 
epoca, ii spo-

Acest act, așa de coti
dian la nivelul întregii 
țări, cu totul intimplă- 
tor, pentru cițiva din
tre noi avea ceva deo
sebit. emoționant și 
festiv, căpătind mai 
degrabă caracterul 
unui subiect din li
teratură decît fapt 
banal din obișnui
tul cotidian. Am in
trat in apartament o 
dată cu familia ti- 
nărului proprietar ; el 
purta două geamanta
ne ; soția Iui împovă
rată cu o sacoșă în
tr-o mină și in cealal
tă ținea minuța unei 
fetite care, la rîndu-i, 
se agățase de hăinuța, 
unui băiețel. Eram 
deci cinci. Urcasem, 
pe scări, trei etaje și 
cam gîfiiam. 
proprietar a 
cheia în broască, dar, 
surpriză, a constatat 
că ușa era descuiată. 
Am intrat deci. Ne-a 
izbit, întâi, lumina în
tregului apartament. 
Apoi ne-a incintat 
distribuția camerelor 
și dependințelor : ra
țională, comodă. Tatăl 
s-a oprit să verifice 
broasca : funcționa.
Mama s-a oprit și. in 
mod mecanic, a con
trolat robinetele : je
turile de apă au țîșnit

Noul 
vîrit

Dumitru ALMAȘ
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Receptivitatea față de sugestii și propuneri 
- stimulator al participării cetățenilor 

la rezolvarea treburilor obștești
Pentru a reda cit măi fidel „fizio

nomia" comunei Băbeni și a-i pre
ciza locul pe care il ocupă ea din 
punct de vedere economico-social in
tre localitățile județului Vilcea, vom 
apela la cîteva cifre și date semnifi
cative. în cadrul acestei comune î$i 
desfășoară activitatea nu mai puțin 
de 14 unități economice de stat și 
cooperatiste, unele dintre ele. cum 
este cazul brigăzii de producție pe
trolieră. al unității forestiere de ex
ploatare și transport, al întreprinde
rii de stat pentru creșterea și îngră- 
șarea porcilor, fabricii de nutrețuri 
combinate etc,,, numărîndu-se prin
tre întreprinderile de bază ale jude
țului. Multiple atribuții revin, tot
odată, primăriei comunei in domeniul 
agriculturii, aici existind nu numai 
o mare cooperativă agricolă de pro
ducție, ci și o asociație economică in- 
tercooperatistă cu profil horticol, ca 
și o serie de unități profilate pe creș
terea animalelor și păsărilor.

Această impetuoasă dezvoltare a 
comurtCi pune, după Cum este și fi
resc, o multitudine de sarcini in fața 
consiliului popular comunal, care, in 
virtutea legii,, răspunde de întreagă 
viată eConomicO-sociălă 3 localității 
— așa cum S-â subliniat CU claritate 
la Congresul al III-lea al consiliilor 
populară. Din evantaiul acestor atri
buții, ne .Vom opri in rindurlle de 
fată la o Singură, dar definitorie, la
tură a muncii primăriei — și anume, 
la modul în care se realizează nece
sarul dialog cu cetățenii, prin inter
mediul audientelor, al scrisorilor și 
sesizărilor oamenilor muncii.

Facem însă o mențiune Concluden
tă. Verificînd la sectoarele de resort 
ale comitetului județean de partid, 
consiliului popular județean și ale 
altor instituții la care, de obicei, 
apelează cetățenii din întregul județ

pentru solutionarea unor probleme 
dintre cele mai diverse, am reținut 
că din comuna Băbeni a fost înre
gistrat, pe parcursul acestui an, un 
număr extrem de redus de scrisori.

— Firesc să fie așa — ne spune to
varășul Gheorghe Răban, primarul 
comunei. Cetățenii localității noastre 
au încredere în noi și orice propu
nere sau sesizare ne-o adresează 
direct, fără să mai apleze la 
scrisori și, cu atit mai puțin. 
Ia alte foruri. Vreau să spun.

ce probleme, ce propuneri $i sesi
zări ridică locuitorii comunei Băbfeni 
in fata primăriei ? în afara unor ca
zuri izolate legate de unele probleme 
familiale, neînțelegeri, autorizații 
pentru înstrăinarea unor bunuri etc,, 
majoritatea covirșitoare a scrisorilor 
ori a solicitărilor ridicate în cadrul 
audientelor se referă la rezolvarea 
unor treburi de larg interes obștesc.

Pentru exemplificare, ne-am oprit 
la citeva cazuri, luate la întimplare. 
întrucit comuna Băbeni este traver

Din experiența Consiliului popular 
al comunei Băbeni

cu alte cuvinte, că întregul activ al 
consiliului popular a primit sarcina 
expresă de a recepta cu maximă 
grijă toate problemele ridicate de 
cetățeni, fie ele de interes personal 
sau obștesc, șl de a le rezolva în cele 
mâi bune condiții, potrivit posibi
lităților și în spiritul și litera legii.

— Ce măsuri organizatorice au fost 
luate pentru ca acest dialog perma
nent dintre primărie și cetățeni să 
se desfășoare cit mai eficient ?

— în afara audiențelor programate 
zilnic la sediul consiliului popular, 
săptămînal, colective constituite din 
rîndul membrilor biroului executiv 
se deplasează în sate, in fermele 
C.A.P., precum și în unitățile econo
mice de pe raza comunei, unde se 
organizează, de asemenea, audiențe. 
Aceasta ne permite ca majoritatea 
sesizărilor și propunerilor legate de 
îmbunătățirea unor stări de lucruri 
de la locurile de muncă respective 
să-și găsească imediat cea mai po
trivită rezolvare.

sată de la un capăt la altul de calea 
ferată Rîmnicu Vilcea — Drăgășani, 
pe Care are loc un trafic feroviar in
tens. se pierde mult timp la bariere, 
mijloacele de transport din unitățile 
economice ale Comunei fiind nevoite 
să aștepte minute in șir pină la tre
cerea fiecărui tren. Tehnicianul Flo- 
reâ Tănase, de la unitatea de meca
nizare. transport și construcții fo
restiere, s-a gîndit Că. prin acțiunea 
concertată a colectivelor de muncă 
din comună, se poate realiză o sub- 
traversare a căii ferate, fiind sufi
cientă in acest scop amenâjăfOa unui 
drum pe prundul rîului Stăncălău.

— Noi — ne spune tovarășul Con
stantin Danes, secretarul consiliului 
popular — am găsit această propu
nere realizabilă și eficientă. De a- 
eeeă, cu cîteva Zile în urmă, am dez
bătut-o în biroul executiv și am ho- 
tărît ca. imediat după încheierea 
campaniei agricole, să trecem la ma
terializarea ei, mai ales că nu ne tre-

buie fonduri de investiții, avind 
toate posibilitățile s-o exCcutăm 
prin muncă patriotică.

O altă acțiune, decurgind din pre
ocupările cotidiene ale cetățenilor si 
adusă îh atenția primăriei, a constat 
în extinderea rețelei de apă potabilă 
in satul Valea Mare.

— Am apreciat receptivitatea con
siliului popular fată de propunerea 
mea — ne mărturisește cu vădită sa
tisfacție cetățeanul Sandu Neamțu 
din circumscripția electorală nr. 19. 
La Cîteva zile după ce am fost în 
audiență, am primit răspuns din par
tea primăriei că debitul de apă și ca-, 
pacitatea stației existente permit re
alizarea lucrării propuse de mine si 
că va fi terminată pină la sfîrșitul 
acestui an.

— A intrat în practica muncii noas
tre — precizează primarul comunei
— de a răspunde operativ, dar nu
mai după b, analiză atentă ă proble
melor, la față locului, tuturor Cetățe
nilor care ne adresează scrisori sau 
vin în audientă. Prin acest sistem dO 
lucru realizăm nu numai sarcini de 
ordin edilitar-gospodăresC și econo- 
mico-SOCial, dar înfăptuim și princi
palul obiectiv al activității consiliu
lui popular, reliefat cu limpezime în 
hotărîrile celui de-al îll-leâ Congres 
al consiliilor populare, în cuvintările 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia a- 
cest măre fOrUm democratic al țării
— și anume, perfecționarea și apli
carea Consecventă a principiilor de
mocratice, ăntrenâreâ tuturor cetă
țenilor la conducerea și înfăptuirea 
treburilor obștești.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii"

PE TEME CETĂȚENEȘTI

Cumpărătorul — „controlor
de calitate7 în comerț

Articole utile 
în orice 
locuinfă

Pe lingă mobilă și corpuri de 
Iluminat, nota de eleganță, de 
personalitate și de confort a unui 
interior din orice locuință o con
feră. și covoarele, perdelele, cuver
turile, draperiile, fețele de masă. O 
mobilă de sufragerie, de dormitor 
Sau de hol. făi'ălo'tapiserie adecva
tă, fără aceste accesorii, ar fi, prac
tic, de necoriceput. De aceea, cind 
ne aranjăm interiorul, să nu uităm 
să le potrivim in funcție de an
samblul mobilierului, de culorile 
care se impun, de gusturile și pre
ferințele noastre. De unde procu
răm toate aceste obiecte de folo
sință îndelungată ? Din toate raioa
nele specializate ale magazinelor 
comerțului de stat din Capitală și 
din intreaga țară. Furnizori de 
prestigiu ca întreprinderile de co
voare din Cisnădie, Alba Iulia, Și
ret — ca să amințim doar citeva — 
au livrat magazinelor comerțului 
de stat o mare diversitate de co
voare plușate lucrate mecanic sau 
manual. Citeva dintre acestea : co
voare tip „București", ,.Dorna", 
„Muntenia", dublul pluș sută la 
sută lină sau 70 la sută cu fran
juri, mochete tunse sau buclate, ca 
și diverse sortimente de covoare de 
iută. în afară de mochetele a căror 
notă predominantă sint uniurile. 
covoarele sint in culori vii Sau 
pasteluri, cu desene florale, cu 
medalioane sau jocuri geometrice. 
Numărînd de la cinci pină la zece 
desene meșteșugit țesute, ele con
feră ochiului bucuria unor tablouri

calde, făcute cu pricepere și miga
lă. cu grijă pentru frumos.

în ce privește perdelele, drape
riile și fețele do masă. întreprin
deri ca „Tinăra Gardă", cele de 
tricotaje și perdele din Roșiori de 
Vede, Pașcani șl altele au lansat 
pe piață perdele de la 2 la 2,60 me
tri, perdele cu o lățime de 3 me
tri. perdele frumoase, adevărate

dantelării moderne cu jocuri de li
nii sau flori minuscule, discrete. 
Există si perdele colorate intr-o 
cromatică diversă, la prețuri foar
te accesibile. Cit privește draperii
le, o serie de țesături decorative 
din mătase sau tip plus, cu modele 
diverse sau uniuri calde pot com
pleta interioarele cu fantezie și bun 
gust. Ca și fetele de masă din in,

bumbac, cinepă, pinză topită, cu- 
broderii sau fără, colorate, cu de
sene sau de un alb imaculat. Im
portant e să le alegeți din raioa
nele specializate ale comerțului de 
stat in funcție de preferințe. Cu 
condiția să se integreze armonios 
în ansamblul locuinței fiecăruia.

Marta CUIBUS

încă din start, la nivelul exigen
țelor. Revenim in unitățile câ- 
metciâle ale municipiului Bistrița 
la șase luni după apariția în ziarul 
nostru a raidului-âtichetă „$i Co
merțul este o vitrină sugestivă a lo
calității" (Scînteia nr. 13 281 din 5 
măi 1985) constatînd cu Satisfacție Că 
„modernelor locașuri ale lui Mercur1' 
din frumoasa localitate transilvană, 
care însumau spații de peste 10 000 
mp, li s-au adăugat altele noi, la fel 
de reprezentative: cofetăriile „Aman
dina" (400 locuri pe două niveluri și 
două terase, cu o desfacere lunară 
de peste un milion lei), amplasată 
în zona gării, „Trandafirul" (adevă
rată bijuterie de sticlă și lemn) ri
dicată in vechiul centru civic, noile 
complexe din bulevardul Indepen
denței (cu o suprafață comercială de 
1 337 mp), unitățile de desfacere a 
mărfurilor industriale din jurul blo- 
cului-lamă (1 288 mp. cu 11 profi
luri) etc. Iar șeful Inspectoratului 
comercial județean care ne însoțește 
(Mihai Bozieșan) ne atrage atenția 
asupra unor aspecte ce ies în evi
dență... de la sine : pe fiecare masă 
din cofetăria „Amandină" (și Sint 
peste 100 !), florile din glastre sînt 
proaspete ; timpul de așteptare lă 
masă nu depășește în medie un mi
nut ; fiecare din cele 20 de ospătă
rițe își întîmpină vizitatorii cu obiș
nuitul „bine ați venit11, însoțit de re
comandările privind bunătățile pe 
care le poate servi.

Regim de excepție ? Nu, pentru că: 
vizita nu fusese anunțată; „Jurnalul 
cumpărătorului", care este servit la 
fel de firesc, ca și lista produselor 
din vitrina frigorifică, mărturisește 
prin însemnările lui că această ati
tudine e... obișnuită. Așa incit, ac
ceptăm cu plăcere explicațiile „ghi
dului" nostru : „încă din start, noile 
unități au, fost prevăzute cu perso
nal, calificat, cu absolvente, ale școli
lor de specialitate, care au nu nu
mai vocația pentru această profesie, 
ci și cunoștințele necesare ; folosi
rea „Jurnalului cumpărătorului" nu 
numai pentru corectarea unor scă
pări mărunte, sau neajunsuri, ci și 
pentru activitatea de perspectivă a 
unității (Unul din roadele acestei 
adevărate consultări cu publicul, prin 
intermediul „Jurnalului cumpărăto
rului", sînt și glastrele cu flori de pe 
mese.)

Aceeași infuzie de tinerețe'în rân
durile personalului de servire o con
statăm și la magazinul nr. 4 confec
ții pentru copii, a cărui gestionară, 
Elena Toth, consideră că orice produs 
vindut trebuie să însemne o satis
facție pentru micuții beneficiari. 
(Reproducem aidoma din „Jurnalul 
cumpărătorului" o însemnare scurtă, 
stîngace, dar plină de semnificații : 
„Mulțumesc". Semnează eleva Bug- 
nariu Doina, in clasa a Il-a, din 
strada Decebal). „Cumpăratul hăinu
ței a durat aproape o oră, am scos 
din rafturi tot ce aveam, pină cind 
micuța «clientă» și părinții ei au 
găsit ce considerau ei că e mai ni
merit", ne spune gestionara. Dar 
cită satisfacție încerci cind, mergind 
pe stradă, ești salutată de un copil 
care te ține minte. Nu găsiți" ? Ba

@ @ @

da, găsim. Și împărtășim mindria 
lucrătorului in Comerț, cetățean in
tre cetățenii municipiului.

Invocârea greutăților, sau depă
șirea lor ? Gestionarul magazinului 
de încălțăminte „Clujeana" ă desco
perit un adevăr cit se poate de sim
plu : că marfă este vandabilă numai 
atunci cind corespunde Cerințelor 
cumpărătorului. în raidul-anchetă de 
dată trecută, magazinul era „sufo-

® Noi locașuri moder
ne ale lui ••• Mercur @ 
Despre promptitudinea 
și solicitudinea lucră
torilor din comerț ® 
„Jurnalul cumpărăto
rului” - o formă de lar
gă consultare cu publi
cul © Excepții ce nu 
fac regula, dar trebuie 
înlăturate

cat" de mărfuri In valoare de circa 
3 milioane lei. Greu vandabile. De 
ce ? Nu erau numerele cerute de 
clienți. Iar el invoca greutățile de 
aprovizionare. Cum s-au depășit 
greutățile ? Simplu. Adică mergind 
el, personal, pe filiera mărfurilor, la 
depozite, ba chiar la unitatea produ
cătoare, punind de acord exigențele 
cumpărătorilor cu producătorii. „Și 
uite-așa, prin stăruință, în deplină 
cunoștință de cauză, am scurtat dis
tanța dintre fabrică și cumpărător". 
Dacă așa stau lucrurile (și, intr-ade
văr, așa stau), de ce organele în 
drept nu iau măsuri pentru a tra
vesti această simplă invocare a greu
tăților în acțiuni pentru depășirea 
lor ? Pentru că :

— gestionarul magazinului nr. 4 al 
întreprinderii județene de valorifi
care a legumelor și fructelor recla-

mă că nu i se trimite marfă. Dar un 
alt magazin al aceleiași întreprin
deri, situat Ia numai 200 metri de 
primul, este întotdeauna bine apro
vizionat și, in consecință, solicitat de 
cumpărători.

în răspunsul primit de la or
ganele comerciale bistrițene, după a- 
pariția primului raid-anchetă, se 
arătau măsurile luate pentru în
lăturarea neajunsurilor semnalate. 
Mărturisim însă Că, din acest răspuns, 
n-am putut desprinde decît faptul 
că Unii lucrători comerciali vizați au 
primit o sancțiune sau alța. Nu este 
de competența noastră Să apreciem 
gradul sancțiunilor aplicate, dar un 
lucru este evideht1 sancțiunea, prin 
ea însăși, nu este suficientă pentru 
ă înlătura neajunsurile. Este nevoie 
de o susținută muncă educativă, de 
perfecționare profesională, care să 
cuprindă întreaga activitate comer
cială. Iar aceasta înseamnă urmări
rea permanentă a gradului el de efi
ciență.

Printre măsurile sugerate în rai- 
dul-anchetă anterior figura și aceea 
ă introducerii testării obligatorii 
pentru toți șefii de unități. A avut 
loc această testare ? Faptele dove
desc că, din păcate, nu. La patise
ria „Iris", unde data trecută gestio
narul Văsile Vrîncean lipsea, lăsind 
vinzarea pe seama unei singure per
soane, în orele de vîrf, constatăm 
și acum aceeași situație : gestionarul 
lipsă (nimeni nu știe unde era), iar 
vfnzătoarea... nervoasă. Cit despre 
„Jurnalul cumpărătorului" — „e la 
șeful". Starea de curățenie, la fel de 
îndoielnică'. Semnificativ lucru, din 
comentariul șefului Inspectoratului 
comercial desprindem o preciza
re : respectivul gestionar a fost 
sancționat. Dar mai departe ? Cînd, 
în cele din urmă, gestionarul este 
găsit, acesta dă totul pe seama... 
ghinionului. „V-ați nimerit tocmai 
cînd lipseam". Recunoaște totuși că 
de acum șase luni n-a mai avut un 
asemenea ghinion. Mai precis, că n-a 
mai fost controlat.

Ne oprim aici, conștienți că stările 
de lucruri negative ce mai persistă 
încă în comerțul bistrițean consti
tuie excepții. Cu convingerea că ele 
pot și trebuie să fie înlăturate. Ac
tivitatea in acest important domeniu 
trebuie să țină pasul cu dezvoltarea 
impetuoasă a Întregii vieți social- 
economice a frumosului oraș transil
van. Așa cum o demonstrează, de 
altfel, cele mai multe unități, a 
căror experiență valoroasă se cere 
Îmbogățită și generalizată.

Laurentiu DUTA 
Gheorghe CR1SAN 
corespondentul „Scînteii"

TREI VIEȚI

(Urmare din pag. I)
liști și muncitori de înaltă Calificare 
din cadrul combinatului am genera
lizat un ansamblu de măsuri pe În
treaga platformă în ce privește re
cuperarea resurselor energetice. Nu
mai in nouă luni din acest an, 
energia recuperată din resurse refo- 
losibile a depășit 1 655 mii tone c.c., 
cu largi posibilități de creștere a gra
dului de recuperare a gazelor-com- 
bustibile și a energiei termice re
zultate din procesele tehnologice.

Amploarea acțiunilor care se des
fășoară, potrivit sarcinilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. pentru a realiza o creștere 
și mai însemnată a gradului de re
cuperare a resurselor energetice re- 
folosibile se bizuie într-o mare mă
sură pe aportul activului de partid 
de la combinatul siderurgic, succe
sul demersurilor noastre depinzînd 
de modul în care reușim să punem 
în deplină valoare capacitatea de ac
țiune și competența activului de 
partid.

Un obiectiv major al activității 
de zi cu zi a activului de partid de 
la combinatul siderurgic l-a consti
tuit înfăptuirea indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind in
tensificarea acțiunii de recuperare 
și recondiționare a pieselor de 
schimb. De la dezbateri concrete în 
fiecare organizație de bază pină la 
constituirea de colective cu sarcini 
permanente în acest domeniu, s-a 
acționat și se acționează pentru mo
bilizarea energiilor tuturor oamenilor 
muncii. Pentru că, în acest an, va
loarea piebelor de schimb recuperate 
și recondiționate trebuie să se ridice 
— și rezultatele de pină acum arată 
că ne aflăm pe un drum bun — la 
peste 700 milioane lei. iar pe baza 
măsurilor de întărire a autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii 
economice, de bună gospodărire și 
economisire a resurselor materiale 
și energetice, valoarea totală ă ma
terialelor recuperate și valorificate 
va depăși în acest an 3 miliarde lei.

Și în celelalte unități economice 
ale județului, activul de partid, 
cadre cu munci de răspundere, spe
cialiști, muncitori cu înaltă califi
care au fost antrenați în găsirea și 
aplicarea unor soluții tehnice și or-

ganizatorice menite să determine 
sporirea productivității muncii, rea
lizarea producției fizice și benefi
ciilor. a planului la export în con
diții de înaltă calitate și eficiență. 
De un real folos în implicarea de
plină a activului de partid în pro
blematica economică s-a dovedit re
centa consfătuire organizată la ni
velul județului, avind ca temă 
„Tehnologii avansate și metode mo
derne de reducere a consumurilor 
materiale și energetice, de îmbună
tățire a calității produselor și creș
tere a productivității muncii, apli
cate in producție". Cu acest prilej a 
fost larg generalizată experiența

cere si de specialitate de la I.N.F. 
„NAVROM". au reieșit soluții pentru 
creșterea capacității porturilor de 
preluare și expediție a mărfurilor 
destinate beneficiarilor interni și 
partenerilor externi, cit și măsuri 
concrete privind folosirea mai bună 
a fondului de timp și a utilajelor 
prin întărirea ordinii și disciplinei 
în muncă.

Măsurile adoptate în această pe
rioadă de către organele și organiza
țiile de partid de la întreprinderea 
de navigație fluvială „NAVROM", in 
spiritul sarcinilor stabilite recent de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vizează mai buna folosire a

meni a sarcinilor stabilite In pro
gramele speciale, fiecărui cadru din 
activul de partid revenindu-i res
ponsabilități precise în urmărirea 
și asigurarea condițiilor necesare 
realizării acestora.

Experiența ne-a dovedit că este 
util ca, atunci cînd se iau hotărîri 
sau se stabilesc măsuri, să fie anga
jate cu sarcini concrete pentru în
făptuirea lor cît mai multe cadre 
din activul de partid. Am eliminat 
din activitatea noastră practica de a 
repartiza sarcini generale, cu vala
bilitate permanentă, pentru activul 
de partid, mergind pe linia folosirii 
cadrelor din activ în funcție de ex

ACTIVUL DE PARTID
unei acțiuni de amploare declanșată 
în județul nostru, la care au partici
pat peste 50 000 de oameni ai mun
cii și în cadrul căreia s-au finalizat 
aproape 5 700 obiective de cercetare 
și inginerie tehnologică. Evident că 
„motorul" care a pus in mișcare 
capacitatea de gîndire și acțiune a 
atitor oameni, practic a celor mai 
valoroase cadre, a fost activul de 
partid, care a desfășurat o muncă 
politică vie. concretă de mobilizare, 
de înfăptuire a celor mai eficiente 
soluții si propuneri. Pe aceeași linie 
se înscrie si schimbul de experiență 
consacrat economisirii de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie, organizat — tot cu partici
parea activului de partid — la Șan
tierul naval. întreprinderea „Lami
norul de tablă" și întreprinderea me
canică navală. în urma acestuia s-a 
înregistrat o intensificare a acțiuni
lor întreprinse de organizațiile de 
partid și consiliile oamenilor muncii 
în acest important domeniu, finali
zate prin încadrarea unităților res
pective in consumurile normate și 
realizarea de însemnate economii de 
resurse materiale și energetice. De 
asemenea, din analizele și studiile 
efectuate de activul comitetului ju
dețean de partid, împreună cu comi
tetul de partid și cadrele de condu

capacităților portuare, a Dunării 
pentru transport. Urmărim în acest 
scop amplificarea sprijinului pe care 
îl poate acorda activul de partid din 
porturi și de pe nave în realizarea 
exemplară a acestei misiuni impor
tante trasate de conducerea parti
dului.

Sarcinile deosebit de mobilizatoa
re ce revin agriculturii din județul 
nostru în ce privește creșterea pro
ducției vegetale și animale, au de
terminat comitetul județean de par
tid să evalueze cu exigență întregul 
potențial uman și material de care 
dispune acest important sector. Ac
tivul de partid, bunăoară, a fost 
orientat să acționeze sistematic pen
tru înfăptuirea programelor comi
tetului județean de partid adoptate 
în acest domeniu, care, în esență, 
vizează mai buna folosire a pămin- 
tului și a bazei tehnico-materiale, 
creșterea producției agricole, extin
derea suprafețelor irigate prin da
rea în exploatare a sistemului de 
hidroameliorații Cimpia Covurlui, 
întărirea răspunderii și ridicarea ni
velului de conștiință în vederea rea
lizării în bune condiții a obiective
lor noii revoluții agrare. în mod 
deosebit, ne-am preocupat de folo
sirea judicioasă a forțelor de care 
dispunem prin repartizarea pe oa-

periența politică șl profesională, de 
capacitatea de care au dat dovadă 
în îndeplinirea sarcinilor încredin
țate. Și, bineînțeles, combătind, ori 
de cite ori se constată, tendințele 
de formalism. în această optică, am 
inițiat analize lunare, cu partici
parea secretarilor comitetelor de 
partid și conducerilor de unități, în 
cadrul cărora s-au examinat amă
nunțit problemele îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan, stabilin- 
du-se în acest sens și măsurile ce 
se impun pentru depășirea unor 
greutăți.

De altfel, în concepția noastră, 
folosirea activului de partid tre
buie să aibă un pronunțat dina
mism, mobilitate, astfel Incit, atunci 
cînd apar probleme a căror rezol
vare depășește posibilitățile unități
lor să concentrăm operativ forțele 
necesare în vederea soluționării lor. 
Viața ne-a demonstrat și ne demon
strează cu puterea faptelor că ori de 
cite ori se ivesc situații deosebite, 
care trebuie depășite — iar activi
tatea complexă, social-economică a 
unui județ cum este Galațiul gene
rează și asemenea situații — una 
din cele mai eficiente modalități de 
acțiune constă în antrenarea efec
tivă a activului de partid și, prin 
intermediul său, a maselor de oa-

meni ai muncii la rezolvarea tuturor 
problemelor.

în aceste zile, de pildă, activul de 
partid din județ este puternic im
plicat în realizarea sarcinilor Istabi- 
lite recent de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., privind in
tensificarea acțiunilor de reducere a 
consumurilor energetice si de recu
perare a energiei. O atenție deose
bită acordăm acelor unități si locuri 
de muncă unde s-au înregistrat de
pășiri ale consumurilor energetice, 
determinînd. prin măsuri politice 
concrete și acțiuni educative desfă
șurate in rîndul specialiștilor, al tu
turor oamenilor muncii, al populației, 
încadrarea strictă in consumul de e- 
nergie repartizat. De asemenea, co
lectivul întreprinderii Electrocen- 
trale Galați este mobilizat pentru a 
realiza sarcinile stabilite privind pro
ducerea si livrarea energiei electri
ce. Se poate aprecia că. în urma 
acțiunilor politico-organizatorice În
treprinse aici de către comitetul de 
partid și activul său. unitatea a 
furnizat sistemului național peste 
prevederi 100 milioane kWh energie 
electrică. ’în condițiile satisfacerii ce
rințelor beneficiarilor locali, in pri
mul rînd ale combinatului siderur
gic.

Sintem pe deplin conștienți că în 
activitatea noastră cu activul de 
partid mai avem multe de îmbună
tățit, de perfecționat, pentru ca 
această forță reală să se manifeste 
cu întregul său potențial. Atîta vre
me cît mai avem unități cu restanțe 
față de plan, cu situații economico- 
financiare sub nivelul cerințelor, 
cit nivelul tehnic și calitativ al 
unor produse nu este peste tot co
respunzător performanțelor supe
rioare stabilite, cît folosirea utila
jelor și a timpului de lucru nu se 
încadrează în toate unitățile în nor
mele planificate, nu putem afirma 
că organul județean de partid, ac
tivul său și-au pus în valoare în
treaga capacitate, ci, dimpotrivă, că 
trebuie să ne implicăm mai mult și 
mai eficient, atit fiecare activist in 
parte, cît și întregul activ de partid 
în ansamblul său, în soluționarea 
problemelor economico-sociale — 
„proba de foc", ca să mă exprim în 
termeni de siderurgie, a muncii 
noastre de zi cu zi, a finalității 
activității de partid.

i Nu trecuse prea mul- 
] tă vreme de la eveni- 
j ment, dar ne-a fost 
i destul de greu să re- 
’ constituim cazul cu 
\ ajutorul personalului 
l Stației de salvare a 
1 județului Iași. Unii in- 
l terlocutori considerau 
l că asemenea intimplări 
i au intrat în rutină, al- 
/ fii că echipajul res- 
> pectiv nu și-a făcut 
i decit datoria. Radio- 
/ telefonista Ivoneta Bo- 
) lea își amintea ceva, 
i cumva, dar cu o eroa- 
' re de opt ore și... un
l anotimp : 
l — Ziceții — zăceri că era în 
j primăvară ? Pe la ce

' " " ' ora 15,00 ?
știam de 
cu șofe-

i oră ? Pe la
* Eu parcă 
l un caz tot
l rul Buzilă, noaptea, pe 
j la ora 23,00. Dar astă- 
1 iarnă, pe viscol. Cind 
■ au mers două mașini 

și se remorcau pe rînd, 
una pe cealaltă, să 
răzbată prin troiene... 

...Nu, la cazul pe 
care-l consemnăm nu 
erau nămeți de zăpa
dă, ci brazde de noroi, 
pentru că nu ninsese, 
ci plouase. Cursa a 
fost nu spre Erbiceni, 
ci spre Vorovești — 
Miroslava, iar drumul 
nu era introienit, Era 
desfundat. Echipajul 
n-a avut de înfruntat 
intemperii, ci un ina
mic mult mai necruță
tor pentru viața care 
trebuia salvată — se
cundele. Iar faptul că 
salutara intervenție a 
intrat in anonimatul 
faptelor cotidiene ne 
înlesnește sarcina și 
dorința de a o consem
na, așa cum s-a petre
cut și cu tilcul ei prin
cipal. Altminteri, am 
fi nevoiți, din delica
tețe, să o trecem 
tăcere.

Așad'ar, 
declanșat 
telefonic, 
sesc

ț ț

țț

ț
I
ț
țț

ț
u.

sub

fost 
apel

totul a 
de un 

așa cum so- 
solicitările la

„Salvare", pe neaștep
tate.

Apelul a fost primit 
la ora 15,30. Dispensa
rul din comuna Miro
slava anunța că o lă
uză se află pe moar
te, la locuința ei, de
parte de centrul comu
nei. Asistenta a zbu
ghit-o pe ușă cu trusa 
ei, șoferul se și afla la 
volan. (Din cite ne-am 
dat seama, reacțiile ca 
de pompieri fac parte 
din stilul obișnuit al 
personalului stației de 
salvare Iași. Bine ar fi 
să le urmeze și alții 
exemplul). Deci, în 
mai puțin de două mi
nute se aflau pe tra
seu. Prea multe amă
nunte asupra cazului 
nu aveau de unde afla.

La al zecelea copil, 
sigură pe ea, pacienta 
se incăpătînase să nas
că acasă. Familiei ii 
trebuiseră patru ore 
ca să anunțe dispensa
rul. Satul se află la 
marginea județului. 
Ambulanta a. ajuns in 
numai 30 de minute. 
Copilul era bine, dar 
viata mamei atirna de 
un fir de păr.

— Avea tensiunea 4. 
Vedeam cum se stinge, 
cum se prăbușește. 
Era scăldată in sudori 
reci, 
abia răspundea prin 
clipit de pleoape. In 
același timp ii prin
deam șl vena, desfă
ceam și fiolele... parcă 
imi crescuseră mai 
multe miini. Am por
nit la drum numai 
după ce i-am ridicat 
tensiunea la 6. Am ce
rut prin stația de ra
dio să alerteze dispen
sarul. Asistenta, de 
acolo ne aștepta în 
drum cu cele trebuin
cioase. Povestit, pare 
ciudat, dar așa o dic
tau împrejurările : 
asistenta plin comună 
finea seringa, șoferul 
ajuta și el. După ce

nu mai vorbea,

de pleoape. în

i-am mai ridicat ten
siunea, am pornit din 
nou. Pe asfalt — cu 
toată viteza. Era să și 
suferim două acciden
te. La marginea ora
șului, tensiunea a scă
zut iar și se apropia 
din nou de zero. Tot 
prin 
am 
care urma să o pri- I 
mească. La intrare aș- > 

brancar- 1 
•u totul ’

...Ca-n filme ! <
Să știți că a fost 1 

!

ț 
ț

stafia de radio 
alertat spitalul i

teptau doi l 
dieri, înăuntru 
era pregătit...

ca in filme.
— Dar după ce 

revenit ați mai 
zut-o ?

— Da. Și am intre- 
bat-o cum a putut să 
riște așa. Să lase zece 
copii fără mamă. Mi-a 
răspuns, destul de ne- 1 
păsătoare : „Știam că ’ 
vine -Salvarea» și mă 
scapă".

O încredere dusă 
pină la extrem in oa
menii halatelor albe. 
Cel mai adesea meri
tată. Inclusiv in cazul 
asistentei despre care 
a fost vorba, al cărei 
nume il păstrăm in 
discreție pentru un 
singur motiv. Acela 
care constituie și tilcul 
intimplării : cu 
unsprezece ani 
urmă ea a suferit o 
sancțiune pentru pro
vocarea unui avort. A 
ispășit-o și și-a re
început viata profesio
nală de la capăt. 
Demn, corect, cu frun
tea sus. Luptind acum 
cu și mai multă indlr- 
jire, cu eroism și ab
negație pentru a-și 
răscumpăra greșeala 
și rătăcirea de odi
nioară, pentru salvarea 
vieților altora, pentru 
mame și copii și pen
tru viafa ei trăită as
tăzi în cinste și res
pect.

și-a 
vă-

vreo
în

Sergiu ANDON

I
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PUTERNICĂ ANGAJARE MUNCITOREASCĂ, SPIRIT DE RĂSPUNDERE IN REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE

ENERGIA LUCRĂRILE DE TOAMNĂ

- riguros gospodărită, sever economisită! - INCHELAȚEGRABNIC!
Prin specificul activității sale, 

combinatul din Aleșd este un mare 
consumator de energie electrică și 
combustibil. Cifrele vorbesc de la 
sine : pentru producerea unei tone 
de ciment, conform normelor de con
sum planificate, sint necesari 110 
kWh de energie electrică și 128 kg 
combustibil conventional. Orice de
pășire a acestor niveluri înseamnă, 
direct spus, risipă. Deci, să vedem 
care este situația realizării acestor 
indicatori energetici : 

Perioada
Consum specific 

realizat
kWh Kg.c.c.

iulie 110 127.5
august 116 127,5
septembrie 121 127,5

Așadar, se poate lesne observa
că cimentiștii s-au încadrat in co
tele de combustibil, dar nu și in cele 
de energie electrică. Altfel spus, 
pentru fiecare tonă de ciment reali
zată au fost consumați suplimentar 
peste 7 kWh de energie electrică. De 
altfel. în luna septembrie, cotele a- 
locate au fost depășite cu aproape 
1 milion kWh energie electrică. 
Faptul se datorează în principal ne- 
incadrării în consumurile specifice 
planificate, care au fost depășite 
cu 11 kWh ne tona de ciment. Cauze
le 7 în primul rind, depășirea cote
lor de energie electrică și realizarea 
într-o proporție redusă a producției 
de ciment planificate. In cadrul dis
cuțiilor cu specialiști din unitate, 
am reținut o serie de greutăți în 
asigurarea bazei materiale pentru 
producția de ■ ciment, probleme care 
vor trebui analizate cu toată atenția 
atit de conducerea combinatului, dar 
mai ales de cea a Centralei cimentu
lui din București. O primă condiție 
pentru încadrarea în cotele de ener
gie electrică constă in functionarea 
ritmică și la întreaga capacitate a 
instalațiilor. Or,, din fișele de urmă
rire a proceselor tehnologice se des
prinde că au avut loc numeroase 
opriri, că anumite echipamente și 
utilaje au fost folosite partial, fapt 
ce a determinat implicit creșterea 
consumurilor energetice.

— Instalațiile din cadrul liniilor 
tehnologice pentru producerea ci
mentului, precizează tehnicianul 
Tereș Ladislau, din cadrul serviciu
lui mecano-energetic, au un grad a- 
vansat de automatizare. Orice ne
atenție în urmărirea parametrilor 
conduce la întreruperea întregii in
stalații, iar repornirea determină un 
consum suplimentar de energie elec
trică. Nu voi insista asupra deselor 
conectări și deconectări de la sis
temul energetic national, condițio
nate de asigurarea schemei de ali
mentare a frecventei scăzute, care 
determină obținerea unor randamen
te energetice reduse, ci mai ales

PRODUCȚIA FIZICĂ
- realizată integral, la toate sortimentele!
Deși în ziarul nostru a fost pre

zentată, nu o dată, activitatea în
treprinderii de strunguri din Tirgo- 
viște, începem aceste rînduri cu 
citeva precizări privind profilul de 
fabricație. De ce 7 In actualul cin
cinal, fabricația acestei unități a cu
noscut o pronunțată restructurare. 
Practic, produsele existente in no
menclatorul său de fabricație la în
ceputul anului 1981 au fost înlocuite 
în totalitate, in acest răstimp, cu 
altele noi, cu performanțe tehnice și 
calitative superioare. La,ora actuală, 
aici se realizează un număr însem
nat de mașini-agregat, iar in ce pri
vește noile strunguri paralele și au
tomate este aproape impropriu să se 
mai spună că sint produse de serie, 
deoarece ele se execută în zeci de 
tipuri și variante, aproape fiecare 
fiind echipate in alt mod, potrivit 
destinației și cerințelor speciale for
mulate de beneficiarii interni și par
tenerii de peste hotare. Acest pro
ces rapid de înnoire și modernizare 
a fost posibil, se înțelege, cu prețul 
unor eforturi considerabile de con
cepție, de perfecționare a organiză
rii fabricației și, nu in ultimul rind, 
de ridicare a pregătirii profesionale 
a oamenilor corespunzător cerințelor 
unei producții de nivel tehnic tot 
mai înalt, profund schimbată în da
tele ei esențiale. Proces care . este 
departe de a se fi încheiat.

Fără a subaprecia cu nimic aceste 
preocupări meritorii, se cuvine pre
cizat că planul la producția de ma- 
șihi-unelte nu a fost realizat inte
gral în 9 luni din acest an, înregis- 
trîndu-se o restanță de 21 de strun
guri. Printre cauzele acestei situații 
se numără și faptul că s-a acordat 
mai puțină atenție măsurilor ce tre
buiau aplicate in perioada amintită 
pentru a se menține un ritm susți
nut de fabricație și a se îndeplini in 
bune condiții toți indicatorii econo
mici stabiliți. Am discutat această 
problemă cu tovarășul Anton Iftode, 
inginerul-șef al întreprinderii, care 
ne-a spus :

— Considerăm că restanțele înre
gistrate se datorează în primul rînd 
numărului insuficient de muncitori 
calificați. Avem in toate comparti
mentele întreprinderii oameni cu o 
bună pregătire profesională, care 
muncesc cu competență și seriozita
te, dar lor li se adaugă mai greu 
alții datorită. îndeosebi, rigorilor 
tehnice și organizatorice pe care 
le-am instituit și care sint absolut 
obligatorii intr-o unitate modernă ca 
a noastră. Ar mai fi de menționat 
cazurile, nu puține, de lucrători care 

asupra propriilor noastre deficiențe. 
Nu întotdeauna se acordă exigența 
cuvenită in exploatarea echipamen
telor. Tocmai de aceea, consiliul oa
menilor muncii a hotărit. întărirea 
asistentei tehnice în toate trei schim
burile și, îndeosebi, in cel de noap
te. Totodată, am stabilit împreună 
cu secțiile de fabricație, pe baza 
bilanțurilor energetice, schema opti
mă de funcționare a liniilor de ci
ment, în scopul eliminării risipei și 
încadrării in cotele de energie elec
trică alocate. De altfel, la nivelul 
combinatului avem constituit un co
lectiv de specialiști care urmărește 
cu rigurozitate consumurile înregis
trate în fiecare moment la majori
tatea punctelor de lucru in scopul 
încadrării în puterile aprobate.

La Combinatul de lianți și azbociment din Aleșd

Măsuri absolut necesare pentru 
încadrarea în cotele stabilite
Fără îndoială, aceste măsuri sînt 

de natură să contribuie nemijlocit 
la utilizarea cit mai judicioasă a 
energiei electrice. Altfel spus, sint 
măsuri necesare, dar nu suficiente. 
Iată de ce considerăm că și preo
cuparea pentru îmbunătățirea sub 
aspect tehnologic a procesului de 
producție, evidențiată prin măsurile 
stabilite, unele realizate, altele in 
curs de finalizare, va putea deter
mina creșterea calității produselor șl 
în același timp reducerea consumu
rilor de energie. Bunăoară, se do
vedesc a fi deosebit de eficiente 
îmbunătățirile efectuate La sistemul 
de dozare a făinii la linia de 
3 000 tone. In prezent, la morile de 
ciment se lucrează la montajul unei 
instalații pentru înlocuirea proce
deului dozării volumetrice cu altul 
modern : gravimetric.

Reparațiile — executate 
ia timp și de calitate

„Nu este un secret, că In. pro
cesul de producție întimplnăm greu
tăți din cauza fiabilității reduse a 
unor utilaje și a calității necores
punzătoare a unor materiale, ne 
spune inginerul Epll Francisc, șeful 
secției de fabricație. Astfel. înregis
trăm consumuri foarte ridicate la 
ciocanele concasoarelor, deoarece 
aliajul din care .sînt făcute acestea 
nu este corespunzător. O altă pro- 

au plecat de Ia noi pentru a evita 
naveta. De asemenea, realizînd pro
duse de serie mică și unicat, avem 
posibilități mai restrinse de a asi
gura o pregătire corespunzătoare a 
fabricației, un grad de echipare cu 
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La întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște

Recuperarea restanțelor depinde 
mult și de promptitudinea 

unităților colaboratoare

scule și dispozitive In măsură să de
termine o productivitate a muncii 
ridicată și un indice superior de uti
lizare a metalului. Acestea ar fi, in 
linii mari, cauzele. Eliminarea lor 
constituie obligația noastră. O serie 
de măsuri în această direcție au fost 
luate, iar altele sînt în pregătire, 
toate avind ca scop recuperarea res
tanțelor și îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan pe acest an. 

blemă ne-o ridică cărămizile mag- 
nezito-cromatice cu o durată mică de 
folosință. Ceea ce înseamnă că sin- 
tem . puși deseori în situația de a 
reface căptușeala interioară a cup-, 
toarelor. Pierdem timp și consumămț 
suplimentar energie și combustibil".!

Problemele aduse in discuție sint 
reale. Ele au mai fost analizate in 
ziarul nostru și cu alte prilejuri. Din 
păcate. furnizorii de piese de 
schimb și materiale refractare nu au 
găsit incă soluții eficiente pentru 
depășirea acestor greutăți. Nu vom 
intra acum. în amănunte, dar rea
mintim furnizorilor că este de da
toria lor să ia in cel mai scurt timp 
legătura cu combinatul din Aleșd. să 
analizeze în comun deficientele sem
nalate și tot în comun să stabilească 

măsuri pentru înlăturarea lor grab
nică.

Cert este însă un lucru : în condi
țiile in care nu toate utilajele func
ționează la parametrii preconizați sa 
impune din partea oamenilor muncii 
din această puternică unitate să 
acorde o atenție sporită, specială 
chiar, am putea spune, modului cum 
sint executate reviziile și reparațiile 
curente. Or, ce se constată in 
această privință 7 Au existat situații, 
fapt relevat și in consiliul oamenilor 
muncii, cînd atit durata, cit și cali
tatea reparațiilor nu s-au încadrat in 
prevederile programelor stabilite, din 
diferite motive. Ca urmare, s-au 
Înregistrat repetate opriri ale pro
cesului de producție și, fapt nu mai 
puțin important, s-au depășit consu
murile de energie și combustibil. O 
situație care nu mai poate fi accep
tată in continuare. Facem această 
subliniere deoarece, în perioada 
imediat următoare, o bună parte 
din utilaje sînt planificate să intre 
în reparații. Așadar, spiritul de 
răspundere, ordinea și disciplina de- 
săvîrșite sînt cerințe care trebuie să 
jaloneze zi de zi activitatea munci
torilor și specialiștilor din combinat. 
De la constituirea formațiilor de 
lucru alcătuite din cei mai buni 
muncitori și specialiști, la asigura
rea ritmică a tuturor materialelor 
necesare acestor reparații și pînă la 
asigurarea unei asistențe tehnice. In 
tot ce se întreprinde acum In 
această direcție trebuie gîndit și

Despre ce anume măsuri este 
vorba 7 Am putut constata direct 
modul in care se acționează pentru 
creșterea ritmului producției, străbă- 
tînd, Împreună cu directorul tehnic, 
ing. Radu Stanciu. principalele secții 

de producție. Am notat, bunăoară, 
că s-a trecut la extinderea gamei re
perelor ce se execută pe mașini de 
prelucrare cu comandă numerică, 
ceea ce duce la obținerea unei pro
ductivități a muncii mai inalte și la 
o- calitate superioară a pieselor. La 
mai multe locuri de muncă au fost 
puse în funcțiune mașini și utilaje 
noi, care au făcut să dispară defi
citul de capacitate pentru unele ope

acționat gospodărește pentru că, In 
definitiv, de calitatea reparațiilor ce 
vor fi efectuate depinde funcțio
narea ireproșabilă In viitor a liniilor 
de producție, precum si reducerea 
consumului specific de energie elec
trică si combustibil.

O sursă de energie 
încă nevalorificată

Spuneam la început că, prin natu
ra producției sale, combinatul din 
Aleșd este un mare consumator de 
energie și combustibil. Tocmai de 
aceea au fost luate măsuri pentru 
reducerea „facturii" sale energetice, 
prin recuperarea și refolosirea unor 
importante cantități de energie. In 
acest scop au fost construite și o 
serie de instalații adecvate, menite 
să reintroducă în circuitul productiv 
căldura gazelor arse, a aerului cald 
de la răcitorul grătarului de la cup
torul CR 3 000, a căldurii radiate de 
cuptorul CR 800 ș.a. Planul prevede 
clar recuperarea și refolosirea unei 
cantități de energie echivalind cu 
43 100 tone combustibil conventional. 
Pină acum s-au recuperat numai un 
sfert din această cantitate. De ce 7 
In primul rind, pentru că nu există 
în totalitate instalații de recuperare. 
In al doilea rind, deoarece pentru 
circa 7 000 t.c.c. nu este întocmită 
documentația necesară, iar pentru o 
altă cantitate, studiile sint in fază 
incipientă. Este o situație cu totul 
de neînțeles, cu atit mai mult cu cit 
această unitate are numeroși ani de 
cînd a intrat în funcțiune, iar acțiu
nea de recuperare și refolosire a 
resurselor energetice secundare nu 
este o problemă nouă. Acum, cînd 
mai mult ca oricind se pune un 
accent deosebit pe utilizarea cu ma
ximă eficientă a fiecărui gram de 
combustibil, a fiecărui kWh de ener
gie electrică, nu poate fi tolerată o 
astfel de situație păgubitoare, cau
zată de Insuficienta preocupare pen
tru recuperarea resurselor șt tocmai 
de aceea, se impune să se acționeze 
cu toată fermitatea pentru găsirea 
celor mai adecvate soluții ei apli
carea lor neintîrziată.

Acestea sînt problemele cu care 
se confruntă cimentiștii din Aleși 
Nu sînt probleme noi. Dimpotrivă, 
ele au fost aduse in discuție de 
nenumărate ori. Solutionarea lor 
însă întîrzie. Stă In puterea comu
niștilor, a oamenilor muncii de aici 
să înlăture grabnic neajunsurile ce 
există, să soluționeze definitiv, pînă 
Ia capăt, toate problemele legate de 
buna funcționare a liniilor tehno
logice și gospodărirea judicioasă a 
resurselor energetice. In Interesul 
bunei desfășurări a activității com
binatului, al economiei naționale. 
Aceasta este o sarcină de înaltă răs
pundere profesională și politică.

Ion LAZAR

rații. De asemenea, au fost inte
grați în colectiv o serie de munci
tori tineri, absolvenți din acest an ai 
liceului industrial al întreprinderii. 
Inginerii stagiari — 67 la număr — 
au fost repartizați, fără excepție, In 
producție, îmbunătățindu-se astfel 
asistenta tehnică în toate schimbu
rile.

Există tnsă o altă categorie de pro
bleme cu care se confruntă această 
întreprindere și care nu pot fi solu
ționate cu forte proprii. Din convor
birea avută cu directorul tehnic, am 
reținut că planul la producția fizică 
putea fi realizat și chiar depășit in 
unele luni — septembrie, de exem
plu — dacă unitățile industriale co
laboratoare ar fi livrat reperele con
tractate in cantitățile și la terme
nele prevăzute. Bunăoară, mai multe 
strunguri, de diferite tipuri și va
riante, nu au fost finalizate, iar con
tractele încheiate cu beneficiarii nu 
au fost onorate deoarece întreprin
derea mecanică din Roman nu a asi
gurat la timp carcasele pentru cutii
le de viteză, iar întreprinderea me
canică din Alba Iulia nu a livrat ba- 
tiurile cu lungimea de 4 000 mm și 
modulele pentru batiuri de 4 000 mm 
și 6 000 mm.

— Sînt situații clnd încheiem lu
crările de montaj la anumite produ
se și multă vreme nu putem să le 
finalizăm și să le livrăm din cauza 
dificultăților pe care le lntfmpinăm 
in aprovizionarea cu vopsele și chi- 
turi — a completat ing. Corneliu 
Banu, director comercial. Ca să dau 
doar un exemplu, Baza județeană 
Dîmbovița de aprovizionare tehnico- 
materială, cu care avem contract, nu 
a obținut de la întreprinderea „Azur" 
din Timișoara nici un gram din două 
sortimente de vopsea. Toate aces
tea au, evident, repercusiuni asupra 
realizării planului la producția fizi
că, în general asupra activității eco- 
nomico-financiare a întreprinderii.

Concluzia ce se desprinde din cele 
relatate este clară : numărul de ma- 
șini-unelte planificat pe acest an 
este pe deplin realizabil, dar pentru 
aceasta constructorii de strunguri din 
Tîrgoviște trebuie să înlăture neîn- 
tirziat orice deficiențe ce se mai fac 
simțite in activitatea lor, iar unită
țile colaboratoare să răspundă cu 
mai multă operativitate solicitărilor 
acestora, să respecte riguros obliga
țiile contractuale.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii"

teleorman ■. Transportul recoltei din timp
— mai repede, cu toate mijloacele

In unitățile agricole din județul 
Teleorman recoltarea culturilor de 
toamnă se află in stadiu final. Prin 
aplicarea măsurilor stabilite de 
comandamentul județean al agri
culturii. măsuri care au vizat, in 
principal, participarea tuturor locui
torilor de la sate la strinaerca recol
tei din cimo. SDorirea sprijinului 
acordat zilnic de oameni ai muncii 
din alte unitătl economice, precum si 
intraiutorarea cu mijloace mecanice, 
în ultimele zile s-au înregistrat rit
muri inalte de lucru. Primii au în
cheiat culesul porumbului coopera
torii si mecanizatorii din consiliile 
agroindustriale Drăcșenei, Dobrotești. 
Siliștea. Videle si Roșiori de Vede. 
De asemenea, unele cooperative agri
cole — Bragadiru. Năsturelu. Izvoa
rele. Călinești. Valea Cireșului. Fru
moasa. Tîrnava. Bujoru — au termi
nat recoltarea sfeclei de zahăr.

Problema numărul 1 fn aceste zile 
o constituie insă urgentarea trans
portului producției. Ca urmare a fo
losirii cu randament scăzut a mijloa
celor de transport sau a insuficien
tei acestora. în unele cooperative 
agricole s-a creat un decalai apre
ciabil intre cantitățile recoltate si 
cele transportate. Dincolo de neajun
surile care s-au manifestat în apro
vizionarea cu carburanți — mai ales 
pentru miiloacele de transport pro

Araturi de toamna la C.A.P. Produleștl, județul Dîmbovița Foto : Gh. Safta

BUZĂU' Exemple care demonstrează că ritmul ' 
arăturilor poate fi mult intensificat I

în această săptămînâ, oamenii 
muncii de pe ogoarele județului 
Buzău și-au concentrat eforturile la 
transportul ultimelor cantităti de po
rumb. legume, fructe și furaje ce se 
mai află în cîm-p, la încheierea re
coltării sfeclei de zahăr, eliberarea 
terenului și executarea arăturilor 
adinei de toamnă. în rîndurile care 
urmează ne vom opri asupra ulti
melor două lucrări. Pînă acum a 
fost eliberată de resturi vegetale 
peste 60 la sută din suprafață, dar 
ogoarele de toamnă au fost efectua
te numai in proporție de 22 la sută, 
fapt ce implică intensificarea ritmu
lui de lucru pentru a se asigura în
cadrarea in termenul stabilit — 15 
noiembrie. In acest sens există po
sibilități suficiente. O demonstrează 
și acțiunile inițiate In aceste zile de 
comitetul județean de partid. Prin 
mobilizarea tuturor locuitorilor și fo
losirea atelajelor de la sate a fost 
intensificat ritmul de lucru la strîn- 
gerea și transportul cocenilor de 
porumb, ale celorlalte resturi vegeta
le care pot completa baza furajeră.

„Pentru cele 1 540 de tractoare care 
sint folosite la arat este asigurat un 
front de lucru corespunzător — ne 
spune inginerul Mihai Petrescu, di
rectorul trustului județean al S.M.A. 
Terenul fiind eliberat, nu ne ră- 
mine decit să executăm arături de 
calitate, chiar și in condițiile actua
le. cînd pămintul — foarte uscat — 
nu ne permite să realizăm mai mult 
de 2—3 hectare pe zi cu fiecare

BACĂU; Toate tractoarele disponibile — in brazdă !
După încheierea recoltării porum

bului, forțe sporite din agricultura 
județului Bacău au fost concentrate 
la eliberarea terenurilor de resturi 
vegetale și la executarea ogoarelor 
de toamnă. „Toate tractoarele, cu 
excepția celor repartizate la trans
portul furajelor și la fertilizarea o- 
goarelor cu gunoi de grajd, se află 
la arat — ne spune inginerul Con
stantin Popescu, directorul trustului 
județean al S.M.A. La această dată 
avem pe cîmp circa 1 000 de trac
toare".

La direcția agricolă județeană a 
fost întocmit un program amănunțit 
de muncă, in vederea încheierii aces
tei lucrări intr-un timp cit mai scurt. 
Pentru folosirea eficientă a tractoa
relor au fost luate măsuri ca acestea 
să fie alimentate in cimp. s-a orga
nizat schimbul II acolo unde a fost 
posibil etc. Peste tot se muncește In 
formații mari, grupate, sub directa 
supraveghere a șefilor de ferme și a 
celorlalți specialiști din unitățile a- 
gricole. Din cauza lipsei de umidita
te din sol se ară greu, mai ales pe 
terenurile in pantă din consiliile a- 
groindustriale Podu Turcului. Dealu 
Morii, Izvoru Berheciului. Parincea. 
Pentru a rezulta o arătură de calitate 
bună, de cel puțin 30 cm, au fost 
organizate cupluri de tractoare sau 

prii ale unităților agricole — o cauză 
a decalajului dintre cantitățile re
coltate si cele transportate o consti
tuie deficientele in utilizarea parcu
lui auto si a remorcilor. Pe an
samblul județului, coeficientul de fo
losire a mijloacelor de transport s-a 
menținut scăzut, in multe. unităti 
agricole autocamioanele si remorcile 
efectuind doar cîte o cursă oe zi.

Pentru lichidarea unor asemenea 
neajunsuri s-au întreprins. în ulti
mele zile o serie de acțiuni concrete 
care au avut ca rezultat sporirea vo
lumului producției de porumb si 
sfeclă de zahăr transportate din cîmp 
la bazele de recepție cu peste 5 000 
de tone zilnic, fată de realizările 
din săotămina precedentă. în spriji
nul unităților agricole au fost diriiar 
te suplimentar mijloace de transport 
din alte unitătl economice din iudet. 
cu o capacitate de 600 tone. De ase
menea. din consiliile agroindustriale 
din nordul județului s-au redistribuit 
miiloacele de transport In cele din 
sud — Purani. Smirdioasa. Piatra. 
Slobozia Mindra. Turnu Măgurele, 
Traianu — unde se află incă sub ce
rul liber importante cantităti de po
rumb si de sfeclă de zahăr recoltate. 
Si tot aici au fost diriiate utilaje de 
încărcare a autocamioanelor si re
morcilor. Totodată, pretutindeni s-au 
luat măsuri pentru sporirea număru

tractor. Pentru a atinge însă viteza 
de lucru planificată, de 5 697 hec
tare arate pe zi, in cadrul celor 14 
consilii agroindustriale s-a constituit 
cite o formație de tractoare A-l 800 
care sînt folosite pe terenurile cele 
mai grelș, evitindu-se astfel consu
mul suplimentar de motorină. De a- 
semenea, tractoarele noi, intrate re
cent in dotarea stațiunilor, au fost 
încredințate celor mai buni mecani
zatori, organizați în formații specia
le care lucrează în schimburi pre
lungite".

Așa după cum aveam să constatăm, 
mecanizatorii buzoieni sint ferm ho- 
tăriti să obțină un calificativ bun și 
la acest ultim examen din actualul 
an agricol. Marți dimineață, la ora 
6,30, toate cele 176 de tractoare ale 
S.M.A. Poșta Cilnău, care servesc 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Poșta Cilnău și Săpoca, 
intraseră in brazdă. La ora 12 o for
mație de 26 de tractoare, condusă de 
Bogdan Potirniche, terminase de arat 
sola Curcani de 85 hectare și se 
muta alături In sola de 75 hectare. 
Inginerul-șef al cooperativei agrico
le Zărnești, Mircea Stănescu, aflat in 
urma tractoarelor, era mulțumit de 
calitatea arăturii și de faptul că 
peste tot s-a asigurat adîncimea de 
31 cm. In timpul prinzului ajungem 
la ferma nr. 1 a C.A.P. Cochirleanca. 
Tractoriștilor li se adusese hrană 
caldă în cimp. Mecanicii de la ate
lierul mobil aveau Insă serios de 
lucru la cele 15 pluguri — schimbau 

se lucrează cu tractoarele A-1800. Cu 
toate aceste greutăți, în ultimele zile 
ritmul executării arăturilor a crescut 
simțitor. Din datele aflate la direc
ția agricolă județeană rezultă că 
pină la 28 octombrie au fost executa
te ogoare de toamnă pe 35 433 hecta
re, ceea ce reprezintă 51 la sută din 
plan. Cele 'mai mari suprafețe au 
fost arate in unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Hemeiuș, 
Podu Turcului, Moinești. Helegiu, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Sascut.

Am urmărit. In citeva unități a- 
gricole din consiliile agroindustriale 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Podu 
Turcului, modul tn care se desfășoară 
lucrările. Pe solele de la Viișoara și 
Tuta ale cooperativei agricole Tirgu 
Trotuș lucrau la arat două formații 
de cite 6 tractoare. Cea de la Tuta 
era supravegheată de șeful secției de 
mecanizare, David Morâru. iar cea 
de la Viișoara — de președintele 
cooperativei. Ion Cobuz. „Nu am 
avut posibilitatea să organizăm două 
schimburi, dar lucrăm pină noaptea 
tîrziu. cu toate tractoarele — 
ne spune președintele unității. In 
ciuda condițiilor grele, determinate 
de secetă, facem o arătură de bună 
calitate. Pină acum am arat mai 
mult de 450 hectare din cele 537 hec
tare prevăzute în plan". In schim

lui de oameni din echipele care încar
că miiloacele de transport în cîmp si 
le descarcă la bazele de recepție.’ ur- 
mărindu-se astfel creșterea indicelui 
de utilizare a tuturor capacităților de 
transport.

în același timp a fost mat bine si 
riguros organizat transportul cu ate
lajele unităților agricole. Mai ales că 
in majoritatea consiliilor agroindus
triale există baze de recepție volante 
situate la distante mici. „In aceste 
condiții — ne spunea primarul comu
nei Botoroaga. Gheorghe Terpezan — 
ar fi inutil să risipim carburanți pe 
care-i putem folosi la efectuarea 
arăturilor. Noi utilizăm la transpor
tul porumbului si producției secun
dare peste 140 de atelaje, cărora, pe 
baza unor grafice riguroase, le sta
bilim zilnic sarcini concrete". La fel 
se procedează si în comunele Drăgă- 
nesti-Vlasca. Mirzănești. Crîngu. Pe- 
retu. Orbească. Olteni ș.a„ unde, 
conform unor programe întocmite de 
primării, sînt folosite la transportul 
recoltei din cîmp toate atelajele.

Prin măsurile și acțiunile inițiate 
s-au creat, așadar, condiții cores
punzătoare pentru ca si in județul 
Teleorman întreaga recoltă să fie 
pusă cit mai repede la adăpost.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"

pentru a treia oară brăzdarele. Pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Poșta Cilnău, tovarășul Marcu Car
pen, se consultă cu directorul stațiu
nii de mecanizare. Ștefan Jipa, cu 
șeful formației și împreună decid ca 
pe această tarla de 75 hectare, unde 
pămintul este „tare ca piatra"! să 
intre formația de tractoare A-l 800 
de la secția Bobocu.

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Rușețu — aceeași mo
bilizare de forte la eliberarea tere
nului și executarea arăturilor! de 
toamnă. Președintele consiliului, to
varășul Emilian Țăruș, ne spune : 
„Pinâ la 15 noiembrie aceste lucrări 
vor fi încheiate în condiții de calita
te bună. Lucrind in schimb prelungit, 
reușim ca ziua să arăm 300 hecta
re. iar noaptea — incă 80 de hecta
re. Pe terenurile uscate de la Lunca 
si C. A. Rosetti acționăm cu o for
mație de 8 tractoare A-1800".

Și in celelalte consilii agroindus
triale din județul Buzău executarea 
arăturilor de toamnă se află in 
centrul atenției mecanizatorilor, spe
cialiștilor și consiliilor populare 
comunale care se străduiesc ca. prin 
mobilizarea tuturor forțelor de la 
sale, la eliberarea terenului de pro
ducția secundară, să asigure meca
nizatorilor front cit mai larg de 
desfășurare a arăturilor.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii" 

buri prelungite se lucrează și pe te
renurile cooperativei agricole din 
Căbești. Președintele cooperativei, 
Gheorghe Costin, veghează personal 
ca această lucrare să se facă de 
bună calitate. „Contează mult mo
dul in care arăm acum, toamna — ne 
spune președintele cooperativei. A- 
nul acesta, pe terenurile arate adine 
și fertilizate bine din toamna tre
cută, am obținut cu cite 500—600 kg 
porumb știuleți la hectar mai mult 
față de producțiile realizate pe su
prafețele arate tirziu. Iată de ce nu 
lăsăm această importantă lucrare 
doar in seama mecanizatorilor".

Executarea ogoarelor’1 de toamnă 
este avansată și in fermele între
prinderilor agricole de stat Traian, 
Bacău și Sascut, in care realizările de 
pină acum depășesc mult media pe 
județ. Bine ar fi ca exemplul uni
tăților fruntașe să fie urmat și de 
cooperativele agricole din consiliile 
agroindustriale Filipești. Parincea și 
Răcăciuni, unde suprafețele arate 
pină acum sint mult prea mici fată 
de posibilități. Și aceasta pentru că 
nu toate suprafețele de teren au fost 
eliberate de resturi vegetale, iar 
tractoarele nu sint folosite la în
treaga capacitate.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"
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In adunările senatelor - analize temeinice, 
măsuri optime pentru creșterea calității

In aceste zile, o dată cu adunările 
generale ale personalului muncitor 
din unitățile de cercetare științifica, 
de inginerie tehnologică și de pro
iectare, ale consiliilor județene ale 
educației și învățămintului. în 
institutele de învățămînt supe
rior din întreaga tară au loc 
adunări ale senatelor universi
tare ca organisme democratice de 
conducere cărora, cum bine se știe. 
Ie revin sarcini importante in pri
vința bunei organizări și funcționări 
a activității din școlile noastre supe
rioare. întăririi calitative a raportu
rilor acestora de colaborare cu cer
cetarea științifică și cu producția, 
sporirii eficienței sociale a întregului 
proces de formare și de perfecționa
re a viitorilor specialiști. Desfășura
te în perspectiva apropiatului Con
gres al științei și învățămintului, cu 
accentuarea spiritului de conlucrare, 
de dezbatere amplă, de mobilizare a 
energiilor în vederea realizării inte
grale a obiective
lor propuse — a- 
tribute definitorii 
pe care acest fo
rum reprezenta
tiv. democratic le 
reclamă din par
tea tuturor sluji
torilor scolii — 
prezentele adu
nări ale senate
lor sînt chemate, 
tocmai de aceea.
să efectueze analiza temeinică a În
tregii activități desfășurate în perioa
da 1981—1985. cu stabilirea precisă a 
sarcinilor ce le revin in lumina hotă- 
ririlor Congresului al XIII-lea al 
partidului privind perfecționarea pro
cesului de invățămint și de pregătire 
a cadrelor; totodată, actualele adunări 
ale senatelor trebuie să desemneze 
pe reprezentanții învățămintului su
perior ce vor participa la lucrările 
Congresului științei și tnvățămin- 
tului.

în virtutea acestor atribuții com
plexe și plecînd de la faptul că în 
componenta senatelor intră, pe lingă 
aleșii tuturor categoriilor de cadre 
didactice și ai studenților, reprezen
tanți ai ministerelor și altor organe 
centrale, ai unităților productive, de 
cercetare, proiectare și inginerie teh
nologică, adunărilor actuale ale aces
tor organisme de gîndire și acțiune 
colectivă le revine îndatorirea ca, in
tr-un spirit de înaltă exigentă și res
ponsabilitate, să îmbine profunda a- 
naliză retrospectivă a faptelor cu ca
pacitatea de a prospecta, de a con
figura măsuri, procedee superioare 
de lucru prin aplicarea cărora întrea
ga activitate universitară să reali
zeze saltul de calitate cerut de dez
voltarea societății noastre. Ceea ca 
presupune, între altele, ca nota do
minantă a acestor adunări să fie 
dată nu numai de „constatarea" suc
ceselor sau de „explicarea" neajun
surilor încă existente, ci de delimi
tarea și adoptarea, din arsenalul ex
periențelor valoroase, a acelor soluții 
practice, in stare să conducă rapid, 
nemijlocit spre generalizarea unui 
climat superior de ordine, de orga
nizare exemplară a Întregii activități 
universitare, spre instituirea unei 
nobile emulații In toate unitățile de 
învățămînt superior. Ca atare. în 
centrul dezbaterilor se cer situate de 
fiecare dată problemele de fond, 
esențiale ale vieții universitare, se 
cer evidențiate corelațiile profunde 
pe care complexul sistem universitar 
le răsfrînge asupra organismului so
cial. îndeosebi prin intermediul nive
lului da pregătire al fiecărui absol
vent, cu adoptarea hotăririlor optime 
care să fie puse cît mai repede în 
aplicare.

In perspectiva mutațiilor structu
rale efectuate în epoca actuală, in
clusiv in domeniul învățămintului, a 
sarcinilor și orientărilor formulate în

documentele partidului nostru, in 
adunările senatelor se cer avute cu 
deosebire in vedere aspectele per
fecționării pe mai departe a pro
cesului de invățămint, transformări 
lui intr-un factor prioritar, intr-un 
ferment revoluționar, capabil să de
vanseze realitatea social-economică, 
să-i pregătească acesteia devenirile 
înnoitoare și să-i înlesnească inte
grarea celor mai înalte cuceriri ale 
științei, tehnicii, culturii. Ca atare, 
îmbunătățirea rețelei, a nomenclato
rului și planului de invățămint, mo
dernizarea continuă a programelor, 
respectarea întocmai a principiilor 
așezate la baza acestora, corelarea 
optimă a conținutului disciplinelor 
fundamentale și generale cu cel al 
disciplinelor de specialitate, încadra
rea adecvată a procesului de învă- 
tămint în structura anului universi
tar constituie teme prin analiza și 
dezbaterea cărora pot fi avansate so
luții noi, favorabile definirii unui

Invățămîntul - factor hotărîtor în educarea și pregătirea 
tineretului, în perfecționarea forței de muncă

cadru superior de activitate univer
sitară. In vederea acestui scop, eva
luarea cu exigentă, cu răspundere a 
implinirilor și lipsurilor existente se 
înfățișează ca o practică de lucru ab
solut necesară, mai ales cind e vorba 
de planificarea activităților didactice 
potrivit cerințelor specifice procesu
lui de invățămint și de utilizarea op
timă a timpului studenților, alegerea 
celor mai bune metode de transmi
tere a cunoștințelor și de evaluare a 
nivelului de pregătire, stabilirea 
gradului de acoperire a disoiplinelor 
cu material didactic, îndeosebi 
cursuri și manuale cu o ținută cores
punzătoare. In aceste privințe exis
tă mari rezerve de perfecționare 
care, spre a putea fi Introduse rapid 
în circuitul universitar, reclamă o ju
dicioasă delimitare, o curajoasă op
țiune in favoarea valorilor autentice, 
cu respingerea hotărită a practicilor 
improvizate, rutiniere, superficiale. 
Mai vechea concepție, nu de tot ri
sipită, potrivit căreia tehnicile și 
metodele superioare de lucru apar 
oarecum spontan și se manifestă de 
la sine în contextul unor realizări 
remarcabile obținute în domeniul 
planului economic, se cere riguros 
reevaluată. Metodologia pregătirii 
zilnice a studenților la nivel maxim 
de eficiență este prin ea însăși o ști
ință și o artă, care reclamă un sta
tornic efort de elaborare, de creație, 
desfășurat sub egida autoperfectionă- 
rii necontenite.

Tocmai de aceea, calitatea pregă
tirii profesionale a studenților, edu
carea lor multilaterală, revoluționar- 
patriotică, integrarea învățămintului 
superior cu cercetarea și producția, 
contribuția școlii noastre superioare 
la introducerea progresului tehnic, la 
creșterea eficientei economice re
clamă în etapa actuală nu o eva
luare în sine, preponderent statistică, 
ci o analiză temeinică, multilaterală, 
cu luarea riguroasă in calcul a tutu
ror consecințelor, a tuturor corela
țiilor pe care aceste realități funda
mentale le comportă în întreaga ac
tivitate universitară. In lumina sar
cinilor și orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, reușita fie
cărui obiectiv al integrării învătă- 
mintului superior cu cercetarea ști
ințifică și producția se regăsește in 
ultimă analiză in calitatea pregătirii 
absolvenților, in înalta lor valoare 
socială. în contribuția lor multilate
rală adusă la progresul generalizat al

țării. Tocmai de aceea, cultivarea 
competentei, patriotismului, dezvol
tarea aptitudinii de autoperfectionare 
la nivelul fiecărui student reprezin
tă nu atît laturi, preocupări, fie ele 
și de bază, ale procesului de invăță- 
mint superior, ci însăși chintesența 
acestuia, motivația unității și conti
nuității sale organice. Deși acest ade
văr este unanim cunoscut și apreciat, 
aplicarea lui in practica universitară 
nu și-a epuizat toate resursele, din 
care cauză, bunăoară, funcția educa
tivă a procesului de invățămint su
perior, îndeosebi a celui din sectoa
rele politehnice. încă mai este une
ori limitată la contribuția discipline
lor sociale sau la adunările asocia
țiilor studenților comuniști, iar reali
zările de înalt prestigiu coexistă, in 
modul cel mai nefiresc, cu aspecte 
ale formalismului și mediocrității 
dintre cele mai frapante Intr-un do
meniu. ca cel al muncii universitare, 
care prin definiție se situează sub 

egida exigentei si 
autoexigentei ma
xime.

Analiza profun
dă. comunistă a 
tuturor acestor 
probleme presu
pune îmbunătă
țirea inclusiv a 
stilului de lucru 
specific senatelor 
universitare, des
chiderea lor spre 

aspectele de esență, hotărîtoare pen
tru bunul mers al învățămintului su
perior. cu renunțarea la preocupările 
minore, nesemnificative. Actualele a- 
nalize operate in senate sint chemate 
o dată mai mult să pună in practică 
adevărul potrivit căruia menirea aces
tor organisme se identifică nu doar in 
proprietatea de a aviza, ci in capa
citatea de a determina schimbări ca
litative in întregul cuprins al vieții 
universitare, de a antrena pe toți 
profesorii și studenții într-un proces 
continuu de perfecționare și autoper
fectionare. de pregătire multilatera
lă. profesională și politico-ideologică, 
pe măsura principiilor superioare, 
proprii activității universitara din 
tara noastră, a sarcinilor puse de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, in fața 
întregului invățămint românesc.

Mihai IORDANESCU

împreună cu prof. Ștefan Stan- 
ciu, directorul Complexului mu
zeal din Galati (incluzind muzee 
de istorie, de științe naturale și de 
artă), discutăm despre modalitățile 
prin care aceste instituții au izbu
tit să-și diversifice dialogul cu pu
blicul. De mai mulți ani, dar cu 
deosebire în ultimul timp, răspun- 
zind unor sarcini și recomandări 
ale conducerii partidului, muzeele 
au Încetat să mai fie doar locurile 
spre care se Îndreaptă vizitatorii, 
mai mult sau mai puțin ocazionali, 
dornici să le cunoască exponatele, 
devenind instituții cu multiple 
funcționalități și inițiative. Ele nu 
mai așteaptă să fie cunoscute șl 
descoperite, ci vin în intîmpinarea 
oamenilor muncii, a necesității lor 
specifice de cunoaștere și de in
formare. A imperativului educa
tiv. in ultimă instanță.

Ca atare, in rîndurile de fată 
ne vom referi mal puțin la modul 
traditional de contact cu vizitatorii 
(muzeul de istorie gălățean, de 
pildă, realizează aceasta, in pre
zent, prin expoziții de arheologie, 
artă populară, de creație tehnico- 
științifică, de istorie modernă și 
contemporană sau prin cea desti
nată prezentării pașoptiștilor și 
unioniștilor de la Minjina lui 
Costache Negri), ci vom evidenția 
alte căi folosite în scopul de a 
face cunoscute în marea masă de 
cetățeni preocupările, rezultatele 
activității muzeale.

— Specialiștii de la Muzeul de 
Istorie au fost solicitați să partici
pe la desfășurarea unor concursuri 
pe teme de istorie pentru pionieri 
și tineret — ne spune interlocuto
rul nostru — concursuri desfășu
rate in școli și întreprinderi din 
Galați și din județ. De asemenea, 
a fost pusă la dispoziția celor in
teresați (școli, cămine culturale, 
cooperative agricole, stațiuni de 
mecanizare a agriculturii, unități 
economice ș.a.) o expoziție foto- 
documentară intitulată „Istorie șl 
împliniri contemporane". De ase
menea, colectivul muzeului de is
torie a realizat, la cerere, cabinete 
de istorie sau lucrări pentru punc
tele de documentare politico-ideo
logică din școli sau de pe lingă 
unele comitete de parti’d. Totoda
tă. s-au executat copii după lu
crări din patrimoniu, precum și 
alte prestații de profil. In plus, 
trebuie amintite acțiunile diverse 
(expoziții itinerante, expuneri, 
dezbateri, simpozioane, microspec- 
tacole ș.a.) prin care s-a tins către 
mai buna cunoaștere a istoriei tă
rii noastre, a semnificațiilor poii-

tice ale unor evenimente, urmărin- 
du-se creșterea gradului de cultu
ră, de instruire al oamenilor mun
cii, al cetățenilor.

Dialogul nostru se desfășoară In 
cabinetul directorului complexului 
muzeal, devenit pentru moment 
atelier în care se executau pa
nouri destinate unui cabinet șco
lar. Este un exemplu, dintre multe 
altele, care confirmă că preocupa
rea amintită este vie, constantă, 
reală. De altfel, ampla ieșire a mu
zeelor (in cazul de fată, al celui 
de istorie) în intîmpinarea cerlnțe-

cavou roman descoperit (încă din 
decembrie 1974) in cartierul „Du
nărea". Numai că in tot acest 
timp, cu toate că direcția de spe
cialitate din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste a recomandat 
punerea în valoare a monumentu
lui. nu s-au găsit modalitățile con
crete de realizare a acestui scop. 
Așa Incit acum prea puțini dintre 
numeroși) cetățeni ai cartierului 
Dunărea, unde se află monumen
tul, cartier ce numără peste 60 000 
locuitori, știu câ In acel loc. adică 
pe strada Oțelarilor, intre blocurile

MUZEELE
- căi noi pentru un larg 

dialog cu publicul
lor specifice ale publicului larg a 
condus și la o îmbunătățire a si
tuației financiare, la obținerea 
unor fonduri corespunzătoare. însă, 
ni se explică, nu în primul rind 
cu ghidul in această direcție au 
fost organizate acțiunile man sus 
amintite, ci din dorința de a face 
mai bine cunoscut publicului im
portantul fond de patrimoniu — 
de peste 70 000 piese — al județu
lui. Mai mult, se poate vorbi și de 
o Impresionantă diversificare a 
acestui fond care include piese de 
arheologie, din epoca daco-romană, 
feudală, modernă și contemporană, 
dar și lucrări de artă populară, 
fond de carte veche românească 
ș.a.

Discuțiile purtate aid au luat în 
atenție și alte posibilități prin care 
muzeul de istorie gălățean va reuși 
in viitor să-și amplifice dialogul 
cu publicul. Una dintre aceste po
sibilități o constituie finalizarea 
lucrărilor pe șantierul noii .clădiri, 
din strada Avintulul, afectată mu
zeului. O altă modalitate de a-și 
lărgi contactul cu cetățenii — si 
totodată o nouă sursă de venituri 
— ar putea fi punerea la dispozi
ția vizitatorilor a unor descoperiri 
arheologice conservate „in situ". 
In principal, este vorba despre un

Dis și Du, se află un monument 
arheologic acoperit cu pămint...

Aceeași problemă — a diversifi
cării relațiilor cu publicul — am 
abordat-o și la muzeul de științe 
naturale cu șefa secției. Aurora 
Marcu. Și aici ni s-a vorbit despre 
contracte încheiate cu unele școli 
pentru realizarea de laboratoare 
de biologie, despre simpozioane, 
seri muzeale, filme științifice de 
profil ș.a. Un ecotî' puternic l-a 
lăsat o expoziție de păsări și ani
male de rasă, organizată în colabo
rare cu filiala locală a asociației 
respective. Ecoul a rămas înscris, 
negru pe alb. in cartea de impre
sii a muzeului, unde copiii mai ales 
(copii de oraș, crescuți la bloc...) 
și-au mărturisit uimirea în fața 
celor văzute. Acțiunea de care 
vorbim nu a rămas o „rara avis", 
în octombrie a.c., muzeul de știin
țe naturale a organizat, în colabo
rare cu Oficiul pentru patrimoniul 
cultural național al județului Ca- 
raș-Severin, o expoziție de mine
ralogie estetică (flori de mină), pe 
baza colecției lui Constantin Gru- 
escu din Ocna de Fier. O aseme
nea acțiune aici, la Galați, unde 
mineritul (implicit frumusețile sub
terane) nu constituie un teritoriu

prea bine cunoscut, s-a bucurat de 
mare atracție.

Problema constă însă — șl înțe
legem aceasta in urma discuțiilor 
purtate la muzeul de științe natu
rale — in a folosi mal bine, în be
neficiul instituției, posibilitățile 
existente la Galați, pentru a am
plifica legăturile cu publicul larg. 
Ni se vorbește despre unele rezer
vații științifice (Hanu Conachi, 
Girboavele, Roșcani, Rateș, Tiri- 
ghina-Barboși) incă puțin folosite 
in beneficiul cunoașterii valorilor 
culturale ce le conțin. Pentru câ 
anumite petreceri cimpenești orga
nizate la unele dintre ele nu au nici 
o legătură nici cu popularizarea lor 
din punct de vedere științific, 
nici cu eventualele avantaje mate
riale pe care le-ar obține muzeele 
din sejururile la iarbă verde orga
nizate in acele locuri. Puțin frec
ventat este și parcul zoologic din 
pădurea Girboavele, de lingă Ga
lați, după cum nici o mai veche 
idee, a unei grădini botanice in 
această localitate, nu a rodit co
respunzător. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că vecinătatea marelui 
fluviu este insuficient fructificată 
in folosul educației științifice și 
estetice a publicului. Ne amintim, 
de pildă, că in urmă cu vreo zece 
ani pe faleza Dunării fusese în
ființat un acvariu, a cărui existen
ță a fost însă destul de scurtă. Și 
nu fiindcă n-ar fi avut vizitatori...

Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă a analizat re
cent, într-o plenară, măsurile în
treprinse și rezultatele obținute 
pentru autofinanțarea și încadra
rea instituțiilor de cultură și 
artă în indicatorii de plan econo- 
mico-financiari. S-a apreciat expe
riența ciștigată deja de către 
muzee (în pofida unor localuri 
aflate în reparații), cît și necesita
tea creșterii in continuare a numă
rului de vizitatori din rindul elevi
lor, studenților, tinerilor din între
prinderi, în această direcție opti
mizarea ’ colaborării — în special 
cu organizațiile de tineret, consi
liul județean al pionierilor, comi
tetul județean al U.T.C.. inspecto
ratul școlar județean — impunin- 
du-se cu necesitate. Ceea ce s-a în
treprins pină acum poate fi îmbogă
țit in viitor, unele proiecte avind 
șanse de materializare numai prin- 
tr-un sprijin complex, venit din 
partea tuturor factorilor care au 
datoria de a contribui la educația 
oamenilor muncii gălățeni.

Dan P1AEȘU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
puternice. Apoi eu și prietenul am 
intrat in camera cea mai mare: „su
frageria", cum a numit-o spontan, 
proprietarul. După citeva clipe de 
uimire, copiii au alergat la ușa care 
da în balcon „să vadă orașul". Din 
exclamările entuziaste am inteles că 
aveau ce vedea. Numai că, deodată, 
au tăcut și s-au retras sfioși in ca
meră. Ceva nu era probabil in re
gulă. Am discutat despre distribui
rea camerelor și funcționalitatea lor. 
Am remarcat calitățile și deficien
țele finisajului. Am criticat culorile 
zugrăvelii și ne-am expus fiecare 
gusturile asupra culorilor. Nu ne-am 
arătat prea mulțumiți cu locul unde 
erau amplasate prizele electrice. 
Poate nici ferestrele nu erau plasate 
acolo unde aveam noi chef să fie, in 
concordanță cu punctele cardinale. 
Mă rog, astea și încă vreo citeva 
alte „năzuroase" pretenții, unele 
chiar izvodite ad-hoc. Așa ca să fie 
și, mai ales, cum îi trec omului prin 
minte, atunci cind trăiește un mo
ment important în viață, cum este 
intrarea într-o locuință unde știe că 
va viețui multă vreme, dacă nu 
chiar pină Ia sfîrșitul sfirșitului. Dar 
aceste mici pretenții sau nemulțu
miri nu atingeau, nu modificau, nu 
întunecau intru nimic mulțumirea și 
bucuria noilor locatari. Apartamen
tul le plăcea și era al lor. Se chema 
că se aflau în momentul împlinirii 
unei mari și firești dorințe: să-și 
aibă adăpostul, cuibul lor, unde să 
se odihnească omenește după mun
că, unde să-și adăpostească și să-și 
crească odraslele, unde să se simtă 
oameni și cetățeni demni și stăpini.

Deodată, băiețelul a început să ne 
facă semne cam de îngrijorare și de 
teamă: „Ce s-a întîmplat?" a între
bat tatăl, prietenul meu. Băiețașul 
s-a apropiat și a șoptit: „Un nene, 
in balcon!"...

O clipă, proprietarului, ca și mie, 
de altfel, ne-au trecut prin minte ci
teva presupuneri: am greșit aparta
mentul? Un rău-făcător? „Adevă
rat: ușa era descuiată", a zis priete-

nul meu, pornind spre balcon. Din- 
tr-un colț l-a primit, cu un zîmbet 
amical, poate oleacă jenat, un bărbat 
in virstă, am zis eu, de 40 de ani, 
îmbrăcat într-un costum gri, curat, 
elegant chiar. „Ce cauți dumneata, 
aici ?“ s-a cam răstit prietenul meu, 
proprietarul. „Am venit să vă felicit 
de casă nouă... Si să vă urez sănă
tate, mulțumire sufletească și numai 
bucurii". „Mulțumesc... Dar nu te'cu- 
nosc, cine ești ?“ Luînd un buchet 
de crizanteme albe pe care le ținuse 
la spate, pe balustrada balconului, 
musafirul neașteptat a înaintat și i

ROMÂNIA-FILM prezintă: CENTENAR LIVIU REBREANU

cinema
O Căsătorie cu repetiție ; SCALA 
(li 03 72) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15. FAVORIT (45 31 70) — 11.15: 13.15: 
15,15: 17.15: 19.30. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11 : 13: 15.15: 17.30: 19.45. 
© Heidi: DOINA (16 35 38) — 9: 11: 
13: 15.
© Declarație de dragoste: DOINA — 
17: 19. PROGRESUL (23 94 10) — 15: 
17: 19.
© Masca de argint : GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
© Toamna bobocilor : LIRA (31 71 71) 
— 15: 17: 19. FLACĂRA (20 33 40) —
9: li: 13: 15: 17: 19.

Filmul artistic „Căsătorie cu repetiție", o producție a Casei de filma patru, 
in continuarea filmului „Buletin de București"

Scenariul : Francisc Munteanu ; decoruri : arh. Dodu Bălășoiu ; costume : 
arh. Andreea Hasna? ; muzica ; Temistocle Popa ; montajul ; Eugenia 
Naghi ; sunetul : Horea Murgu ; imaginea ; Valentin Ducaru t regia : 

Virgil Calotescu
Cu ; Mircea Diaconu, Catrinel Dumitrescu, Draga Olteanu-Matet, 

Rodica Mandache, Mitică Popescu, Octavian Cotescu, Costel Constantin, 
Mariana Cercel, Radu Gheorghe, Mariana Calotescu, Vasile Nițulescu.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografici 
„București".

cu toții și ne-am simtît rude : frați 
și surori. Și pe drept cuvint : împli
niseră, împreună, un vis al unor oa
meni tineri, al unor oameni de ome
nie. Noi am construit, in trei luni, 
peste o sută de case, de apartamen
te. Și, iată, nimeni nu s-a gindit, nu 
și-a amintit de noi. N-ați vorbit de- 
cit despre micile neajunsuri, de cara 
sîntem vinovați și nu prea...".

Cum intrasem toți !ntr-o stare de 
perplexitate, iar replica spontană in- 
tirzia, omul obîrșelnic din Ghigoești 
și meșter constructor In orașul de 
sub Cozla a ridicat fetița In brațe.

EROISMUL COTIDIAN
le-a întins soției, apărută șl ea, cu 
priviri mirate, în ușa balconului : 
„Sint unul din cei care am lucrat la 
acest bloc, la ac,est apartament. Am 
lucrat la sute de apartamente ; acum 
am vrut să văd cum arată proprieta
rul acestuia de aici, unde, ca și in 
celelalte, am pus o parte din viața și 
sufletul meu. Sâ aflu dacă-i mulțu
mit de lucrul nostru și dacă zice un 
mulțumesc pentru cet care au înălțat 
acest bloc cu opt niveluri, trebuie să 
.spun, intr-un timp record. Cinstită 
gospodină, mai ales la dumneata 
m-am gîndit. Și de aceea am venit 
cu... flori. Poftim I Știu că asta, cu 
mulțumirea, nu se prea întîmplă. E 
greu sau poate cu putință. Blocul, 
apartamentele sînt totul; noi, con
structorii, am coborit de pe schele, 
ne-am spălat de var și ciment și am 
devenit anonimi. Deși, de-o săptămi- 
nă, am pornit alte blocuri... Sînt, de 
loc, din Ghigoești. Și-mi aduc amin
te că tata și-a înălțat o casă cu niș
te meșteri veniți dinspre munte, de 
la Hangu. Cit au lucrat, din primă
vară pină în toamnă, au locuit la 
noi. Iar cind au terminat casa, la 
mica petrecere, cum s-ar zice acum, 
la „inaugurarea casei", ne-am veselit

a sărutat-o și a spus, surîzînd : „Tu 
să-ți aduci aminte de nenea care ți-a 
făcut casa... Și-a venit să ți-o pre
dea, cu un sărut"... A urat, încă o 
dată, noroc și a plecat, pe scări In 
jos, coborind încet, ginditor.

întimplarea asta, trăită absolut din 
întimplare, miroase mai mult a fa
bulă decit a realitate. Dar ce să-i 
fac, dacă fabulele nasc din adevă
rurile generalizate ale realității ? 
Vorbeam, la început, de eroismul co
tidian al epocii noastre și-mi con
tinui gîndul îndreptindu-1 spre acele 
zeci și sute de mii, de milioane de 
constructori, de creatori, din străda
nia cărora epoca noastră se întru
chipează In toată ampla ei măreție. 
Față de ei nu izbutim, totdeauna, să 
avem înțelegerea cuvenită. îi remar
căm in cite un reportaj. Cei mai 
buni dintre ei sint și decorați, înăl- 
țați chiar la rang de eroi ai muncii 
socialiste. Și asta este minunat. Dar 
mi se pare că mai putem și altfel, in 
mii de feluri, să le exprimăm stima, 
prețuirea noastră. Trăim, construim 
și căutăm a perfecționa, zi de zi, o 
societate socialistă, o societate a fră
ției umane a tuturor celor care tră
iesc numai prin muncă, prin talentul

S H O B ® 
și calitățile lor fizice și morale. O 
societate in care munca și creația 
sint totul, într-o orinduire a dreptă
ții, egalității, libertății și înțelegerii 
între oameni. Și construirea unei 
atare societăți cere, fără doar 
și poate, renunțarea la orice 
formă de farnientism, de trlndâ- 
vie, cere un eroism cotidian. Nu 
vreau să banalizez sau să bagateli
zez noțiunea. Nu. Vreau, dimpotrivă, 
s-o relev și să-i reverberez puterea 
morală. Pentru a pleda astfel pentru 
respectul muncii și creației, pentru 
cerința de a cinsti omul care mun
cește cu entuziasm. Căci nu puteam 
crea nimic fără eroismul muncii, 
fără jertfa de zi cu zi și fără erois
mul cotidian al superbei noastre e- 
poci. Căci eroic este a zăgăzui Du
nărea și a-t smulge energia prefăcin- 
d-o în lumină, eroic este să-i găsim 
acestui fluviu și un alt drum spre 
mare, după cum eroic este să faci 
drum transversal peste Făgăraș, 
să sfredelești și să betonezi ca
lea metroului, Impodobind-o cu acele 
stații, adevărate palate subterane. Un 
efort eroic ne-a trebuit și ne trebuie 
ca să ne Îmbogățim țara cu mari în
treprinderi industriale, cum nici nu 
spera poporul nostru cu citeva zeci 
de ani in urmă. Sau să ne recon
struim toate orașele, într-un timp 
record. Și să punem temei la altele 
noi. Mult se vor strădui sociologii, 
economiștii și istoricii să afle re
sortul adine al acestui progres, mo
bilul interior al pasiunii pentru crea
ție, care caracterizează, personalizea
ză epoca noastră. Și vor trebui să 
mediteze mult asupra politicii parti
dului nostru, asupra energice! și în
țelepte! lui conduceri, cu răsfringeri 
binefăcătoare asupra mentalității și 
comportamentului oamenilor, asupra 
Impresionantei lor dăruiri Intru efor
tul constructiv, asupra eroismului lor 
cotidian. Și s-ar putea ca, judecind 
prin comparație și analogie, să se 
descopere secretul resortului pro- 
pulsor tocmai în acest eroism de fie
care ceas, de flecare zi in acești ani 
unici în istoria noastră.

Literatura este prin 
definiție o componentă a 
noțiunii de patrie, prin 
care se înțelege un pă
mint, un popor și o lim
bă, o istorie și un des
tin în uniune convergen
tă, o sumă de valori veș
nice, rînduite în succe
siunea generațiilor și 
triumfînd într-un pre
zent viu. Patria include 
astfel, In dinamica neîn
treruptă a existenței sale, 
laolaltă cu alte nume
roase forme de manifes
tare, nume de scriitori 
și titluri de opere. Româ
nia Înseamnă o realitate 
istorico-geografică și so- 
cial-politică, dar nu mal 
puțin Ion Budai Delea- 
nu, Bălcescu și Alecsan- 
dri, Eminescu și Cara- 
giale, Arghezi și Blaga, 
Marin Preda și Nichita 
Stănescu — poetul despre 
care știm că iși recunoș
tea drept patrie limba ro
mână. în dimensiunile se
mantice ale patriei noas
tre intră Hronicul Româ- 
no-Moldo-Vlahilor, Um
bra Iui Mircea. La Cozia, 
Oltul lui Goga și Goru
nul lui Blaga, Ion, Pă
durea spînzuraților și 
Răscoala, Moromeții și 
alte opere Importante ale 
literaturii actuale. Ca 
noțiune dialectic deschi
să, se poate vorbi de o 
patrie in permanentă în
noire și In permanentă 
îmbogățire, iar despre 
noțiunea de patriotism 
ca despre un criteriu va
loric. Realizarea indivi
dului, în cazul de față a 
scriitorului, se petrece in 
Interiorul unei patrii, 
sub veghea exigentă a 
unor tradiții culturale, a 
unei limbi „frămintate 
mii de săptămini" și a 
unui ideal creator la 
care aderă întreaga co
lectivitate. Poetul care se 
afirmă astăzi nu poate 
ignora lecția oferită de 
Eminescu, Arghezi, Bla
ga, Barbu, Bacovia sau 
Nichita Stănescu, după 
cum romancierul actual 
nu-1 poate trece cu vede
rea pe ctitorul romanu
lui românesc modem, 
Livlu Rebreanu.

Centenarul Livlu Re
breanu ne dă șansa să 
medităm încă o dată a- 
supra relației complexe 
dintre literatură și pa
triotism, referindu-ne în
deosebi la primele două 
romane ale scriitorului, 
Ion și Pădurea spinzura- 
ților, a căror „materie e- 
pică" se întemeiază pe 
realitățile socio-politice 
ale începutului nostru 
de secol. Personajul Ion 
încearcă să-și afle o în
rădăcinare In pămintul 
pe care II resimte ca pa
trie și astfel să dea ver
bului a avea, atit de ob
sedant pentru el, sub

stanța cuvenită, In mă
sură să nu contravină cu 
ființa sa etnică ; Apostol 
Bologa caută înfrigurat 
armonizarea conștiinței 
sale cu adevărata patrie, 
refuzînd, cu prețul jert
fei de sine, acceptarea 
unui simulacru.

Ion și Pădurea spînzu
raților proiectează două 
posibile ipostaze ale con
diției umane, care, in
tr-un timp Istoric preg
nant, aspiră la echilibru 
și fericire, eterne năzu
ințe umane. Cele două 
Ipostaze, una desemnind 
condiția eocial-morală a 
lui Ion, cealaltă condi
ția etnică a lui Apostol 
Bologa, se constituie, cu 
unele derivații epice fi
rești, ca niște culmi ale 
omenescului generate de

mos roman românesc", 
sau, dimpotrivă, o colec
ție de „violuri și omo
ruri, cu toate manifestă
rile brutei" au pierdut 
din culoarea înfruntări
lor de epocă, depășite de 
calmul obiectivitătii cri
tice. Cu Ion, Rebreanu 
provoacă un fenomen de 
discontinuitate in evolu
ția realismului anecdotic 
și sentimental, pentru a 
surprinde în eroul său 
„neastîmpărul" uman, in
toleranța față de inerția 
tn care cădem uneori, 
„nea.stimoăr" ale cărui 
incidențe cu necunoscu
tul au loc oriunde în 
lume, la toate nivelurile și 
în orice timp, inclusiv la 
nivelul lumii rurale. Tri
bulațiile personajului se 
declanșează din superba

Eroi reprezentativi 
ai marilor aspirații

împrejurările vechiului 
Ardeal, în care ființa u- 
mană, aparținătoare di
verselor medii, străbate 
un drum chinuitor, de 
regulă orice opțiune con- 
sumindu-se tragic. Ro
manul Ion este numai 
intr-una din dimensiu
nile sale o monografie a 
satului. In măsura in 
care protagonistul atrage 
după sine un cortegiu de 
fapte, decisive pentru 
destinul său, adine ne
fast. Ion simte o nevoie 
adincă de a fi in lume, 
însă nu oricum, ci de a 
fi in rind cu lumea, fi
rea lui ambițioasă e ho
tărî tă să spargă cercul 
prejudecăților, care 11 cla
sifică înainte de a-l lăsa 
șă se afirme, tn tot ce face 
eroul se observă tncăpățî- 
narea de a îndepărta un 
«tigmat, de a deveni alt
cineva decit ceea ce i-a 
fost hărăzit prin ursită : 
un sărăntoc, nebăgat în 
seamă de nimeni, Intr-o 
lume amețită de prețui
rea averii. Personajul e 
un răzvrătit împotriva 
propriei sale condiții u- 
mane, un Julien Sorel de 
profil rural, dezaprobat 
de spiritele conservatoa
re ale satului.

Orice nouă lectură con
firmă câ timpul literar 
al romanului „Ion" este 
tn continuă desfășurare, 
opera relevîndu-se in li
teratura noastră ca o 
clasică permanență. Opi
niile controversate, Indi- 
cînd în Ion „cel mal fru-

ignorare, chiar dacă ea 
îl va duce la pieire, a 
recomandării imperative, 
care-i izbește urechile, 
venind de pretutindeni : 
„Astimpără-te, Ioane !“. 
„Neastimpărul" lui Ion 
semnifică refuzarea tipa
relor ce i s-au sortit fără 
a fi fost întrebat, voința 
de a-și statua un alt des
tin, intervenind cu tăișul 
firii lui într-o lume obiș
nuită cu respectarea 
unor legi severe. In „ne
astimpărul" eroului se 
întrevede acea trăsătură 
specific umană, care ne 
atrage neîntrerupt spre 
idealitate, spre desăvirși- 
re. Sub acest unghi, Ion 
este un personaj etern și, 
implicit, un exemplar di
namic In spațiul unei 
patrii antrenate în fie
care moment de preface
rile spre mai bine. Tn 
fine, „neastimpărul" lui 
Ion semnifică invitația 
la autodepășire, iar tra
gica lui poveste averti
zează asupra căilor, nici
odată lipsite de asprime, 
care duc la Împlinirea 
unui Ideal de viață.

Nu mult deosebit de 
Ion, sub acest raport al 
luptei cu sine pentru a 
ajunge la o necesară ar
monie cu lumea, se ara
tă a ti Apostol Bologa, 
ale cărui neliniști polari
zează exact In jurul ace
leiași nevoi de a-si lim
pezi destinul pentru a 
nu-l fi silă de el însuși. 
Oricite detalii ar mai 
putea oferi arhivistică, 
Apostol Bologa posedă

trăsături care țin de a- 
devărul artistic infinit 
viabil în comparație cu 
ale oricărei persoane 
particulare. Protagonistul 
romanului reprezintă i- 
maginea-sinteză a unei 
generații care sub rapida 
și amenințățparea deru
lare a timpului istoric 
nu putea să se eschiveze 
de la opțiunea funda
mentală de a se situa 
sub semnul unei patrii, 
in interiorul căreia să se 
considere acasă. Apostol 
Bologa însumează o ex
periență umană genera
lizată, In care se recu
noaște insuși Liviu Re
breanu : „Șovăirile lui 
Apostol Bologa sint șo
văirile noastre, ale tutu
rora, ca și zbuciumările 
lui". Precum in alte ro
mane, Rebreanu se arată 
și in Pădurea spînzurați
lor un ginditor care iși 
obiectivează stările inte
rogative in episoadele 
consumate de eroii săi, 
în tentațiile opuse la 
care îi supune existența, 
in spovedaniile lor neli
niștite. Imaginîndu-1 pe 
Bologa, scriitorul s-a su
pus pe sine unei neîndu
rătoare analize.

Arta lui Rebreanu u- 
niversalizează, așadar, 
două ipostaze cardinale, 
ele traversind oricare su
flet al acelui timp, incit 
nu e de mirare că atiția 
oameni s-au „recunoscut" 
ori au fost „recunoscuți" 
în spațiul operei. „Ion" 
și „Pădurea spînzurați
lor" au deschis o fereas
tră spre niște ființe care 
iși caută împlinirea în
tr-un context social și 
național, dimensionind, 
în viața lor de luptă și 
eșecuri, o energie cople
șitoare. Prin aceste cărți, 
Liviu Rebreanu se deta
șează de proza idilizantă 
ca să se înscrie pe o li
nie epică ilustrată In se
colul trecut de Stendhal 
și Dostoievski. Pus ală
turi de aceste nume ilus
tre, Rebreanu se reco
mandă ca un egal prin
tre egali. Meritul de a fi 
realizat la noi „obiecti
varea" prozei, de care 
vorbește critica analizînd 
romanele scriitorului, im
plică desigur vocația con
templării detașate a per
sonajelor, dar nu mai 
puțin harul de a învesti 
eroilor săi semnificații 
etern umane, revelate in 
căutarea unui stil de e~ 
xlstentă, tn febrila încer
care de a descoperi o re
lație activă, neumilitoare, 
cu lumea din preajmă și 
cu absolutul, in ultimă 
analiză o implicare a 
ființei lor tn pulsul ge
neral prin care se afir
mă patria.

V. FAN ACHE

Q Urma castorului: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.
© Iarna bobocilor : DRUMUL SĂRII
— 17: 19. VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 
13: 15: 17: 19.
© Aripi de zăpadă : GIULESTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13. ARTA (213186)

— 9: 11; 13: 15: 17: 19.
© Pirat» secolului XX : GIULESTI
— 15: 17: 19.
© Promisiuni : AURORA (35 04 66) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19. FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11 ; 13: 15: 17.15: 19.30. 
© Spectacol Ia miraj : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 13: 
20.15.
© Cămin pentru nefamiliști: LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11: 13.15: 15.30: 17.45: 20. 
O Buletin de București : STUDIO

(59 53 15) — 9.30; 11.30: 13.30: 15.30:
17.30: 19.30.
© Primăvară fără «oare : UNION 
(13 49 04) - 9: 11: 13: 15: 17: 19.
O Cei șapte fantastic) : DACIA 
(50 35 94) - 9: 11; 13: 15: 17; 19. SALA 
MICA A PALATULUI — 17.15 ; 19.30. 
• Osceola : FESTIVAL Ci5 63 84) — 9: 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
© Timpuri de vitejie — 9; 11; 13,15 ; 
Jandarmul și extraterestrii — 15.30 : 
17.45: 20 : TIMPURI NOI (15 61 10).
© Legenda dragostei : PACEA
(71 30 85) - 15: 18.30. MUNCA (21 50 97)
— 15; 18.30.
0 Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni în Rusia : GLORIA (47 46 75) — 
9: 11.15: 12.30: 15.45: 18: 20.
© Joe Limonadă : COSMOS (27 54 95)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19.

• Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.45.
@ Strălucirea soarelui : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 
20.15.
© Toată lumea este a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9.15: 12.15: 15.30: 
18.45.
© Cursă Infernală î VICTORIA

* (16 28 79) — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.
© Lupii mărilor : FEROVIAR (50 51 40)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19.15.
© Căpitanul răzbunării t BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
© Bunul meu vecin Sam : FEREN
TARI (80 49 85) — 12: 16: 19: COTRO- 
CENI (49 48 48) — 13: 16: 19.
© Rocky II : MELODIA (11 13 49) — 
9: 11.15: 13.30: 15,45: 18: 20.
© Hangar 18 : FLOREASCA (33 29 71)

— 9: 11: 13; 15,30: 17,45: 20. MIORIȚA 
(14 27 14) - 9: 11 : 13; 15: 17; 19.
© Undeva, clndva : POPULAR
(35 15 17) - 15: 17.15: 19,30.
© Superpolitistul : CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18; 
20,15.
© Legenda călărețului singuratic : 
VIITORUL (10 67 40) — 15: 17; 19.

teatre
S Teatrul Național (14 7171, sala 
mlcfi) : Caligula — 19,30 : (sala Ate
lier) : Idolul și Ion Anapoda — 19.
@ Filarmonica „George Enescu" 
0 5 68 75. Ateneul Român) : Concert

simfonic. Dirijor : Philippe Cambre- 
ling (Franța). Solist s Dan Grlgore — 
19 : (sala Studio) : „Treptele afirmă
rii artistice". Băzvan Grigorescu — 
17.30.
• Opera Română (13 18 57) : Chopf- 
niana. Bolero. Nuntă instngerală 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Li
liacul — 18,30.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Unchiul Vanla — 19 : (sala Grădina 
Icoanei. 11 05 44) : Eunucul — 19.
C Teatru) Mlo (14 70 81) : Niște țărani 
— 19.
O Teatru! de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 19.
• Teatrul „Nottara" (69 31 03. sala 
Madheru) : Micul Infern — 18.30.
© Teatrul Glulestl (sala Majestic.

14 72 34) : Nu. eu nu regret nlmlo — 
Bărbierul din Sevilla — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Pompiliu de 
Pompadour — 19 : (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticletl — 19.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia Izvoare 
— 18.
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9 : AJbă ca 
zăpada șt cet 7 pitici — 15 : Mary 
Poppins — 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10 : (sala din 
Piața Cosmonautilor) : Nu vorbiți 
tn timpul spectacolului — 15.
® Circul Globus (10 41 95) : Tom si 
Jerry la circ — 19.
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada tn croazieră — 19.
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Excelenței Sale
Domnului FELIX HOVPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș
ABIDJAN

Realegerea dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Coasta 
de Fildeș imi oferă prilejul să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de succes în îndeplinirea acestei înalte misiuni.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre 
România și Coasta de Fildeș se vor dezvolta tot mai mult, in interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării șl înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului ivorian 
progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

ARGEȘ : Noi sonde 
în funcțiune

Printr-0 bună organizare a acti
vității, folosirea la indici superiori 
a instalațiilor și timpului de lucru, 
introducerea de tehnologii eficiente, 
sondorii Schelei de forai Bascov, 
județul Argeș, raportează o depă
șire a planului la forajul de ex
ploatare. In acest an. numărul son
delor puse in producție de către 
brigăzile de la' Vilcele si Strimbu 
a ajuns la 90. ceea ce a făcut ca 
nivelul producției zilnice de țiței 
să snorească fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Pînă la fi
nele anului vor mai fi puse în pro
ducție 30 sonde noi. ele aflindu-sa 
la ora actuală în stadii avalisăte 
de forai. (Gheorghe Cîrstea, cores
pondentul „Scînteii").

BORZEȘTI : Suplimentar — 
importante cantități 
de energie electrică

Mobilizați de recentele măsuri 
stabilite de conducerea partidului 
cu privire la întărirea ordinii, dis
ciplinei și răspunderii pentru reali
zarea energiei electrice necesare 
economiei naționale, oamenii mun
cii din unitățile aparținind între
prinderii electrocentrale Borzesti 
înscriu pe graficul întrecerii noi și 
semnificative fapte de muncă. Prin 
exploatarea intensivă și in deplină 
siguranță a tuturor agregatelor și 
instalațiilor, printr-o organizare 
mai bună a muncii, îmbunătățirea 
activității de intervenție în toate 
schimburile, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din centrala electrică de 
termoficare numărul 2, care func
ționează pe bază de cărbune, au 
pulsat suplimentar în acest an în 
sistemul energetic național o can
titate de 58 000 MWh energie elec
trică. Este de menționat faptul că 
acest plus de producție a fost ob
ținut în condițiile în care au fost 
economisite peste 1 000 tone com
bustibil convențional, iar consumul 
propriu tehnologic de energie elec
trică a fost redus cu 500 000 kWh. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scînteii").

HUNEDOARA: Consumuri 
reduse de combustibil 

și energie
în cadrul Combinatului siderur

gic Hunedoara se acordă o atenție 
deosebită reducerii consumurilor

vremea
Institutul do meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 31 octombrie, 
ora 20 — 3 noiembrie, ora. 20. In țară : 
Vremea va fi predominant închisă în 
vestul, centrul si nordul tării. unde 
cerul va fi mai mult noros si vor că
dea precipitații slabe, sub formă de 
burniță si ploaie. In restul teritoriului, 
vremea va fi schimbătoare, cu cerul

t V
20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie • La zJ 

in agricultură — arăturile de 
toamnă ® Mica Industrie — cu 
mari venituri

ARGUMENTELE PRESTIGIULUI
(Urmare din pag. I)

să producem ce știm că 
merge la noi... La fel cu 
casele de marcat electro
nice. Mai încercasem acum 
șapte ani. Nu iesise însă 
ceva la nivelul a ceea ce 
se producea in lume. Im
portant a fost pentru noi 
că n-am cedat. Si iată-le 
acum realizate la nivelul 
care să le facă cerute, cău
tate, competitive. (Gyorbiro 
Alexandru, inginer-șef cu 
problemele producției).

Și un alt răspuns :
— Aș vorbi despre cali

tate începind cu calitatea 
gindirii tehnice, a actului 
de creație propriu-zis. Pen
tru mecanismul casetofo- 
nului. pentru partea sa ci
netică. extrem de impor
tantă. esențială chiar — 
aceasta era adusă din im
port Ia casetofoanele ro
mânești ce se fabricau pină 
atunci — am muncit mai 
întîi în laborator. Dar nu 
oricum. Am abordat su
biectul gîndindu-ne că tre
buie să-1 rezolvăm cu mij
loacele proprii, potrivit 
tehnologiilor, materialelor, 
mașinilor si competentelor 
de care dispunem. Și atunci 
s-a născut ceva cu adevă
rat nou si viabil. Dacă 
ne-am fi gîndit măcar o 
clipă la marile dificultăți 
pe care urma să le învin
gem, nu ne mai apucam. 
Am ocolit acest gînd din 
capul locului. Pentru că 
important era piscul pe 
care voiam să-1 atingem, 
indiferent de înălțimea si 

de combustibili primari și recupe
rării resurselor energetice refolo- 
sibile. în perioada care a trecut 
din acest an s-a recuperat echiva
lentul a peste 588 000 tone com
bustibil convențional. Prin aplica
rea unor noi măsuri, cum sint con
ducerea pe calculator a proceselor 
tehnologico de la aglomeratorul 
nr. 2 și de încălzire a lingourilor 
la laminorul de 1 300 mm și mon
tarea de analizatoare de gaze arse, 
se, contează pe economisirea pînă la 
sfirșitul acestui an a peste 27 0OO 
tone combustibil convențional și a 
peste 12 milioane ' kWh energie 
electrică. (Sabin Cerbu, corespon
dentul „Scînteii").

VASLUI : Dispensare 
medicale de întreprindere 

în scopul Întăririi asistentei sani
tare a oamenilor muncii și al ridi
cării calității acesteia, in localită
țile județului Vaslui au fost înfiin
țate noi unități medicale. După ce 
au fost construite și date în folo
sință mal multe dispensare medi
cale în zonele industriale din 
Vaslui și Birlad, precum și în 6 co
mune, de curind au fost înființate 
două noi dispensare medicale de 
întreprindere încadrate cu per
sonal de înaltă calificare. Este vor
bă de cele de la întreprinderea 
„Textila" din municipiul reședință 
de județ și de la întreprinderea 
„Vigonia" din Birlad, unități in 
care lucrează, in marea lor majo
ritate, femei. (Petru Necula, co
respondentul „Scînteii").

IAȘI : Blocuri de locuințe 
la sate

Satele județului Iași, asemenea 
tuturor localităților tării, își îmbo
gățesc an de an zestrea social-edi- 
litară cu noi obiective de larg inte
res cetățenesc. Numai în comunele 
Podu Iloaiei, Belcești, Răducă- 
neni, Vlădeni și Tibănești, viitoa
re centre urbane agroindustriale, 
s-au construit in acest an blocuri 
cu peste 100 de apartamente. 
Blocuri cu 4 pînă Ia 8 apartamen
te s-au înălțat in ultimii ani și în 
comunele Ruginoasa, Moțca, Hălău- 
cești, Miroslovești, Mădirjac, Și- 
pote, Gropnița, Comarna, Costu- 
leni, Tomești, Brăeștl și altele, în 
care locuiesc ingineri agronomi, 
cadre didactice și alți specialiști 
care s-au stabilit in satele județu
lui. (Manole Corcaci, corespon
dentul „Scînteii").

temporar noros si local vor cădea bur
nițe si Ploi. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime în 
creștere vor fi cuprinse între minus 2 
Si plus 8 grade, mai coborîte în depre
siuni. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse între 7 si 15 grade. Frecvent se 
va produce ceață. în prima noapte 
local se va semnala brumă. La Bucu
rești : Vremea va fi schimbătoare, cu 
cerul temporar noros favorabil burni
ței sau ploii slabe. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
în creștere vor fi cuprinse între 1 si 5 
grade, iar maximele între 12 si 14 gra
de. Dimineața se va semnala ceață.

20.35 Amfiteatrul artelor. Emisiune de 
informații culturale ,

21.00 Ziua mondială a economiei. Re
portaj

21.05 Memoria documentelor (color). 
Unitatea, continuitatea, permanen
ta poporului român pe pămintul 
strămoșesc

21.20 Invitație in studiourile Radlotele- 
vizlunil (color). Pagini celebre din 
opere si Operete

31.50 Telejurnal

dificultatea Iui. Am con
ceput mai intîi un meca- 
nism-cadru. functional sau 
nu ; important era punctul 
de plecare spre ceva care 
să atingă performantele, de 
nivel mondial. Iar „pleca
rea" am făcut-o verificind 
fiecare piesă si subansam- 
blu cu posibilitățile execu
ției. cu sculeri-matriteri. 
cu tehnologiile pe care le 
putem realiza. Am con
ceput aceste tehnologii îm
preună cu cei ce urmau să 
Ie realizeze pentru produc
ția de serie. Așa ne-am 
dat seama că saltul ce ee 
cerea făcut nu era atît de 
natură tehnică sau tehno
logică cit de natură uma
nă : saltul spre a gindi că 
sintem în stare. Compa- 
rind mereu produsul ce se 
năștea cu vîrfurile atinse 
in acest domeniu, trebuia 
să realizăm o gindire su
perioară. exigente supe
rioare fată de noi înșine. 
Numai așa proiectantul a 
putut trece de la simplu la 
complex, iar sculerul-ma- 
triter. de exemplu, de la 
sutime de milimetru Ia 
micron, (ing. Teodor Side- 
rias. șeful atelierului de 
proiectare).

Și din nou Gyorbiro :
— Cind primul mecanism 

de casetofon a fost ous Ia 
probă, toată lumea aflată 
de fată — proiectantă scu
leri. muncitorii de la pro
totip. electroniștif — s-a 
întrebat de ce sunetul lese 
ca un gilgiit. parcă fiind 
„voci subacvatice". Zile și 
zile de verificări... Si nici 
un rezultat. Atunci a tre

cut pe aici cineva care 
lucrase la o mare firmă 
din străinătate, producă
toare de casetofoane. A 
aflat că am făcut si noi 
unul. Ne-a privit admira
tiv. Nu-i spusesem că „nu 
merge". Și ne-a întrebat 
„Unde șlefuiti piesele de 
cauciuc Ei, uite, asta 
n-o știam. Că piesele de 
cauciuc trebuie șlefuite. 
N-am spus nimic, dar după 
plecarea lui ne-am repezit 
în laborator. Și. intr-ade
văr. asta era. Am conceput, 
deci, un sistem de Șlefuire 
a curelelor și tamburilor. 
Iar acum . casetofonul e 
chiar foarte bun. Stă ală
turi de cele ce poartă 
mărci de mare prestigiu... 
Iar tara a scăpat de im
portul mecanismelor de 
antrenare. Producem și 
pentru „Tehnoton" si pen
tru „Electronica".

Să îndrăznești I Aceasta 
este ideea I Să îndrăznești 
mai întîi cu gîndui. A în
drăzni este, in primul rînd. 
un mod de' a aîndi. Un
mod de a te evalua. Un
mod de a-ti acorda șan
sele reușitei. Apoi să în
drăznești să și realizezi ce 
ai gindit. Chiar si atunci 
cind această acțiune im
plică eforturi mari. Discut 
cu sculerul-matriter Adrian 
Botezan. Despre el mi se 
spusese că face parte din 
acea categorie de oameni 
fără de care. aici la 
„Electromureș". nu s-ar fi 
putut concepe succesele 
din domeniul mecanicii 
fine (tot mai mult impli-

Cronica zilei
La București au avut loc miercuri 

convorbiri intre delegațiile organe
lor centrale de planificare din Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană, conduse 
de tovarășii Ștefan Birlea, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, și Gerhard Schiirer, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării din R. D. Germană. , ./ 

în spiritul înțelegerilor și hotărîri- 
lor convenite cu prilejul intilnirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, au fost anali
zate stadiul actual al relațiilor econo
mice bilaterale, modalitățile de ex
tindere a colaborării economice și 
tehnico-științifice. a specializării și 
cooperării in producție intre cele 
două țări, a conlucrării dintre or
ganele centrale de planificare.

La încheierea convorbirilor, Con
ducătorii delegațiilor au semnat un 
protocol privind coordonarea planu
rilor economiilor naționale ale celor 
două țări pe perioada 1986—1990.

A luat parte Ion Ceaușescu, prim- 
vicepreședinte, ministru secretar de 
stat la C.S.P.

A fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

★
Ministrul afacerilor externe, tova

rășul Ștefan Andrei, a primit, la 30 
octombrie, pe Raden Hernan Benny 
Mochtan, noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Indonezia in Republica Socialista 
România, in vederea prezentării 
scrisorilor de acreditare.

Cu prilejul Împlinirii a 25 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomati
ce dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Cuba, miercuri a 
avut loc, în Capitală, O manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturala cu 
Străinătatea.

Au participat reprezentanți al Minis
terului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., 
ai altor instituții centrale, un nu
meros public.

Au fost prezenți Rodney A. Lopez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. ® Ieri, la Rîmnicu Vil- 
cea s-a jucat meciul dintre Chimia 
și Sportul studențesc, restanță dih 
etapa a Vl-a a campionatului divi
ziei A. Partida s-a încheiat Cu scorul 
de 2—0 (1—0) în favoarea fotbaliști
lor bucureșteni. Au marcat Coraș 
(min. 36) și Hagi (min. 47, din lovi
tură de la 11 m). în urma acestui 
rezultat, Sportul studențesc a totali
zat 17 puncte, urcînd pe locul secund 
în clasament, după Steaua (18 puncte 
și un meci restant), dar înaintea 
Universității Craiova (de asemenea 
17 puncte, dar cu un golaveraj in
ferior). © Formația de amatori Ein
tracht Trier a furnizat o mare 
surpriză în turul al doilea al „Cupei 
R. F. Germania", eliminînd dețină
toarea trofeului, echipa Bayer Uer- 
dingen. Fotbaliștii din Trier au în
vins cu 3—0 chiar pe terenul lui 
Bayer Uerdingen, în mecl-rejucare. 
în prima partidă cele două formații 
terminaseră la egalitate, după pre
lungiri : 0—0.

ȘAH ® Tradiționalul turneu femi
nin de la Smederevska Palanka (Iu
goslavia) se va desfășura anul aces
ta între 16 noiembrie — 1 decembrie 
și va reuni 16 concurente, intre care 
fosta campioană mondială Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.), Pia 
Cramling (Suedia), Irina Levitina 
(U.R.S.S.), Zsusza Veroczi (Ungaria), 
Elisabeta Polihroniade și Dana Nuțu 
(România). Din țara gazdă vor parti
cipa Zorica Nikolin. Suzana Maximo- 
vici, Maria Petrovici, Mariana Mă
riei. © Cu trei runde înainte de în
cheierea turneului candidaților la ti
tlul mondial de șah. de la Montpe
llier. in fruntea clasamentului se 
află trei jucători — Mihail Tal 
(U.R.S.S.), Jan Timman (Olanda), 
Aleksandr Iusupov (U.R.S.S.) cu cite
7,5 puncte.

RUGBI. Federația de rugbi a Ir
landei a anunțat că va lua narte la 
prima ediție a „Cupei mondiale", 
programată in 1987 în Noua Zeelandă 
si Australia. Cu aceasta, toate cele 
patru echipe britanice — Anglia. Sco
tia. Irlanda si Tara Galilor — au 
confirmat participarea la comnetitie.

ATLETISM. Asociația europeană 
de atletism (A.E.A.) va introduce 
controale antidoping obligatorii la 
toate concursurile internaționale ce 
se vor desfășura ne vechiul conti
nent. s-a anuntat la Oslo, unde s-a 
desfășurat Congresul anual al orga
nizației.

TEHNIC
cată în procesele de fabri
cație). Că este unul dintre 
acei meseriași cărora nu le 
trebuie proiect, ci e de 
ajuns să le dai in tnînă 
o piesă, oricit de compli
cată. si îti fac pe loc scu
lele. matrițele exacte pen
tru fabricația ei de serie. 
El spune : „A fost un efort 
pentru ca meseriașii noș
tri. sculerii, matriterii. al
ții si alții, să ajungă la 
grad ridicat de profesiona- 
litate — că timpul e scurt, 
cistigă cursa cine reușește 
să asimileze cit mai repe
de un produs nou. Să vină 
un proiectant, de exemplu, 
și să-ți spună : uite, tre
buie o piesă care să arate 
cam asa. să facă cutare si 
cutare lucru, la cotele ur
mătoare. Si tu să ti-o ima
ginezi. s-o faci si să fie 
frumoasă, fiabilă si gata de 
a intra în producția de se
rie. Asta se cheamă să fii 
cu adevărat un creator. Nu 
o anexă a unei mașini, ci 
un creier productiv. E va- 
labil la meseria mea. Dar.
vă asigur, si la altele. La
toate".

Efortul de a ajunge la
un asemenea stadiu al
profesionalitătii este. aici
la „Electromureș". genera
lizat. El a determinat, de 
fapt. Prestigiul emblemei 
de care vorbeam. Apoi, 
o dată creat acest prestigiu, 
el însuși impune, pentru 
toti. un anume comporta
ment fată de tot ce este 
proces productiv. Promo
vează răspunderea si min- 
dria pentru marca fabricii.

în pregătirea Congresului a! XXVII-lea al P.C.U.S.

TIDULU1 COMUNIST Al won sovietice
MOSCOVA (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității proiec

tul Programului P.C.U.S., iu noua sa formă de redactare, adoptat de 
recenta Plenară a C.C. al P.C.U.S. Proiectul este supus dezbaterii 
membrilor de partid, oamenilor muncii sovietici și va fi apoi prezentat 
spre aprobare Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.

„Cel de-al treilea Program al 
P.C.U.S., in actuala sa redactare — 
se arată in proiect — constituie pro
gramul desăvîrșirii planificate și 
multilaterale a socialismului, al 
Înaintării societății sovietice spre co
munism. pe baza accelerării dezvol
tării soeial-economice a țării. Acesta 
este un program al luptei pentru 
pace și progres social".

Structurat in patru părți, docu
mentul prezintă amplu marile suc
cese obținute de popoarele sovie
tice, sub conducerea P.C.U.S., in 
dezvoltarea forțelor de producție, 
relațiilor economice și sociale, a 
democratici socialiste, culturii. in 
formarea omului nou, precum și po
litica externă promovată de Uniu
nea Sovietică, creșterea prestigiului 
U.R.S.S. in lume.

în prima parte a proiectului de 
Program, intitulată „Trecerea de la 
capitalism la socialism și comunism. 
Principalul conținut al epocii con
temporane", se face o analiză cu
prinzătoare a perioadei istorice care 
a precedat Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, a roțului parti
dului Creat de Leiiin in pregătirea și 
înfăptuirea acesteia. Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie — Se 
ătâtă — â constituit un eveniment 
de cotitură În istoria mondială, a 
stabilit, orientarea generală și a de
finit tendințele fundamentale ale 
dezvoltării mondiale. Ea â inițiat un 
proces ireversibil — înlocuirea ca
pitalismului cu noua formațiune so- 
cial-economică comunistă.

Evocindu-se încercarea grea pe cafe 
a constituit-o pentru noua orinduire 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei, în proiect se arăta că, intr-o 
perioadă scurtă, U.R.S.S. și-a Vin
decat rănile grave produse, și-a în
tărit considerabil potențialul econo
mic, tehnico-științific și de apărare, 
și-a consolidat pozițiile internațio
nale. în Uniunea Sovietică socialis
mul a învins pe deplin și definitiv.

în continuare, proiectul mențio
nează că experiența U.R.S.S., a al
tor țări socialiste demonstrează con
vingător avantajele social-ecoho- 
mice, politice, ideologice și morale 
incontestabile ale noii societăți ca 
treaptă superioară a progresului 
Omenirii în raport cu capitalismul, 
dă răspuns la întrebări pe care o- 
rinduirea capitalistă nu este in 
stare să Ie soluționeze. Socialismul 
este o societate pe stindardul căreia 
este scris : „Totul în numele omu
lui, totul pentru binele omului".

Muncă fermă a poporului sovietic, 
marile succese din economie, din 
sferele socială și politică, din știin
ță și cultură — se arată în docu
ment — au orientat Uniunea Sovie
tică spre noi făgașe .istorice, care 
au inaugurat etapa socialismului 
dezvoltat.

Referindu-se la lupta dintre for
țele progresului și reacțiunii în lu
mea contemporană, proiectul subli
niază _ că, după cel de-al doilea 
război mondial, socialismul s-a con
solidat pe uriașe spații ale planetei, 
fiind confirmată superioritatea lui 
incontestabilă. Noi și noi popoare, 
se menționează în continuare, re
fuză să dea credibilitate capitalis.- 
mului, nu vor să lege de el perspec
tivele dezvoltării lor, sint atrase de 
tipul de orinduire socială, de rela
țiile Sociale create în tarile socia
liste.

Deceniile care au trecut au Îmbo
gățit practica construcției socialiste, 
au ilustrat cu claritate diversitatea 
lumii socialismului.

în același timp, experiența aces
tor decenii atestă uriașa importan
tă a legităților generale ale dezvol
tării socialismului ca : puterea oa
menilor muncii în condițiile rolu
lui conducător al clasei muncitoa
re : conducerea dezvoltării societății 
de către partidul comunist înarmat 
cu ideologia socialismului științific ; 
întărirea proprietății obștești asupra 
principalelor mijloace de producție 
si. pe această., bază, creșterea pla
nificată a economiei spre binele în
tregului popor ; aplicarea principiu
lui ..De la fiecare după capacități, 
fiecăruia după muncă" ; dezvoltarea, 
democrației socialiste ; egalitatea în 
drepturi si prietenia intre toate na
țiunile si naționalitățile; apărarea cu
ceririlor revoluționare. Aplicarea legi
tăților generale în condițiile concre
te ale fiecărei țări socialiste consti
tuie baza progresului lor, a lichidă
rii greutăților de creștere și a. solu
ționării la timp a contradicțiilor a- 
părute, constituie contribuția directă 
a partidelor comuniste de guvernă- 
mînt la procesul general al dezvol
tării socialiste, se spune în docu
ment.

Socialismul a dat naștere unui 
nou tip. necunoscut înainte, de rela
ții internaționale, create între statele 
socialiste. Temelia lor trainică o re
prezintă ideologia marxist-leninistă, 
solidaritatea de clasă, prietenia, co
laborarea și Întrajutorarea in solu
ționarea sarcinilor construcției și a- 
părării noii societăți, egalitatea în 
drepturi, respectarea independenței 
și suveranității fiecărui stat.

Subliniind apoi că principala clasă 
revoluționară a epocii contemporane 
a fost și este clasa muncitoare, do
cumentul relevă că in lumea capi
talului ea este principala forță care 
luptă pentru Înlăturarea sistemului 
de exploatare și pentru edificarea 
unei societăți noi.

Avangarda mișcării muncitorești, a 
tuturor forțelor procesului revoluțio
nar mondial este mișcarea comunistă 
internațională. Partidele revoluțio
nare ale clasei muncitoare sint ani
mate de convingerea in inevitabili
tatea Istorică a înlocuirii capitalist 
mulul cu socialismul, de înțelegerea 
clară a legităților obiective ale revo
luției socialiste, indiferent sub ce 
forme — pașnice sau nepașnice — 
s-ar înfăptui, de capacitatea de a 
aplica principiile generale ale luptei 
pentru socialism in condițiile con
crete ale fiecărei țări.

O parte componentă a procesului 
revoluționar mondial este lupta anti- 
imperialistâ a țărilor care au Înlă
turat jugul colonial pentru consoli
darea independenței lor, pentru pro
gres social, se subliniază in proiect. 
Ample perspective ale progresului 
social sint deschise de calea necapi- 
talistă de dezvoltare, calea orientă
rii socialiste, pentru care au optat o 
serie de tinere state independente. 
Experiența lor confirmă că in condi
țiile actuale ale raportului de forțe 
din lume s-au lărgit posibilitățile 
popoarelor înrobite anterior de a 
respinge capitalismul, de a-și con
strui un viitor fără exploatatori.

Documentul evidențiază că cea mai 
acută problemă care se află acum 
in fața omenirii este cea a războiu
lui și păeii. Relevînd că realizări ale 
geniului uman sint puse in slujba 
creării armei cu cea mai mare forță 
de distrugere, documentul arată că 

politica cercurilor imperialiste accen
tuează primejdia ca această armă să 
poată fi pusă in funcțiune, ceea ca 
in ultimă instanță înseamnă un con
flict militar global, in urma căruia 
nu ar exista nici Învingători și nici 
învinși, dar care ar putea duce la 
pieireă civilizației mondiale.

In lumea saturată de contradicții 
acute, in fața catastrofei amenință
toare, există o singură soluție ra
țională, singura acceptabilă — coexis
tența pașnică a statelor cu oriîiduiri 
sociale diferite. Aceasta nu înseamnă 
numai absența războaielor. Aceasta 
înseamnă o asemenea ordine inter
națională in care să domine bună- 
vecinătatea șl colaborarea, în care 
să aibă loc un larg schimb de reali
zări ale științei și tehnicii, de valori 
Culturale in folosul tuturor popoare
lor. Eliminarea cheltuielilor uriașe de 
resurse în scopuri militare, continuă 
documentul, ar permite ca roadele 
muncii să fie folosite exclusiv in 
scopurile construcției. S-ar deschide 
posibilități favorabile și pentru so
luționarea prin eforturile comune 
ale tuturor statelor a problemelor 
globale ale omenirii.

Niciodată primejdia care planează 
asupra omenirii nu a fost atit de 
cumplită. Dar niciodată nu au fost 
atit de reale și posibilitățile de men
ținere și consolidare a păcii. Unin- 
du-și eforturile, popoarele pot și 
trebuie să elimine pericolul distru
gerii nucleare, se arată în proiect.

Politicii agresive a imperialismului 
i se opune potențialul crescind al 
forțelor păcii. P.C.U.S. pornește de la 
faptul că, oricît de mare ar fi pe
ricolul la adresa păcii, nu există o 
inevitabilitate fatală a războiului 
mondial. Prevenirea războiului, apă
rarea omenirii de o catastrofă sint 
posibile.

In partea a doua a proiectului, 
intitulată „Sarcinile P.C.U.S. în do
meniul perfecționării socialismului «și 
trecerii treptate spre comunism", se 
arată că obiectivul final al P.C.U.S. 
îl constituie construirea comunismu
lui in U.R.S.S. Socialismul și comu
nismul reprezintă două faze conse
cutive ale formațiunii comuniste 
unitare. între ele nu există o graniță 
bine definită. P.C.U.S. nu își pro
pune să anticipeze in detaliu trăsă
turile comunismului deplin. Pe mă
sura înaintării în această direcție, a 
acumulării experienței în construc
ția comunistă, concepțiile științifice 
despre faza cea mai înaltă a noii so
cietăți se vor îmbogăți și concretiza. 
P.C.U.S., se spune în document, con
sideră că în condițiile interne și in
ternaționale actuale, progresul multi
lateral al societății sovietice, înain
tarea ei continuă spre comunism pot 
și trebuie să fie asigurate pe calea 
accelerării dezvoltării economico- 
sociale a țării. Aceasta reprezintă 
linia strategică a partidului îndrep
tată spre transformarea calitativă a 
tuturor laturilor vieții societății 
sovietice.

Pe baza dezvoltării social-econo- 
■ mice, societatea sovietică urmează 
să atingă noi culmi, ceea ce înseam
nă : în domeniul economic — avîntul 
economiei naționale la un nivel teh
nico-științific și organizatorico-eco- 
nomic principial nou, angajarea aces
teia pe făgașul dezvoltării intensive ; 
atingerea celui mai înalt nivel mon
dial al productivității muncii sociale, 
al calității și eficienței producției ; 
asigurarea unei structuri optime și a 
echilibrului complexului economic 
național unitar al țării ; creșterea 
substanțială a nivelului socializării 
muncii și producției ; apropierea 
proprietății cooperatist-colhoznice dp 
cea a întregului popor, cu perspectiva 
contopirii acestora ; in domeniul 
social — asigurarea unui nivel ca
litativ nou al bunăstării poporului, 
în condițiile înfăptuirii consecvente 
a principiului socialist „De la fiecare 
după posibilități, fiecăruia după 
muncă" ; crearea în mare a struc
turii fără clase a societății, dispari
ția deosebirilor social-economice și 
culturale esențiale dintre oraș și sat ; 
îmbinarea tot mai organică a muncii 
fizice și intelectuale în activitatea 
productivă ; coeziunea tot mai strînsă 
a poporului sovietic, ca o comuni
tate socială și internațională ; nive
lul inalt al energiei creatoare și ini
țiativei maselor ; în domeniul poli
tic — dezvoltarea autoconducerii so
cialiste a poporului pe calea atra
gerii tot mai depline a cetățenilor 
la conducerea vieții de stat și so
ciale, pe calea îmbunătățirii activi
tății organelor alese ale puterii 
populare, a creșterii rolului sindica
telor, Comsomolului și altor organi
zații de masă ale oamenilor muncii, 
pe calea folosirii eficiente a tuturor 
formelor democrației ; in domeniul 
vieții spirituale — consolidarea con
tinuă a ideologiei socialiste în con
știința oamenilor sovietici, afirmarea 
deplină a principiilor morale ale so
cialismului, a spiritului colectivismu
lui și întrajutorării tovărășești, 
accesul celor mai largi pături ale 
populației la realizările științei, la 
valorile culturii, formarea unei per
sonalități umane multilateral dez
voltate.

în ce privește strategia economică 
a partidului, se arată că accelerarea 
dezvoltării social-economice a 
U.R.S.S. necesită mutații profunde 
în economia țării, o cotitură radicală 
spre dezvoltarea intensă a produc
ției, in direcția folosirii depline șl 
complete a factorilor calitativi de 
creștere economică, trecerea spre o 
economie cu un înalt grad de orga
nizare și eficiență. Pînă la Bfirșitul 
anului 2000 urmează să fie realizată 
o dublare a potențialului de produc
ție al țării, paralel cu înnoirea sa 
calitativă radicală.

Problema fundamentală a strate
giei economice a partidului o consti
tuie accelerarea la maximum a pro
gresului tehnico-științific — se arată 
în proiect. Se impune o nouă 
reconstrucție tehnică a economiei 
naționale și, pe această temelie, 
transformarea bazei tehnico-mate- 
riale a societății. Trebuie să fie asi
gurată introducerea pretutindeni a 
celor mai noi realizări ale științei 
și tehnicii in producție, conducere, 
in sfera serviciilor și în gospodărie. 
Știința va deveni tn măsură deplină 
o forță nemijlocită de producție. Pe 
baza accelerării progresului tehnico- 
științific, a unor transformări radi
cale în domeniul tehnicii și tehnolo
giei, a mobilizării tuturor factorilor 
tehnici, organizatorici, economici și 
sociali, în următorii 15 ani urmează 
să se obțină o creștere considerabilă 
a productivității muncii : de 2,3—
2,5 ori. Este necesar să se lupte in
tens pentru reducerea volumului de 
muncă pe unitatea de produs, pentru 
reducerea pierderii de timp de lu
cru, introducerea tehnicii și tehnolo
giei moderne, este necesar să se în
tărească ordinea și disciplina, să se 
urmărească o cit mai mare stabili

tate a colectivelor de muncă. Pro
gresul tehnico-științific trebuie să fie 
orientat spre îmbunătățirea radicală 
a folosirii resurselor naturale, mate
riilor prime, materialelor, combus
tibilului și energiei în toate stadiile, 
de la extracția și prelucrarea com
plexă a materiei prime pină la 
realizarea și utilizarea producției 
finite. Este necesar, se spune in pro
iect, să se accelereze ritmurile de 
reducere a consumului de materiale, 
de metal și de energy în economia 
națională. Economisirea resurselor 
va deveni 6 sursă hotăritoare de 
satisfacere a necesităților crescinde 
de combustibili, energie, materii 
prime și materiale ale economiei 
naționale.

în centrul politicii economice a 
partidului se va afla permanent 
creșterea pe toate căile a nivelului 
tehnic și a calității producției. Cali
tatea inferioară, rebutul reprezintă o 
pierdere de resurse materiale și de 
muncă a poporului. Calitatea produc
ției trebuie să reprezinte un obiect 
de mindrie profesională și patrio
tică.

în continuare, documentul relevă că 
trecerea pe făgașul dezvoltării inten
sive necesită serioase modificări 
structurale in economie și prezintă 
<3 seria de orientări în industrie și 
agricultură, in amplasarea forțelor 
de producție.

în centrul atenției partidului, con
tinuă documentul, se vor afla și pe 
viitor consolidarea și sporirea pro
prietății obștești asupra mijloacelor 
de producție, care constituie baza 
sistemului economic al socialismului. 
Partidul va cultiva în colectivele de 
muncă, la fiecare muncitor, simțul 
de stăpîn al bunului obștesc, va în
treprinde toate măsurile necesare 
pentru apărarea proprietății socialis
te, curmarea oricăror încercări de fo
losire a ei in scopuri egoiste, lichi
darea formelor străine socialismului 
de însușire a bunurilor. Va fi pro
movată consecvent linia de asigurare 
a unei repartiții mai eficiente a pro
dusului social și a venitului național. 
Este necesar Să se exercite un con
trol riguros asupra evaluării muncii 
și consumului, să sporească interesul 
colectivelor și al fiecărui muncitor în 
obținerea de rezultate economice mai 
bune, să fie îmbinată cu pricepere 
stimularea morală cu cea materială 
în procesul muncii.

Accelerarea dezvoltării economi- 
co-sociale a țării, se arătă în docu
ment, reclamă perfecționarea per
manentă a conducerii economiei na
ționale, funcționarea eficientă a me
canismului economic. Perfecționarea 
conducerii trebuie să se întemeieze 
pe valorificarea multilaterală și mai 
profundă a posibilităților și . avan
tajelor sistemului de planificare so
cialistă a economiei, a legilor eco
nomice.

întregul sistem de conducere tre
buie să fie orientat spre creșterea 
contribuției fiecărei verigi a econo
miei naționale la realizarea obiecti
vului final — satisfacerea cit mai 
deplină a nevoilor societății cu chel
tuieli cit mai mici de orice fel de re
surse. P.C.U.S. își propune drept sar
cină înfăptuirea consecventă a unor 
măsuri de perfecționare a structurii 
organizatorice a conducerii econo
miei naționale Ia toate nivelurile, de 
reducere a aparatului de conducere 
și de eliminare a verigilor lui inu
tile. _

în continuare se arată că partidul 
consideră necesară ridicarea eficien
ței planificării ca instrument de în
făptuire a politicii economice, locul 
central în planurile de producție 
trebuind să-1 ocupe indicii de cali
tate, care reflectă eficiența valori
ficării resurselor, dimensiunea în
noirii producției, creșterea producti
vității muncii. P.C.U.S. va promova 
cu consecvență linia de dezvoltare a 
inițiativei creatoare a oamenilor 
muncii și de atragere tot mai mare 
a lor în procesul de conducere a 
producției.

In ce privește politica socială a 
partidului, documentul arată că 
P.C.U.S. formulează drept principale 
sarcini ale politicii sale sociale: îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
viață și de muncă ale oamenilor so
vietici; înfăptuirea cit mai completă 
a principiului echității sociale în toa
te sferele de bază ale relațiilor so
ciale; apropierea claselor, grupurilor 
sociale si păturilor, depășirea deose
birilor substanțiale dintre munca in
telectuală și fizică, dintre oraș și sat; 
perfecționarea, relațiilor și întărirea 
prieteniei frățești a tuturor națiuni
lor și naționalităților.

Referitor la dezvoltarea sistemului 
politic al societății sovietice, în do
cument se arată că dictatura prole
tariatului. instaurată ca urmare a re
voluției socialiste, și care a jucat un 
rol hotăritor in crearea societății noi, 
a suferit modificări ; o dată cu lichi
darea claselor exploatatoare, a dis
părut treptat funcția pe care a în
deplinit-o. Aducîndu-și La îndeplini
re misiunea istorică, ea s-a transfor
mat intr-o organizație politică a tu
turor oamenilor muncii, iar statul 
proletar a devenit stat al întregului 
popor. In etapa actuală, P.C.U.S. con
sideră că linia strategică de dezvol
tare a sistemului politic constă în 
perfectionarea democrației sovietice, 
înfăptuirea în măsură tot mai depli
nă a autoconducerii socialiste a po
porului, pe baza participării active 
și eficiente a oamenilor muncii, a 
colectivelor și organizațiilor lor la 
solutionarea problemelor vieții de 
6tat și obștești. Partidul, se relevă 
în proiect, este nucleul sistemului po
litic al societății sovietice și acțio
nează ca forță principală a procesu
lui de dezvoltare a acestuia. în ceea 
ce privește activitatea ideologico- 
educativă. lnvățămintul. știința și 
cultura, se apreciază că factorul 
principal 11 constituie educația oa
menilor muncii intr-un înalt spirit 
al devotamentului față de comunism, 
al patriotismului socialist, al atitu
dinii conștiente fată de muncă și 
avutul obștesc, lupta Împotriva ideo
logiei burgheze.

în partea a treia a proiectului 
de Program, Întitulată „Sarcinile 
P.C.U.S. pe arena internațională, in 
lupta pentru pace și progres social", 
6e arată că principalele obiective și 
direcții ale politicii Internationale ale 
P.C.U.S. au ca scop să asigure con
diții. externe favorabile pentru per
fectionarea societății socialiste și 
Înaintarea spre comunism în U.R.S.S.; 
eliminarea pericolului războiului 
mondial, realizarea securității și 
dezarmării generale; lărgirea șiadin- 
cirea neabătută a colaborării 
U.R.S.S. cu țările socialiste, contribu
ția prin toate mijloacele la întărirea 
și progresul sistemului mondial al 
socialismului; dezvoltarea de relații 
bazate pe egalitate în drepturi, prie
tenești cu țările care s-au eliberat; 
menținerea și dezvoltarea relațiilor 
U.R.S.S. cu statele capitaliste pe baza 
coexistenței pașnice, colaborării con
structive, reciproc avantajoase; soli
daritatea internațională cu partidele 
comuniste și revolutionar-democrati- 
ce, cu mișcarea muncitorească inter

națională, cu lupta de eliberare na
țională a popoarelor.

Poziția P.C.U.S. fată de problemele 
politicii externe, subliniază proiectul, 
imbină apărarea fermă a intereselor 
poporului sovietic. contracararea 
energică a politicii agresive a impe
rialismului cu dorința de dialog, cu 
soluționarea constructivă a proble
melor internaționale pe calea nego
cierilor. Și pe viitor. P.C.U.S. va face 
tot ce va depinde de el in vederea 
menținerii condițiilor pașnice pentru 
munca constructivă a oamenilor so
vietici, pentru însănătoșirea relații
lor internaționale, pentru incOtărea 
cursei înarmărilor, pentru eliminarea 
primejdiei războiului nuclear. Nu 
există o misiune mal înaltă și de 
răspundere decit apărarea și Conso
lidarea păcii, frinarea forțelor agre
siunii și militarismului, în numele 
vieții generațiilor actuale și viitoare. 
O lume fără războaie, fără arme este 
idealul socialismului.

P.C.U.S., se spune în document, 
acorda prioritate dezvoltării continue 
și întăririi relațiilor de prietenie in
tre Uniunea Sovietică și alte țări so
cialiste. tinde spre relații tovărășești 
trainice și spre colaborarea multila
terală a U.R.S.S. cu toate statele sis
temului socialist mondial. El porneș
te de la faptul că unitatea țărilor so
cialismului corespunde intereselor 
fiecăreia din ele și intereselor comu
ne, servește cauzei păcii, triumfului 
idealurilor socialiste.

Experiența dezvoltării sistemului 
mondial al socialismului atestă că 
orînduirea socialistă creează toate 
posibilitățile atit pentru progresul 
stabil al societății, Cit și pentru rela
ții reciproce armonioase între țări. 
Nivelurile dezvoltării economice și 
politice, tradițiile istorice si culturale 
ale țărilor socialiste, condițiile in 
care ele se află nu sint identice. 
Dezvoltarea socială a țărilor socialis
te nu se desfășoară întotdeauna lin. 
Fiecare din marile ei etape ridică 
sarcini noi și complexe, a căror re
zolvare este legată de lupte și cău
tări, de lichidarea contradicțiilor și 
greutăților. Toate acestea cer. după 
părerea P.C.U.S., cea mai mare aten
ție, colaborarea multilaterală pentru 
a nu se crea teren de disensiuni ca
pabile să prejudicieze interesele co
mune. Indiferent de particularitățile 
fiecăreia din țările socialismului, da 
nivelul lor economic, mărimea, tra
dițiile istorice si naționale, ceea ce 
Ie unește constituie principalul și 
prevalează asupra a ceea ce Ie poate 
separa.

în continuare. în proiect este de
finită poziția P.C.U.S. de dezvoltare 
a relațiilor U.R.S.S. cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele nealiniate. 
Referitor la raporturile cu țările ca
pitaliste, documentul subliniază că 
P.C.U.S. respectă cu fermitate și con
secvență principiul coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri sociale di
ferite, ceea ce presupune renunțarea 
la război, la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța, rezolvarea pro
blemelor litigioase pe calea negocie
rilor, neamestecul în treburile inter
ne, respectarea cu strictețe a suvera
nității, integrității teritoriale a sta
telor și inviolabilității frontierelor 
lor, colaborarea pe baza egalității in 
drepturi și avantajului reciproc.

Relevînd că o răspundere deosebi
tă pentru situația din lume revine 
puterilor nucleare, în Program se 
precizează că P.C.U.S. este in favoa
rea unor relații normale, stabile, in
tre Uniunea Sovietică și S.U.A., care 
presupun neamestec în treburile in
terne, respectarea reciprocă a intere
selor legitime și înfăptuirea în prac
tică a principiului securității egale. 
P.C.U.S. este convins că la căutarea 
soluțiilor pentru problemele interna
ționale stringente, la reglementarea 
situațiilor conflictuale. la adoptarea 
măsurilor pentru slăbirea încordării 
și frinarea cursei înarmărilor pot și 
trebuie să participe toate statele, 
mari și mici, indiferent de potenția
lul lor, de poziția geografică și apar
tenența Ia sistemele sociale.

în document se relevă că. In rela
țiile cu partidele comuniste și mun
citorești, P.C.U.S. pornește de la 
ideea că în fiecare țară comuniștii 
analizează și apreciază în mod au
tonom situația, își stabilesc indepen
dent linia strategică și tactică, aleg 
căile pentru atingerea obiectivelor 
apropiate și finale. P.C.U.S. aprecia-: 
ză că existenta unor, divergente în 
unele probleme nu trebuie să îm
piedice colaborarea internațională a 
partidelor comuniste și consideră util 
să se procedeze la discuții tovără
șești, în cazurile în care apar deza
corduri în unele probleme.

în partea a patra și ultima a pro
iectului de Program. intitulată 
„Partidul — forța conducătoare a so
cietății sovietice", sint definite sar
cinile ce revin P.C.U.S. în îndeplini
rea rolului său de forță politică con
ducătoare. înarmat cu teoria mar
xist-leninistă. partidul stabilește per
spectiva generală a dezvoltării tării, 
asigură conducerea științifică a ac
tivității creatoare a poporului, con
feră construcției comuniste un carac
ter organizat, planificat și consec
vent. Ca urmare a construirii socia
lismului în U.R.S.S.. a trecerii tutu
ror păturilor oamenilor muncii pe 
pozițiile clasei muncitoare, a întări
rii unității social-politice și ideologi
ce a societății sovietice, partidul co
munist, răminînd prin esența sa do 
clasă și prin ideologie un partid al 
clasei muncitoare, a devenit partidul 
întregului popor. în noile condiții is
torice. se arată in document, cind în 
fata tării s-au ridicat sarcini de răs
pundere în dezvoltarea internă și pe 
arena internațională, crește în mod 
legic rolul conducător al partidului 
în viata societății sovietice, se impun 
exigențe tot mai înalte față de ni
velul activității lui politice și orga
nizatorice. înfăptuind conducerea po
litică a societății, P.C.U.S'. va conti
nua să aplice consecvent principiile 
și 6tilul leninist în munca de partid, 
în toate sferele conducerii de stat și 
economice, să sporească fundamenta
rea științifică a politicii sale, să se 
bizuie larg pe gindirea colectivă și 
experiența maselor, să dezvolte ini
țiativa socială a acestora. Partidul va 
promova neabătut în activitatea or
ganizațiilor sale și a colectivelor de 
muncă atitudinea creatoare, spiritul 
de răspundere și principialitate.

Relevînd necesitatea creșterii și în
tăririi rîndurilor partidului, docu
mentul subliniază că apartenența la 
partid nu oferă nici un fel de pri
vilegii, ci înseamnă doar o înaltă 
răspundere pentru tot ce se face în 
tară, pentru destinele construcției co
muniste. ale progresului social. Parti
dul — se subliniază in program — 
există pentru popor, iar sensul acti
vității sale este acela de a sluji po
porul. El va continua să acționeze în 
spiritul înaltei răspunderi fată de 
popor, să extindă și să-și adincească 
legăturile cu masele, să se identifice 
cu nevoile și preocupările acestora.

P.C.U.S. cheamă comuniștii, toți 
oamenii muncii sovietici să consacre 
întreaga lor energie înfăptuirii sar
cinilor istorice trasate în Program.
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VIZITA PRIMULUI-MINISTRU AL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, 

ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat 
în ziua de 30 octombrie 1985, la invi
tația guvernului polonez, o vizită de 
lucru in Republica Populară Polonă.

★
Tovarășul Wojciech Jaruzelski, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez. președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
s-a întilnit, miercuri, cu tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, aflat in vizită de lucru în Repu
blica Populară Polonă.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, primul-ministru al guvernului 
român a transmis tovarășului Woj
ciech Jaruzelski un cald salut tovă
rășesc și cele mai bune urări de să
nătate și de noi succese in activi
tatea pe care o desfășoară spre 
binele Poloniei socialiste și poporului 
polonez prieten.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski a 
exprimat calde mulțumiri pentru me
sajul primit și a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cor
diale salutări prietenești și cele mai 
bune urări de sănătate și succese tot 
mai mari in activitatea consacrată 
prosperității României socialiste și 
poporului român.

Primul-ministru al guvernului ro
mân a evidențiat atenția deosebită 
pe care conducerea partidului și sta
tului nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o acordă întăririi 
prieteniei și adîncirii colaborării pe 
multiple planuri dintre partidele și 
țările noastre in spiritul stimei și 
încrederii reciproce, exprimind con
vingerea fermă că aceasta cores
punde intereselor popoarelor român 
și polonez, cauzei socialismului, păcii 
și înțelegerii in lume.

In timpul întîlnirii s-a efectuat o 
informare reciprocă cu privire la 
probleme actuale ale construcției 
socialiste în cele două țări.

Subliniindu-se cu satisfacție dez
voltarea colaborării rodnice româno- 
poloneze în toate domeniile, a avut

ORIENTUL MIJLOCIU
© Declarații ale președintelui Egiptului ® Evoluția situației 

din Liban
CAIRO 30 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
a declarat că părțile implicate in 
conflictul din Orientul Mijlociu tre
buie să recunoască faptul că nu va 
exista pace în zonă fără participa
rea palestiniană la procesul vizîrid 
realizarea acestui obiectiv. El și-a 
exprimat speranța că regele Hussein 
al Iordaniei si președintele Comite
tului Executiv al O.E.P.. Yasser 
Arafat, au ajuns in cadrul convor
birii de la Amman la un acord a- 
supra continuării procesului de pace. 
Șeful statului egiptean a cerut 
S.U.A. să acționeze pentru conti
nuarea procesului de pace, notind 
că în lipsa unui acord privind 
instaurarea păcii, în regiune va 
prevala violența. 

loc un schimb de păreri cu privire 
la măsurile îndreptate spre întărirea 
in continuare a conlucrării multila
terale dintre România și Polonia in 
spiritul ințelegerilor la care s-a 
ajuns cu prilejul întîlnirii la nivel 
înalt de la Varșovia, din iunie 1984.

A fost subliniată necesitatea extin
derii și intensificării în continuare a 
colaborării bilaterale reciproc avan
tajoase. în acest context, au fost re
liefate posibilitățile largi pe care le 
oferă economiile celor două țări, in 
continuă dezvoltare, pentru aprofun
darea și diversificarea colaborării 
economice, pentru amplificarea 
schimburilor comerciale și a conlu
crării tehnico-științifice.

S-a evidențiat in mod deosebit 
necesitatea intensificării cooperării 
și specializării in producție ca factor 
dinamic al relațiilor economice bila
terale, precum și a legării tot mai 
strinse a colaborării tehnico-știin
țifice de acțiunile de cooperare și 
specializare in producție.

întilnirea, desfășurată intr-o atmos
feră cordială, de stimă si înțelegere 
reciprocă, a evidențiat hotărirea co
mună de a se acționa pentru dez
voltarea dinamică, in continuare, a 
conlucrării româno-polone. de a se 
găsi împreună noi căi și mijloace 
pentru adincirea colaborării reciproce, 
pentru soluționarea problemelor eco
nomice de interes comun.

La i n t i 1 n i r e au participat 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și Zbigniew Messner, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone.

*
Tovarășul Constantin Dăscălescu a 

avut convorbiri cu tovarășii Zbig
niew Messner, prim-vicepreședinte, 
și Manfred Gorywoda, vicepreședin
te ai Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone.

Au fost relevate rezultatele obținu
te pe linia adîncirii și diversificării 
schimburilor comerciale, a cooperă
rii si specializării in producție. în 
spiritul programului de lungă durată 
al dezvoltării colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre cele două 
țări, semnat la nivel înalt, la Varșo
via, în iunie 1984.

S-a convenit ca ministerele econo
mice de resort să urgenteze soluțio

BEIRUT 30 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Libanului, Rashid Kara- 
me, a declarat, in urma ungi între
vederi cu șeful statului libanez, 
Amin Gemayel, că guvernul de 
uniune națională sprijină toate efor
turile vizind soluționarea definitivă 
a crizei prin care trece țara de zece 
ani. El a făcut această declarație in 
contextul în care în prezent au loc 
contacte intense intre părțile liba
neze in legătură cu proiectul de 
acord convenit de reprezentanții 
principalelor trei miliții — șiite, dru- 
ze si creștine — în vederea unei so
luționări pe cale politică a conflic
tului intern.

Pe de altă parte, retragerea, marți, 
a unor miliții musulmane de la li
nia de demarcație care separă ves

narea problemelor legate de extinde
rea, în cincinalul 1986—1990, a con
vențiilor de cooperare și specializare 
aflate în curs de desfășurare și să 
accelereze lucrările pentru finaliza
rea de noi acțiuni în domenii prio
ritare ale economiilor naționale ale 
celor două țări.

Au fost examinate rezultatele ob
ținute, pină in prezent, de organele 
centrale de planificare în coordona
rea planurilor economiilor naționale 
ale celor două țări pe perioada 
1986—1990 și s-a indicat ca activita
tea să fie urgent finalizată și să se 
asigure satisfacerea în mai mare 
măsură a cerințelor ambelor econo
mii naționale de materii prime și re
surse energetice, de produse ale con
strucțiilor de mașini, industriei 
chimice, industriei ușoare, precum și 
în alte domenii.

S-a convenit ca, pe această bază, 
ministerele comerțului exterior să 
finalizeze, în scurt timp, negocierile 
și să încheie acordul privind schim
burile comerciale dintre cele două 
țări pe perioada 1986—1990. S-a sta
bilit să se intensifice realizarea 
schimburilor de mărfuri prevăzute 
pentru anul în curs, să se încheie 
protocolul comercial și să se accele
reze contractarea mărfurilor pentru 
1986.

Cele două părți au reafirmat do
rința guvernelor lor de a dezvolta și 
mai activ colaborarea economică și 
tehnico-științifică pe multiple pla
nuri, în spiritul hotărârilor adoptate 
la consfătuirea economică la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.

★
Pe aeroportul din Varșovia, tova

rășul Constantin Dăscălescu a fost 
salutat la sosire și plecare de tova
rășii Zbigniew Messner, prim-vice
președinte, și Manfred Gorywoda, 
vicepreședinte ai Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in Repu
blica Populară Polonă, Ion Teșu.

★
La plecare și la sosire pe aeropor

tul Otopeni, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a fost salutat de membri 
ai guvernului.

A fost de față ambasadorul Polo
niei la București.

tul șl estul Beirutului a generat o 
notă de optimism in ce privește 
șansele de reușită ale actualelor în
cercări de a se ajunge la o soluțio
nare a problemei libaneze.

în sudul Libanului, vedete rapide 
israeliene au atacat din nou nave de 
pescuit libaneze în zona orașului 
Tyr, iar localitatea Tair Harfa, din 
așa-zisa zonă de securitate, a fost 
ocupată temporar.

Eliberarea cetățenilor sovietici 
luați ostatici în Liban

BEIRUT 30 (Agerpres). — Agenția 
T.A.S.S. anunță că trei dintre cei 
patru lucrători ai unor instituții so
vietice răpiți în urmă cu o lună la 
Beirut au fost eliberați miercuri și 
aduși la ambasada sovietică din 
Liban. Cel de-al patrulea a fost ucis 
— după cum s-a anunțat — de ră
pitori cu citva timp în urmă.

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.
A
In sprijinul luptei maselor oprimate 

din R.S.A. pentru înlăturarea apartheidului 
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Nicolae Chilie transmite : în ple
nara Adunării Generale a O.N.U. 
continuă examinarea situației grave 
de criză create în Republica Sud- 
Africană și în Africa australă ca ur
mare a politicii de apartheid și agre
siuni repetate a regimului minoritar 
rasist de la Pretoria.

în dezbaterile din plenara Adunării 
Generale s-a relevat necesitatea 
adoptării de urgență de către O.N.U. 
și întreaga comunitate internațională 
a unor noi măsuri mai eficace pen
tru a obliga regimul rasist de la Pre
toria să renunțe la politica de apart
heid și discriminare rasială, să înce
teze actele de violență și represiune, 
să asigure respectarea drepturilor 
populației africane majoritare, să 
pună capăt atacurilor agresive împo
triva statelor africane vecine și să 
permită accesul necondiționat și 
neintîrziat la independență al po
porului namibian.

Prezentind pe larg, în cadrul 
dezbaterilor din plenara Adunării 
Generale, poziția principială, consec
ventă, a țării noastre, de condamnare 
fermă a apartheidului și discrimină
rilor rasiale practicate de autoritățile 
de la Pretoria, reprezentantul român 
a evidențiat că. respectînd rezolu
țiile O.N.U. privind măsurile preco
nizate oină în prezent fată de re
gimul rasist din R.S.A., România 
acordă un sprijin activ luptei po
porului oprimat sud-african. Con
gresului National African si altor 
mișcări de eliberare națională care 
luptă pentru Înlăturarea sistemului 
de apartheid, a ultimelor vestigii ale 
colonialismului pe continentul afri

O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI 
AI P.C.R. condusă de Emilia So- 
nea, membru al C.C., adjunct de 
șef de sectie la C.C. al P.C.R.. a fă
cut. in U.R.S.S.. in perioada 23—30 
octombrie, o vizită de schimb de 
experiență in domeniu] activității 
politico-ideologice. Delegația a avut 
convorbiri la C.C. al P.C.U.S.. la 
comitetele regionale Novgorod si 
Moscova ale P.C.U.S.. si a vizitat o 
serie de unităti economice si social- 
culturale. La încheierea vizitei, 
delegația a fost primită de 
M. V. Zimianin, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

PRIMIRE LA BEIJING. Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei 
Centrale Consultative a P.C. Chi
nez. l-a primit pe Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministru 
al afacerilor externe al R.F. Ger
mania. aflat în vizită oficială la 
Beijing. In cursul convorbirii au 
fost abordate diferite aspecte ale 
relațiilor de cooperare chino-vest- 
germane — relatează agenția Chi
na Nouă. Cu prilejul vizitei, intre 
R.P. Chineză și firma vest-germa- 
nă „Siemens AG“ a fost semnat un 
memorandum cu privire Ia coope
rarea^ economică și tehnologică pe 
termen lung.

LA GENEVA, tn cadrul tratative
lor sovieto-americane cu privire la 
armele nucleare și cosmice, a avut 
loc, miercuri, ședința grupului de 
lucru însărcinat cu examinarea ar
melor strategice. 

can. pentru triumful cauzei libertă
ții si demnității umane.

Exprimind profunda indignare 
față de măsurile de violență și re
presiune brutală din ultima perioa
dă ale regimului rasist — a declarat 
vorbitorul — poporul român, opinia 
publică din România și-au reafirmat 
sprijinul deplin față de lupta dreap
tă a populației majoritare din Re
publica Sud-Africană pentru liber
tate, dreptate și o viață demnă și au 
cerut cu fermitate încetarea imedia
tă a actelor de represiune comise de 
regimul minoritar rasist de la Pre
toria împotriva locuitorilor de cu
loare din această țară, ridicarea stă
rii de urgență și a celorlalte măsuri 
abuzive, eliberarea deținuților poli
tici, a patrioților arestați, abolirea 
politicii inumane de apartheid și 
discriminare rasială. Vorbitorul a 
subliniat că, prin glasul celui mai 
autorizat reprezentant al ei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, Româ
nia a exprimat în repetate rinduri 
solidaritatea deplină a țării noastre, 
a poporului român cu lupta mase
lor populare din R.S.A. pentru a-și 
asigura drepturile vitale de partici
pare, în condiții de deplină egalita
te, Ia conducerea treburilor țării.

In încheiere, reprezentantul țării 
noastre a exprimat convingerea că 
lupta poporului oprimat din Repu
blica Sud-Africană, care se bucură 
de un sprijin larg pe toate meridia
nele lumii, va duce inevitabil la 
abolirea sistemului rușinos al apart
heidului. la împlinirea aspirațiilor 
populației africane majoritare din 
R.S.A. de libertate, egalitate și drep
tate socială.

GENT1ILE DE PRESA
1 - pe scurt

LA BUDAPESTA a fost publicat 
comunicatul de presă privind vi
zita prietenească de lucru în R.P. 
Ungară a tovarășului Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane. în cursul 
convorbirilor au fost abordate as
pecte privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale in diferite domenii și a 
avut loc un schimb de păreri in 
probleme ale actualității interna
ționale. Cu prilejul vizitei a fost 
semnat programul de dezvoltare a 
relațiilor economice și tehnico-ști- 
ințifice bilaterale pină în anul 2000.

VIZITA ÎN COLUMBIA. China 
se va situa întotdeauna de partea 
statelor lumii a treia, a țărilor mici 
și mijlocii, in acțiunea de salvgar
dare a intereselor acestui spațiu 
geopolitic, pe arena internațională 
— a declarat premierul Zhao 
Ziyang, cu prilejul convorbirilor 
purtate la Bogota cu președintele 
Columbiei, Belisario Betancour. 
Referindu-se la politica externă 
independentă a R. P. Chineze — 
precizează China Nouă — Zhao 
Ziyang a reafirmat linia politică a 
guvernului său. conform căreia

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. în cadrul 
căreia a fost exprimat un sprijin 
deplin față de hotăririle Consfătui
rii Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și s-a aprobat activita
tea delegației poloneze.

După cum relatează agenția P.A.P., 
în cadrul ședinței au fost analizate 
aspecte ale situației social-economi-

Plenara C.C» al P.C. din Venezuela
Jesus Fariâ ales președinte al partidului

CARACAS 30 (Agerpres). — în
trunit în prima sa plenară după 
Congresul al VII-lea, Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Venezuela l-a ales pe Jesus Fariâ

Plenara C.C. al
LISABONA 30 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc plenara C.C. al 
P.C. Portughez consacrată analizei 
situației politice interne din Portu
galia. Secretarul general al partidu
lui. Alvaro Cunhal. a arătat in ca
drul unei conferințe de presă că. in 
opinia participanților la plenară, re
centele alegeri parlamentare au dus 
la schimbări in situația politică, fa
vorabile forțelor democratice. Aces
te schimbări, a arătat el. deschid o 
fază nouă in dezvoltarea democra-

italia: Acord privind reluarea coaliției guvernamentale
ROMA 30 (Agerpres). — Primul- 

ministru desemnat al Italiei. Bet- 
tino Craxi, a anunțat miercuri, la 
încheierea unei noi runde de consul
tări cu conducerile celor cinci par
tide care au compus coaliția guver

China nu va incheia alianțe și nu 
va stabili relații strategice cu ma
rile puteri.

REUNIUNE. La Panmunjon s-a 
desfășurat reuniunea secretarilor 
părților in Comisia militară de ar
mistițiu (C.M.A.) din Coreea — re
latează agenția A.C.T.C. A fost 
examinată propunerea părții R.P.D. 
Coreene cu privire la asigurarea 
securității, reducerea personalului 
militar și eliminarea armamente
lor din sediul și zona învecinată a 
sediului C.M.A. După cum a 
declarat ziariștilor, la încheierea 
reuniunii, reprezentantul părții 
R.P.D.C. a furnizat, cu acest prilej, 
detalii legate de propunerea men
ționată, evidențiind caracterul con
structiv al acestei poziții a R.P.D.C., 
îndreptată spre reducerea ten
siunii și crearea unei atmosfere 
favorabile dialogului în zona se
diului C.M.A., ceea ce ar corespun
de și prevederilor armistițiului.

CONVOCARE. Comitetul Central 
el P.C. din Uruguay a hotărit con
vocarea Conferinței naționale a 
partidului în perioada 17—22 de
cembrie, se arată în comunicatul 

ce a țării. Printre altele, s-a subli
niat necesitatea intensificării acțiu
nilor in vederea îmbunătățirii rezul
tatelor în îndeplinirea planului, în
deosebi in ce privește baza de ma
terii prime și exportul. Relevindu-se 
că extracția de cărbune se desfă
șoară potrivit planului, s-a subliniat 
necesitatea de a se economisi com
bustibilul șl energia electrică în toa
te ramurile economiei naționale și 
pentru nevoile casnice.

președinte al partidului. In funcția 
de secretar general al P.C.V. a fost 
ales Alonso Ojeda, deputat din par
tea P.C.V. în forul legislativ al țării, 
transmit agențiile Prensa Latina și 
A.D.N.

P.C. Portughez
tiei in tară. Comuniștii declară că 
se vor afla in opoziție față de un 
guvern monopartit al social-demo- 
cratilor. iar noul raport de forte de 
după alegeri confirmă justețea opi
niei P.C. Portughez cu privire la 
necesitatea formării unui guvern de 
salvare națională. Plenara a hotărit 
să-l desemneze drept candidat din 
partea partidului comunist la alege
rile prezidențiale din ianuarie 1986 
pe Angelo Veloso, membru al comi
siei politice a partidului.

namentală demisionară, că acestea 
au sancționat acordul intervenit în 
prealabil. între secretarii acestor for
mațiuni politice privind reluarea 
colaborării lor în guvern.

dat publicității la încheierea unei 
plenare care a analizat situația din 
țară și a adoptat un document pri- | 
vind sarcinile partidului comunist 
în cadrul alianței de stingă ,,Fron- i 
tul Amplu".

DECLARAȚIE. Vicepreședintele 
Republicii Nicaragua, Sergio Ra
mirez, aflat în vizită la Brasilia, a | 
declarat că îmbunătățirea raportu
rilor dintre țara sa și S.U.A. ar in- i 
fluența pozitiv situația din Ameri
ca Centrală. El a subliniat in con
text necesitatea reluării dialogului 
dintre S.U.A. și Nicaragua privind 
normalizarea deplină a relațiilor.

NAVETA SPAȚIALA AMERICA
NCA „CHALLENGER" a fost lansată 
miercuri intr-o nouă misiune orbi
tală de șapte zile, de la Centrul 
spatial Cape Canaveral, La bord se 
află un echipaj format din opt per
soane — cinci americani, 2 vest- 
germani și un olandez — precum 
și laboratorul spațial modular pre
surizat, de construcție vest-euro- 
peană. In programul misiunii — a 
22-a de la punerea la punct a aces
tui vehicul orbital reutilizabil — 
figurează aproximativ 80 de expe
riențe și teme de cercetare, majo
ritatea comandate și finanțate de 
R.F.G.

TRUPE ALE ARMATEI POPU
LARE SANDINISTE DIN NICA
RAGUA au ocupat și dezafectat o 
bază militară contrarevoluționară în 
departamentul Rio San Juan.

Industrializarea pîrghie de bază a progresului
economic și socia în lume

De la o vreme, procesul industrializării țărilor in curs de dezvoltare 
stagnează, iar in unele dintre ele este chiar in regres. Or, așa cum a do
vedit însăși practica, industria reprezintă un instrument indispensabil al 
dezvoltării economice și sociale accelerate a țărilor rămase in urmă, al 
consolidării independentei lor: Tocmai de aceea, este necesar să se în
treprindă de urgentă măsuri capabile să relanseze procesul industriali
zării țărilor lumii a treia. Iată citeva din principalele concluzii ale lucrării 
„Industrie și dezvoltare. Raport global, 1985", elaborată de specialiștii 
Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.).

Lucrarea amintită — prima dintr-o suită de studii ce vor analiza 
evoluția climatului in care are loc dezvoltarea industrială, îndeosebi in 
țările in curs de dezvoltare — și-a propus, intre altele, să examineze im
pactul actualei crize economice 
trializării.

TENDINȚE INVERSATE. Dacă 
pină in anii ’50 industrializarea era 
un fenomen care preocupa îndeosebi 
țările astăzi dezvoltate, în .următoa
rele două decenii el s-a generali
zat. O serie de industrii din Nordul 
dezvoltat au fost reamplasate in Sudul 
subdezvoltat prin intermediul trans
ferului de tehnologie. In prezent nu 
este stat, din cele peste o sută ce 
și-au dobîndit independența după al 
doilea război mondial, care să nu fi 
trecut la crearea unei baze indus
triale proprii.

De altfel, așa cum rezultă din da
tele furnizate de lucrarea amintită, 
țările in curs de dezvoltare au cu
noscut in anii ’60 și ’70 ritmuri de 
creștere rapidă : in medie, de 7,8 la 
sută pe an între 1963—1973 și de
5,6 Ia sută între 1973—1979. Drept 
urmare, ponderea țărilor respective 
în producția industrială mondială a 
sporit de Ia 8 Ia sută in 1963 la 11 
Ia sută in 1980. în același timp, sec
torul manufacturier al statelor lumii 
a treia, care in 1963 realiza numai 
15 la sută din produsul intern brut, 
și-a mărit contribuția la circa 19 Ia 
sută in 1980, iar produsele prelu
crate și-au sporit participarea la ex
porturile țărilor in cauză de la 13 la 
sută in 1960 la 48 Ia sută in 1980. 
Multe țări in curs de dezvoltare au 
început sâ producă echipamente in
dustriale, iar unele dintre ele — să 
exporte tehnologii și să presteze ser
vicii tehnice.

Totuși, progresele realizate în dez
voltarea industrială a lumii a treia 
au fost destul de inegal repartizate 
pe diferite țări. Astfel, potrivit ra
portului O.N.U.D.I., 87 Ia sută din 
producția industrială a grupului era 
asigurată, in 1980, de 30 dc țări ; 
70 la sută de 10 state și 56 la sută 
de numai 5. Doar patru state reali
zau, la acea dată, aproape jumă
tate din exporturile de produse pre
lucrate ale 
voltare. în 
facturier a 

țărilor în curs de dez- 
general, sectorul manu- 
progresat în țări cu un

o

mondiale asupra procesului indus- 

venit pe locuitor mai ridicat. în 
schimb, statele cu venituri scăzute 
au cunoscut o diminuare a ponderii 
în producția industrială a lumii a 
treia, care, în 1980, era de 11 la 
sută, in timp ce ele reprezentau mai 
bine de jumătate din populația to
tală a grupului.

în virtutea diviziunii internaționale 
a muncii create in condițiile impe

Pe marginea studiului O.N.U.D.I. „Industrie și dezvoltare. Raport global, 1985"

rialismului și colonialismului, indus
tria a fost inegal repartizată nu nu
mai pe țări, ci si pe sectoare de 
activitate. La sfirșitul deceniului tre
cut, țările în curs de dezvoltare 
aveau o pondere mai ridicată in pro
ducția mondială a unor ramuri indus
triale tradiționale (produse alimen
tare — 15,4 la sută ; textile — 19,4 
la sută ; tutun — 32,3 la sută) și 
mai scăzută în producția sectoarelor 
care folosesc tehnici avansate (ma
șini electrice — 6 la sută ; prelu
crări mecanice — 6,9 la sută ; ma
terial de transport — 7,1 la sută).

Și mai îngrijorător este însă fap
tul, relevat și în studiul O.N.U.D.I., 
că de la începutul actualei decade 
tendințele s-au inversat : producția 
industrială a țărilor in curs de dez
voltare și-a încetinit foarte mult 
ritmul de creștere — 4,7 la sută in 
1980 ; 0,6 la sută in 1981 : 1.8 la sută 
în 1982 ; 0,9 la ........... ...
la sută in 1984. 
se apreciază că 
lumii a treia in 
trială mondială va fi, in anul 2000, 
de cel mult 15 la sută, față de 25 la 
sută, cit s-a stabilit la cea de-a doua 
Conferință generală a O.N.U.D.I. 
(Lima, 1975).

sută in 1983 și 2,8 
în aceste condiții 
ponderea țărilor 
producția indus-

DEOPOTRIVĂ, CAUZA ȘI EFECT.
Datorită evoluțiilor negative din do-

africane, 
de per- 
foamete. 
lumii a

meniul industriei, producția agricolă 
a țărilor in durs de dezvoltare a 
stagnat, fapt care a înrăutățit și 
mai mult o situație și așa alarman
tă — aceea a aprovizionării cu ali
mente, îndeosebi in țările 
unde aproape 200 milioane 
soane sint amenințate de 
în ultimul deceniu, țările 
treia au importat alimente cu 45 la 
sută mai mult decit au exportat. 
„Nota de plată alimentară" s-a ridi
cat în fiecare din anii perioadei 
amintite la 55 miliarde de dolari — 
sumă care, dacă ar fi fost investită 
în producție, ar fi dat un puternic 
impuls atit industriei, cit și agricul
turii țărilor rămase in urmă.

Cu alte cuvinte, situația din do
meniul agriculturii este deopotrivă 
cauza și efectul evoluțiilor din do
meniul industrial, ceea ce subliniază 
o dată în plus rolul deosebit de im
portant al industrializării în dez
voltarea economică de ansamblu a 

țărilor lumii a treia. Fără o indus
trie capabilă să asigure baza teh- 
nico-materială a agriculturii — re
levă autorii studiului amintit — nu 
pot fi soluționate acutele probleme 
alimentare ale țărilor subdezvoltate. 
Totodată, prin dezvoltarea agricul
turii statelor respective se asigură 
nu numai hrana populației lor, ci și 
materiile prime necesare extinderii 
și diversificării propriei producții 
industriale. Satisfacerea unor ase
menea cerințe se impune cu atit 
mai mult cu cit, de la o vreme, 
unele țări dezvoltate folosesc tot mai 
frecvent tehnologia și produsele ali
mentare ca Instrumente pentru a 
exercita presiuni politice sau pen
tru a se amesteca în treburile in
terne ale statelor subdezvoltate, ceea 
ce este de natură să slăbească 
dependența și suveranitatea lor 
țională, să sporească focarele de 
cordare și tensiune în lume, 
riscuri imprevizibile pentru securi
tatea și pacea întregii omeniri.

in- 
na- 
in- 
cu

IMPACTUL DOBÎNZILOR EXCE
SIVE ȘI AL MASURILOR PROTEC- 
ȚIONISTE. Potrivit specialiștilor 
O.N.U.D.I., criza economică mondia
lă a contribuit apreciabil la bloca
rea procesului industrializării țărilor 
in curs de dezvoltare. Dar, așa cum 
rezultă și din datele studiului amin

tit, la actuala situație critică s-a 
ajuns datorită nu atit crizei, cit mai 
ales politicilor economice, comer
ciale, financiare și de credit adoptate 
de țările dezvoltate cu economie de 
piață in intenția de a ieși din criză. 
Astfel, creșterea fără precedent, la 
un moment dat, a nivelului dobînzi- 
Ior bancare in unele țări avansate a 
dat o dublă lovitură statelor rămase 
în urmă. Pe de o parte, dobinzile 
excesive, descurajind investițiile în 
economie, au accentuat recesiunea 
in țările dezvoltate, fapt care a dus 
la diminuarea cererii de produse 
provenite din statele în curs de 
dezvoltare, la prăbușirea prețurilor 
lor și, implicit, la diminuarea co
respunzătoare a veniturilor din ex
porturi — principala sursă de fi
nanțare a programelor de industria
lizare a acestor state. Din pricina 
coborîrii prețurilor la materiile pri
me pină la cel mai scăzut nivel din 
ultima jumătate de veac, veniturile 

din exporturi ale țărilor In curs do 
dezvoltare s-au redus in numai doi 
ani (1980—1982) cu 40 miliarde de 
dolari, sumă aproape egală cu aceea 
pe care statele lumii a treia trebu
iau să o investească tn industrie 
pentru a putea realiza obiectivul 
de la Lima.

Pe de altă parte, politica „bani
lor scumpi" a sporit considerabil 
povara datoriei externe a țărilor ră
mase in urmă și a blocat accesul 
lor Ia credite. între 1973—1983, dato
ria Asiei a sporit de 4,3 ori, dato
ria Africii de 5,2 ori, iar cea a Ame
rica Latine de 5,5 ori. Plățile in 
contul dobinzilor și al ratelor de 
amortizare a datoriei, care in 1980 
absorbeau 67 la sută din fluxurile 
financiare care se îndreptau spre ță
rile in curs de dezvoltare, au depă
șit in 1984 totalul intrărilor de capi
taluri — ceea ce a provocat țărilor 
debitoare o pierdere netă de venit 
național.

Practicile discriminatorii față de 
țările in curs de dezvoltare sint 
deosebit de evidente și tn domeniul 
comercial. Taxele vamale la care 
sint supuse produsele manufacturate 
provenite din țările rămase în urmă 
— ce au o pondere de sub 10 la sută 
în comerțul mondial cu asemenea 
produse — sint, in general, de trei 
ori mai mari decît cele aplicate măr-

ar trebui să crească in- 
mediu anual de 7—8 
ce implică o sporire 
industriale de peste 
an.

furilor similare exportate de sta-' 
tele avansate. Totodată, cel puțin 
în anumite sectoare, cum este co
merțul cu textile, restricțiile canti
tative vizează in exclusivitate țările 
slab dezvoltate, deși ritmul de creș
tere a exporturilor lor este cu mult 
inferior celui al statelor dezvoltate.

De aceea, specialiștii O.N.U.D.I. 
consideră că ameliorarea perspecti
velor pe termen lung de industria
lizare a țărilor în curs de dezvol
tare este strins legată de liberaliza
rea schimburilor comerciale și re
ducerea la un nivel rezonabil a do- 
binzilor bancare. După aprecierea 
specialiștilor amintiți, fără reluarea 
dezvoltării industriale nu se vor pu
tea realiza nici creșterea economică 
rapidă, nici progresul social al țări
lor rămase în urmă. Căci este pu
țin probabil ca alte sectoare ale 
economiei să poată crea, pină in 
anul 2000, circa un miliard de locuri 
de muncă, cite vor fi necesare pen
tru a da de lucru celor care nu au 
in prezent, ca și noilor veniți pe| 
piața muncii. De asemenea, se esti
mează că pentru a satisface, in ace
lași interval de timp, nevoile mi
nime ale celor 20 la sută dintre cei 
mai săraci locuitori ai țărilor lumii 
a treia, venitul național al statelor 
respective 
tr-un ritm 
sută, ceea 
producției 
Ia sută pe

Evoluțiile din 
evidențiate în 
confirmă, astfel. . _ __ ____ __ _
aprecierilor României socialiste, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, po
trivit cărora progresul mai rapid in 
industrializarea statelor în curs de 
dezvoltare depinde in mare măsură 
de întărirea colaborării și solidari
tății lor de acțiune. în acest sens, 
țara noastră se pronunță pentru pro
movarea unor forme moderne de co
operare industrială, pentru o largă 
colaborare in domeniul cercetării 
științifice și asistenței tehnice, pre
cum și pentru acordarea de facili
tăți financiare în vederea realizării 
de întreprinderi mixte ale statelor în 
curs de dezvoltare.

Propunerile și recomandările tării 
noastre sint de natură să contribuie 
la relansarea procesului industriali
zării țărilor în curs de dezvoltare, 
factor esențial in edificarea unei noi 
ordini economice Internaționale, ca
pabile să asigure progresul tuturor 
popoarelor.

la
a
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economia mondială 
studiul O.N.U.D.I. 
pe deplin realismul

Gh. CERCELESCU

semnăturilorsi escalada

*

„Komitte Kruisraketten NEE“, 
„Comitetul NU rachetelor de croa
zieră" : numele acestei organizații 
antinucleare din Olanda a devenit 
de mult cunoscut in rîndurile miș
cării pacifiste din întreaga lume, 
datorită amplorii, diversității și 
originalității acțiunilor de luptă ini
țiate. Gospodine și oameni de știin
ță, sindicaliști și fruntași ai parti
delor politice, tinere manie și ecle- 
ziaști, medici, avocați, studenți, 
pină și membri, ai familiei regale 
și-au. dat mina pentru a-și exprima 
opoziția față de proiectele N.A.T.O. 
de instalare pe teritoriul olandez a 
unui, număr de 48 de rachete de 
croazieră cu încărcătură nucleară. 
Atit de puternic a fost protestul 
lor, atit de numeroase manifestați
ile, demonstrațiile, marșurile și 
„lanțurile vii" ale păcii organizate, 
incit dintre toate cele cinci, lari vest- 
europene vizate de proiectele de 
amplasare a noilor rachete „Per
shing 2“ și „Cruise", Olanda a fost 
pină acum singura care a amânat 
luarea unei decizii. Ca ecou in
ternațional, în limbajul politico-di
plomatic a apărut un termen nou
— „olandita" — pentru a desemna

1 refuzul hotărit fată de amplasarea 
’ eurorachetelor. Un fel de „mala- 
l die", dar in sens invers. dacă se 
J poate spune așa, o maladie... bine- 
ț făcătoare, care s-a propagat cu re

peziciune, cuprinzind milioane și 
milioane de oameni — in Olanda, 
acolo unde s-a născut, iar apoi 
in numeroase alte țări. Și dacă 
„maladia" este atit de ' ’ "
— și intr-adevăr este ! 
ceastă virulență au a se 
inițiatorii și promotorii 
războinice.

...Woensdrecht, 30 august. In a-

I

.
t ceasta localitate din sudul Olandei, 
’ care ar urma să se alăture, intr-o 
i

i

virulentă 
— de a- 
teme doar 
planurilor

nedorită „geografie racheto-nuclea- 
ră", altor localități, cum ar fi Gre- 
enham Common (Marea Britanie), 
Mutlangen (R.F.G.), Comiso (Italia), 
Florennes (Belgia), care și-ati și 
primit oaspeții nepoftifi — primele 
rachete — este lansată o vastă ope
rație de consultare a întregii popu
lații olandeze. Modul de des
fășurare ? Fiecărei familii ii 
va fi trimisă o . carte poșta
lă cu invitația de a-și expune 
opinia „pentru" sau „contra" insta
lării. La un loc, cărțile poștale al
cătuiesc o masă impozantă : 140 de 
metri cubi, iar pentru distribuirea

lor s-au prezentat voluntari 80 000 
de membri ai comitetului amintit. 
In mod simbolic, primele semnă
turi — 1 000 — au fost strinse 
chiar in fața bazei destinate a

rilor N.A.T.O. (secretarul general al 
acestei organizații, lordul Carring
ton, avertiza recent împotriva ori
cărei încercări de spargere a „soli
darității atlantice"), decizia va fi 
favorabilă instalării, cu unele con
diționări insă.

Pe măsura apropierii acestei date, 
numărul semnăturilor a crescut in
tr-un ritm tot mai accelerat. La 
sfirșitul lui septembrie — peste 1 
milion ; la. mijlocul lui octombrie —
2 milioane și jumătate ; la încetarea 
campaniei, adică la 26 octombrie. —
3 743 445, adică imensa majoritate 
a populației adulte. Printre semna
tari, prințesa Irene, sora reginei 
Beatrix, alături de liderii tuturor 
partidelor de opoziție. O adevăra
tă escaladă a semnăturilor, contra- 
pusă escaladei rachetelor.

Totul a culminat cu un impresio
nant miting al păcii desfășurat la 
IIaga, participanta cerind guvernu
lui să adopte o hotărire responsabi
lă intr-o problemă atit de impor
tantă. Printre cei afla fi de față se 
număra și primul-ministru Ruud 
Lubbers. De menționat si poziția 
liderului fracțiunii parlamentare a 
Partidului Muncii (de opoziție), Joop 
den Uyl, care a cerut să se adonte. 
o hotărire definitivă după apropia
ta intilnire la nivel înalt sovieto- 
americană de la Geneva. Iar pre-

.. J 
primi rachetele, dacă autoritățile de t 
la Haga vor adopta, pină la urmă, } 
hotărirea in acest sens. Data fixată : ț 
1 noiembrie, previziunile indicind , 
că, sub presiunea puternică a cercu- !

1

ședințele acestui partid, care deține i 
cel mai mare număr de locuri în 1 
parlament, Max Van Den Berg, a ț 
declarat că, in cazul cînd formația ' 
sa politică va intra în guvern după 
alegerile din mai 1986, va cere ime
diata respingere, respectiv anula
rea oricărui acord de instalare.

...Așadar, o hotărire oficială ur
mează să fie anunțată mâine. Prin 
cele 3 743 445 semnături, olandezii 
și-au făcut însă de pe acum cunos
cută hotărirea. Solidarității in nu
mele politicii de bloc îi răspunde 
solidaritatea în numele păcii, in nu
mele vieții, iar escaladei înarmărilor 
— escalada manifestărilor antirăz
boinice.

R. CĂPLESCU (
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