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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
SA ÎNTÎLNIT CO TOVARĂȘUL MIHAIL GORBACIOV

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
La 4 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit, la Moscova, cu to
varășul Mihail Gorbaciov, secretar 
genera] al Comitetului Central al

Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri și de informații cu 
privire la problemele actuale ale 
construcției socialiste in cele două 
țări.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme privind dezvoltarea, în

continuare, a relațiilor și colaboră
rii româno-sovietice.

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor privind înfăptuirea în
țelegerilor convenite cu prilejul 
convorbirilor pe care le-au avut la 
București, in mai anul acesta. A fost 
reafirmată dorința reciprocă de a

lărgi și întări în continuare conlu
crarea în toate sferele de activitate, 
folosind pentru aceasta forme noi, 
corespunzător cerințelor etapei ac
tuale de dezvoltare și potențialului 
crescînd al celor două țări.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

Exigențe ale dezvoltării intensive 
în activitatea de investiții

După cum se știe, economia româ
nească se caracterizează, în etapa 
actuală, prin accentuarea factorilor 
intensiv-calitativi ai dezvoltării eco
nomice. Potrivit acestei concepții, e- 
laborată de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
politica de investiții capătă valențe 
noi.

Este bine cunoscut efortul pe care 
tara noastră l-a făcut pentru crea
rea unei baze tehnico-materiale pu
ternice, moderne. Mai ales in ulti
mii 22 de ani au fost alocate, cin
cinal de cincinal, fonduri de inves
tiții de valori însemnate, materiali
zate în primul rînd în fonduri fixe 
productive moderne, capabile să facă 
față celor mai ridicate exigențe pe 
plan intern și ex
tern, din punct 
de vedere al vo
lumului, structu
rii și calității pro
ducției. Intr-o pe
rioadă în care 
multe state și-au 
restrîns drastic 
activitatea în do
meniul investi
țiilor, cu implica
ții negative evidente asupra ritmului 
lor de creștere economică, partidul 
nostru, secretarul său general au 
acționat cu consecvență pentru în
făptuirea unei politici susținute de 
investiții, de înzestrare permanentă 
a economiei naționale cu mașini, 
utilaje șl echipamente de înalt nivel 
tehnic, repartizate armonios, propor
țional, pe Întreg teritoriul țării.

Această opțiune hotărîtă s-a ma
terializat prin alocarea unei părți 
Însemnate din venitul național pen-

tru dezvoltare. Este de remarcat 
faptul că, după Congresul al IX-lea 
ai P.C.R., necesitatea unei rate 
inalte de acumulări s-a constituit ca 
o lege obiectivă a construcției so
cialiste. „Acumularea, deci, alocarea 
unui procent important din venitul 
național pentru dezvoltare, consti
tuie o necesitate obiectivă, o lege a 
construcției socialiste, pentru pro
gresul general al societății și ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se poate spune 
că numai alocarea a 28—30 la sută 
din venitul național asigură repro
ducția lărgită și viitorul liber și in
dependent al unei națiuni, al unui 
popor".

IDEI FUNDAMENTALE ALE POLITICII PARTIDULUI 
DE EDIFICARE A UNEI ECONOMII MODERNE, EFICIENTE

Intr-adevăr, experiența româneas
că în acest domeniu confirmă că, nu
mai prin alocarea unei părți însem
nate din venitul național, o econo
mie în curs de dezvoltare poate de
păși acest stadiu și trece în rîndul 
țărilor dezvoltate din punct de ve
dere economic. Pe baza unei rate ce 
se cifrează în jurul a o treime din 
venitul național, România a făcut 
ample eforturi investiționale, con
cretizate într-un volum apreciat de 
fonduri fixe, așa cum reiese de alt
fel și din datele de mai jos :

Perioada de 
(în

Fondul 
acumulare 
procente)

Volumul 
investițiilor 

(miliarde Iei)

Volumul fondurilor 
puse în funcțiune 

(miliarde lei)

1966—1970 29,5 330,8 296,2
1971—1975 37,7 549.0 501.4
1976—1980 35,3 931.9 766,0
1981—1985 27,9 1 146,1 1 062.1

Ca ordin de mărime în ultimii 22 
de ani, România a făcut un efort 
investiționai de peste 6 ori mai mare 
decit in toată perioada cincinalelor 
anterioare.

Incepînd din cincinalul trecut au 
avut loc o serie de schimbări 
în politica de investiții, deter
minate de situația concretă a- 
părută în procesul dezvoltării eco
nomice. Astfel, dacă într-o anumită 
perioadă rata acumulării a fost în 
continuă creștere. începînd din 
cincinalul 1981—1985 ea a scăzut 
sensibil, menținîndu-se totuși la un

nivel destul de ridicat. Dovadă că și 
în aceste condiții volumul fonduri
lor de investiții și al fondurilor 
fixe ce vor fi puse în funcțiune 
este în creștere, așa cum rezultă șl 
din datele prezentate mai sus.

Principala explicație a acestui fe
nomen rezidă în primul rînd în 
faptul că a crescut însuși volumul 
venitului național. Acest lucru a 
fost determinat de faptul că o parte 
din ce în ce mai mare din valoarea 
fondurilor fixe productive să se ma
terializeze în valoare adăugată, în

producție netă, deci în venit națio
nal. După unele calcule, în actualul 
cincinal, unui punct procentual din 
rata acumulării îi revine intre 1,47— 
1,63 puncte procentuale din sporul 
de venit național comparativ cu 
0,78 puncte în cincinalul 1976—1931).

Potrivit cerințelor dezvoltării in
tensive, obiectivele planificate și 
proiectate a se realiza trebuie să a- 
sigure o înaltă eficiență economică, 
așa cum se subliniază cu claritate în 
directivele Congresului al XIII-lea al 
partidului. Ca atare, sînt necesare 
studii temeinice, riguroase pentru 
fiecare obiectiv în parte, referitoare 
la necesitatea și oportunitatea reali
zării acestora. Nu este posibilă în
ceperea unor investiții, mai ales 

construcția unor 
obiective noi, atit 
timp cit intr-o 
ramură sau alta 
există încă re
zerve mari pe li
nia folosirii in
tensive a capaci
tăților de pro
ducție existente 
și, deci, a creș
terii producției fi

zice șl valorice. „Execuția noilor 
obiective — sublinia secretarul ge
neral al partidului — trebuie să 
aibă la bază temeinica fundamen
tare a utilității lor, ținindu-se seama 
de necesitatea folosirii intensive 
a capacităților existente, de fo
losirea eficientă a forței de muncă 
și creșterea productivității muncii, 
de reducerea costurilor la produsele 
obținute pe seama investițiilor 
făcute".

în etapa actuală, investițiile sînt 
chemate mai mult ca oricînd să spri
jine procesul dezvoltării intensive. 
Astfel, în cincinalul actual asistăm 
la o creștere substanțială a ponderii 
investițiilor dirijate către moderni
zări, dezvoltări, reutilări de capa
cități de producție, concomitent cu 
scăderea ponderii construcțiilor noi. 
Modernizarea proceselor de fabrica
ție. care se va realiza cu unele chel- 

■ tuieli de investiții, trebuie să con
ducă la economisirea resurselor de 
muncă vie și de muncă materializată, 
în acest fel se scontează pe o redu
cere substanțială a consumurilor 
specifice de materii prime, mate
riale, combustibil, energie, concomi
tent cu creșterea valorii nou create, 
adăugate.

O altă direcție în care trebuie 
orientate investițiile în etapa ac
tuală se referă la asigurarea condi-

(Continuare în pag. a Il-a)

IALOMIȚA : Sonde noi 
în exploatare

Petroliștii îalomițeni din cadrul 
brigăzilor Grindu și Colelia depun 
eforturi susținute pentru ca în 
cinstea Conferinței , Naționale a 
partidului și aniversării a 40 de 
ani de la proclamarea Republicii 
să recupereze restanțele la pro
ducția de țiței și să livreze supli
mentar importante cantități dc 
gaze naturale economiei naționale. 
Așa cum ne-a informat inginerul 
Nicolae Tifigiu, coordonatorul celor 
două brigăzi, s-au încheiat lucră
rile de punere în producție la 
sonda nr. 171 „Brăgăreasa", sondă 
care, încă de la început, extrage 
cantități ce constituie record pen
tru această zonă. în cadrul ace
luiași parc continuă forajul la 
o nouă sondă care va începe în cu- 
rînd să producă. (Mihai Vișoiu).

ORADEA : O nouă 
capacitate de producție 
întreprinderea chimică „Sinteza" 

din Oradea, de pe platforma in
dustrială din zona de vest a mu
nicipiului de pe Crișul Repede, 
creație a luminosului arc de timp 
al „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
cunoaște în prezent o substanțială 
dezvoltare a producției de pig
menți anorganici. Intensificarea 
ritmului de execuție a lucrărilor 
de pe șantierul acestei noi investi
ții a avut drept urmare punerea 
in funcțiune a unei prime capaci
tăți de producere a pigmenților. 
Demn de menționat este faptul că 
oxidul roșu produs aici asigură 
valorificarea superioară a șlamu- 
lui rezultat în urma fabricării alu
minei. (loan Laza).

Consultație în sprijinul 
participanților 

la învățămîntul pojitico- 
ideoloqic de partid

CONȘTIINȚA NOUĂ, 
SOCIALISTĂ

— factor determinant 
în realizarea programelor 

de dezvoltare 
economico-socială
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CU PRILEJUL PREZENȚEI LA MOSCOVA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a întîlnit cu tovarășul Alessandro Natta

MOSCOVA 4 (Agerpres». 
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. s-a întilnit, miercuri diminea
ța. cu tovarășul Alessandro Natta, 
secretar general al Partidului Co
munist Italian.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost evocate 
bunele raporturi de conlucrare și 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Italian, 
dorința reciprocă de a le dezvolta 
și întări continuu, în concordanță

cu aspirațiile de pace și progres 
social ale popoarelor român și ita
lian.

Pornindu-se de la faptul că în 
Europa s-au acumulat uriașe canti
tăți de arme nucleare și continuă 
producerea și modernizarea acesto
ra, in timpul întilnirii s-a subliniat 
că sint necesare acțiuni mai hotări- 
te și participarea tuturor statelor 
din Europa, indiferent de mărime 
sau orinduire socială, a tuturor po
poarelor europene la lupta pentru 
salvarea vieții și civilizației pe con-

tinent și în lume. în acest context, 
s-a subliniat rolul partidelor comu
niste și al unirii tuturor forțelor de 
stingă, progresiste și pacifiste, im
portanța unor acțiuni unite in ve
derea denuclearizării continentului 
european.

La intilnire, care s-a 
sub semnul înțelegerii și 
dintre cele două partide, 
pat tovarășul Ion Stoian,
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

desfășurat 
prieteniei 
a partici- 

membru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășul M. Kaneko

MOSCOVA 4 (Agerpres).
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a primit, miercuri după-amiază, 
pe tovarășul M. Kaneko, președin
tele Secretariatului C.C. al P.C. Ja
ponez.

Cu acest prilej, au.fost transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui C.C. al P.C. Ja
ponez, Kenji Miyamoto, un călduros 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări, iar Partidului Comunist Ro
mân și poporului nostru — noi 
succese în activitatea sa de edificare 
a socialismului.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat to
varășului Kenji Miyamoto salutul 
său tovărășesc și urări de sănătate, 
de noi succese în activitatea sa și a 
comuniștilor japonezi.

In cursul convorbirii s-a dat 
înaltă apreciere raporturilor de strîn- 
să colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Japonez, conlucrării lor în lupta îm
potriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace, pentru crearea 
unui front antiimperialist, antinu
clear. în context, s-au subliniat im
portanța deosebită a declarației co
mune adoptate de conducătorii celor 
două partide, actualitatea aprecieri
lor și ideilor cuprinse în acest do
cument.

în timpul convorbirii a fost evi
dențiată necesitatea întăririi conlu
crării dintre partidele comuniste șl 
muncitorești bazate pe respectarea 
cu strictețe a principiului autonomiei 

a 
Si

fiecărui partid, a dreptului de 
stabili de sine stătător strategia

tactica sa In funcție de condițiile 
concrete ale activității. A fost rele
vat rolul deosebit ce revine partide
lor comuniste și muncitorești, con
lucrării lor cu alte forțe politice, în 

. o lume
de pericolul distrugerii 
pentru progres economic

lupta pentru pace, pentru 
eliberată 
nucleare, 
și social.

Convorbirea, care a avut loc într-o 
atmosferă prietenească, a evidențiat 
hotărîrea celor două partide de a 
întări pe mai departe solidaritatea 
lor militantă, de a dezvolta cola
borarea în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și socialis
mului.

La întîlnire a fost de față to
varășul Ion Stoian. membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
participă la întîlnirea de la Moscova 

a conducătorilor și reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, 
socialiste, social-democrate, a altor forțe politice progresiste, 

ai mișcărilor de eliberare națională
MOSCOVA 4 (Agerpres). — To

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, participă la întîlnirea, care a 
început la 4 noiembrie, a conducă
torilor și reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești, socia'is- 
te, social-democrate, a altor forțe po
litice progresiste, ai mișcărilor de 
eliberare națională ce se află Ia 
Moscova cu prilejul festivităților 
consacrate celei de-a 70-a aniver

sări a Marii. Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român este însoțit de to
varășii Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în ședința din după-amiaza zilei 
de miercuri a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar

general al Partidului Comunist 
Român.

întîlnirea, care reunește peste 160 
de conducători politici, oferă cadrul 
unui amplu schimb de vederi, pe 
parcursul a două zile, în probleme 
cardinale ce confruntă omenirea, 
îndeosebi cele privind dezarmarea 
și pacea, lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, dreptul popoarelor 
la dezvoltare, la progres, la o viață 
liberă și independentă.

Școală pentru prezent și viitor
— o școală a muncii, învățăturii și cercetării științifice

Oglindă a transformări
lor societății româ
nești din ultimele 

două decenii, a realizărilor 
mărețe din toate dome
niile, a vieții contempora
ne în toată complexitatea 
ei, înțelegînd prin aceasta 
și radicalele modificări de 
conștiință pe care le pre
supune existenta omului 
nou, făuritor al unui tip 
distinct de umanism, școa
la de astăzi își dovedește 
cu adevărat eficiența în 
măsura în care anticipă și 
pregătește pentru viitor. In
tegrarea organică a proce
sului instructiv-educativ cu 
cercetarea și producția asi
gură cadrul realist, deschi
derea spre realitățile com
plexe ale vieții, racordarea

optimă la necesitățile eco
nomiei naționale. „Trebuie 
să pornim permanent de la 
faptul — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea la Congresul al 
III-lea al educației politice 
și culturii socialiste — că 
socialismul și comunismul 
nu se pot realiza decit pe 
baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane din toate 
domeniile, că omenirea a 
realizat noi și noi descope
riri ale tainelor naturii, dar 
că procesul cunoașterii nu 
s-a Încheiat șl nu se va 
incheia niciodată". Școala 
de toate gradele are astfel 
obligația nu numai de a 
ține pasul cu noile cuceriri 
în domeniul în care își in

struiește tinerii încredin
țați, ci și de a anticipa, pe 
cît posibil, principalele di
recții de dezvoltare ale pro
cesului cunoașterii. Multe 
dintre liceele din țară, fie 
că sînt industriale, de ma- 
tematică-fizlcă, informati
că, agroindustriale, au de
venit astfel mici centre de 
cercetare. In colaborare cu 
întreprinderile patronatoa- 
re, cu institute de cerceta
re și instituții de învăță- 
mint superior, cadrele di
dactice, inginerii și maiș
trii instructori finalizează 
teme de cercetare valoroa
se, adesea cu imediată a- 
plicabilitate practică. îm
pletită firesc cu proce
sul Instructiv și cu prac
tica productivă, cu asi
milarea celor mai noi teh

nici șl tehnologii, pe care 
elevul, viitor muncitor cu 
înaltă calificare, le va apli
ca la locul de muncă, ac
tivitatea de cercetare ră- 
mîne un eficient mijloc de 
educație, de formare a in
teresului pentru continua 
perfecționare, pentru nou, 
a dorinței de autodepășire. 
Scopul esențial al activită
ții de cercetare, aflată de 
altfel în planul de muncă 
al colectivelor didactice, 
este tocmai să-l antreneze 
pe elevi într-o experiență 
de cunoaștere, formîndu-le 
de la virstă fragedă de
prinderi de muncă riguroa
se, curiozitate tehnică, spi
rit creator, inventivitate. 
Ne referim la lucrul prac-

(Continuare în pag. a IV-*)
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SCRISORI ALE OAMENILOTMUNCIPi
ADRESATE CONDUCERII PARTIDUEU1

U 15 NOIEMBRIE - flLEGEBILE M DEPIITflTI IN CDNSILIILE POPIWt

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 

Sprijin consecvent in organizarea producției și a muncii in întreprindere
Activiști al C.C. al P.C.R. și Con

siliului de Miniștri, împreună cu 
specialiști de la M.I.U. și Centrala 
Industriei tricotajelor București, au 
analizat faptele relatate într-o scri
soare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind unele 
deficiențe in activitatea întreprin
derii de tricotaje Huși, județul 
Vaslui.

în raportul de cercetare al co
lectivului de analiză și control se 
precizează că in perioada octom
brie 1986 — martie 1987 retribuții
le personalului muncitor de la sec
ția confecții a fabricii au fost di
minuate, ca urmare a nerealizării 
producției fizice, a criteriilor și 
condițiilor muncii În acord global.

Neîndeplinirea planului de pro
ducție și a indicatorilor s-a dato
rat, în principal, neritmicitățil In 
aprovizionarea cu materii prime, 
materiale, combustibil și energie 
electrică, precum și existenței unul 
număr mare de' muncitori necali
ficați sau cu calificare necorespun
zătoare (circa 22 la sută), care In 
condițiile impuse de executarea 
unor produse cu grad ridicat de 
complexitate a dus la nerealizarea 
normelor de producție. S-a consta
tat și o neprogramare ritmică a 
producției de export, fapt ce a con
dus la dezorganizarea programului 
de lucru. In raportul de cercetare

se subliniază că. Intr-adevăr, o 
scrisoare adresată Ministerului 
Muncii a fost transmisă spre rezol
vare Ministerului Industriei Ușoa
re, care Insă nu a soluționat in 
totalitate problemele ridicate.

In vederea eliminării neajunsuri
lor, s-au luat măsuri de sprijinire 
concretă, competentă a întreprin
derii. Astfel, centrala de resort a 
elaborat un program de acțiuni 
tehnico-organizatorice privind con
tractarea planului de producție al 
unității, aprovizionarea sa ritmică 
cu materii prime și materiale, cali
ficarea corespunzătoare a forței de 
muncă ; Împreună cu conducerea 
întreprinderii, s-a reanalizat orga
nigrama, în vederea repartizării 
mai judicioase a personalului teh
nic existent și încadrarea perso
nalului corespunzător pe postu
rile vacante (șef birou orga
nizare, desfacere, financiar șl no
minalizarea responsabilului eu con
trolul financiar intern) ; întreprin
derea, centrala și Institutul de pro
iectări tehnologice pentru indus
tria ușoară vor găsi soluții de îm
bunătățire a condițiilor de muncă 
din unitate, care se vor materializa 
în proiectul de sistematizare a în
treprinderii ; cu sprijinul comite
tului orășenesc de partid, condu
cerea unității, organizația de partid 
și de sindicat vor adopta un stil

de muncă deschis, colectiv, antre
nant și exigent, care să asigure o 
atmosferă corespunzătoare de mun
că, ordine și disciplină, în paralel 
cu intensificarea muncii educațio
nale pentru ridicarea nivelului po
litic și de conștiință a întregului 
colectiv de oameni ai muncii din 
întreprindere.

Pentru deficiențele ’ constatate 
privind stilul și metodele de mun
că ale conducerii întreprinderii, 
organizarea neeficientă a unor 
compartimente de producție, pre
cum și insuficienta activitate a or
ganizației de partid pentru ridi
carea nivelului politico-ideologic al 
oamenilor muncii din unitate, îm
preună cu organele locale de partid 
s-a stabilit să fie atenționate, de 
către comitetul județean de partid, 
comitetul de partid, consiliul oa
menilor muncii și comitetul sindi
catului din întreprindere, iar Se
cretariatul Comitetului județean 
de partid Vaslui să analizeze acti
vitatea întreprinderii și a condu
cerii acesteia.

Concluziile cercetării și măsurile 
stabilite au fost prezentate in șe
dința comună a biroului executiv 
al C.O.M. și biroului comitetului 
de partid din întreprindere și dis
cutate cu primul-secretar al comi
tetului județean de partid și con
ducerea ministerului și a centralei.

„Țara noastră se prezintă la alegerile de deputați din 15 noiem
brie cu un bogat și însuflețitor bilanț. în întreaga activitate eco
nomică, politică, socială și culturală, care a dus la obținerea acestor 
împliniri, un rol de seamă l-au avut ORGANELE LOCALE ALE PU
TERII DE STAT, CONSILIILE POPULARE MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI 
ȘI COMUNALE, ale căror răspunderi și atribuții au crescut conside- \ 
rabil in organizarea și conducerea economiei, in valorificarea resur
selor locale, în buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, în 
asigurarea auto conducerii, autofinanțării și autoaprovizionării te
ritoriale’'.

**

i—___ .__
(Din Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

Măsuri ferme pentru introducerea disciplinei și ordinii
Colectivul de muncă al între

prinderii de mașini agricole „Se
mănătoarea" din București este 
bine cunoscut pentru realizările 
prestigioase obținute în fabricarea 
de mașini cu performanțe ridicate.

O scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sesizează însă 
că, de o vreme, în unitate a slăbit 
disciplina în muncă și, ca urmare, 
și-a făcut loc dezordinea. Autorul 
relata că unele cadre de conducere 
ale întreprinderii manifestă defi
ciențe în organizarea producției și a 
muncii. Așa se face că se livrează 
uneori beneficiarilor combine des
completate. O serie de neajunsuri 
exisă și în folosirea mijloacelor 
fixe, dar, în loc să se ia măsuri de 
recuperare a unor prejudicii „se 
așteaptă de la an la an casarea", 
însemnate cantități de piese de 
schimb, se afirmă în scrisoare, sînt 
depozitate și manipulate în mod 
necorespunzător ; unele subansam- 
ble sînt abandonate prin curtea 
întreprinderii, fiind .supuse degra
dării, și alte lipsuri privind buna 
gospodărire a mijloacelor materiale 
șl bănești.

La indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, faptele semna
late in scrisoare au fost anali
zate șl verificate de un colectiv 
alcătuit din activiști ai Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice șl Sociale, 
Comitetului municipal de partid 
București și specialiști ai unor or
gane centrale, constatîndu-se că in 
cea mai mare parte corespund ade
vărului. In întreprindere au fost 
frecvente cazuri de indisciplină, 
deficiențe în organizarea producției 
și a desfacerii ; zilnic sînt întîr- 
zieri de la program, volumul absen
țelor nemotivate pe trimestrul I 
1987 reprezentînd 23 la sută din 
timpul de muncă neutilizat. Sînt 
neajunsuri, de asemenea, și în re
zolvarea problemelor de aprovi
zionare tehnico-materială.

Ca urmare a lipsurilor mențio
nate. nu s-a realizat planul pro- 
ducției-marfă și, în consecință, pe 
primele 5 luni ale acestui an, față 
de retribuția medie planificată de 
3 262 lei, s-a obținut doar 91 la 
sută (2 9.Ț3 lei lunar).

La serviciul desfacere-transpor- 
turi au fost încadrați șase maiștri 
peste prevederile normativelor ; s-a 
expediat în acest an un lot de 20 
combine fără a fi recepționate de 
beneficiar ; la depozitele unității 
sipt încă deficiențe de organizare, 
control și supraveghere ; s-au con
statat cazuri de așezare defectuoa
să a pieselor în conteinere, mane
vrări necorespunzătoare ale aces
tora care necesită remedierea ul
terioară a produselor afectate de 
lovire ; a reieșit că se fac depla
sări necoordonate de persoane, în 
același timp fiind plecați la aceeași 
unitate mai mulți delegați, ceea ce 
a dus la depășirea fondului de de
plasare planificat cu 22 la sută pe 
primele 5 luni ale anului curent ; 
nil există o evidență la zi a con
sumului de sîrmă pentru ancorarea 
combinelor în vagoane, a pieselor 
turnate și forjate.

In raportul de cercetare se re
latează că slnt rămîneri în urmă 
în îndeplinirea planului de investi
ții, cauzate de greutăți reale, cit șl 
de unele neajunsuri în activitatea 
întreprinderii, centralei șl a minis
terului.

Pentru înlăturarea neajunsurilor 
constatate s-au analizat măsurile 
ce trebuie luate cu fațtoril de con
ducere economică și politică din 
întreprindere, la comitetul munici
pal de partid și la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini.

Comitetul de partid din unitate, 
împreună cu toți factorii responsa
bili, cu comuniștii șl masa de oa
meni al muncii au acționat prin 
diferite căi, în timpul controlului, 
pentru eliminarea deficientelor, în

deplinirea planului la toți indica
torii, întărirea ordinii și disciplinei, 
a spiritului de răspundere și gos
podăresc la întreg personalul mun
citor. S-au luat măsuri de redu
cere a cheltuielilor pentru depla
sare, pentru reorganizarea activită
ții în cadrul serviciului desfacere- 
transporturi, stabilindu-se concret 
modul de lucru și atribuțiile per
sonalului muncitor ; s-a procedat 
la îmbunătățirea activității servi
ciului de organizare a producției șl 
a muncii.

Colectivul de control a acționat 
pentru eliminarea unor greutăți din 
activitatea unității și sprijinirea 
directă in soluționarea unor pro
blem? economice : s-a intervenit 
pentru urgentarea livrării de către 
furnizori a liniilor de montaj și 
standurilor de probă pentru hala 
de montaj în construcție, pentru 
aprovizionarea cu unele materiale 
și motoare etc.

Pentru deficiențele constatate, 
biroul executiv al consiliului de 
conducere al ministerului de resort 
a hotărît să sancționeze disciplinar 
cu „avertisment" pe directorul în
treprinderii — Nedeirn Ceoceanu. 
directorul tehnic — Ion Semenes- 
cu, directorul comercial — Gheor- 
ghe Ciociu, și contabllul-șef — Pe
tre Drăgan. De asemenea, el au 
fost puși și în discuția biroului 
comitetului de partid al sectorului 
6. stabilindu-se măsuri care să 
conducă la îmbunătățirea activi
tății lor directe, în vederea reali
zării în bune condiții a sarcinilor 
de plan. Totodată, s-a stabilit ca 
in adunările generale de partid, sin
dicat și U.T.C. să se dezbată, cu 
răspundere și un înalt nivel de exi
gență, aspectele privind mai buna 
organizare a producției și a mun
cii, gospodărirea și păstrarea avu
tului obștesc, întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă.

Neculai ROȘCA

Propuneri valoroase, împliniri pe măsură
însemnări de ia întîlnirile electorale din municipiul Buzău

Cele două drumuri naționale care 
pornesc din Capitala țării spre 
Moldova — unul prin Ploiești și ce
lălalt prin Urziceni — se întîlnesc, 
se contopesc într-unul singur, și 
acesta trece prin Buzău. E drept că 
s-a făcut și o șosea ocolitoare, „de 
centură", dar cele mai multe auto
vehicule, îndeosebi autoturisme, nu 
ocolesc orașul, o iau de-a dreptul 
și-l străbat de la un capăt la altul. 
Cei care călătoresc spre și dinspre 
Urziceni fac mai intii cunoștință cu 
cea mai mare platformă industrială 
a Buzăului, unde s-au înălțat, in 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, puternicele 
întreprinderi de sirmă și produse din 
sirmă, de utilaj tehnologic, de tim- 
plărie metalică, de zahăr, ulei, gea
muri, sticlărie-menaj, textile și alte
le. La rindul lor, cei care călătoresc 
spre și dinspre Ploiești străbat ma
gistrala Unirii, cea mai nouă și mai 
modernă arteră de circulație, flan
cată de zeci de blocuri inălțate în 
cartierul cu același nume. Dar indi
ferent de unde ar veni, cei in tre
cere prin Buzău au prilejul să vadă, 
de la un an la altul, orașul mai 
frumos, mai bine gospodărit.

— Numai In actuala legislatură — 
ne spune Gheorghe Doniga, vicepre
ședinte al Consiliului popular mu
nicipal — zestrea economică șl so- 
cial-edilitară a Buzăului a sporit 
cu 13 importante capacități de pro
ducție, cu 3 177 apartamente, cu spații 
comerciale însumînd 17 000 metri pă
trat!, cu numeroase unități presta
toare de servicii pentru populație. 
Cele mai multe din noile dotări 
social-edilitare, care au ridicat gra
dul de urbanizare și civilizație, au 
fost realizate pe baza propunerilor 
făcute în adunările cetățenești de la 
precedentele alegeri de deputați in 
consiliul popular municipal.

— Cite propuneri au fost făcute 
atunci ?

— La adunările de depunere a 
candidaturilor din primăvara lui ’85 
și la întilnirile canejidaților cu ale
gătorii s-au făcut foarte multe pro
puneri. Unele dintre ele. cu carac
ter strict local, vizînd urgențe în
tr-o zonă restrînsă sau intr-o anu
me circumscripție electorală, au fost 
rezolvate chiar in timpul campaniei 
electorale. Celelalte propuneri, in 
număr de 255, au fost luate în evi
dență și trecute pe agenda de lucru 
a consiliului popular municipal nou 
ales. Majoritatea vizau probleme de 
larg interes cetățenesc : asigurarea 
spațiilor corespunzătoare de școlari
zare, în funcție de creșterea numă
rului de copii din noile cartiere ale 
orașului ; amplasarea mai judicioasă 
a unităților comerciale și prestatoa
re de servicii pentru populație ; îm
bunătățirea transportului în comun 
și amenajarea de stații de autobuz 
în zonele industriale, la capetele de

linii și în punctele aglomerate de 
pe trasee ; dezvoltarea gospodă- 
riilor-anexă ale unităților cu con
sumuri colective ; crearea de noi 
spații verzi și locuri de joacă pen
tru copii ; extinderea rețelelor de 
apă, modernizarea unor străzi și 
multe altele. Toate cele 255 de pro
puneri au fost repartizate pe sectoare, 
pe circumscripții sau grupe de circum
scripții, potrivit ariei de cuprinde
re. pe unitățile economice, școlile și 
instituțiile din fiecare zonă, pe com
partimentele de resort ale munici
piului. Pentru fiecare propunere 
s-au stabilit responsabilități nomi
nale și termene de îndeplinire și 
raportare. In dările de seamă ale 
primarului, în adunările cetățenești 
semestriale și în întilnirile trimes
triale ale deputaților cu alegătorii 
s-au prezentat, obligatoriu, și infor
mări privind modul în care se rea
lizează propunerile cetățenilor, in
clusiv cele făcute ulterior la dezba
terile de la „Tribuna democrației". 
In plus, a devenit o practică a pri
măriei noastre să comunice în scris 
tuturor celor care fac propuneri, 
sugestii și observații despre modul 
în care acestea urmează să se re
zolve, iar în cazul în care, dintr-un 
motiv sau altul, nu ne putem ține 
de cuvintul dat sub propria semnă
tură, este dreptul cetățenilor să ne 
interpeleze, să ne tragă la răspun
dere.

— Cîte din cele 255 de propuneri 
au fost înfăptuite în actuala legis
latură ?

— Am In față situația exactă : 
pînă in prezent au fost înfăptuite 
93 la sută dintre propuneri. Cîteva 
se află in curs de finalizare, iar 
celelalte, ca să le zic așa, „cu bă
taie mai lungă", depășind, prin pro
porții și complexitate, cadrul unei 
singure legislaturi, vor figura, in 
continuare, cu prioritate, pe agenda 
de lucru a deputaților care vor fi 
aleși la 15 noiembrie.

...Participind la Intilnlrl ale can- 
didaților cu alegătorii, stînd de vor
bă cu cetățeni, dar mai ales văzînd 
la fața locului „punctele fierbinți" 
ale șantierelor de muncă patriotică 
din aceste zile ale campaniei elec
torale, ne-am dat seama că spusele 
interlocutorului nostru au deplină 
acoperire în fapte. In faptele oame
nilor, ale celor care făcînd propu
neri înțeleg să pună și umărul la 
Înfăptuirea lor, in interesul obștii, 
al fiecăruia în parte. Așa s-au rea
lizat, in această legislatură, cele mai 
multe din apartamentele noi, la 
cons’truirea cărora actualii locatari 
au lucrat voluntar pe șantiere cel 
puțin 200 de ore. Spunem „cel pu
țin", pentru că unii dintre ei, do
rind să intre mai repede in casă 
nouă și să aibă un finisaj mai bun, 
și-au dedicat mai mult din timpul

lor liber diferitelor treburi solicita
te de constructori.

Tot cetățenii, prin contribuția lor 
directă, ap realizat îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă potabilă a ora
șului, contribuind la darea în folo
sință a unei acumulări pe albia 
riului Buzău. Tot cetățenii au reu
șit să amenajeze un nou parc, într-o 
zonă de un pitoresc aparte, iar în 
cadrul acestuia, un bazin de înot 
(acoperit) de dimensiuni olimpice. 
Și tot așa, punînd cu toții umărul, 
buzoienii au readus în circuitul agri
col peste 30 de hectare de teren 
care n-a produs niciodată nimic, dar 
care, parcelat și fertilizat, repartizat 
gospodăriilor-anexă și lucrat „ca la 
carte", contribuie acum la mai buna 
aprovizionare a cantinelor muncito
rești.

In actuala legislatură s-au obținut 
rezultate deosebite și în ce privește 
autoaprovizionarea și autofinanțarea 
teritorială. Este cit se poate de sem
nificativ faptul că de mai bine de 
zece ani municipiul Buzău își asi
gură din surse proprii finanțarea 
tuturor acțiunilor. O comparație edi
ficatoare : față de anul 1975. cînd 
bugetul local era excedentar cu doar 
2 milioane lei, în acest an se vi
rează la bugetul republican peste 
127 milioane lei.

Buzăul anului 1987 prezintă Ima
ginea unui oraș nou, în plină dez
voltare economică și urbanistică, de 
prosperitate și civilizație. In mai 
puțin de două decenii, de cînd a 
devenit reședință de județ, s-a con
struit aici mai mult și mai frumos 
decit In întreaga sa istorie de peste 
1 600 de ani de la prima atestare do
cumentară. Dacă odinioară Buzăul 
era cunoscut mai ales prin faima 
covrigilor săi și a tirgului de vară 
„Drăgaica* — tradiții care, de altfel, 
continuă — astăzi el realizează în
treaga producție de cord metalic a 
țării, întreaga producție de aparate 
de cale ferată a țării și deține o 
pondere însemnată în producția na
țională de plase sudate, electrozi de 
sudură, sirmă trasă, geamuri și al
tele. Tot aici se fabrică o mare di
versitate de utilaje tehnologice de 
înaltă complexitate pentru metalur
gie, chimie și prelucrarea țițeiului, 
aparataj electric de joasă tensiune, 
produse din mase plastice, țesături, 
tricotaje, echipamente pentru auto
matizare și multe altele. Dezvoltin- 
du-se într-un ritm anual superior 
mediei pe țară, industria municipiu
lui Buzău este astăzi de 26 de ori mai 
puternică decit in anul 1966, iar pro
dusele sale sint exportate în peste 
60 de țări ale lumii. în perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, pe harta orașului au 
apărut noile cartiere Nicolae Băl- 
cescu, Crîng, C. Dobrogeanu-Gherea, 
Broșteni, Al. I. Cuza, Dorobanți și

Unirii, însumînd circa 29 000 de a- 
partamente. Numai in cel mai nou 
și mai modern cartier — Unirii — 
ar încăpea întreaga populație a ur
bei din perioada interbelică, numă
rul locuitorilor fiind acum de 4 ori 
mai mare. Tot în acești ani, zestrea 
urbanistică s-a îmbogățit cu noi 
școli, creșe și grădinițe, cu un spi
tal județean și două policlinici, că
mine de nefamiliști cu 8 550 de 
locuri, o casă de cultură a sindica
telor și una a culturii, științei și teh
nicii pentru tineret, cu numeroase 
alte edificii și dotări social-edilitare 
moderne. Acestora li se vor adăuga, 
în noua legislatură, noi unități in
dustriale, noi ansambluri de locuin
țe, noi spații comerciale și prestări 
de servicii, noi edificii social-cultu- 
rale. Multe dintre acestea vor fi 
realizate, in mod firesc, cu sprijinul 
direct al cetățenilor.

La întilnirile alegătorilor cu can
didați!, care au loc în aceste zile, se 
fac noi și valoroase propuneri pen
tru continua înflorire a orașului. Iată 
citeva din cele formulate la adună
rile cetățenești din circumscripțiile 
24, 52, 48 și 44. care s-au situat în 
fruntea întrecerii în actuala legisla
tură și care vor să nu se lase mai 
prejos nici în cea viitoare : grăbirea 
lucrărilor de modernizare a magis
tralei Unirii pină la podul de peste 
riul Buzău, asigurîndu-se astfel un 
trafic rutier fluent și o legătură di
rectă intre Capitala țării și Moldo
va ; finalizarea lucrărilor de amena
jare a parcului Dorobanți ; plantarea 
unui număr sporit de pomi fructi
feri și arbuști ornamentali, punîn- 
du-se mai bine în valoare vestitul 
Crîng buzoian ; amenajarea de noi 
spații verzi și locuri de joacă pen
tru copii, îndeosebi in zona centrală 
și în noul ansamblu Dorobanți II ; 
modernizarea de străzi și trotuare ; 
sporirea preocupărilor pentru cură
țenia și mai buna gospodărire a fie
cărei 'circumscripții și a orașului In 
ansamblu.

Fiecare din noile propuneri și toa
te laolaltă se constituie în tot atîtea 
puncte pe agenda de lucru a celor 
cărora alegătorii le vor încredința la 
15 noiembrie mandatul de deputat. 
Ceea ce caracterizează adunările ce
tățenești din aceste zile, dezbaterile 
care au loc și propunerile făcute 
este spiritul lor de angajare civică, 
patriotică, pentru bunul mers al tre
burilor obștii. Că buzoienii vorbesc 
cu o anume mîndrie de realizările 
lor nu e o noutate. Și e firesc să fie 
astfel, pentru că ei înșiși sînt cei 
care au schimbat din temelii înfăți
șarea localității, ei înșiși doresc să 
o facă mereu mai frumoasă, mai 
bine gospodărită.

Petre POPA 
Stelian CHIPER

Exigențe ale dezvoltării 
intensive în activitatea 

de investiții
(Urmare din pag. I)

țiilor necesare pentru asimilarea In 
fabricație a unor noi produse de un 
înalt nivel tehnic și calitativ, che- 

. mate să facă față celor mal diverse 
exigențe atît pe plan intern, cît șl 
pe plan extern.

Un obiectiv prioritar al actualului 
7 cincinal îl constituie sarcina de 

creștere șusținută a productivității 
muncii, care practic trebuie să se 
dubleze. In acest cadru, investițiile 
irebuie să se materializeze în fon
duri fixe moderne, de înaltă produc
tivitate. care să ducă la obținerea 
unui substanțial spor de producție 
fizică și valorică. în această ordine 
este necesar ca, prin intermediul 
investițiilor, prin modernizarea pro
ceselor de fabricație să crească pon
derea producției obținute în sistem 
automatizat și robotizat.

Procesul lnvestițional legat strîns, 
dialectic de politica de acumulare 
vizează atit dezvoltarea fondurilor 
fixe, cît și accelerarea vitezei de cir
culație a mijloacelor circulante. In 

* ■ contextul dezvoltării intensive a e- 
conomiei românești, o corelare justă 
a celor două elemente influențează 
în mod favorabil eficiența Investi
țiilor, a acumulării în general. Su
pradimensionarea fondurilor circu
lante, peste ceea ce este necesar la 
nivelul fiecărei unități economice, 
determină In final imobilizări de 
fonduri, o încetinire a rotației fon
durilor, cu toate consecințele nega
tive asupra procesului de producție, 
asupra rezultatelor finale ale aces
tuia, respectiv asupra eficienței eco
nomice.

Tocmai de aceea, atenția princi
pală trebuie concentrată asupra 

. fondurilor fixe active care hotărăsc 
soarta producției și contribuie ne
mijlocit la modernizarea structurii e- 
conomiei românești. In același timp, 
se cer avute în vedere în mod deo
sebit dezvoltarea producțiilor mo
derne din ramurile de prelucrare a- 
vansate, cum ar fi: electronica, e- 
lectrotehnica, mecanica fină, conco
mitent cu reducerea ponderii pro
ducției într-o serie de ramuri mari 
consumatoare de materii prime, ma- 

' teriale, combustibil și energie.

In sfîrșit, dar nu In ultimul rînd, 
să remarcăm rolul J3e care ur
mează să-l aibă investițiile din 
acest cincinal in sectorul ener
getic și de materii prime. Ele ur
mează să se concretizeze într-o se
rie de noi tehnologii de construcție, 
cît și de producere a energiei, con
comitent cu depunerea unor efor
turi susținute în direcția descope
ririi de noi surse, atit energetice, cît 
și de materii prime.

Prin toate aceste direcții de ac
țiune la care se pot adăuga și altele, 
specifice unui domeniu sau altuia, 
unei ramuri sau alteia, investițiile 
sînt chemate să scoată pregnant In 
evidență rolul factorilor Intenslv-ca- 
litativi, fiind cunoscut faptul că îm
bunătățirea acțiunii acestor factori 
se caracterizează printr-un spor de 
venit național mai mare, printr-o 
eficientă economică de cîteva ori su
perioară față de cea determinată de 
factorii cantitativi-

Investițiile urmează să se consti
tuie ca un factor dinamizator de pro
gres tehnic in care aspectele calita
tive vor impulsiona creșterea eco
nomică. Și tocmai de aceea este 
absolut necesar, așa cum a precizat 
din nou secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
Bă fie luate măsuri ferme in vederea 
realizării în cele mai bune condiții 
a Investițiilor, dar nu valoric, cî prin 
darea in folosință la timp a noilor 
capacități de producție.

Prin întreaga politică de investiții 
promovată cu fermitate de partidul 
nostru în actualul cincinal urmează 
să se realizeze o serie de deziderate 
de bază ale dezvoltării economice, 
cum ar fi creșterea nivelului tehnic- 
calitativ al producției, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea costu
rilor de producție și, în primul rînd, 
a celor materiale, creșterea gradului 
de înnoire a producției, creșterea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor 
și energiei, îmbunătățirea structu
rilor de fabricație.

I.ector univ, dr. 
Mihai BOTEZATU

Din noua arhitectură a municipiului 
Bacău

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Pornindu-se de la preocuparea de 

a se diversifica în permanență ac
țiunile cu caracter deosebit, dumi
nică. 8 noiembrie 1987, este pro
gramată o nouă TRAGERE LOTO 2 
care, după cum se cunoaște, are o 
formulă pe cît de simplă, pe atit 
de avantajoasă și atractivă. Cele 3 
extrageri succesive totalizează 12 
numere, din gama cuprinsă între 1 
și 75. Spre deosebire de alte tipuri 
de trageri, la LOTO 2 este sufi
cient să se întrunească și numai. 
2 numere ciștigătoare, ceea ce în
seamnă, dvident, șanse sporite de 
succes. Din lista de cîștiguri nu 
lipsesc, alături de importante sume 
de bani, autoturismele „Dacia 1 300". 
De remarcat că participarea se face 
cu bilete de valoare unică — 10 lei 
— pînă simbătă, 7 noiembrie. Desi
gur că șansele de reușită sporesc 
direct proporțional cu numărul va
riantelor jucate.

r
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— LOCALITĂȚILE PATRIEI ÎNTRE DOUĂ LEGISLATURI —
PENTRU FRUMUSEȚEA MUNI

CIPIULUI LOR. Locuitorii mu
nicipiului Tulcea au participat, în 
acest an, Ia ample lucrări de 
înfrumusețare a orașului. Valoa
rea lucrărilor efectuate cu par
ticiparea cetățenilor însumează a- 
proape 100 milioane lei. Este vorba, 
In primul rînd, de modernizarea fa
lezei Dunării, care a îmbrăcat o 
nouă haină arhitectonică ; au fost 
modernizate peste 10 000 mp străzi 
și trotuare, In parcurile și zonele 
verzi ale orașului au fost plantați a- 
proape 10 000 pomi și arbuști orna
mentali. s-au extins spațiile de joa
că pentru copii. (Neculai Amihule- 
»ei).

UN AMPLU PROGRAM DE IN
VESTIȚII. în contextul general al 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei, în municipiul Arad a fost apli
cat un vast program de investiții, 
care numai In anii 1985—1986, ai ac

tualei legislaturi ce se încheie, însu
mează peste 4.7 miliarde lei. adică 
de aproape 4.2 ori mai mult decit 
în perioada 1961—1965 și de peste 2,6 
ori mai mult decit in perioada 1966— 
1970. Cea mai mare parte a volu
mului de investiții a fost destinată 
sferei producției materiale (indus
trie, agricultură, construcții etc.). în 
același timp, fonduri importante au 
fost alocate gospodăririi comunale, 
învățămintului, culturii și artei, ocro
tirii sănătății etc. Semnificativ este 
faptul că, numai în acest an, vo
lumul total al investițiilor alocate 
municipiului Arad este de 2,584 mi
liarde lei, programul de investiții 
conducînd la construirea, dotarea, 
dezvoltarea și modernizarea a pes
te 130 obiective industriale, social- 
culturale și edilitar-gospodărești. 
Așadar, fapte ce demonstrează un 
bilanț bogat al legislaturii care se 
încheie. (Tristan Miliuța).

Craiova — un municipiu în continuă dezvoltare
Foto : Sandu Cristian

*

— O vizită în aceste zile pe țăr
mul Mării Negre, prin statiunila 
litoralului românesc, ar putea pă
rea o simplă nostalgie după lunile 
de vară, după plajele Însorite.

— Și da. și nu — ne previne 
tovarășul PETRE ARITON, direc
torul Centralei O.N.T. „Litoral". 
Da — în măsura in care această 
nostalgie se rezumă la contactul cu 
nisipul fierbinte al plajelor și cu 
valurile răcoritoare ale mării. Nu 
— în măsura în care cei veniți aici 
caută litoralul pentru a doua sa 
calitate, aceea de rezervor tera
peutic, de „uzină de sănătate" în 
perioada sezonului rece.

— Să privim ca o invitație a- 
eeastă precizare 1

— Și ca o invitație, dar și ca o 
cunoaștere mai largă a potențialu
lui de care dispun stațiunile noas
tre de pe țărmul Mării Negre. Pre
ocupați in mod firesc de a face 
cunoscută turiștilor din țară și de 
peste hotare capacitatea de gazdă 
a litoralului nostru pe timpul ve
rii. am omis uneori să prezentăm 
și calitatea acestuia de gazdă pe 
timpul sezonului rece. O omisiune 
nejustificată, pe care avem datoria 
s-o corectăm cit mai reoede. Atit 
noi. in calitate de posesori ai ba
zei materiale, cît și medicii din în
treaga rețea sanitară a tării.

— Dacă așa stau lucrurile, aveți 
cuvintul. explicați-vă.

— De mai multi ani. datorită in
vestițiilor importante făcute de 
stat, litoralul are posibilitatea să 
funcționeze cu o bună parte din 
capacitatea sa. cum se spune, cu 
„foc continuu". Am în vedere fap
tul că pe litoral se află trei din

cele mai mari și mal moderne baza 
de tratament balnear — cele de la. 
Eforie Nord. Mangalia și Neptun. 
Am în vedere, de asemenea, fap
tul că aproape in fiecare din sta
țiunile amintite există un număr 
important de hoteluri care funcțio
nează. cu sistem propriu de încăl
zire și pe timpul Iernii. Practic.

timpul sezonului rece să-și refacă 
sănătatea în unitățile balneare de 
pe țărmul Mării Negre. Pentru că 
s-au convins din propria experien
ță că. într-un anumit fel, sezonul 
rece este mai propice — fiind mai 
puțin aglomerat — pentru efectua
rea curei balneare.

Avem si In prezent un număr

VĂ 6MFORMĂM DESPRE:

AL DOILEA „SEZON DE SĂNĂTATE“ PE LITORAL

prin cele circa 8 000 de locuri în
călzite in hoteluri și prin existen
ta unei capacități similare și în 
bazele de tratament, litoralul se 
constituie și In cea mai mare „sta
țiune" cu program permanent si pe 
timpul iernii.

— Este căutat litoralul ca „sta
țiune" de... iarnă 7

— Vedeți. aceasta-I problema 
care ne preocupă foarte mult acum 
pe noi și ar trebui să preocupe mai 
multi factori. De pildă. în multe 
țări, prin colaborarea noastră cu 
firme de turism, am reușit să 
facem cunoscută valoarea terapeu
tică deosebită a bazelor de trata
ment de pe litoral. Și avem eituatli 
cind turiști străini, în special din 
țările nordice, vin și de 2—3 ori pe

/
Important de turiști din Finlanda, 
Danemarca, R. F. Germania și alte 
țări. Dar avem prea putini, rapor
tat la complexitatea terapeutică a 
bazelor de tratament, oaspeți din 
țara noastră. Ne aflăm in acest 
caz în fața unui oarecare paradox: 
în timp ce vara sîntem asaltați de 
cereri din partea tuturor catego
riilor de solicitant!, inclusiv a.pen
sionarilor. și nu o dată nu le pu
tem satisface. în perioada sezonu
lui rece multi din cei interesați de 
a beneficia de tratament st odihnă 
în bazele create pe litoral „uită" 
să ne caute. Nu pledez, cum s-ar 
putea crede, pentru rezolvarea pro
blemei economice — deși șî aceas
ta este importantă. Pledez în pri
mul rînd pentru abordarea mai

eficientă a unei probleme sociale. 
Bazele de cură balneară de pe li
toral, care se numără printre cele 
mai bune din tară, ar putea con
tribui într-o măsură- mai mare la 
refacerea sănătății oamenilor dacă, 
așa cum spuneam mai înainte, toți 
factorii interesați in această pro
blemă și-ar asocia preocupările in 
folosirea acestora.

— Ce aveți, concret. In vedere 7
— Avem în vedere ca toți fac

torii care veghează la odihna și să
nătatea oamenilor muncii — me
dicii, sindicatele, casele de pen
sionari, cooperativele agricole de 
producție și. nu in ultimul rînd. 
oficiile județene de turism — să 
orienteze în această perioadă, mai 
mult decit o făceau pînă acum, 
solicitările pentru cura balneară 
și spre bazele de pe litoral. Studii 
întocmite de medici specialiști vor
besc despre o eficientă medie de 
la 50—80 la sută, in vindecarea di
feritelor boli, a tuturor categoriilor 
de solicitant! care au efectuat cură 
balneară in bazele de tratament de 
pe litoral. Pe de altă parte, in pe
rioada sezonului rece aici se prac
tică tarife cu aproape 40 la sută 
mai mici decit cele existente oe 
timpul verii. Nu sint acestea tot
atitea argumente de care ar putea 
beneficia cit mai multi solicitanți ? 
Pentru că. după cum arătam, iar
na a devenit, practic, al doilea „se
zon de sănătate" pe litoral.

— Spusele dumneavoastră s-ar 
putea să devină argumente pentru 
tot mai multi din cei interesați.

P. CONSTANTIN
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII 

-cadru optim de afirmare a democrației muncitorești revoluționare

Problemele producției 
anului viitor 

I se hotărăsc acum!
• PREOCUPĂRILE PENTRU DIVERSIFICAREA PRO
DUCȚIEI SĂ FIE FINALIZATE CIT MAI REPEDE
• PROPUNERILE — ATENT ANALIZATE, OPERATIV 
SOLUȚIONATE • ABSENȚA REPREZENTANTULUI 
CENTRALEI — O ABSENTĂ NEDORITÂ DE LA NOR

MELE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI
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ma- 
două

luni

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de pro
duse ceramice din municipiul Zalău a 
avut pînă la un anumit punct toate 
condițiile ca, prin deciziile sale, 
să-și exercite în mod eficient prero
gativele de for suprem al autocop- 
ducerii muncitorești din unitate. Ce 
condiții avem în vedere ? în primul 
rind, stadiul îndeplinirii sarcinilor 
de plan pe acest an și concluziile 
pe care acesta le impunea pentru 
pregătirea producției anului viitor. 
In al doilea rind, interesul manifes
tat de participanții la dezbateri pen
tru depistarea tuturor resurselor, a 
tuturor rezervelor existente in ve
derea îmbunătățirii substanțiale a 
activității de producție în ultimul 
trimestru al anului și în special in 
anul 1988. A treia condiție ar fi 
trebuit să fio angajarea mai activă 
a centralei, ca titulară de plan, 
alături de eforturile colectivului de 
aici, pentru soluționarea tuturor 
problemelor de care depinde bunul 
mers al producției. De ce spunem 
ar fi trebuit și nu a fost, vom pre
ciza puțin mal tîrziu.

Să vedem, așadar, cum s-au 
nifestat în adunare primele 
condiții.

Bilanțul întreprinderii pe 9
permitea o abordare în adunarea 
generală a activității consiliului oa
menilor muncii, 
muncă 
de pe 
tie 
combativă. Planul 
Ia unul din cei 
mai importanți 
indicatori — pro
ducția fizică — 
se îndeplinește în 
cele mai bune 
condiții. El a fost 
chiar depășit pe 9 
luni din acest an 
cu 588 000 bucăți 
cărămizi echiva
lente, 60 000 bucăți . _ .
fabricate din beton simplu, 992 000 
mp plăci stabilit, 41 000 bucăți tu
buri drenaj ș.a. Totodată, au fost 
confecționate piese de schimb — 
pentru nevoile secțiilor — In valoare 
de 3,5 milioane lei și au fost recon
diționate piese în valoare de 1,5 mili
oane lei.

Sînt rezultate pe care colectivul 
de aici le cunoaște foarte bine. Sînt 
rezultate care, în bună parte, ex
primă eforturile perseverente ale 
acestuia de a-și înscrie activitatea 
pe coordonatele unei munci efici
ente și de calitate. Dar, așa cum a 
rezultat limpede din adunare, aceas
tă cerință majoră nu a fost ono
rată In întregime — și, evident, cau
zele au constituit obiectul principal 
al dezbaterilor.

Așa cum se obișnuiește lntr-un 
asemenea important for democratic, 
în analizarea cauzelor s-a pornit în 
primul rînd de la numirea deficien
țelor existente în activitatea proprie 
a colectivului. A rezultat clar că 
organul de conducere colectivă de 
aici, oamenii muncii. In calitate de 
proprietari, producători și benefi
ciari, nu au manifestat Întotdeauna 
atenția cuvenită față de realizarea 
tuturor indicatorilor de plan, gos
podărirea unor materiale, manipu
larea produselor la toate fazele de 
lucru, mai ales la depozitare și În
cărcare, ceea ce a avut drept con
secință neîncadrarea în cheltuielile 
materiale, în costurile planificate, 
în normele de calitate stabilite. 
Neînscrierea eforturilor colectivului 
de aici pe coordonatele unei activi
tăți eficiente și de înaltă calitate — 
așa cum o cer sarcinile etapei ac
tuale — este determinată, s-a con
turat clar în adunare, și de cîteva 
probleme care, spre a se obține 
rezultate mai bune în viitor, trebuie 
soluționate, operativ, de către cen
trală. Problemele respective au fost 
numite clar în adunare.

„Nu ne-am realizat șl nu reali
zăm sarcina de plan la producția 
netă — se arată în raportul consi
liului oamenilor muncii — cu toate 
consecințele asupra eficienței eco
nomice. Și aceasta datorită faptului 
că sarcina de plan primită de la 
centrală nu este corelată cu posibi
litățile reale ale întreprinderii". Deci 
trimitere directă la colaborarea cu 
centrala. „Nu s-a realizat nici indi
catorul 
încasată — se arată mai departe — 
pentru că avem însemnate stocuri 
de produse finite datorită neasigu- 
rării de contracte de desfacere". 
Iată deci o altă trimitere la pro
bleme ce se cer avute în vedere de 
centrală. Probleme importante, prin 
urmare, pe care colectivul de aici 
este hotărît să le soluționeze în 
viitor. în acest scop s-a propus în 
adunare, printre altele, și o îmbu
nătățire a structurii producției in 
perspectivă. Structură care trebuie

de aici 
o pozi- 

constructiv-

a colectivului de

încheiate grabnic, 
pe toate suprafețele 

ialomița . Recoltarea orezului 
se apropie de sfîrșit

Județul lalomițean, cu cele 9 030 
hectare cu orez, se numără printre 
județele mari producătoare din țară, 
suprafața amenajată pentfu această 
cultură dublindu-se în mai puțin de 
5 ani. Au devenit orezării solurile să- 
răturate din zona Giurgeni-Vlădeni, 
cele de la vărsarea riului Ialomița 
în Dunăre și din luncile Ialomiței 
sau Borcei. Aceste suprafețe, aproa
pe fără vegetație, au fost supuse 
unor complexe lucrări hidroameliora- 
tive, canalele și drenurile ce stră
bat parcelele dînd acum viață unor 
păminturi altădată neroditoare. Cele 
două intreprinderi agricole de 
stat (Giurgeni și Vlădeni), care an 
de an înregistrau mari deficite in 
realizarea sarcinilor de plan, au de
venit rentabile, ele avind la ora ac
tuală amenajate nu mai puțin de 
7139 hectare de orezării.

Ne-ain îndreptat spre I.A.S. Giur
geni. unitate ce a realizat și în acest 
an producții mari. împreună cu ingi
nerul Jan Nicolae. directorul între
prinderii, am putut urmări cit de 
grea este munca celor care produc 
orez, dar mai ales de cită dăruire 
dau dovadă mecanizatorii și specia
liștii. cei care trebuie să ia mereu 
pulsul lanurilor din fiecare din cele 
aproape 1 000 de parcele pentru a de
cide unde și în ce condiții trebuie 
să lucreze combinele.

— Acum, cind recoltarea s-a rea
lizat pe 85 la sută din suprafață, 
avem deja posibilitatea să facem 
evaluarea muncii prestate, să știm 
cine a muncit bine și mai ales unde 
am greșit — ne spune inginerul Jan 
Nicolae. Producția realizată este cea 
mai bună radiografie a munc.'i, a 
competenței și pasiunii dovedite de 
noi toți. Dar analiza acestor cauze 
o lăsăm pentru mai tirziu. întrucît 
acum trebuie să adunăm fără nici 
un fel de pierderi și risipă întreaga 
recoltă. Marți, de exemplu, se anunța 
o zi frumoasă, dar seninul și frigul 
de peste noapte au determinat căde
rea unei brume destul de groase. A 
trebuit să așteptăm să se zvinte pină 
ce să putem intra cu combinele in

parcele. Pentru noi, zilele din 
mina trecută, cu vint puternic 
tăios, au fost mult mai bune. 1 
le noroase, fără brume, ne-au i 
să intrăm la recoltat la 7,30 
neața și să ținem combini 
brazdă pînă la căderea înseră 
aceste condiții, fiecare combii 
strîns producția pe mai bine de 
hectare și jumătate.

La fața locului aveam să n< 
vingem că nu e deloc ușoară i 
la recoltarea orezului. In i 
rind, trebuie urmărite parcele 
numai' din punct de vedere al 
rii spicelor, dar și al stării s 
Cele din apropierea canaleb 
solul îmbibat cu apă mult mai 
vreme, pun serioase probleme 
binerilor. La ferma nr. 14, cc 
de inginerul Ion Dumbravă, 
se desfășura pe două front 
combine se aflau la ora 10 în 1 
treierind din plin, iar 9 tractoi 
șenile executau ogoare în pa: 
de unde producția fusese strîns 
cum de altfel se acționa și in 
vecină, nr. 13, condusă de in 
Maria Dumbravă. La cele două 
am putut urmări priceperea ci 
combinerii Vaiere Potîrnache, 
chiv Biziac, Marin Postole 
Oprea știu să-și facă datoria, r 
să mențină combinele în braz 
întreaga durată a zilei. Am vă 
cită pricepere inginera Maria 
bravă reușea să coreleze reci 
orezului cu transportul produc 
locul destinat depozitării. Des 
rea buncărelor se făcea din n 
fiecare clipă era folosită cu 
bită eficiență.

Se cuvine a fi remarcat la 
Giurgeni și modul în care ac 
comitetului județean de partid 
jină concret desfășurarea cam 
de recoltare. Așa se explică 
că ai,ci întreaga producție este 
portată si depozitată în condi 
time fără nici un fel de pii

Mihal VIȘOIU
corespondentul „S<

auto. îmbunătățirea transportului de 
călători, intensificarea activității de 
întreținere și reparații a parcului de 
mașini, optimizarea aprovizionării 
tehnico-materiale etc.

Problemele pregătirii de iarnă, 
ale efectuării unor reparații de ca
litate a autovehiculelor, recondițio- 
nării pieselor de schimb au revenit 
ca un laitmotiv în cuvîntul mai 

multor partici- 
panți la dezba
teri. „Noi ne 
străduim și reu
șim ca în fieca
re an să recondi
ționăm piese de 
schimb in valoa
re de 5—6 mili
oane lei — spu
nea maistrul 
Constantin Flo- 
rea. Dar nu pu
tem face față ce
rințelor. Cred că, 
primind un aju

tor mai substanțial din partea cen
tralei noastre, ne-am putea organiza 
un atelier cu o capacitate corespun
zătoare, in care să efectuăm și re
parațiile planificate. Pentru că, la 
ora actuală, mai toate motoarele șl 
agregatele care se repară la I.R.A. 
Tirgu Mureș și Suceava ne creează 
mari greutăți ele fiind trimise îna
poi pentru remedieri.

Prezent Ia adunare, inginerul Ion 
Marin, directorul general al Centra
lei de transporturi auto, a dat răs
punsuri la problemele ridicate și s-a 
angajat in fața reprezentanților oa
menilor muncii să le rezolve în cel 
mai scurt timp.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la între
prinderea de transporturi auto Bacău 
a analizat cu răspundere muncito
rească activitatea desfășurată de la 
începutul anului de consiliul oame
nilor muncii, de colectivul de aici 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an și a adoptat o serie 
de măsuri concrete pentru recupe
rarea restantelor 
și îndeplinirea e- 
xemplară a sarci
nilor de plan pe 
lunile noiembrie, 
decembrie și pe 
întregul an 1987. 
precum si. pentru 
buna pregătire a 
producției anului 
viijor.

„După nouă 
luni din acest 
an, veniturile to
tale planificate 
au fost depășite 
cu 2,5 milioane Iei și s-au trans
portat în plus fată de prevederi 
circa 3 000 tone mărfuri" — spunea 
tovarășul Dănuț Voicu, președintele 
consiliului oamenilor muncii. De no
tat că întregul spor de producție a 
fost obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, indicator la care 
prevederile de plan au fost depășite 
cu aproape 5 la sută. Oamenii din 
unitățile de transport aparținind a- 
cestei întreprinderi s-au făcut re
marcați pentru munca depusă atit in 
județul Bacău, cit și in județele 
Brăila și Ialomița la transportul re
coltei, pe șantierul canalului Poarta 
Albă — Midia — Năvodari, cit și 
în transporturile internaționale. Pre
ocupați în permanență de optimi
zarea transporturilor, în special prin 
folosirea autotrenurilor și dotarea 
caroseriilor cu supraînălțătoare, ei 
au reușit se depășească indicele de 
utilizare a mașinilor cu 5,5 la sută 
față de plan, în condițiile economi
sirii unor însemnate cantități de 
combustibil și energie electrică.

Cu toate acestea, cei care au luat 
cuvîntul în adunare nu s-au decla
rat mulțumiți de rezultatele obținute. 
.(Realizările noastre puteau fi mult 
mai bune dacă ne-am fi organizat 
mai bine munca și am fi folosit din 
plin întreaga capacitate de transport 
de care dispunem, arăta inginerul 
Constantin Isac. Circulăm adesea cu 
autovehiculele fără remorci, în gol, 
se mai face încă risipă de carbu
ranți și piese de schimb. Toate a- 
cestea au condus Ia depășirea chel
tuielilor de producție planificate cu 
peste un milion lei. Iată de ce pro
pun consiliului oamenilor muncii să 
se ocupe cu mai multă răspundere 
de exploatarea eficientă a fiecărui 
mijloc de transport, de gospodărirea 
chibzuită a fiecărui leu." Arătînd că 
în transporturi productivitatea mun
cii nu poate spori decît în condițiile 
unei ordini și discipline-desăvîrșite, 
mai multi vorbitori, între care me
canicul Costache Popa, conducătorii 
auto Mihai Burcă și Vasile Groapă, 
inginerul Nicolae Lupu, au cerut 
consiliului oamenilor muncii să ia 
măsuri mai severe cu cei care în
calcă normele de lucru, nu respectă 
programul sau au o comportare ne
corespunzătoare. Faptul că în peri
oada care a trecut din acest an s-a 
aplicat un mare număr de sancțiuni 
disciplinare și măsuri administra
tive dovedește că munca educativă 
nu se desfășoară încă la nivelul ce
rințelor.

O problemă mult dezbătută In adu
nare s-a referit la lichidarea stocu
rilor supranormative, materialelor cu 
mișcare lentă, care nu fac altceva 
decît să aducă pagube unității și eco
nomiei naționale. „Traducînd în fap
te orientările și indicațiile date de 
secretarul general al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu, am 
reușit ca prin măsurile luate să re
ducem simțitor stocurile supranor
mative — arăta inginerul Alexandru 
Anghel. directorul întreprinderii. To
tuși, unitatea noastră a folosit mij

loace circulante în valoare mai mare 
decit cele normale. Va trebui deci 
ca în cel mai scurt timp, încă din 
această lună, așa cum s-a subliniat 
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., să 
ne înscriem în normativele prevăzu
te. In acest sens aș solicita forului 
tutelar — Centrala de transporturi 
auto București — să ne ajute mai

Eficiență superioară în folosirea 
bazei tehnice din dotare 

La întreprinderea de transporturi auto Bacău

operativ in rezolvarea problemelor 
privind parcul de mașini in conser
vare, care la noi este mare."

Planul pe 1988 prevede sarcini mo
bilizatoare și pentru colectivele de 
muncă din cadrul acestei întreprin
deri. Față de 1987 veniturile brute 
planificate sporesc cu 3.6 la sută. 
Productivitatea muncii crește cu 9.5 
la sută, beneficiile cu 43.7 la sută, 
iar cheltuielile de producție scad cu 
53.8 lei la mia de lei venituri. Re- 
ferindu-se Ia aceste sarcini mobiliza
toare, mai mulți vorbitori, între care 
economistul Ion. Chirică. șeful de 
autobază Petre Cosma, conducătorul 
auto Costache Neagu. au arătat că ele 
sînt pe deplin realizabile și au făcut 
propuneri concrete privind creșterea 
gradului de utilizare a mijloacelor

însușită și aprobată de forul tu
telar. „Ne bucură că s-a propus să 
realizăm elemente din poliester ar
mat cu fibră de sticlă, care are asi
gurată desfacerea. Avem și condiții 
de realizare a produsului respectiv"
— remarca în adunare șeful de 
echipă loan Lazăr. De altfel, în ju
rul a două mari obiective, pe care 
și le-a propus colectivul de aici 
pentru o mai bună orientare a pro
ducției în anul viitor, pentru diver
sificarea ei, in adunare s-au făcut 
o serie de propuneri concrete, prin
tre care, valorificarea tufurilor vul
canice din zonă (pentru care există 
documentație și depusă notă de co
mandă la Centrala materialelor de 
construcții, încă de anul trecut) și 
valorificarea rezervelor de nisipuri 
caolinoase din județ (pentru care 
iarăși s-a depus notă de funda
mentare la centrală). Dar nici pen
tru stabilirea deciziilor definitive în 
această privință participanții la 
adunare, prin absența reprezentan
tului centralei, n-au avut cu cine să 
dialogheze.

Alte opinii ale participanților la
■ dezbateri ? Emîlian Părăianu, secto

rul mecano-energetic : „Este salu
tară inițiativa de a se diversifica 
producția pe baza unor rezerve exis
tente în județ, dar acest lucru ne
cesită pregătirea din timp a fabri
cației. Se impune deci o clarifi

care a tuturor 
problemelor lega
te de realizarea 
produselor noi, cu 
deosebire a celor 
privind aproba
rea unor lucrări 
de investiții". Va- 
sile Breslașu, sec
ția Jibou : „De 
foarte multe ori 
realizăm produc
ția în salturi, în 
raport cu intrări
le de vată mine

rală. De aici concluzia că trebuie să 
fim sprijiniți în livrarea ritmică a 
materiei prime și a materialelor".

O clarificare a tuturor probleme
lor ridicate în adunare — și după 
cum se vede nu au fost puține — 
fie pe loc, fie ulterior, prin măsuri 
operative, ar fi fost posibilă — cum 
spuneam de la început — prin asi
gurarea celei de-a treia condiții 
pentru creșterea eficienței adunării 
generale a oamenilor muncii : parti
ciparea reprezentantului centralei 
la adunare și intrarea acestuia in 
dialog direct cu reprezentanții oa
menilor muncii. Or, această condiție 
fundamentală nu a existat datorită 
celui mai neașteptat motiv, și anu
me datorită faptului că... reprezen
tantul centralei nu a fost prezent la 
adunare. Motiv pentru care ne-am 
dus noi la Centrala materialelor de 
construcții.

— De ce n-ați participat Ia adu
narea generală a oamenilor muncii?
— îl întrebăm pe tovarășul Vasile 
Popeangă, economist în cadrul ser
viciului desfacere al Centralei ma
terialelor de construcții, care ar fi 
trebuit să facă acest lucru.

Primim un răspuns în trei vari
ante. Cel în cauză ne spune că n-a 
fost anunțat de data ținerii adunării. 
O tovarășă care se ocupă cu coordo
narea graficului centralei de tinere 
a adunărilor generale ne convinge 
că a făcut tot ce i-a stat în putință 
pentru a-1 anunța, dar nu l-a găsit 
pentru că era pe teren. Unde ? 
Chiar în județul Sălaj 1 Tovarășul 
loan Răvar, director adjunct al 
centralei, ne asigură că de fapt to
varășii de la Zalău s-au grăbit să 
țină adunarea mai înainte decît sta
bilise centrala.

E posibil ca toate aceste explica
ții să aibă temei. Dar — și acest 
lucru nu mai are nici un temei — 
există precizări clare că acolo unde 
nu se asigură sau nu se poate 
asigura prezenta reprezentanților 
centralei sau ministerului, adunările 
generale să fie amînate. Pentru că 
altfel dialogul din forul de condu
cere democratică al unității este 
pus în situația de a angaja numai 
efortul propriu — ceea ce e bine, 
dar nu suficient — fără a angaja în 
egală măsură și răspunderea cen
tralelor industriale ca titulare de 
plan. Angajare cu atît mai necesară 
cu cit, în cazul actualei runde a 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, se dezbat prevederile pla
nului pe 1988. De îndeplinirea cărora 
răspund — așa prevede legea — și în
treprinderile, și centralele. Ceea ce 
înseamnă că problemele se cer re
zolvate la timp și cu eforturile am
belor unități.

La întreprinderea 
de produse 

ceramice 
din Zalău

țigle, 77 mc pre-

producție-marfă vîndută și

Eugen TEGLAȘ 
Constantin PRIESCU

întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" din 
Capitală, aspect de muncă din secția cazangerie

La Combinatul metalurgic din Tul- 
cea, pe fluxul tehnologic de produ
cere a feroaliajelor rezultă însem
nate cantități de materii prime și re
surse energetice recuperabile. Cer
cetările efectuate pe această plat
formă industrială relevă că intr-un 
an instalațiile din cadrul uzinei de 
feroaliaje „produc" 30 000 tone praf 
de bioxid de siliciu, aproximativ 
15 000 tone praf cu conținut de man- 
gan, 5 000 tone praf cu conținut de 
crom, la care se adaugă energia ter
mică din căldura gazelor arse, echi
valentă cu 75 000 tone combustibil 
convențional.

Recuperate, aceste resurse pot fi 
folosite in procesul de producție atit 
în combinatul din Tulcea, cit și in 
alte unități siderurgice și chimice 
din țară. Totodată, s-a prevăzut ca 
energia termică din gazele arse să 
fie utilizată la Încălzirea locuințelor 
din municipiul Tulcea, iar surplusul 
— la producerea energiei electrice. 
Prin urmare, este vorba de valorifi
carea unor mari cantități de resurse 
materiale și energetice, pentru recu
perarea cărora in ultimii ani s-au 
investit fonduri insemnate. Astfel, pe 
lingă instalațiile de epurare a gaze
lor, realizate o dată cu montarea 
cuptoarelor de feroaliaje, au fost 
construite sau se află în diferite 
stadii de execuție instalații de recu
perare a prafului și cazane de re
cuperare a căldurii gazelor arșe. Cu 
toate acestea, după ani bune de la 
punerea în funcțiune a combinatului 
și elaborarea studiilor amintite, din 
cele aproximativ 50 000 tone de praf 
rezultat din procesul tehnologic de 
producere a feroaliajelor se recu
perează anual doar 15 000 tone, iar 
căldura gazelor arse se recuperează 
doar la trei cuptoare, din cele 10

aflate in funcțiune. Deci. Însemnate 
cantități de materii prime și resurse 
energetice recuperabile se aruncă 
încă pe coșurile de fum ale combi
natului sau se pierd în atmosferă, 
ceea ce, pe de o parte, echivalează 
cu o mare risipă, iar, pe de altă par
te, are consecințe și asupra poluării

CONSTANȚA:

Construcții 
în avans

In noul port maritim 
Constanța-Sud, colec
tivele brigăzilor spe
cializate ale întreprin
derii de antrepriză 
pentru construcții hi
drotehnice portuare au 
finalizat lucrările la 
danele pentru mine
reu, care au o lungime 
totală de 1 475 metri 
și 100 000 mp platfor
me operaționale. Ele 
sint dotate cu poduri 
descărcătoare de 50 
tone-forță, care vor fi 
folosite la transborda- 
rea minereului din na
vele de mare tonaj, 
minereu care va fi 
transportat, apoi, pe 
Canalul Dunăre ‘— 
Marea Neagră, spre 
combinatele siderur
gice de la Galați și 
Călărași. La execuția 
acestor lucrări, con
structorii au pus în 
operă peste 60 000 mc 
prefabricate din beton 
și betoane preparate 
pe șantier, 500 000 tone 
produse și agregate de 
carieră și au efectuat 
aproape un milion mc 
terasamente cu pămint 
și rocă din depozitele 
de materiale extrase 
din albia Canalului 
Dunăre — Marea Nea
gră. Finalizînd aceste 
lucrări cu două luni 
înainte de termen, 
constructorii dedică 
succesul lor apropiatei 
Conferințe Naționale 
a partidului. (George 
Mihăescu).

mureș ■- Transportul sfeclei 
de zahăr - organizat mai hint 

mai eficient
In unitățile agricole din județul 

Mureș, sfecla de zahăr a fost recol
tată de pe 11 290 hectare — 98 la 
sută din suprafața cultivată. Dacă 
recoltatul decurge, în general, in 
ritm cu graficele stabilite, întîrzleri 
mari se înregistrează în privința 
transportului acesteia din cimp. In 
zona Fabricii de zahăr din Tirgu 
Mureș, cantitatea de sfeclă aflată in 
cimp, sub cerul liber, însumează 
peste 17 570 tone, iar in zona între
prinderii de industrializare a sfeclei 
de zahăr din Luduș — 14 000 tone. 
Că transportul sfeclei de zahăr se 
desfășoară necorespunzător rezultă 
și din alte cifre. Bunăoară. în bazele 
de recepție din zona fabricii din 
Luduș cantitatea de sfeclă depozita
tă nu depășește 2 000 tone, adică 
cam tot atît cit s-a adunat și în 
bazele de recepție din zona fabricii 
din Tirgu Mureș. Dacă la acestea 
adăugăm și faptul că stocurile celor 
două întreprinderi de industrializare 
abia asigură funcționarea instalații
lor pe timp de o zi, rezultă clar că 
în zilele următoare transportul tre
buie mult impulsionat.

Cauza acestei stări de fapt nu 
rezidă, în principal, în lipsa mijloa
celor de transport, așa cum s-ar 
putea crede la prima vedere, întrucît 
comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsuri energice 
în vederea mobilizării unui mare 
număr de capacități (inclusiv a ate
lajelor unităților agricole și a celor 
din gospodăriile populației și din 
zona montană) pentru transportul 
din cimp al produselor agricole. Nu
mai întreprinderea de transport auto 
a repartizat in acest scop o capaci
tate însumînd 1 480 tone. Dar trans
portul decurge anevoios din cauză 
că încărcarea autocamioanelor se 
face în mod defectuos. Bunăoară, în 
zona fabricii din Luduș, în ultimele 
4 zile numărul curselor realizate de 
cele 24 autocamioane nu a depășit, 
în medie, 1,5 curse pe zi. De ce ?

Pentru că încărcarea unui t 
mion cu remorcă depășește 
10 ori timpul normal pentru i 
operație. Că buna organizare 
baza derulării optime a trans 
lui sfeclei de zahăr din cimp 
monstrează multe unități, 
care chiar cele din C.U.A.S.C 
duș. Dovada : in cooperativele 
cole Chețani și Bogata, in u 
4 zile, mijloacele de transpoi 
efectuat, in medie. 3 curse pe 
de altă parte, în zona fabrici 
Tirgu Mureș, unele unități au 
zat chiar 5 curse pe zi. Intre 
numără, în primul rind. C.A.J 
reșeni — cooperativă care 
acest an va realiza o product 
die de circa 60 tone sfeclă de 
la hectar. ..In cel mult două 
ne spune Ilie Cheșa, preșe 
cooperativei agricole — vom : 
atît recoltarea, cit și tran 
sfeclei de zahăr". Acest lucru 
explicație simplă : buna orgi 
a muncii la încărcat. Așa, de 
piu, cooperatorii din Mureșe 
ționează la transport cu 10 m 
auto proprii, la care se i 
autocamioane ale I.T.A., care 
la un loc, asigură, în medie, 
portul a 300—400 tone sfeclă 
întrucît aici, la încărcat, alai 
sute de cooperatori se foloses 
mijloace, mecanizate, iar d 
medie de fabrica din Tirgu 
— unde sfecla este adusă din 
cimp — nu depășește 8 kiL 
încărcarea unui mijloc de tri 
se realizează în cel mult 8— 
nute.

Concluzia ? Una singură. A: 
buie acționat acum și in ui 
agricole din C.U.A.S.C. Zau di 
pie. Miercurea Nirajului, Tin 
ca de altfel peste tot unde 
încă mari stocuri de sfeclă de 
în cimp netransportate.

Gheorqhe GIUK
corespondentul „S

pentru funcționarea tuturor instala
țiilor de recuperare, primim doar un 
sfert sau, in unele zile, nimic.

— Situația respectivă se intilnește 
numai la secția nr. 1 ?

— Nu. Cei 18 MW sint necesari 
pentru a funcționa cu toate instala
țiile de la cele 10 cuptoare existente

lor arse. în timp ce la cel de-al 
doilea cuptor cazanul recuperator 
va fi pus in funcțiune abia peste 
două luni.

— De ce nu se recuperează praful 
la celelalte trei cuptoare din secția 
nr. 2 ?

— Instalațiile de la cuptoarele nr.

La Combinatul metalurgic din Tulcea

Risipa nu poate fi admisă 
nici în cazul materialelor refolosibile

mediului Înconjurător. De ce nu se 
recuperează integral aceste resurse ?

— Sint mai multe cauze care de
termină pierderea acestor resurse, ne 
spune subinginerul Ismail Reșat, șe
ful secției de recuperare a resurselor 
secundare din cadrul combinatului. 
Faptul că la secția nr. 1. la toate 
cele cinci cuptoare, instalațiile de 
epurare sînt în stare de funcționare 
demonstrează că nu sint chestiuni de 
nerezolvat. Nu aș dori să se înțelea
gă insă că la această secție se recu- 

• perează integral praful rezultat in 
procesul de producere a feroaliaje
lor. Instalațiile de aici sînt în stare 
de funcționare, dar nu le folosim 
continuu din cauza neasigurării co
tei de energie electrică. Față de 18 
MW putere instalată, cit este nevoie

în ambele secții de fabricație.. Nu
mai că, la secția nr. 2, doar la două 
cuptoare utilajele și instalațiile de 
recuperare a prafului sint in stare 
de funcționare. Iar de funcționat, 
funcționează numai instalațiile de la 
cuptorul nr. 1. La această secție, 
cuptoarele fiind de capacitate mâi 
mare și cantitatea de căldură dega
jată este mai mare. Or, sacii fil- 
tranți de care dispunem nu rezistă 
la temperaturi mai mari de 159 gra
de Celsius, in timp ce pe coșul de 
fum de Ia cuptoarele de producere a 
feromanganului, in condițiile în care 
nu se recuperează căldura gazelor 
arse, se înregistrează temperaturi de 
peste 200 grade Celsius. Instalațiile 
de la cuptorul nr. 1 funcționează, 
fiindcă recuperăm și căldura gaze-

4 șl 5 ar trebui să funcționeze, de
oarece aici recuperăm și căldura ga
zelor arse. Răcirea gazelor nu se 
face însă corespunzător și acestea ies 
din cazanele de recuperare la o tem
peratură de peste 200 grade Celsius, 
ceea ce face ca sacii filtranți folo
siți în prezent să nu reziste. La cup
torul nr. 3, cazanul recuperator încă 
nu funcționează corespunzător.' Dar 
și în condițiile cind toate aceste pro
bleme — care privesc reducerea tem
peraturii gazelor arse sau folosirea 
altor saci filtranți cu rezistență, mai 
mare — vor fi rezolvate, instalațiile 
recuperatoare de la cele trei cuptoa
re tot nu vor putea funcționa. Mo
tivul ? Constructorul — Antrepriza 
de construcții industriale Tulcea — 
nu a realizat corespunzător funda

țiile la ventilatoarele de as; 
Atunci cind am efectuat prol 
instalațiile respective, 15 fi 
s-au sfărîmat. Există un progr 
refacere a acestor lucrări, da 
deocamdată se rezumă doar 
simplă hirtie, de care constr 
se pare că au și uitat. Pe c 
carte, nici instalațiile care fi 
nează nu lucrează la parametr 
nificați. Au apărut foarte 
spărturi In rețeaua de aspir 
gazelor, ceea ce diminuează 
mentele la desprăfuire. In piu 
trebuie să încadrăm incă 78 
seriași pentru a pune in fur 
toate instalațiile.

Comentariile sînt aproape I 
Ce se mai poate adăuga la fa 
multe din instalațiile prevăzi 
s-au asigurat, iar cele existe: 
funcționează la parametrii ) 
tați ? Decit poate inexplicabi 
diferență a cadrelor de condu 
specialiștilor din combinat, c 
pare că știu ce au de făcut. < 
iau măsurile necesare pentru s 
această risipă inadmisibilă. U 
cui sumar arată că. anual, la ( 
natul metalurgic din Tulcea se 
că materii prime recuperabile 
loare de 290 milioane de lei 
surse energetice secundare ca 
talizează circa 100 milioane le 
de ce se impune ca factorii d 
punde’re din județ și din cadr 
nisterului Industriei Metalurg 
întreprindă măsurile necesare 
a stopa pierderile de resurse : 
sibile care se înregistrează li 
zent pe platforma Combinatul! 
talurgic din Tulcea.

Neculai AM1HU1E
corespondentul „Scintt
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CONȘTIINȚA NOUĂ, SOCIALISTĂ

- factor determinant in realizarea programelor 
de dezvoltare economico - socială *)

O componentă esențială a politicii 
înerale a Partidului Comunist Ro- 
ân ție edificare a socialismului șl 
imunismulul in patria noastră o 
instituie activitatea ideologică și 
ulitico-educativă de formare a omu- 
d nou, constructor competent, demn 

devotat al noii orinduiri sociale, 
1 o înaltă conștiință revoluționară 

cu temeinice cunoștințe profesio- 
ile. științifice, tehnice și in alte 
jmenii ale cunoașterii umane. For- 

motrice a dezvoltării multilatera- 
a societății noastre, fundamentată 

guros pe concepția revoluționară 
tspre lume și viață a partidului și 
îrmanent călăuzită de gindirea 
eatoare ,a secretarului său gene- 
il. tovarășul Nicolae Ceaușescu, ac- 
vitatea politico-ideologică și cultu- 
il-educativă are sarcini calitativ su- 
irioare in etapa actuală de dezvol- 
re a țării, cind trebuie să se ac- 
uneze cu toată hotărirea pentru a 
«termina o schimbare în stilul de 
uncă din toate sectoarele de acti- 
tate, spre a se insufla un spirit 
>u, revoluționar, asigurindu-se ast- 
1 mersul ferm inainte în făurirea 
cietății socialiste multilateral dez- 
>ltate.
Opera politică, teoretică sl practi- 
i a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
■.finește o concepție științifică 
ofund originală, novatoare referi- 
are la necesitatea desfășurării unei 
rgi și susținute activități ideologi- 
■ și politico-educative la parametri 
iperiori de eficiență și calitate, 
întru formarea și dezvoltarea con- 
iinței înaintate, socialiste la toți 
imenii muncii, astfel incit aceasta 
i devină un factor determinant in 
alizarea planurilor și programelor 
> dezvoltare economico-socială a 
itriei. „Înfăptuirea hotăririlor Con- 
-esuiui al XIH-lea, a Programului 
irtidului impune îmbunătățirea ge- 
srală și a activității de educație și 
iltură, de formare a omului nou, cu 
inaltă conștiință revoluționară" — 

îblinia secretarul general al parti- 
rlui în cuvîntarea rostită la cel 
;-al III-Iea Congres al educației 
olitice și culturii socialiste.

Concepția partidului nostru, 
secretarului său general, to- 

irășul Nicolae Ceaușescu, 
îspre rolul important al con- 
iinței inaintate, socialiste în 
ocesul edificării noii orîndu- 

i sociale. concepția partidului 
>stru, a secretarului său general, 
îzvoltarea puternică și susținută a 
irțelor de producție reprezintă o 
;rință vitală, determinată de legită- 
le obiective ale procesului dezvol- 
ril economico-sociale, ale edificâ- 
i socialismului și comunismului, 
velul dezvoltării forțelor de pro- 
jcție, condițiile existenței materia- 

determină atit caracterul relații- 
r de producție și sociale, cit și 
velul gindirii șl conștiinței oame- 
lor, concepțiile lor politice și filo- 
ifice, progresul general al cunoaș- 
■rii umane. La rindul lor, lărgirea 
rntinuă a orizontului cunoașterii, 
dicarea nivelului politic și cultu- 
il. conștientizarea legităților dez- 
iltării sociale au o puternică In- 
jență asupra dezvoltării rapide a 
izei tehnico-materiale, a forțelor de 
oducție ale societății.
Necesitatea intensificării eficienței 
îtivitățil ideologice și politico-edu- 
itive rezultă din însăși dialectica 
ictorilor obiectivi și subiectivi .in 
>ndițiile făuririi noii orinduiri so
aie, care a determinat, in prezent, 
anumită răminere în urmă a aces- 

■i activități față de dezvoltarea for
jor de producție, de schimbările 
roduse in structura socială și 
i relațiile de producție. De 
eea, „este necesar — arată tova- 

ișul Nicolae Ceaușescu — să acțio- 
im cu toată fermitatea pentru 11- 
tidarea acestei rămineri in urmă 

realizarea unei concordanțe cit 
ia! depline intre aceste două laturi 
indamentale ale dezvoltării socie- 
ții socialiste".
într-o abordare creatoare, pe baza 
nei analize de mare-profunzime a 
iportului dintre existența socială și 
înștiința socială, partidul nostru, cu 
mtribuția hotărîtoare a secre- 
irului său general. tovarășul 
icolae Ceaușescu, a demonstrat că, 
i condițiile socialismului, nu este 
îevitabilă rămînerea în urmă a 
rnștiinței față de existența socială, 
in aceasta decurgînd mprea atenție 
rordată amplificării rolului factori- 
>r subiectivi, conștienți, formării șl 
ezvoltării conștiinței înaintate, so- 
aliste. manifestării spiritului revo- 
îționar in toate domeniile. Desfă- 
Jrarea in continuare a unei și mai 
jsținute activități politico-ideologi- 
a și cultural-educative, de ridica- 
s a conștiinței socialiste a oameni- 
>r muncii la nivelul noii lor exis- 
snțe obiective este menită să deter- 
îine transformarea acestei activități 
rtr-o adevărată forță motrice a pro
cesului și dezvoltării economico-so- 
iale. ale cărei efecte se răsfrîng 
mplu și durabil asupra nivelului și 
alitățil rezultatelor obținute în pro- 
ucția materială și spirituală.
Criteriul esențial, hotărîtor de 

preciere a eficienței activității po- 
tico-educative trebuie să fie, deci, 
ontribuția adusă de întregul colec- 
V și de fiecare om al muncii la 
ealizarea planurilor și programelor 
e dezvoltare economico-socială a 
ării. la creșterea intensivă a pro- 
ucției și afirmarea cuceririlor noii 
evoluții tehnico-științifice șl ale noii 
evoluții agrare, la ridicarea calității 
i nivelului tehnic al produselor, la 
plicarea noului mecanism economi- 
o-financiar. a principiilor autocon- 
ucerii și autogestiunii, la sporirea 
■ficienței economice in toate sec- 
oarele.
In centrul Întregii sale activități 

lolitico-ideologice și cultural-educa- 
ive, partidul nostru situează forma- 
■ea omului nou, a noului tip de per
sonalitate umană proprie socialis- 
nului și comunismului. Formarea 
imului nou este privită ca un pro
ces revoluționar neîntrerupt, com-

plex și de durată, răspunzînd direct 
imperativelor concrete de realizare 
în practică a obiectivelor Programu
lui partidului. Omul nou nu este un 
model abstract, ci unul practic, ema- 
nind substanța principiilor, normelor 
și valorilor comuniste de muncă și 
viață. De aceea, procesul de făurire 
a omului nou are caracterul concret 
al modelării conștiinței socialiste in 
vederea realizării unei personalități 
umane care, in viziunea generoasă a 
secretarului general al partidului, 
„trebuie să fie stăpin pe cele mai 
înaintate cuceriri ale științei, ale 
cunoașterii umane, să sc caracterize
ze prin înalte virtuți politice și mo
rale, prin pasiune pentru muncă și 
creație, prin îndrăzneală in gindire 
și acțiune, prin cutezanță in promo
varea noului in întreaga viață socia
lă. prin fermitate in lupta pentru 
dreptate și adevăr, pentru înfăptui
rea principiilor eticii și echității so
cialiste, prin hotărirea de a lupta cu 
abnegație și vitejie pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, a Integrită
ții și suveranității patriei, a cauzei 
comunismului in patria noastră".

Elementul cardinal al procesului 
de formare a omului nou rezidă în 
însușirea profundă și angajarea de
plină față de înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român, politică 
aflată in consens deplin cu aspira
țiile și interesele vitale ale poporu
lui nostru. De aceea. întreaga mun
că politico-ideologică și cultural- 
educativă trebuie să aibă ca princi
pală direcție cunoașterea aprofun
dată a operei de inestimabilă va
loare teoretică și practică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, operă în 
care se regăsesc problemele funda
mentale ale muncii și vieții poporu
lui nostru, care evidențiază modul 
și căile de rezolvare a acestora și 
reprezintă un puternic și permanent 
îndemn la muncă și creație pentru

tru apărarea Independențe! și suve
ranității României. La temelia aces
tei activități trebuie să se afle per
manent cunoașterea profundă a ma
rilor transformări înnoitoare înfăp
tuite în anii construcției socialiste, 
cu deosebire a celor din ultimii 22 
de ani, cit și a istoriei patriei, a 
luptei și jertfelor înaintașilor noș
tri pentru libertate, independență și. 
progres social.

In concepția partidului, a secreta
rului său general, însușirea noilor 
cuceriri ale științei, ale cunoașterii 
umane in general, introducerea lor 
in producție sint indisolubil legate 
de eficiența activității politico-educa
tive. de realizarea unei adevărate 
revoluții în conștiința și gindirea oa
menilor. Se impune, de aceea, ridi
carea continuă a gradului de pregă
tire profesională și de specialitate, 
lărgirea orizontului de cunoaștere și 
cultură ale fiecărui om al muncii. In 
acest sens, școala este învestită cu 
înalte răspunderi, constituind unul 
din factorii hoțăritori în educația și 
formarea conștiinței revoluționare a 
tineretului, în dezvoltarea spiritului 
patriotic, a dragostei de muncă, de 
adevăr, de dreptate, a hotăririi de 
a acționa în toate împrejurările ca 
revoluționari, de a servi întotdeauna 
cauza socialismului, a patriei, a pro
gresului economic și social.

Activitatea politico-ideologică și 
cultural-educativă trebuie să contri
buie in mai mare măsură la promo
varea fermă a principiilor eticii și 
echității socialiste, a spiritului de 
omenie, a cinstei și dreptății și să 
combată cu hotărîre corupția, furtul, 
inerția, lenea, birocratismul, alte tare 
ale mentalității vechi, înapoiate. De 
asemenea, ea trebuie să manifeste 
mai multă combativitate împotriva 
oricăror influențe ale ideologiilor 
străine, a încercărilor propagandei 
antisocialiste de a pune la îndoială

munca pen- 
cu activita- 
organele și 

trebuie să

Școala pentru prezent și viitor
(Urmare din pag. I)

•) Concepția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind creșterea eficienței activității 
ideologice și politico-educative in 
vederea formării omului nou, con
structor al societății socialiste și 
comuniste in România. Unitatea 
dialectică dintre baza materială și 
viața spirituală a societății socia
liste in țara noastră.

minuna- 
a cultu- 
geniului 
a talen-

progresul, bunăstarea, afirmarea li
beră și demnă a României, pentru 
creșterea prestigiului ei in lume.

La baza întregii activități ideolo
gice și politico-educative partidul 
nostru pune însușirea de către toți 
oamenii muncii a concepției revolu
ționare despre lume și viață, ma
terialismul dialectic și istoric, a prin
cipiilor socialismului științific 
cate creator la condițiile 
noastre.

apli- 
țării

staCoordonatele esențiale 
bilite de Congresul al III-Iea 
al educației politice ți culturii 
socialiste, in vederea desfășu
rării muncii politico-ideologice 
ți cultural-educative in actuala 
etapă de ridicare a patriei 
noastre pe noi culmi de pro
gres ți civilizație, pentru reali
zarea unei noi calități in pro
cesul de formare a conștiinței 
socialiste, revoluționare. CeI 
de-al III-Iea Congres al educației 
politice și culturii socialiste, eveni
ment de o importanță deosebită in 
viața politică și social-culturală a ță
rii noastre, a statuat un amplu și 
mobilizator program de muncă și ac
țiune privind intensificarea șl creș
terea eficientei activității ideologice 
și politico-educative, în vederea for
mării omului nou si afirmării tot mai 
puternice a conștiinței revoluționare.

Referindu-se la obiectivele strate
gice ale actualului cincinal, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea 
rostită la Congres, subliniază faptul 
că întregul nostru popor se află ple
nar angajat în realizarea obiectivului 
esențial stabilit de Congresul al 
XllI-lea, de Programul partidului, și 
anume trecerea țării noastre la un 
nou stadiu de dezvoltare — cel de 
tară cu o economie mediu dezvolta
tă — pe baza creșterii intensive a 
producției, îmbunătățirii nivelului 
tehnic și calitativ al acesteia, afir
mării puternice a cuceririlor noii re
voluții tehnico-științifice și noii re
voluții agrare. în aceste condiții se 
impun o atitudine înaintată față de 
muncă, cutezanță în gindire și ac
țiune, statornicirea unui climat de 
înaltă exigență, dezvoltarea spiritu
lui de inițiativă și răspundere in 
înfăptuirea exemplară a planului pe 
acest an și pe intregul cincinal, a 
planului de export, a programelor de 
modernizare și organizare a produc
ției și a muncii, în condiții de creș
tere puternică a eficienței economi
ce și perfecționare continuă a în
tregii activități.

Activitatea politico-ideologică și 
cultural-educativă nu poate fi sepa
rată de această sferă de preocupări ; 
o serie de realizări înregistrate in 
industrie, agricultură și alte sec
toare reflectind, de altfel, și contri
buția din ce în ce mai mare pe 
care o aduce această activitate la 
înfăptuirea prevederilor planurilor și 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a țării. Și în continuare, 
în fata activității din domeniul po
litico-ideologic și cultural-educativ 
stau obiective de cea mai mare răs
pundere în ce privește pregătirea și 
formarea pentru muncă, pentru 
participarea activă, conștientă și res
ponsabilă la realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, întărirea ordinii 
și disciplinei în toate sectoarele, res
pectarea strictă a hotăririlor de 
partid, a legilor țării, eliminarea din 
conștiința oamenilor a oricăror men
talități retrograde, înapoiate față de 
muncă și societate.

După cum s-a subliniat la Con
gres, activității politico-educative îi 
revin răspunderi însemnate în edu
carea tuturor oamenilor muncii in 
spiritul patriotismului socialist, re
voluționar, al dragostei față de pa
trie și partid, al atașamentului 
nețărmurit față de popor, de cu
ceririle sale revoluționare, al hotă- 
rîrii nestrămutate de a lupta și 
munci pentru înflorirea patriei, pen-

capacitatea partidului șt poporului 
nostru — dovedită de practică — 
de a soluționa marile probleme 
dezvoltării economico-sociale a 
triei noastre.

In spiritul sarcinilor stabilite 
Congresul al III-Iea al educației . 
litice și culturii socialiste, creația li- 
terar-artisticâ trebuie să fie orien
tată spre reflectarea veridică a reali
tății sociai-istorice, a profundului 
proces de transformare înnoitoare, 
revoluționară pe care-1 trăim, adu- 
cindu-și astfel o contribuție substan
țială la cultivarea convingerilor șl 
sentimentelor nobile de dreptate na
țională și socială, de muncă 'și ome
nie, educind dragostea de adevăr șl 
frumos. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta la Congres că : „Numai o ase
menea cultură, o asemenea activi
tate literar-artistică, de toate genu
rile, inspirată din munca și viața 
poporului va avea, intr-adevăr, o 
contribuție uriașă la întreaga operă de 
transformare 
re a omului 
revoluționar, 
socialismului 
România !“.

Oamenii de cultură, creatorii din 
domeniul literaturii, muzicii, artelor 
plastice, teatrului și cinematografiei 
sint chemați să acționeze tn spirit 
revoluționar pentru realizarea unei 
culturi cu adevărat revoluționare, la 
înălțimea uriașelor transformări care 
au loc in patria noastră.

ale 
pa-

de 
po

a societății, de i'orma- 
nou, cu un înalt spirit 
constructor conștient al 

și comunismului in

orga- 
orga- 
masă

Sarcinile organelor $i 
nizațiilor de partid, ale 
nizațiilor de tineret, de 
ți obștești, ale tuturor factori
lor cu atribuții educative pri
vind creșterea eficienței activi
tății ideologice și politico-e
ducative in lumina Programu
lui ideologic al partidului, a 
documentelor celui de-al III- 
Iea Congres al educației poli
tice ți culturii socialiste. 
conformitate cu rolul politic condu
cător al partidului, întreaga activi
tate ideologică și politico-educativă 
se desfășoară sub conducerea unita
ră, nemijlocită a organelor și orga
nizațiilor de partid, garanție sigură 
a transformării acesteia intr-un fac
tor dinamizator al progresului so
cietății, al ridicării României pe noi 
trepte de civilizație socialistă. Cri
teriul determinant al evaluării efi
cienței muncii desfășurate de orga-

nele șl organizațiile de partid In 
acest domeniu deosebit de important 
trebuie să-I constituie rezultatele 
concrete obținute in producția ma
terială .și creația spirituală, in ridi
carea la un nivel calitativ superior a 
activității în toate sectoarele. îmbi- 
nind în mod armonios 
tru. realizarea planului 
tea politico-educativă, 
organizațiile de partid
militeze, după cum s-a cerut la Con
gresul al III-Iea al educației politi
ce și culturii socialiste, pentru trans
formarea fiecărei unități economico- 
sociale intr-a puternică „cetate a 
producției, dar și o cetate a educa
ției și culturii, a luptătorilor revo
luționari pentru construcția socialis
mului și comunismului".

In această perioadă premergătoa
re Conferinței Naționale și aniversă
rii a 40 de ani de la proclamarea 
republicii, organele și organizațiile 
de partid din toate unitățile econo
mico-sociale trebuie să .situeze in 
centrul activității politico-ideologice 
desfășurate indeplinirea exemplară a 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială, punind accent pe realizarea 
producției fizice, îndeosebi a pro
ducției destinate exportului. îmbu
nătățirea calității și nivelului teh
nic al produselor, valorificarea su
perioară a energiei și materiilor 
prime, reducerea consumurilor, creș
terea productivității muncii și a efi
cienței economice. în unitățile agri
cole, la sate această activitate tre
buie orientată spre înfăptuirea ce
rințelor noii revoluții agrare, asigu
rarea tuturor condițiilor pentru fi
nalizarea strîngerii recoltei din acest 
an și pregătirea in condiții irepro
șabile a recoltei anului viitor.

Partidul nostru, secretarul său ge
neral, consideră că o contribuție de 
mare insemnătate in activitatea poli
tico-educativă o aduc cadrele de 
partid și de stat, care au datoria să-și 
ridice permanent nivelul de pregăti
re profesională, politică, ideologică 
și culturală, să acționeze întotdeau
na ca adevărați revoluționari in in
deplinirea sarcinilor încredințate, să 
militeze pentru promovarea noului, 
să se preocupe de întărirea legături
lor cu poporul, cu viața.

Dind o înaltă apreciere 
tului cadru de manifestare 
rii noastre socialiste, a 
creator al poporului nostru,
telor autentice existente in rindurile 
muncitorilor, țăranilor și intelectua
lilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Avem marea obligație să 
dezvoltăm larg și să perfecționăm 
continuu activitatea Festivalului na
țional „Cintarea României", să asi
gurăm, in toate unitățile economi
co-sociale, in toate orașele și cartie
rele orașelor, in toate comunele, dez
voltarea tot mai puternică a forma
țiilor cultural-artistice, a acțiunii de 
creație in toate domeniile, care prin 
întreaga lor activitate să aibă un rol 
tot mai important in formarea omu
lui nou cu o inaltă conștiință revolu
ționară, al societății socialiste româ
nești

Sub conducerea organelor șl orga
nizațiilor de partid, toți factorii cu 
atribuții educative din societatea 
noastră — Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, unitățile și așeză- 
mintele de cultură și creație, orga
nizațiile de sindicat, femei și 
O.D.U.S. — urmează să-și perfecțio
neze continuu activitatea în vederea 
desfășurării in cele mai bune con
diții a educării politice și culturale 
a maselor. Un rol deosebit revin or
ganizațiilor de tineret, chemate să 
contribuie la formarea și educarea 
tinerei generații, a viitoarelor cadre 
de muncitori, tehnicieni și specia
liști in spiritul dragostei față de pa
trie, partid și popor, al respectului 
față de muncă, al dorinței de a-și 
însuși cuceririle științifice acumula
te de omenire, de a descoperi noi 
taine ale naturii, ale universului și 
a le pune in serviciul omului, al dez
voltării generale a societății.

Cunoașterea de către oamenii 
muncii,' îndeosebi de către tineri, a 
politicii internaționale a partidului 
și statului nostru, politică de pace, 
înțelegere și colaborare cu toate ță
rile și popoarele lumii, al cărei inspi
rator strălucit și promotor neobosit 
este secretarul, 
lui. tovarășul 
constituie una 
nate Îndatoriri 
tivității politico-educative desfășura
te de organele și organizațiile de 
partid, de toți factorii cu atribuții 
educative, tn legătură cu aceasta, 
este necesară evidențierea în perma
nență a justeții principiilor politicii 
noastre externe, larg recunoscută as
tăzi pe plan internațional, a răsune
tului deosebit pe care il au în rin
durile forțelor iubitoare de pace de 
pretutindeni, apelurile la pace și 
dezarmare, la colaborare și înțelege
re, pentru progresul și bunăstarea 
tuturor popoarelor, pentru libertatea 
șl independența națiunilor de pretu
tindeni.

tic, real, in echipe și gru
puri de cercetare, intr-o 
activitate înțeleasă ca im
portantă resursă educativă, 
in care profesorul se cuvi
ne să fie cel mai apropiat 
model. Spunem frecvent 
astăzi : cadrul didactic mo
dern nu este doar un 
transmițător de informație. 
Dacă ar fi așa, mijloaceie 
electronice l-ar putea în
locui cu succes. Ceea ce nu 
pot realiza ele este tocmai 
calitatea — esențială — de 
modelator al conștiinței, al 
personalității in formare, 
trăsătură care particulari
zează munca omului de la 
catedră.

Ne-am oprit, fn ancheta 
de față, la citeva exemple, 
tot atitea experiențe re
marcabile. care atestă pre
ocuparea statornică, intere
sul de a răspunde prin re
zultate concrete cerințelor 
didactice și, în perspectivă, 
sarcinilor economice priori
tare ale întreprinderii pen
tru, care liceul pregătește 
forța de muncă.

... Oradea, octombrie 1987. 
Holurile casei de cultură a 
sindicatelor din municipiul 
de pe Crișul Repede erau 
„tapetate" cu sute de ex
ponate. In fapt, tot atitep 
soluții tehnice originale 
brevetate, prezentate în ca
drul unei consfătuiri na
ționale privind aplicarea, 
generalizarea și valorifica
rea creației științifice și 
tehnice. Printre ele. și o 
seamă de realizări ale das
călilor bihoreni. Un exem
plu : „Procedeu de obține
re a monocloracetatului de 
metil". De curind breveta
tă. invenția este semnată 
de profesorul Viorel £arca. 
inspector școlar. N-am fi 
adus in discuție această 
valoroasă soluție tehnică 
(eficientă economică ante- 
calculată — aproape o ju
mătate milion de lei) dacă 
autorul n-ar fi ținut să e- 
vidențiem faptul că între
gul șir de încercări pină la 
definitivarea procedeului a 
antrenat, alături de ingi
neri de la întreprinderea 
chimică „Sinteza" Oradea, 
și un însemnat număr de 
elevi de la Liceul de chi
mie industrială din Oradea 
pe care-1 patronează bine
cunoscuta întreprindere o- 
rădeană. Roadele unei a- 
semenea colaborări aveam 
să le regăsim pe viu în a- 
ceastă tinără unitate șco
lară orădeană (abia a îm
plinit 8 ani). „Am preluat 
o seamă de teme din pla
nurile prioritare de cerce
tare ale intreprinderilor 
„Sinteza" și „Alumina", 
ne-a precizat prof. Teodo
ra Panțil. directoarea li
ceului. tocmai în ideea de 
a veni in întimpinarea ce
rințelor producției. Rezul
tatele confirmă eficienta 
acțiunilor întreprinse la 
care antrenăm de la an la 
an un număr tot mai mare 
de elevi".

Suficiente argumente 
sprijină afirmația. Ingine
rul Vasile Făgădaru de la 
liceul „Sinteza" colaborea
ză cu ing. Octavian Petra- 
che, de la întreprinderea 
„Alumina" pentru optimi
zarea unor metode de so- 
lubilizare a crustelor de la 
bateriile de preîncălzire la 
faza de leșiere. Tot cu un 
grup de specialiști de la 
„Alumina" iși desfășoară 
cercetările și inginera 
Dana Stegerean, privind 
reducerea influentei nega
tive a carbonatilor și sub
stanțelor organice în pro
cesul de fabricare a alumi
nei. Sau inginera Nady 
Melinda care finalizează 
acum un studiu privind 
reutralizarea apei rezidua
le rezultate la atelierul de 
pantasulfură de fosfor de 
la „Sinteza" Oradea, reali
zing economii însemnate 
de materiale prin substi
tuirea lor cu apeie bazice 
rezultate de la „Alumina". 
„Cea mai bună pledoarie 
pentru creație este creația 
însăși, adăuga directoarea 
liceului. încercăm să să
dim asemenea convingeri 
în conștiința elevilor, im- 
plicindu-i nemijlocit in ac
tivitatea de cercetare, fă- 
cîndu-i să deprindă meto
dica cercetării, să înțeleagă 
că fără nou nu se poate 
progresa în nici un dome
niu". Notăm numele cîtor- 
va elevi pasionați de cer
cetare, premiați la con
cursurile de creație științi
fică și tehnică : Balogh 
Eva. Gabriela Zugravu, A- 
lexandrina Erdei. Anca A- 
lexoaie. Carmen Indrieș, 
Anca Vaida. Adrian Vlai- 
cu, Kovâcs Clementina, Si
mona Buibaș. Călin Orbai.

O experiență demnă de 
un larg interes oferă și 
Liceul agroindustrial Sa- 
lonta. Cartea de vizită a 
acestei Instituții nu mai are 
nevoie de prezen.tare. 
„Efortul făcut pentru dota
rea liceului a constituit 
calea prin care să putem 
realiza o nouă calitate in 
pregătirea forței de muncă 
pentru agricultură, calitate 
care nu se poate dispensa 
de nou", ne spunea profe
sorul Gheorghe Herdean, 
directorul liceului. Despre 
atenția care se acordă aici 
legăturii tot mai strînse a 
Invățămîntului cu producția 
vorbește de la sine faptul 
că mai mult de 70 la sută 
din volumul de instruire 
practică se realizează în 
ferma didactică și de pro
ducție a liceului. Aici 
elevul participă organizat 
la toate lucrările, iși vede 
și cîntărește evoluția pro
priei activități. Exemplele, 
rezultatele din fermă do- 
bîndesc o mare valoare 
operațională. educativă, 
devenind suportul explica
tiv al unor concepte Însuși
te la orele de curs.

Resursele educative ale 
activităților productive sînt 
evidențiate și de rezultate
le obținute pe tărimul cer

cetării. In cadrul cîmpu- 
lui fitotehnic se execută 
numeroase experiențe de 
ameliorare a soiurilor, de 
testare a celor mai pro
ductive dintre acestea pen
tru zona Salonta, concluzi
ile obținute fiind puse la 
dispoziția unităților agrico
le din Cîmpia Crișurilor. 
In repetate rinduri, expe
riențele efectuate și mate
rializate in studii și comu
nicări au fost încununate 
cu premii la diferite con
fruntări și manifestări ști
ințifice.

Licee agroindustriale, 
cum sînt cele din Salonta 
sau Huși — ultimul, un 
veritabil centru de cerce
tare în domeniul viticul
turii și vinificației — valo
rifică la cote superioare o 
valoroasă tradiție. Preocu
parea pentru nou, racorda
tă la cerințele actuale ale 
producției, este însă vizibi
lă și in unități școlare mai 
tinere, ca Liceul industrial 
nr. 1 și nr. 9 din sectorul 4 
al Capitalei. Ne-am oprit 
la ele și pentru că, în 
ultimul timp, aici au fost 
experimentate cu succes 
metode didactice moderne : 
rezultatele unui studiu pri
vind învățarea eficientă în 
clasă au devenit in aceste 
școli practici curente. La 
Liceul industrial nr. 1. de 
pe lingă întreprinderea de 
mașini grele, există un no
tabil interes pentru teme 
care conduc la diminuarea 
consumului de feroaliaje și 
energie electrică. Astfel, 
inginerul Dan Dănescu este 
autorul unui studiu pri
vind optimizarea din punct 
de vedere economic a vi
tezelor de așchiere la pre
lucrarea oțelurilor. Reținem 
și alte „subiecte", obser- 
vind că scopul cercetărilor 
constă în economisirea de 
materii prime și materiale, 
energie, prin reutilizarea 
pieselor recondiționate : 
turnarea pieselor in vid 
(ing. Mirela Nicolae). me
talurgia elaborării oțeluri
lor aliate în oală (ing. Al. 
Ivan) etc. La orele de me
canică. inginera Lidia 
Balaș-Ionescu folosește un 
program de învățare pe 
calculator alcătuit împreu
nă cu un fost elev, Lusi 
Stuparu. Programul-facili
tează însușirea deprinderi
lor de a lucra cu șublerul 
și micrometrul, instrumen
te de bază în meserie. 
Primul capitol al planului 
de cercetare care ne era 
prezentat la Liceul indus
trial nr. 9, cu profil meca
nic pentru Centrala de re
parații auto, vizează „valo
rificarea superioară a ma
teriilor prime și materiale
lor". Temele traduc obiec
tive prioritare : metode de 
economisire a combustibili
lor și lubrifianților (ing. 
Georgeta Bărbălău), recon- 
diționarea roților dințate 
(ing. Mariana Damaschin), 
recondiționarea rotorului 
electromotorului de la 
automobilele SAVIEM (ing. 
Petru Vușcan). In aceeași

ramură a mecanicii, o ac
tivitate de cercetare ști
ințifică demnă de aten
ție se desfășoară și in 
cadrul Liceului indus
trial nr. I din Bacău. La 
cercul de fizică, bună
oară. profesoara Maria •
Manolache. împreună cu 
elevii Aura Iftimie și Flo
rentin Mihalache (din cla
sa a XH-a) au realizat, fo
losind materiale din resur
se locale și cu sprijinul 
unor specialiști din cadrul 
întreprinderii patronatoare 
(întreprinderea de avioane 
Bacău), un dispozitiv ori
ginal de reglare și control 
automat a temperaturii din 
cuptoarele electrice de tra
tamente termice. Acesta 
poate regla și menține in' 
trepte temperatura din cup
toare pinâ la 1 800 grada 
Celsius și este folosit in 
prezent in atelierul de su
dură al școlii. El are însă 
o largă aplicabilitate atit 
in fizica corpurilor solide, 
cit și in metalurgie, elec
tronică și medicină. La în
treprinderea patronatoare 
au fost introduse deja in 
producție primele dispozi
tive de acest fel. cu rezul
tate bune : economii de 
energie electrică, combus
tibil etc. Un alt colectiv de 
elevi, condus de inginerii 
D. Irimicioiu și I. Călian, 
a construit cu forțe pro
prii un microcalculator 
L.B.-881 de uz școlar, dar 
care lucrează la parametrii 
superiori tuturor calcula
toarelor din aceeași familie.

Fiind liceu cu profil de 
aeronautică, multe teme de 
cercetare sint consacrate, 
firește, acestui domeniu. 
Iată doar una : pornind de 
la efectul Coandă, ingine
rul Petru Munteanu și ele
vii Remus Ifrim. Mihaf 
Gurămultă și Ciprian Aca- 

. tincă, din cadrul cercului 
de cercetare „aero", au 
realizat un obiect zburător 
al cărui model experimen
tal funcționează deocamda
tă în laborator. Expusă în 
cadrul unor sesiuni știin
țifice. tema a suscitat însă 
interesul multor - specialiști 
din țară și a primit, la se
siunea pe tară care a avut 
loc la Brașov,, premiul spe
cial al revistei de specia
litate. în prezent, autorii 
acestui aparat lucrează 
la realizarea prototipului 
funcțional telecomandat.

...Am reținut cîteva din
tre experiențele, preocupă
rile, realizările care atestă 
efortul unor colective di
dactice de a antrena elevii 
în munca de cercetare ști
ințifică. racordind-o la exi
gentele perfecționării pro
cesului instructiv-educativ 
din școlile medii la creș
terea caracterului aplicativ 
al acestuia, la integrarea 
sa în realizarea sarcinilor 
social-economice prioritare 
in actuala etaDă de dez
voltare a patriei noastre.

Conțin TUCHILĂ 
Ioan LAZA 
Gheorqlie BALTĂ

ROMANIAFILM prezintă

„SECRETUL LUI NEMESIS"
producție a Casei de filme 5

O nouă comedie satirică cu a- 
ceeași echipă care a realizat filmul 
de succes „Secretul lui Bachus".

Scenariul : Titus Popovicl. Deco
rurile : Mircea Ribinschi. Costume
le: Elena Forțu. Muzica: ’’’emistocle 
Popa. Montajul : Elena . așca. Co
loana sonoră : Mihai Orășeanu. 
Imaginea : Aurel Kostraklevicz. Re
gia : Geo Saizescu.

Cu : Gheorghe Dinică, Carmen 
Galin, Emil IIossu, Ileana Stana 
Ionescu, Sebastian Papaiani. Stela 
Popescu, Dumitru Rucăreanu, Ro- 
dica Popescu-Bitănescu. Cristian 
Ștefănescu, Horațiu Mălăele. Mihai 
Ciucă, Ion Besoiu, Jean Constantin, 
Vladimir Găitan, Cezara Dafinescu, 
Ovidiu Moldovan.

Poezia pe scena teatrului
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Pentru a-și dedica opera 
oamenilor, creatorul de artă 
trebuie să știe ce doresc, la 
ce visează ei, care sînt 
aspirațiile ce ii însuflețesc. 
Bă pătrundă adine în con
științe, să intuiască și să 
reflecte numind, sugerînd 
marile modificări pe care 
le-a generat în conștiință, 
în gindirea, in sensibilita
tea lor timpul revoluționar 
— la care sint martori, dar 
mai ales făuritori, tn acest 
imperativ artistul de teatru 
se simte solidar nu numai 
cu dramaturgul, ci și cu 
poetul — de care îl apropie 
cuvintul.

Chemarea poeziei. Atrac
ția poeziei. Nevoia de poe
zie. Acea fascinație hrănită 
de nevoia interioară adîncă 
de intilnire cu logosul poe
tic, cu forță sa aparte de a 
transfigura realul și de a 
formula marile interogații 

,și idealuri umane: incepind 
cu bucuria de a fi și cu 
dragostea față de pămintul 
natal, cu prețuirea rădăci
nilor neamului și a luptei 
sale seculare pentru liber
tate și demnitate, conti- 
nuind cu mindria de a te 
simți purtător și creator 
de conștiință, Implicat în 
transformarea revoluționa
ră a lumii, apoi cu bucuria 
transfigurării sentimentelor 
de iubire incercate de oa
meni, față de oameni.

Iată o perspectivă din 
care s-ar putea aborda re
citalul — devenit o perma
nență a repertoriului insti
tuțiilor noastre de specta
cole. Căci teatrele au simțit 
ele însele nevoia acestui 
tip de intîlnire. explorare, 
trăire și simțire comună cu 
spectatorul. Căci artiștii, 
care, in alte rinduri. s-au 
aplțeat asupra conflictelor, 
dialogului, poeziei drama
tice a anticilor, a Iui 
Shakespeare, Moliăre, Ce- 
hov sau a autorilor con
temporani s-au adăugat 
numărului din ce In ce mal 
mare al celor pentru care 
volumele de lirică au deve
nit „cărți de căpătîi".

Asemenea miilor de iubi
tori ai genului, dar intr-o 
măsură mai mare decît ei 
(și dintr-un punct de ve
dere mai accentuat profe
sional), slujitorii scenei au 
simțit nevoia de a reflecta 
la un cuvint, un vers, o 
strofă, la un poem, la fra
zarea lor cea mai fidelă 
dar și mal profundă, rezo
nantă, Ia rostirea lor cu 
glas tare — de natură a 
face ca forțele, sevele In
feriorității să se poată 
transmite peste rampă, co- 
municînd, intrînd in rezo
nanță cu sufletele oame
nilor.

Această reflecție a inclus 
o mare temă, precum : pa
triotismul, dragostea de 
țară și pămîntul natal, 
bucuria contemplării natu
rii, apelul Ia salvgardarea 
planetei și pace etc. Alte
ori, ea s-a aplicat univer
sului unei opere sau unei 
anume personalități crea
toare : Eminescu, Blaga, 
Arghezi, Labiș, Marin So- 
rescu. Ana Blandiana. loan 
Alexandru, W. Whitman, 
Odyseus Elytis, Federico 
Garcia Lorca. Poezia lui 
Nichita Stănescu a răsunat 
și in Studioul de poezie al 
Teatrului „Nottara" („Or- 
feu în Cîmpia Dunării") și 
pe scena Teatrului „Bu- 
landra" șl a Studioului 
I.A.T.C., și în teatrele de 
la Ploiești și Suceava, ori 
Iași, și in foaierul Sălii 
Majestic, unde Olga Bu- 
cătaru (de la „Ciulești") a 
evoluat în „Spirala albas
tră".

Pe Leopoldina Bălănuță 
poemele lui Nichita Stă
nescu au atras-o demult, 
ele fiind pietre de temelie 
în recitalurile sale prece
dente. „Respirări cu Ni
chita Stănescu", cu care 
Teatrul Mic și-a' deschis 
stagiunea (ca să ne expri
măm în „dulcele stil" 
vechi) exact pe 15 septem
brie, este însă un spectacol 
de poezie am spune fără 
precedent prin complexita

te. performanță artistică șl 
bogată teatralitate.

El exprimă efortul „evo
cării" cit- mai generoase, 
cuprinzătoare a operei, sce
nariul lui Constantin Cri- 
șan incluzind și pasaje din 
eseuri și mărturisiri ale 
poetului, șl prima poezie a 
copilului Nichita, insistind 
(excesiv, dacă ne gindim la 
echilibrul tendințelor ope
rei) pe inflexiuni de iro
nie și umor, sau pe accen
te de înalt patetism, dar 
acordînd un spațiu mai mic 
liricii filozofice și selectind 
cu prioritate acele poeme 
cu mai mare șansă de a fi 
comunicate cu voce tare.

„Restituirea" universului 
unui mare creator devine 
in spectacolul de la „Mic" 
retrăire a creației și trăire a 
existenței împreună cu cel 
ce a fost un mare poet, 
fiindcă talentul și căutarea 
s-au întîlnit in ființa sa 
cu o conștiință profundă, 
autentică, neliniștită. O 
conștiință patriotică și civi
că ; o conștiință comunis
tă ; o conștiință reflexivă 
— aplecată asupra rosturi
lor lumii, armoniei micro
cosmosului cu macrocosmo- 
sul, teluricului cu spiri
tualul.

„Respirări cu Nichita 
Stănescu" se impune ca 
unul din Înaltele momente 
de transfigurare a poeziei 
în spectacolele teatrelor 
noastre și prin calitatea 
tuturor artiștilor care au 
participat la sincretismul 
actului scenic, prin efortul 
lor de relevare (sonoră, 
plastică) a dramatismului 
poeziei, prin contribuția lor 
în direcția vizualizării, a 
teatralității. Horia Sabin 
Drăgoi (la pian) s-a stră
duit „să afle corespondențe 
la vraja polifonică a ver
surilor lui Nichita Stănes
cu". Paleta coloristică și 
valoarea ei. tipul de stili
zare și esențializ.are sim
bolurile Șerbanei Drâgoes- 
cu figurate prin țesătură 
sînt, nu o dată, surprinză

tor de apropiate de poetica 
lui Nichita Stănescu.

Leopoldina Bălănuță : o 
apariție, o ținută de o rară 
distincție și noblețe. Un 
temperament puternic — 
hrănind atributele persona
lității. O intensă trăire sen
sibilă, perfect dominată —• 
pentru a fi retopită în ac
tul artistic. Rostind cunos
cute laude „oamenilor — o 
emoție copleșitoare", cin- 
tind „cunoașterea de sine", 
„intimplările neintimplate", 
recitind și din Labiș ori 
Arghezi (evocați la capito
lul „iubirilor" lui Nichita 
Stănescu, într-o adevărată 
sărbătoare a poeziei româ
nești și a solidarității de 
suflet și credință a marilor 
ei reprezentanți). Leopoldi
na Bălănuță răspunde de- 
săvirșit îndemnului rostit 
cindva de Tudor Vianu 
„Nu fiți actorii poeziei, cl 
interpreții ei inteligenți", 
comunicindu-ne, o dată cu 
emoția fundamentală a 
poeziei, și admirația pen
tru seînteia celui care a 
produs-o. Evoluția Leopol- 
dinei Bălănuță este o de
monstrație de pătrundere a 
sensurilor (de „lectură" 
deci) și de virtuozitate a 
transfigurării : prin gestul 
sobru și expresiv, prin stă- 
pinirea impecabilă a unor 
registre, tonalități dintre 
cele mal variate : de la 
starea de gravitate la cea 
de grație, de la reflexivita
te la plutire, de la patetis
mul acuzat (frizînd, uneori, 
însă, melodramatismul) la 
tragismul pur. înalt.

„Să nu uităm că aerul 
este acela care susține ari- 
pa“.„ Prin valorile sale evi
dente, dar și inefabi
le și prin ecourile sale 
profunde, spectacolul de la 
Teatrul Mic. datorat marii 
actrițe care este Leopoldina 
Bălănuță, se impune ca un 
eveniment de referință, ca 
o contribuție la îmbogăți
rea spirituală a omului 
contemporan.

Natalia STANCU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte al Republicii,
Permiteți-mi să vă exprim cit de emoționat și de mișcat am fost de 

cuvintele atit de binevoitoare din nobilul mesaj pe care dumneavoastră, 
marele și iubitul conducător al poporului și națiunii române, ați avut bună
voința să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei mele 
de naștere.

Prietenia statornică șl stima pe care le acordați persoanei mele au con
stituit o imensă încurajare in continuarea eforturilor mele pentru rezol
varea problemei kampuchiene prin mijloace pașnice.

Păstrez o amintire plăcută despre recenta vizită în glorioasa Românie 
șl primirea dumneavoastră frățească, pentru care vă mulțumesc din toată 
inima.

în numele poporului, al Guvernului de coaliție al Kampuchiei Demo
crate și 'al meu personal vă exprim profunda noastră gratitudine pentru 
sprijinul puternic și ferm acordat cauzei juste a poporului kampuchian, 
pentru o Kampuchie independentă.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mal înalte, ad
mirative și afectuoase considerații.

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

^Fapte, inifiative, preocupări

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Schimbul al doilea, cetățenesc
balast, a fost împrăștiat pămînt 
fertil pentru realizarea gazonului, 
s-a pus bordură pe 860 metri li
niari, s-a săpat un șanț pentru 
aducțiunea apei pe o lungime de 
aproape un kilometru. Și. firește, 
lucrările continuă. Celălalt obiec
tiv — bazinul olimpic — este în
tr-un stadiu destul de avansat, 
adică „la roșu", cum se spune. Și 
aici cetățenii au efectuat și efec
tuează ample lucrări de amena
jare.

Pe lingă faptul că îșî realizează 
o obligație stipulată prin lege, ei 
participă la aceste lucrări cu toată 
rivna, oonștienti că atit stadionul, 
cit și ștrandul tineretului sint 
Obiective de care au nevoie ei si 
copiii lor. „Abia aștept să văd pri
mul meci de fotbal al echipei 
noastre, «Armătura», pe acest sta
dion" — ne spunea un muncitor de 
la întreprinderea de armături in
dustriale, aflat în al doilea schimb, 
cetățenesc, la muncă pe șantierul 
de la poalele Meseșului. Dincolo, 
in partea de jos a orașului, alături 
de cetățenți mobilizați prin asocia
țiile de locatari, pot fi văzuți la 
efectuarea lucrărilor numeroși ti
neri organizați în șantier de mun
că patriotică.

Nu peste multă vreme, zestrea 
social-edilitară a municipiului se 
va îmbogăți cu aceste două obiec
tive necesare locuitorilor săi. Și 
nu este deloc puțin să spui, ca lo
cuitor al orașului, că la ceea ce s-a 
realizat ai contribuit și tu. Face 
parte și aceasta din satisfacția îm
plinirii tale ca om și cetățean.

începi nd din primăvară, 
un fapt obișnuit pentru 
municipiului Zalău să-și 
timpul liber participind 
6 zile la „schimbul cetățenesc*1. Adi
că să formeze schimbul II pe șan
tierele de la poala muntelui Mescș 
și din imediata apropiere a Sălii 
sporturilor. în zilele respective, 
strungarul, lăcătușul, proiectantul, 
profesorul sau economistul iau caz
maua, lopata ori sapa și se îndreap
tă spre cele două obiective în con
strucție — stadionul Brădet și bazi
nul olimpic, unde participă efectiv 
la construcțiile ce se desfășoară sub 
directa coordonare a șefilor puncte
lor de lucru. Organizatorii „schim
bului cetățenesc1* sint asociațiile de 
locatari. Zilnic, prin rotație, ele mo
bilizează aici 250—300 de persoane.

Ce au făcut și ce fac cetățenii pe 
cele două șantiere ne-a spus ingine
rul Gheorghe Dehelean. din cadrul 
Oficiului sistematizare al munici
piului Zalău :

— Să ne referim mai întîi la vii
torul stadion, care va avea toate 
atributele unei baze sportive mo
derne. Ei bine, aducerea terenului, 
sițuat în pantă, la cotele necesare, 
taluzările, săpatul rigolelor și al 
șanțurilor pentru aducțiunea apoi, 
împrăștiatul pămintului fertil, așe
zarea stratului filtrant, ca să enu
măr doar citeva din principalele lu
crări, sint efectuate în exclusivitate 
de cetățeni in cadrul amplei acțiuni 
de realizare a unor obiective social- 
edilitare prin contribuție în muncă.

Șeful lucrării. loan Sălăjan, con
cretizează : s-au excavat peste 
50 000 metri cubi de pămînt, s-au 
așternut vreo 14 000 metri cubi de

a devenit 
locuitorii 
consacre

2 pină la

Eugen TEGLAȘ

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTE11"
f

Forța de nebiruit
a ideilor socialismului

BOTOȘANI : Servicii 
pentru populație

In cooperația meșteșugărească 
botoșăneană se intensifică activita
tea de dezvoltare și diversificare 
a gamei serviciilor pentru popu
lație. In ultimul timp au fost în
ființate 22 noi unități, între care 
de confecții la comandă, tricotaje, 
legătorii de cărți, reparații bici
clete, stopat țesături, prepararea 
de băuturi răcoritoare.

— Acționăm in continuare — ne 
spune tovarășa Maria Moisoiu, 
președinta U.J.C.M. — pentru ex
tinderea în majoritatea unităților 
a serviciilor de urgență și a cel jr 
executate pe loc. Pregătim de pe 
acum Tirgul de iarnă, unde coope
rativele noastre vor expune și 
prezenta populației ultimele crea
ții și modele de bunuri de con
sum, (Eugen Hrușcă).

IAȘI : Economii 
de energie electrică

Există o preocupare stăruitoare 
a oamenilor muncii din județul 
Iași pentru utilizarea rațională a 
energiei electrice. De la începutul 
anului și pină in prezent, ei au 
economisit peste 90 milioane kilo- 
wați-oră energie electrică. Cu a- 
ceastă cantitate economisită se asi
gură* necesarul de energie electri
că pe durata unei luni de zile pen
tru întreaga economie a județului 
Iași. Cu rezultatele cele mai bune 
la această importantă acțiune se 
înscriu colectivele de la întreprin
derile metalurgică. „Tehnoton", 
„Nicolina". de mașini agregat și 
mașini-unelte speciale. „Țesătura1*, 
de prelucrare a maselor plastice 
din Iași, de scule și accesorii spe
ciale, mecanică de reparat mate
rial rulant și „Integrata" de țesă
turi subțiri de in din Pașcani. La 
baza acestui succes se află un 
program de măsuri tehnice și teh
nologice. inițiative muncitorești 
vizînd elaborarea și generalizarea 
de soluții și tehnologii avansate, 
perfecționarea și modernizarea 
fluxurilor de fabricație și încărca
rea utilajelor Ia capacitatea nomi
nală. (Manole Corcaci).

ferința Națională a partidului cu 
realizări tot mai mari, au Început 
lucrările de electrificare a liniei 
ferate Suceava — Ilva Mică. Elec
trificarea acestei magistrale de oțel 
va duce la sporirea considerabilă a 
volumului de transport. în pre
zent, constructorii brigăzii 624 Su
ceava lucrează pe raza comunei 
Dorna Candrenilor, unde linia fe
rată va fi mutată pe un traseu nou. 
In același timp, oamenii din briga
da 613 Cimpulung Moldovenesc 
lucrează la sporirea capacității de 
primire și expediere a unor stații 
C.F.R., situate pe traseul ce va fi 
electrificat, iar cei din cadrul lo
tului de semnalizări și automatizări 
feroviare au inceput plantarea stil- 
pilor de susținere a rețelei 
ce pe tronsonul Suceava — 
va Vest. La toate punctele 
cru constructorii sint bine 
zați și acționează cu inaltă res
ponsabilitate. cu hotărirea fermă 
de a întimpina Conferința Națio
nală a partidului și aniversarea a 
40 de ani de la proclamarea Repu
blicii cu realizări deosebite, care 
să permită devansarea termenului 
de finalizare a acestui important 
obiectiv. (Sava Bejinariu).

electri- 
Sueea- 
de lu- 

organi-

DEJ : Fabrică de celuloză 
chimică

SUCEAVA : Lucrări de 
electrificare a liniei ferate 

Suceava — Ilva Mică
Tn această perioadă de angajare 

plenară a tuturor colectivelor mun
citorești pentru a întimpina Con-

In cadrul Combinatului de fibre, 
celuloză și hîrtie din municipiul 
Dej. județul Cluj, a fost pusă in 
funcțiune fabrica de celuloză chi
mică. Proiectanții. constructorii, 
montorii și beneficiarul, mobilizați 
de îndemnurile adresate de secre
tarul general al partidului, .tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu prile
jui vizitei de lucru în județul 
Cluj și la combinat, au desfășurat 
o muncă susținută pentru finali
zarea lucrărilor de investiții, intra
rea în probe tehnologice a instala
țiilor și realizarea primei cantități 
de celuloză. Este de remarcat fap
tul că utilajele și instalațiile aces
tui important obiectiv industrial, 
care va produce celuloză chimică 
pentru fibre, au fost concepute și 
realizate de unități de profil ale 
industriei din țara noastră, unele 
constituind premiere.

— Colectivul fabricii — ne-a re
latat. inginerul loan Ungur, direc
torul combinatului — s-a angajat 
să realizeze pină la sfîrșitul anului 
o cantitate de 6 600 tone celuloză, 
să aplice toate măsurile stabilite 
pentru atingerea într-un timp cit 
mai scurt a parametrilor tehnici și 
calitativi prevăzuți in proiect. (Ma
rin Oprea).

Două formații românești în turul trei
al cupelor europene la fotbal

Calde felicitări echipelor Steaua și Sportul studențesc 
pentru spectaculoasele lor calificări!

Victorie și la Nicosia
Campioana noastră nu a lăsat vreo 

șansă Omoniei nici măcar la Nico
sia. pe terenul acesteia. 3—1 la 
București. 2—0 în deplasare Înseam
nă un scor general de 5—1, cu cara 
Steaua București își asigură un loc 
în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni", programate 
pentru primăvară.

Antrenorii Anghel Iordănescu și 
Radu Trol au putut alinia, pînă la 
urmă, formația cea mai bună a mo
mentului : Liliac — Iovan, Bumbes- 
cu, Belodedici, Ungureanu — Stoica, 
Rotariu (Majaru), Boloni, Hagi. Lă
cătuș (Balint), Pițurcă. Formație 
care a început jocul stăpînă pe ea, 
dezinvoltă, hotărîtă să realizeze un 
meci bun ți a doua victorie în fața 
campionilor ciprioți. Intenția avea să 
fie materializată încă din minutul 8, 
cînd o centrare șutată a lui Lăcătuș 
se lovește de Internaționalul Evago- 
ras șl mingea Intră în... propria-1 
poartă : 1—0 pentru Steaua 1 Fotba
liștii noștri — susținuți fără înceta
re. cu ardoare, de un grup de turiști 
sosiți din țară — creează faze după 
faze, care de care mai frumoase și 
mai periculoase, confirmîndu-și re
cunoscuta lor clasă europeană. Su
perioritatea devine și mai netă în 
minutul 35 cind Lăcătuș înscrie al 
doilea gol cu un șut de toată frumu
sețea. Păcat Insă că la puține mi
nute după acest gol Lăcătuș se ac
cidentează ușor și după pauză nu 
mai reintră pe teren.

In partea a doua a partidei, jocul 
are același curs. Două evenimente 
sint notabile (după o splendidă ac
țiune individuală, Hagi trimite min
gea in stîlpul porții în minutul 65 ; 
gazdele rămîn în zece jucători din 
minutul 72, prin eliminarea mijloca
șului bulgar Lakciev), dar scorul ră- 
mine 2—0 pină la fluierul final.

Un scor firesc, o calificare aș
teptată, realizată cu aplomb și exac
titate 1

Valoroșii fotbaliști steliști au ară
tat. aici, la Nicosia, că sint hotăriti 
și capabili să se afirme din nou pe 
arena internațională, să țintească — 
așa cum au mai făcut-o cu succes 
și în urmă cu două ediții — avan
sarea pină în faza finală a „Cupei 
campionilor europeni" și chiar cîști- 
garea trofeului. Nu ne îndoim că 
vor face totul, că ne vor reprezenta 
cu demnitate și succes și în conti
nuare în competiția numărul 1 a 
cluburilor de pe bătrînul continent. 
Manifestindu-și satisfacția pentru 
spectaculoasa calificare a colegilor 
lor( de 
tii ne 
două 
turul 
simțămintele, să le urăm succes și 
unora și altora 1

la Sportul studențesc, steliș- 
vorbeau cu mîndrie că. iată, 
echipe românești pătrund in 
al treilea. Impărtășindu-le

Petre CRISTEA
Nicosia, 4 noiembrie

O lecție universitară despre ambiția 
sportivă

Incredibil ! Dar entuzlasmant de 
adevărat 1 învinsă la Copenhaga, In 
prima manșă, cu 3—0, echipa Sportul 
studențesc a reușit ieri pe terenul 
propriu o victorie categorică (6—0) 
cu Brondby, calificlndu-se pe cit de 
neașteptat, pe atît de spectaculos în 
turul al treilea al „Cupei U.E.F.A.

Bucureșteanul amator de fotbal 
care n-a fost la acest meci are mult 
ce regreta. A pierdut un admirabil 
spectacol sportiv, care nu se va uita 
curind fiindcă a avut de toate : faze 
de mare virtuozitate, trei goluri din 
acțiune, două reprize de prelungiri, 
trei goluri și trei ratări din lovituri 
de Ia 11 metri acordate pentru de
partajare și, mai ales, un deznodă- 
mînt victorios pentru reprezentanții 
noștri. Toate acestea au incîntat 
de-a dreptul pe inspirații spectatori 
care au luat drumul Regiei.

Jocul a fost mai tot timpul con
trolat de studenții bucureșteni, vizi
bil hotărîți să treacă peste toate im
pedimentele și să infirme toate 
pronosticurile printr-o prestație bine 
gindită tactic, printr-o nedrămuită 
risipă de energie fizică și morală. 
Ce impedimente aveau de înfruntat, 
se știe : valoarea competițională 
deosebit de ridicată a partenerei de 
joc (lideră și virtuală campioană a 
Danemarcei cu 9 puncte avans ; 8 
jucători internaționali „A" ; 11 jucă
tori internaționali olimpici) ; scorul 
de 0—3 din prima manșă ; absența 
din formație a patru titulari — Cris- 
tea, Țirlea, Bucico, Stănici ; folosirea 
aparent riscantă a trei tineri — pină 
mal ieri anonimi : Pologea, Ciucă, 
Achim.

Șl totuși — așa cum șl noi preve-

deam în avancronica publicată în di
mineața meciului — formația alinia
tă de Sportul studențesc s-a dovedit 
într-adevăr „capabilă să facă față 
unei sarcini de joc atît de impor
tante11. cum erau remontarea handi
capului și calificarea.

Cind Munteanu II a înscris primul 
gol era minutul 6. Spectatorii au a- 
plaudat, dar la mai mult nu se gin- 
deau întrucit abilii Înaintași danezi 
se arătau periculoși, iar întreaga lor 
echipă făcea un presing sufocant pe 
tot terenul. Dar jucătorii noștri 
aveau, desigur, ținta si ambiția lor 
— pentru că nu cedau lupta sportivă 
rtici o clipă și insistau neobositi în 
atac. Deși la pauză rămăsese numai 
1—0. scor care se menținea și peste 
30 de minute din repriza secundă, 
Coraș (un „dispecer** în mare for
mă). Bozeșan. Țicleanu. Pologea și 
chiar excelenții apărători Pană. Mir
cea Popa, Munteanu. Iorgulescu, Mi
hai Marian reluau mereu atac după 
atac, dăruindu-se jocului cu tot su
fletul și cu toate forțele lor fizice, 
șutind cu sete și insistență la poar
tă. Și ceea ce, probabil, numai ju
cătorii Sportului credeau, s-a întim- 
plat : în minutul 77 Bozeșan a „lo
bat de la distantă" o minge peste 
portarul danez și ...gol : 2—0 : în mi
nutul 89. după o excelentă acțiune a 
lui Ciucă, a urmat o lovitură indirec
tă. o recentrare a lui Iorgulescu și o 
formidabilă lovitură cu capul a lui 
Pană : 3—0. Scorul defavorabil de la 
Copenhaga era remontat. Prelungi
rile n-au adus însă nici o clarificare 
(3—3 in ambele manșe), astfel că s-a 
trecut la penaltiuri : execută porta
rul Schmeichel — și trimite mingea 
pe lingă poartă (deci : tot 3—0) ; e-

xecută apoi Iorgulescu : 4—0 ; ur
mează Olsen — apără Cristian ; e la 
rind Țicleanu : 5—0 ; după el, K. 
Nielsen șutează năpraznic — dar 
Cristian apără din nou formida
bil ; Bozeșan transformă cu calm și 
siguranță : 6—0 1

Așadar, în dubla confruntare din
tre prima clasată în campionatul da
nez și ultima clasată în campionatul 
nostru rezultatul total este de 6—3 
pentru Sportul studențesc. — care 
reușește astfel în premieră promo
varea în turul al treilea al unei com
petiții europene. Este o victorie și o 
calificare de prestigiu (in față unei 
echipe care a eliminat in primul tur, 
fără înfringere, pe însăși ciștigătoa- 
rea „Cupei U.E.F.A.**), pentru care 
toți cei 13 „alb-negri1* intrați in joc 
au luptat cu o ambiție ieșită din co
mun. Felicitări, prin urmare, jucă
torilor Cristian, Mihai Marian, Mir
cea Popa, Iorgulescu, Munteanu, Ți
cleanu. Pologea, Pană, Bozeșan. Co
raș, Sorin Răducanu. ca și celor doi 
care au intrat în formație pe par
curs : Ciucă și Achim 1 Felicitări 
deopotrivă noilor antrenori — tinerii 
Paul Cazan și Gino Iorgulescu — 
pentru modul serios si inteligent în 
care au pregătit această memorabilă 
revanșă 1

Reușita Sportului ne face să ne 
gîndim că nu multe echipe din cam
pionatul nostru ar fi fost în stare de 
o asemenea neașteptată 
rică răsturnare de scor, 
naște fireasca întrebare 
normal ca formația 
bucureșteană — care de data aceas
ta a oferit o adevărată lecție univer
sitară de ambiție sportivă — șă ma
nifeste și in întrecerea internă ace
lași plus de combativitate, energie și 
ambiție față de orice partener de 
joc. Așteptăm, și-i urăm succes in 
continuare...

VASLUI : O nouâ 
tehnologie de fabricație 
în cadrul programului de orga

nizare și modernizare a producției, 
la întreprinderea de aparate de mă
sură și control din municipiul 
Vaslui a fost concepută și introdu
să in procesul de fabricație o nouă 
tehnologie de mare eficiență. Vio
rel Rotariu, inginerul șef al unită
ții, ne oferă citeva detalii :

— Este vorba de noua tehnologie 
de roluire a tubului manometric, 
realizată pentru prima oară in țară. 
Ea a fost gindită din punct de ve
dere tehnic și înfăptuită de un co
lectiv format din inginerul Marin 
Bărbieru, subinginerul Florin Danu, 
lăcătușul Dumitru Apetrei. electri
cianul Vasile ' Topală și alții. Pri
ma mașină de roluit realizată prin 
forțe proprii a și început să pro
ducă într-una din secțiile noastre, 
iar alte două asemănătoare se 
află în stadii înaintate de execu
ție. Eficiența noii tehnologii ? Spo
rește productivitatea muncii de 
cinci ori, realizează elementele sen
sibile ale manometrelor de foarte 
înaltă calitate, reduce cheltuielile 
de producție cu circa 3 milioane lei 
anual. (Petru Necula).

In aceste zile, popoarele Uniunii 
Sovietice și, alături de ele, forțele 
revoluționare, democratice și pro
gresiste de pretutindeni sărbătoresc 
împlinirea a 70 de ani de la 
victoria Mani Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Eveniment crucial în 
viața popoarelor din Rusia, în isto
ria umanității, prima revoluție so
cialistă victorioasă din lume a înlă
turat puterea moșierilor și a capita
liștilor din Rusia, a lichidat exploa
tarea omului de către om și asupri
rea socială și națională, a marcat 
făurirea primului stat al muncitori
lor și țăranilor, deschizind calea 
construirii socialismului și comunis
mului în țara cea’ mai întinsă ca te
ritoriu a planetei. Constituind punc
tul de plecare al transformării ra
dicale a Rusiei, al schimbării struc
turale a destinelor tuturor națiunilor 
și naționalităților sale. Revoluția din 
Octombrie a exercitat, în același 
timp, o puternică influentă asupra 
vieții internaționale, a impulsionat 
puternic lupta popoarelor pentru eli
berare socială și națională. După 
cum a subliniat secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîn- 
tarea rostită la Ședința solemnă de 
la Moscova consacrată celei de-a 
70-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie : „Revoluția 
din Octombrie — realizată sub con
ducerea partidului comunist făurit 
de Lenin — a reprezentat un eve
niment de importantă istorică mon
dială, care a dus la constituirea 
primului stat socialist al muncitori
lor și țăranilor, a deschis calea 
revoluțiilor socialiste și a dat un 
puternic impuls luptei popoarelor, 
forțelor progresiste pentru eliberare 
națională și socială, pentru libertate, 
independentă națională și pace".

Așa cum este cunoscut, situarea 
proletariatului in fruntea mase
lor largi de oameni ai muncii, 
conducerea revoluției de către parti
dul bolșevic, făurit și condus de că
tre V. I. Lenin, partid care a știut 
să aplice cu măiestrie socialismul 
științific la condițiile concrete ale 
Rusiei, capacitatea de organizare șl 
mobilizare a maselor, elasticitatea, 
realismul, combativitatea revoluțio
nară și luciditatea dovedite în toate 
momentele luptei — toate acestea 
s-au constituit în surse fundamen
tale ale victoriei din octombrie 1917. 
Este meritul istoric al partidului lui 
Lenin de a fi știut să facă o radio
grafie exactă a societății ruse, să 
analizeze corect raportul forțelor de 
clasă și să unească. într-un uriaș și 
unic torent revoluționar, lupta pro
letariatului împotriva capitalismului 
cu mișcarea țărănească pentru pă
mînt, cu mișcările de eliberare na
țională a popoarelor asuprite de ța
rism și cu mișcarea general-demo- 
cratică pentru pace. Revoluția rusă 
a verificat în practică concluzia lui 
Lenin privind posibilitatea victoriei 
revoluției socialiste într-o singură 
țară sau un grup restrîns de țări, a 
scos în relief rolul și răspunderea 
forțelor revoluționare din fiecare 
țară, revoluția fiind aspirația legiti
mă, cauza sacră și opera istorică a 
fiecărui popor. Experiența revoluției 
ruse a atestat existența unor trăsă
turi generale, a unor legități în 
înfăptuirea revoluției și a construc
ției noii orinduiri, ca și faptul că 
aceste trăsături și legități generale 
se realizează in condiții specifice, da 
o mare diversitate și originalitate — 
ceea ce impune abordarea creatoare 
a problemelor complexe ale dezvol
tării sociale, luarea în 
a realităților concrete 
țară.

Ideile proclamate 
luția din Octombrie și 
„Declarația drepturilor

confruntarea cu dușmanii interni și 
externi ai noii puteri revoluționare, 
popoarele sovietice au reușit să. 
realizeze. în linii generale — intr-un 
timp relativ scurt — programul leni
nist de edificare a socialismului. 
Trecerea in miinile poporului a 
principalelor mijloace de producție, 
naționalizarea pămintului. a uzine
lor. fabricilor și băncilor au asigurat 
premisele necesare pentru consoli
darea și dezvoltarea proprietății ob
ștești socialiste, pentru organizarea 
sistemului economiei planificate. In
dustrializarea tării a transformat 
Uniunea Sovietică într-o mare pu
tere industrială. O cotitură profundă 
în relațiile economice. în întregul 
mod de trai al țărănimii a consti- 
tuit-o colectivizarea agriculturii. A 
fost așezată pe o bază economică 
trainică alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea. Ca urmare a revoluției 
culturale, a fost lichidat analfabe
tismul, s-a dezvoltat învătămîntul de 
toate gradele, s-a format o nouă in
telectualitate legată de popor. O re
marcabilă cucerire a socialismului o 
constituie rezolvarea problemei na
ționale. -

In timpul celui de-al doilea război 
mondial. Uniunea Sovietică a dat 
cele mai grele jertfe umane și ma
teriale pentru distrugerea mașinii de 
război naziste, s-a acoperit de glorie 
nepieritoare în lupta pentru salvarea 
omenirii de pericolul robiei fasciste. 
In lupta împotriva dușmanului, pe 
front și în spatele frontului, oamenii 
sovietici au dovedit un fierbinte pa-
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Scor „alb” la Tbilisi...
Porniți la Tbilisi cu dorință decla

rată de a face un joc cu mult mai 
bun decit acum două săptămini, pe 
propriul teren, fotbaliștii de la Vic
toria București au reușit aseară, in 
partida retur cu formația locală Di
namo, să aibă o prestație evident 
superioară. Echipa noastră a mizat in 
primul rind pe ofensivă — pierde
rea primei partide nelăsind loc nici 
unei alte variante. In atac ca și in 
apărare — cum remarca și craini
cul radiodifuziunii — s-a jucat cu 
mai multă siguranță. Ofensiva echi
pei noastre, anticipată de experi- 
mentații jucători de la Dinamo Tbi
lisi, avea să fie însă „contrată" de 
aceștia printr-un joc calm, viguros, 
prin presing, dar și prin contra
atacuri „tăioase".

Spre finalul jocului, echipa din 
Tbilisi a rămas in 10 jucători (arbi
trul finlandez K. Ruokonen elimi- 
nind unul dintre ei pentru joc dur). 
Victoria ar fi putut profita de su
perioritatea numerică, dar, cu toate 
eforturile, nu a reușit să înscrie. 
Scorul „alb" (0—0) al partidei 
aseară îi avantajează, firește, 
fotbaliștii din Tbilisi, care și-au asi
gurat calificarea în faza următoare 
a „Cupei U.E.F.A." în urma succesu
lui (la limită : 2—1) realizat la 
București.,.

de 
pe

I. DUM1TRIU

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 noiembrie, ora 20 — 8 no
iembrie, ora 20. tn țară : Vremea va fl 
relativ rece, mai ales la începutul in
tervalului, cu cerul variabil, mai mult 
noros in estul și sud-estul tării, unde, 
pe alocuri, vor cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ninsoare. In restul 
teritoriului, ploi izolate. Vintul va su
fla slab pină ia moderat, cu unele in
tensificări din sectorul nordic, în 
nord-estul șl estul țării, mai frecvente 
tn primele zile. Temperaturile minime 
vo-r fi cuprinse tntre minus 5 si plus 
4 grade, mal coborite în depresiuni în 
nord-estul teritoriului, iar cele maxi
me, tn general, între 2 șl 12 grade. 
Dimineața se va produce ceață, mal 
ales tn centrul tării. In București : 
Vremea va fi relativ rece. îndeosebi la 
Începutul Intervalului, iar cerul varia
bil, favorabil precipitațiilor slabe, mal 
ales sub formă de ploaie. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila Intre minus 
1 și plus 3 grade, iar cele maxime tn
tre 7 și 11 grade.

c i n a
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• Secretul Iui Nemesis :
(11 86 25) — 9: * -----
20,15. FAVORIT (45 31 70)
13.30 .......................................
— 9; ............................. . . .
• Alarmâ la bord („Zilele filmului 
sovietic**) : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14: 16: 18: 20
• Secretul lui Bachus ; TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18; 20
• Moromețli : UNION (13 49 04) — 9: 
12; 16; 19. PACEA (71 30 85) — 9; 12; 
16; 19
• Figurant» : GIULEȘTI (17 55 46). — 
9; 12; 16: 19. FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 12: 15: 18

PATRIA
11.15: 13.30: 15,45: 18; 9; nj5;

15.45; 18: 20, MELODIA (11 13 49)
11.15; 13,30: 15,45: 18: 20

de 
înscrise în 
popoarelor 

din Rusia" cu privire la „egalitatea 
și suveranitatea popoarelor", „drep
tul popoarelor la autodeterminare 
liberă pînă Ia separare și formarea 
de state independente", „desființarea 
tuturor privilegiilor și a îngrădirilor 
naționale" au fost însușite cu entu
ziasm de popoarele care erau supuse 
asupririi unor imperii străine — în 
primul rind din Imperiul austro- 
ungar — aceste idei devenind un 
stindard de luptă pentru dezvoltarea 
lor liberă și independentă în cadrul 
unor state naționale proprii. Victo
ria Revoluției din Octombrie șl ecoul 
ei puternic în rîndul clasei munci
toare internaționale, al . popoarelor 
au reprezentat un factor puternic de 
accelerare a destrămării Imperiului 
habsburgic. Previziunea lui Lenin că 
lichidarea Austro-Ungariei — „o u- 
niune șubredă a citorva clici de pa- 
raziți sociali" — reprezintă „o ne
cesitate a procesului istoric de dez
voltare" a devenit realitate in cursul 
anului 1918. cind. sub loviturile lup
tei de eliberare națională și socială 
a popoarelor asuprite, a revoluțiilor 
burghezo-democratice, imperiul dua
list austro-ungar s-a prăbușit, iar 
pe ruinele sale s-au creat ori s-au 
întregit un șir de state naționale in
dependente.

Depășind toate greutățile rezultate 
din înapoierea Rusiei țariste si din

triotism și spirit Internaționalist, 
orinduirea socială și de stat sovieti
că. economia socialistă și-au demon
strat din plin trăinicia, viabilitatea 
și vitalitatea.

In epoca postbelică. Uniunea So
vietică a obținut noi și importante 
succese in dezvoltarea social-econo- 
mică, in ridicarea pe noi trepte de 
civilizație și progres.

Avindu-se in vedere că. la hotarul 
dintre deceniile al optulea și al nouă
lea, in U.R.S.S. s-au manifestat ten
dințe de stagnare, au început să se 
acumuleze dificultăți, probleme ne
rezolvate. străine de natura socia
lismului. Plenara din aprilie 1985 a 
C.C. al P.C.U.S.. Congresul al 
XXVII-lea și plenarele din ianuarie 
și iunie 1987 au hotărît trecerea la 
un amplu program de reorganizare a 
întregii vieți economice și sociale. 
Strategia dezvoltării pune un accent 
deosebit pe sporirea ritmurilor de 
dezvoltare a economiei, trecerea la 
creșterea economică intensivă, apli
carea pe scară largă a celor mai noi 
cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țîfice, ridicarea productivității mun
cii, economisirea resurselor, dezvol
tarea ramurilor $1 a industriilor care 
asigură progresul tehnico-știintific 
și rezolvarea problemelor sociale, 
dezvoltarea democrației socialiste, a 
autoconducerii, activizarea puternică 
a factorului uman, a inițiativei 
creatoare a maselor etc.

In prezent, Uniunea Sovietică se 
înfățișează ca un mare șl puternic 
stat socialist, cu o Industrie mo
dernă și o agricultură dezvoltată, cu 
un uriaș potential tehnico-științlfic 
și cultural, cu un rol de cea mal 
mare importanță în viata internațio
nală.

Oamenii muncii din România dau 
o inaltă apreciere istoricelor reali
zări obținute de popoarele Uniunii 
Sovietice în dezvoltarea economiei 
naționale, în ridicarea calității vieții 
— ilustrare vie a marelui potențial 
creator al socialismului —, rolului si 
contribuției Uniunii Sovietice în via
ta internațională, acțiunilor și ini
țiativelor sale în direcția dezarmării, 
colaborării și păcii în lume.

Istoricelor realizări cu care Uniunea 
Sovietică sărbătorește împlinirea a 70 
de ani de Ia victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie 
înfăptuirile obținute de 
liste din Europa, în cei 
zeci de ani de edificare
duiri, de celelalte țări socialiste de pe 
alte continente. Așa cum sublinia se
cretarul general al partidului nostru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
„în această perioadă, socialismul și-a 
demonstrat cu putere superioritate.» 
ca orînduire socială care asigură li
chidarea cu desăvîrșire a inegalități
lor sociale, naționale și de orice fel. 
realizează o societate nouă, a dreptă
ții și echității, in care masele popu
lare, popoarele înseși sint făuritoarele 
conștiente ale viitorului lor liber și 
independent. Noi considerăm că a-

li se adaugă 
țările socia- 
peste patru- 
a noii orîn-

t

ceasfa vastă experiență a țărilor so
cialiste, incepind cu Uniunea Sovie
tică, reprezintă un bun comun al par
tidelor noastre, al tuturor partidelor 
care iși propun transformarea revo
luționară a societății, realizarea unei 
orinduiri fără clase, fără asupritori și 
exploatatori".

Evocînd cu justificată mîndrie dru
mul străbătut în opera de construire 

. a noii
parcurs 
voi tare 
obținut 
istorică 
drepte și umane societăți, nu se poa
te ignora că în procesul construcției 
socialiste s-au manifestat — așa cum 
s-a relevat și cu prilejul recentei 
ședințe solemne aniversare — și 
lipsuri, s-au comis și greșeli, unele 
foarte grave, care însă au fost depă
șite, înlăturate, atestîndu-se astfel 
marile resurse de progres, de per
manentă reînnoire și autodepășire 
ale societății socialiste, uriașa forță 
a acesteia.

în vasta operă de construire a so
cialismului, România a obținut, de-a 
lungul a peste patru decenii, impor
tante succese, mărețe înfăptuiri, a 
parcurs mai multe etape de dezvol
tare. edificînd în prezent societatea 
socialistă multilateral dezvoltată. 
Scrutind drumul străbătut, se poate 
aprecia că în fiecare dintre aceste e- 
tape au apărut și au trebuit să fio 
soluționate noi și noi probleme, noi 
obiective, determinate de transformă
rile revoluționare petrecute în viața 
societății românești, de mutațiile și 
evoluțiile ce au avut și au loc în lu
mea contemporană, de uriașele cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane în general. Aceasta 
a presupus și presupune ca, potrivit 
cerințelor și realităților fiecărei eta
pe. să se folosească noi metode și for
me de muncă și de organizare a ac
tivității de construcție socialistă, în 
general, dar și a activității de partid. 
In acest sens, partidul nostru a avut 
și are în vedere faptul că întreaga 
operă de construcție socialistă trebuie 
să se bazeze pe asigurarea rolului 
conducător al partidului comunist în 
toate sectoarele de activitate, aceasta 
constituind o necesitate generală, o 
legitate obiectivă a făuririi noii orin
duiri. Din perspectiva stadiului atirjs 
in construcția socialistă, al impera
tivelor noi presupuse de noua etapă 
în care se găsesc țările socialiste, do- 
bindește o semnificație deosebită ne
cesitatea, pregnant subliniată de se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, de a păstra, a dezvolta 
și a îmbogăți spiritul revoluționar, 
atit în activitatea teoretică, ideologi
că, cit și în munca practică de con
struire a societății socialiste.

Aniversarea a șapte decenii de Ia 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie constituie un fericit prilej 
de evocare a relațiilor de prietenie, 
cu adinei și bogate tradiții, dintre 
poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice. Oamenii muncii din tara 
noastră au salutat cu entuziasm vic
toria revoluției ; numeroși revolu
ționari români au participat, de ase- 
menea, la luptele pentru apărarea 
tinărulul .stat sovietic. O dată cu 
făurirea Partidului Comunist Ro
mân. solidaritatea oamenilor mun
cii din tara noastră cu tlnărul stat 
sovietic a cunoscut o puternică am
plificare. comuniștii români sltuln- 
du-se cu consecventă în fruntea for
țelor politice din tara noastră care 
se pronunțau pentru dezvoltarea 
unor raporturi de prietenie, cola
borare'și bună vecinătate între cele 
două state. In anii socialismului, re
lațiile dintre cele două țări — fun
damentate pe comunitatea de orin- 
duire, de ideologie și teluri — s-au 
dezvoltat și diversificat permanent. 
Dînd o înaltă apreciere stadiului ac
tual al acestor relații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia In cu- 
vintarea rostită la Ședința solemnă 
de la Moscova consacrată celei de-a 
70-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, importanța 
deosebită pe care au avut-o în acest 
sens convorbirile la nivel înalt de la 
Moscova și cu prilejul recentei 
vizite a tovarășului Mihail Gorbaciov 
în România, apreciind că realizarea 
înțelegerilor convenite va întări șl 
mai mult conlucrarea și solidaritatea 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
in folosul ambelor țări, al cauzei 
socialismului și păcii tn lume.

Marile realizări obținute de po
poarele Uniunii Sovietice, de po
poarele din celelalte țări socialiste 
confirmă pe deplin superioritatea 
orinduiri! noi. socialiste, ilustrează 
convingător adevărul că numai prin 
edificarea socialismului și comunis
mului se poate asigura făurirea unei 
societăți a libertății si dreptății, a 
demnității omului, a unei orinduiri 
care să deschidă larg cimp pentru 
afirmarea plenară a energiilor și pu
terilor 
pentru 
umane.

.societăți, faptul că s-au 
mai multe etape de dez- 

economico-socială, că s-au 
realizări de însemnătate 
în edificarea celei mai

creatoare ale popoarelor, 
desăvîrșirea personalității

Cont univ. dr. Iile SEFTIUC

Adunări festive cu prilejul celei de-a 70-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din

Tn municipiile Birlad, Drobeta- 
Turnu Severin, Pitești și Ploiești au 
avut loc, miercuri, adunări festive 
organizate cu ocazia celei de-a 70-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții.

Despre însemnătatea istorică a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie au vorbit cadre cu munci de 
răspundere, precum și membri 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
București. Vorbitorii au înfățișat rea
lizările obținute de oamenii muncii 
sovietici în construcția socialismului 
și comunismului, acțiunile întreprin
se de U.R.S.S. în vederea asigurării

ai 
la

Octombrie
păcii în lume. Totodată, au fost evi
dențiate succesele poporului român 
in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în înfăp
tuirea obiectivelor Congresului al 
XIII-lea al partidului, politica Inter
națională a partidului și statului 
nostru de pace, colaborare șl înțele
gere cu toate națiunile.

(Agerpres)

• Pădurea de fagi I VIITORUL
(10 67 40> — 15; 17: 19
• Program special . 
tineret : DOINA (16 35 38) — 
13; 17.15; 19.30
• Iartă-mă : COTROCENI
— 15: 17: 19
• Acțiunea „Edelstein" :
(21 50 97) — 15: 17; 19
• Dulcea sevă a ierbii: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17: 19
• Orologiul Kremlinului : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20.15

pentru copil «I
9; 11; 13;

ta t r

(49 48 48)

MUNCA

• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mare) : Caligula — 19.30 : (sala Am-

«teatru) 1 Autograf — 18 ; (sala Ate
lier) : între patru ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate — Mlhal Ghiga — vioară. Vio, 
rica Boerescu — plan — 17,30 ; (Ate
neul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Cristian Mandeal. Solist : 
Gavril Costea — 19
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
vieneză — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu 2) : Victoria și-al el 
husar — 19.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei,
Menajeria de sticlă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
bunul Dumnezeu — 18.30
• Teatrul Foarte Mic 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie 
Pețitoarea — 19

11 95 44) :

Diavolul șl
(14 09 05)

(16 64 60)

• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 63, 
sala Magheru) : Necazurile unul În
drăgostit — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18,30 ; (sala 
Giulești. 18 04 85) : Hotel „Zodia ge
menilor" — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Ml se 
pare că mă-nsor — 19 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Varietăți pe portativ
— 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) s 
Pistruiatul — 15: 18
• Circul București (10 41 95) : „A »o- 
sit circul !“ — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 15 ; (sala Cosmonautelor, 11 12 04): 
Cartea cu jucării — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 19



Acțiuni și luări de poziție pentru j 
încetarea cursei înarmărilor \

Pentru retragerea rachetelor nucleare !

de pe teritoriul R.F.G. J
BONN. — „Nu mortll nucleare!", 

„Să se pună capăt manevrelor cu 
rachete nucleare Pershing 2 !“, „Să 
fie eliminate armele nucleare ame
ricane de pe teritoriul R.F.G. !“, 
sub aceste lozinci in Jocaiitatea 
Honzrat, landul vest-german Saar. 
a avut loc o manifestație de pro
test împotriva exercițiilor militare 
efectuate în această regiune a R. F. 
Germania de către forțele armate 
ale S.U.A. Manevrele respective au 
drept scop simularea unor opera
țiuni de luptă ale unităților S.U.A. 
cu rachete nucleare Pershing-2. 
Participanțil la demonstrație au 
chemat guvernul vest-german să 
ceară S.U.A. să-sl retragă rachetele 
nucleare de pe teritoriul R.F.G.

BONN. — Fracțiunea parla
mentară a Partidului ecologist 
din R.F.G. a prezentat în 
Bundestag un proiect de rezoluție 
In care cere guvernului să opreas
că extinderea bazelor militare unde 
sînt amplasate rachete cu rază 
medie de acțiune. Documentul 
cere, de asemenea, încetarea ma
nevrelor militare cu folosirea aces
tor rachete. Deputății ecologiști din 
Bundestag se pronunță pentru 
adoptarea de rezoluții care prevăd 
Încetarea amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune pe teri
toriul vest-german din momentul 
semnării acordului sovieto-ameri- 
can de lichidare a rachetelor cu 
rază medie de acțiune si operativ- 
tactice.

Mesaj in sprijinul păcii
MADRID. — O delegație a „Cen

trului pentru pace" din orașul ita
lian Assisi, aflată la Madrid, a 
prezentat regelui Juan Carlos 
al Spaniei un mesaj in spri
jinul păcii. Referindu-se la conți
nutul mesajului, delegația a evi

dențiat, in cadrul convorbirii des
fășurate, că pacea nu Înseamnă 
numai lipsa războiului, ci șl dez
voltarea, creșterea pe plan spiri
tual a omului, renunțarea la con
flicte șl agresiune.

PARIS t Conferința 
generală 

a UNESCO
Propunere privind proclamarea 

unui „An internațional 
de combatere 

a analfabetismului"
PARIS 4 (Agerpres). — In cadrul 

dezbaterilor celei de-a 24-a Confe
rințe generale a UNESCO, ale cărei 
lucrări se desfășoară la Paris, parti- 
cipanții s-au pronunțat pentru o 
campanie la scară mondială împotri
va analfabetismului. S-a relevat că 
numărul cel mai mare de analfabet! 
există în Asia și Africa, iar în 
America Latină procentul neștiutori
lor de carte din totalul la scară 
mondială este de 17,3 la sută.

Oficialitățile UNESCO au estimat, 
totodată, că, în cazul în care o nouă 
campanie la scară internațională nu 
va fi inițiată, este posibil ca pină 
la sfîrșitul secolului în lume să 
existe circa un miliard de anal
fabet!. De asemenea, în cadrul dez
baterilor s-a propus ca O.N.U. să 
proclame un an din deceniul urmă
tor drept „An internațional de com
batere a analfabetismului", partici
pant! exprimîndu-și sprijinul în fa
voarea eforturilor depuse de 
UNESCO pentru lichidarea neștiinței 
de carte.

NEW YORK

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
© Dezbateri privind 
internațional al păcii 
@ Venezuela — aleasă

acțiunile întreprinse în cadrul Anului 
• Intervenția reprezentantului român 
membră a Consiliului Economic și Social 

ol O.N.U.

în favoarea adoptării unor măsuri reale de dezarmare
COPENHAGA. — Mii de danezi 

au organizat la Copenhaga o de
monstrație în sprijinul semnării de 
către U.R.S.S. și S.U.A. a acordului 
privind lichidarea rachetelor cu 
rază medie si a celor operativ-tac- 
tice. Ei au format un lanț viu 
care a legat sediile ambasadelor

U.R.S.S. și S.U.A. din capitala da
neză.

In cadrul mitingului ce a urmat 
s-a subliniat Importanța apropiatei 
Intîlniri sovieto-americane Ia nivel 
înalt de la Washington pentru a- 
doptarea unor măsuri de dezarmare 
reală.

Antarctida să fie utilizată doar în scopuri pașnice j

LIMA. — Guvernul peruan a re
afirmat pplitica sa în favoarea 
menținerii Antarctidei ca zonă a 
păcii. Intr-o declarație a Ministe
rului Relațiilor Externe dată pu
blicității la Lima se subliniază că

„este în Interesul Întregii omeniri 
ca Antarctida să fie utilizată doar ' 
în scopuri pașnice, ca zonă a pă- ; 
cil, neantrenată în cursa înarmări- ' 
lor convenționale sau nucleare". ț

PHENIAN

Simpozion consacrat problemei 
reunificârii naționale a Coreei

PHENIAN 4 (Agerpres). — La 
Phenian s-au desfășurat lucrările 
unui simpozion consacrat problemei 
reunificârii naționale a Coreei — in
formează agenția A.C.T.C. Au luat 
parte activiști pe tărîm politic, con
ducători ai unor organizații de masă 
și obștești, profesori, oameni de 
cultură, ziariști.

Participanțil au adoptat o declara

ție cu privire Ia amplificarea miș
cării pentru reunificarea pașnică și 
independentă a Coreei, pentru reali
zarea marii unități naționale, cerîn- 
du-se retragerea trupelor străine și 
eliminarea dictaturii militare din 
Coreea de Sud, transformarea Pe
ninsulei Coreea într-o zonă a păcii, 
liberă de arme nucleare.

Disputa comercială dintre C.E.E. și Japonia
BRUXELLES 4 (Agerpres). — Ofi

cialitățile Pieței comune au hotărît 
prelungirea cu încă șase luni a mă
surilor de supraveghere statistică a 
importurilor unor produse electroni
ce japoneze în cele 12 state comuni
tare — s-a anunțat In „Buletinul ofi
cial" al C.E.E., la Bruxelles. Această 
măsură a fost luată ca urmare a fap
tului că balanța schimburilor comer
ciale dintre „cei 12“ și partenerii ni
poni continuă să fie favorabilă Ja
poniei, deficitul C.E.E. diminuîndu-

se în mai mică măsură decît și-au 
propus părțile în cadrul repetatelor 
negocieri. în schimburile cu aceleași 
produse electronice între S.U.A. și 
Japonia, partea americană a intro
dus „super-taxe" vamale, aceasta 
declanșînd un nou „război comer
cial" — relevă agenția A.N.S.A.

Supravegherea statistică a produ
selor electronice de import din Ja
ponia, aflată în vigoare în țările 
C.E.E. din mai anul acesta, se pre
lungește pînă la 31 aprilie 1988.

Acțiuni greviste în Italia
ROMA 4 (Agerpres). — în Italia 

continuă, pînă la 6 noiembrie, gre
vele perlate ale personalului de la 
*01 de pe aeroporturi în sprijinul 
unor revendicări privind condițiile 
de muncă și de trai. In cadrul nego
cierilor desfășurate între conducerile 
companiilor de transporturi aeriene 
„Alltalia" și „ATI", pe de o parte, 
61 reprezentanții sindicatelor pe ra

mură afiliate celor trei mari centrale 
sindicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. 
pe de altă parte, pozițiile părților 
s-au menținut în continuare distante. 
Ca urmare, personalul din sectorul 
tehnic al celor două companii aerie
ne, aflat săptămîna trecută în gre
vă, a hotărît să continue și în a- 
ceastă săptămînă acțiunile de pro
test.

KATMANDU

încheierea reuniunii la nivel 
înalt a S.A.A.R.C.

• Documentul final reafirmă 
atașamentul semnatarilor 

fată de principiile și scopurile 
nealinierii și Carta O.N.U.
KATMANDU 4 (Agerpres). — In 

capitala Nepalului s-au încheiat 
miercuri lucrările celei de-a treia 
reuniuni la nivel înalt a Asociației 
Asiei de Sud pentru Cooperare Re
gională (S.A.A.R.C.).

Reuniunea a adoptat o declarație, 
iar miniștrii de externe ai celor șap
te țări participante au semnat un 
acord referitor la crearea unei rezer
ve alimentare regionale și o conven
ție privind combaterea terorismului 
în regiune.

Documentul final — declarația — 
adoptată la Katmandu exprimă îngri
jorarea față de înrăutățirea situației 
economice din lume si reafirmă ata
șamentul semnatarilor față de prin
cipiile și scopurile nealinierii și fată 
de Carta O.N.U. De asemenea, este 
salutată înțelegerea sovieto-america- 
nă privind lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune.

în declarațiile făcute la încheierea 
lucrărilor, șefii delegațiilor prezente 
și-au reafirmat atașamentul fată de 
S.A.A.R.C. și față de spiritul coope
rării regionale.

Noi acțiuni agresive 
ale rasiștilor sud-africani

LUANDA 4 (Agerpres). — Rasiștii 
sud-africani au extins războiul ne
declarat împotriva R. P. Angola, tru
pele R.S.A. pătrunzînd pe teritoriul 
acestei țări pe o distanță de pînă la 
350 km — se arată într-un comen
tariu al postului de radio angolez, 
citat de agenția T.A.S.S. Arătînd că 
avioanele sud-africane încalcă regu
lat spațiul aerian al Angolei, bom- 
bardînd poziții militare angoleze din 
provinciile Cunene și Kwandp-Ku- 
bando, postul de radio angolez sub
liniază că agresiunea R.S.A. este 
destinată susținerii acțiunilor tero
riste ale grupurilor rebele aflate pe 
teritoriul angolez.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— <In plenara Adunării Generale a 
fost făcută o evaluare cuprinzătoare 
a acțiunilor întreprinse la nivelul 
O.N.U.. al instituțiilor sale speciali
zate. al altor organizații guverna
mentale și neguvernamentale, pre
cum și de către statele membre. în 
cadrul Anului internațional al păcii. 
Evidențiind că proclamarea anului 
1986 drept An internațional al păcii 
a fost expresia solidarității întregii 
comunități internaționale în fata pe
ricolelor multiple și grave care ame
nință însăși existenta umanității, 
numeroși vorbitori care au luat cu- 
vîntul de la tribuna Adunării Gene
rale au subliniat că această acțiune 
majoră a avut meritul de a mobiliza 
largi pături ale opiniei publice din 
diferite țări în sprijinul idealurilor 
de pace, pentru înfăptuirea dezar
mării și crearea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Luînd .cuvîntul în cadrul dezba
terilor, reprezentantul tării noas
tre a prezentat pe larg iniția
tivele și acțiunile întreprinse de 
președintele României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în favoarea înfăp
tuirii unor măsuri reale de dezar
mare, pentru edificarea' securității în 
Europa, soluționarea pe cale politică, 
prin negocieri, a conflictelor exis
tente în lume, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei nOi 
ordini economice internaționale, Pen
tru menținerea și consolidarea păcii 
mondiale.

S-a subliniat că în contextul Anu
lui internațional al păcii o atenție 
deosebită a fost acordată dezvoltării 
cooperării și întăririi securității în 
Europa. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu militind neobosit 
pentru eliminarea rachetelor nuclea
re și angajarea pe calea unor nego
cieri reale de dezarmare pentru re
ducerea tensiunii, creșterea încrede
rii și extinderea si diversificarea 
colaborării intre toate statele conti
nentului.

Reprezentantul tării noastre a evi
dențiat contribuția concretă, de o 
semnificație majoră, și cu putere de 
exemplu a României la Anul inter
național al păcii, pe care a repre- 
zentat-o reducerea unilaterală, cu 5 

' la sută, a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare, care a de
monstrat în mod concret că dimi
nuarea armamentelor și cheltuielilor 
militare este posibilă.

La încheierea dezbaterilor. Adu
narea Generală a adoptat o rezolu

ție în legătură cu Anul internațional 
al păcii, la care România a fost 
coautoare. Aceasta pune accentul pe 
necesitatea intensificării acțiunilor 
O.N.U.. ale tuturor statelor, ale or
ganizațiilor de masă, in favoarea 
păcii, securității și cooperării pașnice 
dintre toate națiunile.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— In Comisia politică specială a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
început examinarea punctului de pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni re
feritor la folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice. Dezbaterile se 
desfășoară pe baza unui raport al 
Comitetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
în care, Intre altele, este reafirmată 
necesitatea rezervării acestui spațiu 
exclusiv pentru activități pașnice.

Reprezentantul Austriei a declarat 
In cadrul dezbaterilor că prevenirea 
Unei curse a înarmărilor în Cosmos 
și utilizarea acestui mediu exclusiv 
in scopuri pașnice reprezintă o 
sarcină prioritară a întregii comu
nități internaționale.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Comisia a III-a a Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat o rezoluție 
prin care aprobă recomandările Con
ferinței internaționale împotriva 
abuzului și traficului de droguri, 
care a avut Ioc în acest an. Această 
conferință, desfășurată la nivel mi
nisterial, a evidențiat, prmtre altele, 
necesitatea .unor măsuri de prevenire 
a consumului de droguri și a unei 
mai atente supravegheri a circulației 
produselor farmaceutice care pot fi 
folosite ca stupefiante. Totodată, 
reuniunea a recomandat un control 
mai strict al statului asupra culturi
lor de plante din care se fabrică 
stupefiantele, distrugerea culturilor 
ilicite de asemenea plante, reprima
rea bandelor de traficanți, intensifi
carea controalelor la punctele de 
frontieră. în porturi șl pe aeropor
turi. precum și instituirea unor pro
grame de reabilitare a consumatori
lor de droguri.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Venezuela a fost aleasă membră 
a Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) pe o perioadă 
de 3 ani, începînd din luna ianuarie 
1988.

Celelalte state latino-americane 
membre ale E.C.O.S.O.C. sînt Colum
bia, Cuba șl Trinidad Tobago.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
Sosit intr-o vizită oficială la 

Bonn, cancelarul austriac Franz Vra- 
nitzky a avut o primă rundă de con
vorbiri cu omologul său vest-german 
Helmut Kohl. In cursul întrevederii au 
fost analizate aspecte ale cooperă
rii bilaterale, precum și probleme ale 
relațiilor Est-Vest, inclusiv referitoa
re la incȚieierea acordului sovieto- 
american în domeniul eliminării ra
chetelor cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice. ® La Beirut, pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
a primit un mesaj din partea pre
ședintelui irakian Saddam Hussein. 
Mesajul, înmînat de însărcinatul cu 
afaceri irakian în capitala Libanului, 
conține probleme ale relațiilor bila
terale și aspecte ale ultimelor evo
luții din Orientul Mijlociu, • Mi
nistrul afacerilor externe al Da
nemarcei, Uffe Ellemann Jensen, și-a 
încheiat vizita oficială la Varșovia. 
In cadrul convorbirilor cu oficialită
țile poloneze — relevă agenția P.A.P. 
- s-a exprimat opinia că încheierea 
cu succes a viitoarei întîlniri sovie
to-americane la nivel înalt va exer
cita p influență pozitivă asupra evo

luției în continuare a negocierilor 
vizînd dezarmarea și îmbunătățirea 
relațiilor Est-Vest. Au fost, de aseme
nea, examinate alte aspecte ale si
tuației politice internaționale și evo
luția relațiilor bilaterale. • Convor
birile desfășurate la Bangkok între 
ministrul thailandez al afacerilor ex
terne, Siddhi Savetsila, și omologul 
său filipinez, Râul Manglapus, s-au 
referit la agenda viitoarei reuniuni la 
nivel înalt a Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.), progra
mată să se desfășoare la Manila în 
luna decembrie. De asemenea, au 
fost abordate alte chestiuni ale ac
tualității politice internaționale șl 
probleme ale relațiilor bilaterale. 
• Ministrul adjunct de externe turc, 
Nuzhat Kandemir, a sosit la Doha, 
prima etapă a unui turneu pe care îl 
va efectua într-o serie de țări din zona 
Golfului. In capitala Qatarului el va 
conferi cu oficialități din această țară 
asupra relațiilor bilaterale și a ul
timelor evoluții ale situației din O- 
rientul Mijlociu, informează agenția 
KUNA.

Pentru o nouă ordine economică si tinanciară internațională* »
CARACAS 4 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Caracas, secre
tarul executiv permanent al Siste
mului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), Carlos Perez del Castillo, 
a evidențiat efectul profund negativ 
pe care l-a produs asupra economi
ilor naționale latino-americane jo
cul bursei monetare occidentale.

Secretarul executiv permanent al 
S.E.L.A. s-a pronunțat în context 
pentru o nouă ordine economică și 
financiară internațională, echitabilă 
și dreaptă, care să ofere condiții de 
dezvoltare tuturor statelor lumii — 
notează Prensa Latina.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 4 (Agerpres). — Artileria 

israeliană a bombardat așezările 
Madjal-Silm, Tulin și Kabriha, din 
sudul Libanului. în apropierea aces
tei ultime localități, o schijă a lovit 
un militar irlandez din cadrul uni
tăților Forței interimare a O.N.U. 
din Liban (UNIFIL).

Avioane militare israeliene au si
mulat bombardarea orașului Saida și 
a taberelor de refugiați palestinieni 
din apropiere și au survolat Beiru
tul.

BEIRUT 4 (Agerpres). — în noap
tea de marți spre miercuri, o gre
nadă a fost lansată asupra unui post 
al forțelor de securitate din sectorul 
de vest al capitalei libaneze. Obser
vatorii relevă că în ultimul timp au 
devenit mai frecvente acțiunile de 
diversiune șl teroriste lansate de e- 
lemente înarmate pentru a destabili
za situația în acele cartiere unde se

pune în aplicare planul de securi
tate.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Pre
mierul francez Jacques Chirac a de
clarat, intr-o conferință de presă la 
sfîrșitul vizitei în Israel, că Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
trebuie să ia parte cu drepturi egale, 
la adoptarea oricărei decizii privind 
situația din Orientul Mijlociu. „Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
este o realitate care nu poate fi 
ignorată", a spus premierul francez. 
O.E.P. trebuie consultată și trebuie, 
să facă parte din orice proces de 
pace din această regiune, a precizat 
el.

Premierul francez a reamintit că 
țara sa sprijină propunerea organi
zării unei conferințe de pace in 
Orientul Mijlociu, idee respinsă — 
după cum se știe — de premierul 
israelian. Yitzhak Shamir, relatează 
agenția China Nouă.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— Iranul și Irakul au răspuns pozi
tiv cererii secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, de 
a trimite delegați speciali la Națiu
nile Unite pentru discuții care să 
conducă la transpunerea în practibă 
a prevederilor rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate vizînd încetarea 
conflictului dintre cele două țări, a 
informat purtătorul de cuvînt al 
O.N.U., Franțois Giuliani, citat de 
agenția China Nouă. El a precizat, 
pe de altă parte, că guvernele ira
nian și irakian consideră răspunsu
rile lor, transmise luni secretarului

general al O.N.U., ca „inițiale și pre
liminare".

întrebat de ziariști în legătură cu 
data obținerii unor răspunsuri defi
nitive, Franțois Giuliani a precizat 
că „este în curs de desfășurare un 
întreg proces ' diplomatic, în centrul 
căruia se află secretarul general al 
O.N.U.".

Luna trecută, secretarul general al 
O.N.U. transmisese Iranului și Iraku
lui un „calendar de acțiune" pentru 
a începe punerea în practică a rezo
luției 598, dînd astfel curs instruc
țiunilor primite din partea Consiliu
lui de Securitate.

Neîncredere și tensiune pe piețele monetare occidentale
La bursa din New York, unde 

zilele trecute s-au înregistrat cele 
mai mari căderi ale indicelui „Dow 
Jones", care reprezintă o medie a 
cursului acțiunilor celor mai impor
tante societăți industriale america
ne, continuă să domine neîncrederea 
și tensiunea. După o Creștere neîn
semnată înregistrată marți. cursul 
acestui indice a scăzut din nou in 
ziua următoare, cu 51 puncte. I.a 
rîndul său, dolarul.. este în declin in 
raport cu marca vest-germană și 
yenul. Miercuri dimineața, imediat 
după deschiderea bursei din Tokio, 
paritatea dolar-yen era de 1 la 
137,20, cel mai scăzut nivel al cursu
lui monedei americane în raport cu 
valuta niponă. Pentru a împiedica 
declinul dolarului, banca niponă a 
fost nevoită miercuri să cumpere 
aproximativ 400 milioane dolari. In
dicele „Nikkei" s-a prăbușit la

bursa de valori cu aproape 300 
puncte.

Situația din ultimele săptămîni de 
la bursa de valori din New York 
a suscitat o serioasă îngrijorare în 
cercurile financiare. Ministrul bel
gian al finanțelor. Marc Eyskenș, a 
declarat într-un interviu postului de 
radio Bruxelles că acest fenomen 
negativ se va răsfrînge și asupra 
francului belgian și a economiei 
țării, in general. Declinul cursului 
dolarului, a spus el, va provoca 
pierderi comerțului exterior belgian 
și va obliga guvernul să acumuleze 
mari cantități de valută pentru a 
menține paritatea francului belgian. 
El consideră că reducerea cursului 
biletului verde va încorda situația 
și in domeniul sistemului valutar 
vest-european, unde de pe acum se 
constată o scădere a parității fran
cului francez și o creștere a cursu
lui mărcii vest-germane. (Agerpres)
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DECLARAȚIE. Președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou, a salutat 
decizia cu privire la întîlnirea la 
nivel înalt sovieto-americană de la 
7 decembrie, informează agenția ci
priotă de presă C.N.A. „întreaga 
omenire speră că întîlnirea va con
duce la diminuarea înarmărilor, la 
o dezarmare treptată,’ la soluțio
narea unor problbme internaționa
le și la consolidarea păcii mondia
le" — a subliniat șeful statului ci
priot.

Cu această ocazie, participanții vor 
aborda o serie de probleme ali
mentare acute ce confruntă regiuni 
întinse ale planetei, urmînd 
aleagă, totodată, noul director 
neral al organizației pentru 
mandat de șase ani.

să 
ge- 
un

In ansamblul dezbaterilor prile
juite de actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., care îmbrățișea
ză o gamă largă de probleme, prac
tic toate aspectele majore ale vieții 
Internaționale, se detașează, prin 
Însemnătatea lor, cele referitoare la 
situația economică din lume. Aproa
pe n-a fost vorbitor care să nu-și fi 
exprimat îngrijorarea față de men
ținerea și chiar acutizarea fenome
nelor negative pe plan economic, 
financiar și comercial, față de im
plicațiile unor asemenea evoluții 
asupra tuturor statelor, îndeosebi a 
celor In curs de dezvoltare.

Din datele prezentate în cursul 
dezbaterilor rezultă că producția lu
mii șl-a încetinit îngrijorător de 
mult ritmul de creștere, care nu mai 
reprezintă astăzi decît jumătate din 
cel înregistrat în deceniul trecut și 
doar o treime față de nivelul din 
anii ’60. In același timp, comerțul 
mondial a devenit, în ciuda nume
roaselor pledoarii în favoarea unor 
schimburi libere, ținta celor mai se
rioase amenințări de după anii ’30, 
iar sistemul financiar internațional a 
fost adus în pragul crizei de politi
ca dobînzllor înalte și instabilitatea 
cresclndă a raporturilor de valoare 
dintre monede. Fenomenele negative 
din economia mondială, se arăta in 
raportul secretarului general al 
O.N.U., au afectat toate statele, dar 
cel mal greu lovite au fost țările in 
curs de dezvoltare, al căror venit 
mediu pe locuitor s-a redus cu 4 Ia 
sută după 1981, ceea ce a contribuit 
la adîncirea decalajelor dintre lumea 
bogată șl cea săracă.

De la tribuna Adunării Generale 
au fost lansate vibrante apeluri la 
cooperare, In vederea soluționării, cît 
mai curlnd posibil, a acutelor pro
bleme economice și financiare ce 
confruntă omenirea, Îndeosebi a pro
blemei datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare, care a devenit 
principalul obstacol In calea progre
sului statelor lumii a treia. în acest 
sens, ministrul de externe al Brazi
liei, Roberto Abreu Sodre, aprecia 
că puternicele dezechilibre din eco
nomia mondială, inclusiv marile de
calaje intre nivelurile de viață dintre 
țările bogate și cele sărace, nu pot 
fi abordate eficient numai prin efor
turi dispersate pe plan național, de
oarece dimensiunile acestor dezechi
libre și caracterul tot mai interde
pendent al problemelor pe care le 
implică cer acțiuni concertate, o lar
gă colaborare internațională, bazată 
pe egalitate și avantaj reciproc.

La rlndul său, ministrul de exter
ne al Etiopiei, Berhanu Bayih, arăta 
că dacă principala responsabilitate 
pentru asigurarea dezvoltării revine 
fiecărei țări în parte, dificultățile 
generate de factori externi nu pot fi 
depășite decît printr-o cooperare in
ternațională și eforturi multilaterale.

De altfel, în cursul dezbaterilor, 
numeroși vorbitori au arătat că efor
turile țărilor în curs de dezvoltare 
de a amortiza impactul deosebit de 
puternic al crizei mondiale asupra 
economiilor lor se lovește de o serie 
de obstacole. In acest context, repre
zentanții Indoneziei, Tunisiei și Pe
rului s-au referit la problema dete
riorării progresive a cadrului colabo-

atît pentru relansarea economiilor 
lor, cît și pentru atingerea uriașei 
datorii externe — de peste 1 000 mi
liarde de dolari.

Or, așa cum aprecia și ministrul 
de externe al Suediei, Sten An
dersson, principalul factor care a de
terminat trecerea de la un transfer 
pozitiv de resurse (Nord-Sud) la 
unul negativ (Sud-Nord) este politi
ca financiară restrictivă promovată 
de unele țări dezvoltate, politică ce 
s-a caracterizat prin creșterea exce
sivă a nivelului dobînzilor, paralel 
cu reducerea apreciabilă a împrumu
turilor acordate țărilor debitoare din 
lumea a treia. Astfel, s-a arătat că, 
în timp ce plățile în contul dobîn-

din Adunarea Generală a O.N.U. 
scoate în evidență rolul extrem de 
nociv al politicilor comerciale re
strictive. Potrivit unor date supuse 
atenției participanților, peste o trei
me din exporturile țărilor în curs 
de dezvoltare se lovesc, pe piețele 
statelor industrializate, de diferite 
Obstacole comerciale. Drept urmare, 
poziția țărilor în curs de dezvoltare 
în schimburile economice internațio
nale s-a deteriorat substanțial, fapt 
reflectat de scăderea ponderii lor în 
comerțul mondial, de la 28 la sută 
în 1980 la 19 la sută în 1986. .

Scăderea veniturilor din exporturi 
și a puterii de cumpărare a țărilor 
In curs de dezvoltare, datorită, în-

Q.N.U.: Soluționarea într-un mod nou a problemelor 
economice mondiale, condiție a progresului general
rării multilaterale, a replierii state
lor dezvoltate cu economie de piață 
în spatele propriilor baricade pro- 
tecționiste, la încercările lor de a 
aduce negocierea diferendelor co
merciale și financiare numai într-un 
cadru bilateral, care le permite să-și 
impună mai ușor condițiile partene
rilor mai slabi — în fapt de a arun
ca o parte tot mal mare din povara 
crizei pe seama altor state, în spe
cial a celor în curs de dezvoltare.

Asemenea orientări in politica e- 
conomică a unor state dezvoltate au 
consecințe dintre cele mai grave asu
pra țărilor subdezvoltate. In timpul 
dezbaterilor din plenul Adunării Ge
nerale sau din cadrul reuniunii mi
nisteriale a „Grupului celor 77“ s-au 
făcut adesea referiri la așa-numitul 
transfer invers de resurse, pe care 
numeroși vorbitori l-au calificat 
drept o aberație, avtnd în vedere că 
țările sărace sînt nevoite să dea mai 
mult decît primesc din țările bogate 
sub formă de credite, de investiții 
directe sau de ajutor pentru dezvol
tare. Apărut la începutul anilor ’80, 
acest fenomen deosebit de nociv se 
manifestă prin pierderi tot mal mari 
pentru țările în curs de dezvoltare 
(12,5 miliarde de dolari în 1984, dar 
24 de miliarde In 1986, într-un mo
ment cînd statele respective duc o 
lipsă acută de resurse financiare

zilor efectuate de 93 de țări In curs 
de dezvoltare au crescut, între 1981 
—1986, de la 35 la 70 miliarde de 
dolari, volumul noilor credite primi
te de statele respective din surse 
particulare, a scăzut, in aceeași pe
rioadă, de la 87 la 10 miliarde de 
dolari.

Cu toate că In ultimii ani nivelul 
nominal al dobînzilor a scăzut, cel 
real a rămas neobișnuit de ridicat 
și chiar a sporit pentru unele state., 
Din pricina marii diferențe între 
nivelul nominal al dobînzilor și ni
velul prețurilor la materiile prime 
(care numai anul trecut a scăzut cu 
16,8 la sută) dobînda reală suporta
tă de țările In curs de dezvoltare 
exportatoare de asemenea produse a 
sporit de la 20,7 la sută In 1985 la 
32,4 la sută în 1986. Cele mai afec
tate de fenomenele negative din do
meniul creditului internațional sînt 
țările Americii Latine, care — po
trivit secretarului permanent ad
junct al S.E.L.A., Henry Gill — au 
cunoscut, anul trecut, pierderi nete 
de 22,1 miliarde de dolari, ceea ce 
reprezintă 23,2 la sută din veniturile 
lor anuale din exporturile de bunuri 
și servicii.

Analiza cauzelor ce au concurat la 
crearea actualei situații critice din 
economia țărilor lumii a treia pe 
care a prilejuit-o ampla dezbatere

deosebi, dobînzilor Înalte și măsuri
lor protecționiste, a dus la reducerea 
importurilor și, implicit, a investi
țiilor în producție, la stagnare și 
chiar regres economic. Pe bună 
dreptate, ministrul de externe al 
Italiei, Giulio Andreotti, aprecia că 
principala responsabilitate pentru 
eliminarea actualelor dezechilibre, 
îndeosebi între lumea săracă și cea 
bogată, revine țărilor industrializate. 
In același sens, ministrul de externe 
al Liberiei, Rudolph Johnson, refe
rindu-se la dificultățile pe care le 

, întimpină țările în curs de dezvol- 
t' tare în restituirea datoriei externe, 

arăta că presiunile exercitate de 
creditori — în general țări industria
lizate, ce au atins un înalt grad de 
dezvoltare, în bună parte cu ajutorul 
influxului masiv de resurse materia
le și umane din statele lumii a treia 
— ridică întrebarea dacă nu există 
o altă datorie despre care s-a uitat 
să se vorbească și care n-a fost 
niciodată cu adevărat rambursată.

Eșecul strategiei impuse de țările 
creditoare pentru depășirea actualu
lui impas financiar, dar, mai ales, 
consecințele sale deosebit de grave 
pledează în favoarea unui nou mod 
de abordare a problemei datoriilor 
externe, care să țină seama de inte
resele tuturor statelor. S-a preconi
zat ca un asemenea mod de aborda

re să aibă în vedere : convertirea în 
donații a datoriilor statelor sărace ; 
reducerea substanțială a nivelului 
dobinzilor : acordarea unei perioade 
de grație, în care Să fie suspendate 
plățile scadente ; îmbunătățirea con
dițiilor de creditare, inclusiv prin 
prelungirea termenelor de rambur
sare a împrumuturilor ; eliminarea 
măsurilor protecționiste și lărgirea 
accesului produselor țărilor debitoa
re pe piețele internaționale.

Dezbaterile din plenul Adunării 
Generale confirmă, astfel, pe deplin 
realismul considerentelor și propu
nerilor României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la pro
blemele majore ale vieții economice 
și financiare internaționale, prezen
tate actualei sesiuni și difuzate ca 
document oficial al forului mondial. 
In acest sens, țara noastră conside
ră necesar ca Adunarea Generală să 
adreseze un apel tuturor statelor 
dezvoltate creditoare, băncilor și 
instituțiilor financiare internaționa
le, pentru ca acestea să instituie un 
moratoriu pe o perioadă de cel pu
țin 5 ani pentru creditele acordate 
țărilor în curs de dezvoltare de către 
guvernele țărilor dezvoltate econo
mic, bănci, inclusiv F.M.I. și B.I.R.D. 
Totodată, să se ceară ca limita ma
ximă a dobînzilor la creditele exis- 
tente^ă fie de cel mult 5 la sută, 
iar la împrumuturile care se vor 
acorda în viitor, de 4—5 la sută ; 
băncile, La rîndul lor, să plătească 
pentru depunerile făcute dobînzi de 
pînă la 5 la sută și creditele comer
ciale să fie restituite conform nor
melor și înțelegerilor convenite 
intre părți. In același timp, Româ
nia a propus ca Adunarea Generală 
a O.N.U. să adreseze un apel tutu
ror statelor de a renunța la măsuri 
protecționiste și discriminatorii, la 
restricții și contingentări în cadrul 
schimburilor comerciale și de a 
aplica ferm prevederile G.A.T.T. 
privind acordarea clauzei națiunii 
celei mai favorizate. Fără în
doială — așa cum a arătat în 
repetate rinduri președintele Româ
niei. cum confirmă însăși via
ța — numai soluționarea complexă, 
într-un mod nou, democratic, a aces
tor probleme va deschide calea spre 
depășirea crizei economice mondiale, 
spre dezvoltarea echilibrată a fiecă
rei economii naționale și ridicarea 
generală a nivelului de trai al po
poarelor.

Gh. CERCELESCU
New York

ÎNTÎLNIRE. La Havana s-au în
cheiat lucrările întîlnirii pregăti
toare a celei de-a XVIII-a reuniuni 
ministeriale a Organizației latino- 
americane a energiei (O.L.A.D.E.). 
la care au participat aproape 100 
de delegați din 23 de țări. Exper- 
ții au dezbătut o serie de documen
te ce urmează să fie supuse apro
bării reuniunii ministeriale, referi
toare la bugetul organizației pînă 
în 1990, situația energetică în Ame
rica Latină și problema datoriei ex
terne. >

ȘOMAJ. Numărul șomerilor înre
gistrați oficial in R.F. Germania a 
fost, la sfîrșitul lunii octombrie, de 
2.1 milioane, adică cu trei 
mai - mare decît 
anului trecut, 
federal pentru 
al R.F.G., citat 
Rata șomajului 
8,3 la sută din forța de muncă. ,

la sută 
lună a 
Oficiul 
muncii 
A.D.N.

în aceeași 
informează 
problemele 
de agenția 
a ajuns astfel la

NUMIRE. Președintele Statelor 
Unite, Ronald Reagan, a numit-o 
pe Ann Dore McLaughlin, fostă 
subsecretar la Ministerul de Inter
ne, în funcția de ministru al mun
cii. Ea îi succede în 
William Brock, care 
demisia.

acest post lui 
și-a prezentat

NOUL GUVERN sirian, condus 
de Mahmoud Al-Zou’bi, a depus 
jurămîntul în cadrul unei cere
monii la care a participat pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. In 
noul cabinet au intrat 14 miniștri 
noi. După ceremonie, guvernul si
rian s-a întrunit în prima sa ședin
ță, condusă de președintele Hafez 
Al-Assad.

NEGOCIERI. In zilele de 5 șl 6 
noiembrie, Ia Madrid va avea loc 
cea de-a șaptea rundă de negocieri 
între Spania și S.U.A. privind redu
cerea prezenței militare americane 
în această țară — informează agen
țiile EFE și Taniug. Negocierile se 
anunță viu disputate — arată agen
ția Taniug — întrucît guvernul so
cialist condus de premierul Felipe 
Gonzalez insistă pentru o reducere 
a prezenței militare a S.U.A. pe te
ritoriul spaniol, ca una din condi
țiile rămînerii țării în N.A.T.O. — 
poziție care a fost aprobată prin 
referendumul național de la 12 
martie 1986.

NOI CIOCNIRI între poliție șl 
studenți au avut loc la Seul. Circa 
2 000 de studenți din 15 universități 
au participat la un miting, cerînd 
formarea unui guvern neutru, care 
să supravegheze desfășurarea vii
toarelor alegeri prezidențiale, pre
văzute pentru 20 decembrie. Poliția 
a intervenit cu brutalitate, operînd 
numeroase arestări și reținînd circa 
100 de participant la acțiune.

LA ROMA încep sîmbătă lucră
rile celei de-a 24-a Conferințe a 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație șl Agricultură 
(F.A.O.), care grupează 158 de sta
te. Conferința urmează să adopte 
programul de activitate ,și bugetul 
organizației pentru anii 1988—1989.

prima dată InDAUNE. Pentru 
ultimii 20 de ani, norii de lăcuste 
din Sudan și Niger au traversat 
deșertul Sahara și au pătruns pe 
teritoriul Algeriei și Marocului, 
provocind daune importante cultu
rilor agricole. Autoritățile au de
clanșat o campanie de acțiuni îm
potriva lăcustelor, prevenind, tot
odată, populația, că noi valuri de 
insecte vor putea veni din Ciad și 
Mali.

GREVA. în Argentina, Confe
derația Generală a Muncii (C.G.T.) 
a inițiat o grevă generală în spri
jinul revendicărilor oamenilor mun
cii pentru îmbunătățirea condițiilor 
lor de muncă și viață. Acțiunea se 
bucură de sprijinul partidelor și 
forțelor de stingă, informează agen
ția Prensa Latina,

PROCES. La Oslo s-a încheiat 
procesul unui mare grup de trafi
canți cu narcotice, care achizițio
nau heroină în Thailanda și o re
vindeau în Norvegia. Tribunalul 
i-a condamnat pe principalii trei 
inculpați la o pedeapsă cumulativă 
însumînd 33 de ani de închisoare. 
Potrivit legislației norvegiene, tra
ficul de heroină este considerat ca 
o infracțiune penală de mare gra
vitate.

DECES. Pictorul francez Andrb 
Masson, considerat — împreună cu 
Salvador Dali, Max Ernst și Joan 
Miro — unul dintre marii reprezen
tanți ai suprarealismului, a încetat 
din viață la Paris, In virstă de 91 
de ani. Masson s-a dedicat in între
gime picturii începînd din 1922, 
suferind și influențe ale abstracțio
nismului și cubismului. El a înce
tat să mai lucreze cu cinci ani în 
urmă, una dintre ultimele sale rea
lizări deosebit de cunoscute fiind 
plafonul Teatrului Odeon din Paris, j

I
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