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Prin temeinica organizare a întregn activități^ ș[ mobilizarea 

puternică a tuturor forțelor de la sate:

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ 
- ÎNCHEIATE NEÎNTÎRZIAT!

® Ne aflăm într-o perioadă îna
intată, cînd mai sînt de recoltai 
262 000 hectare cu porumb, 50 000 
hectare cu sfeclă de zahăr și 7 000 
hectare cu soia

® In ultimele zile, timpul s-a în
răutățit, ceea ce impune ca pretu
tindeni să se ia măsuri energice, 
să se asigure mobilizarea tuturor 
forțelor pentru accelerarea recol
tării porumbului, soiei și sfeclei de 
zahăr, astfel încît întreaga pro
ducție să fie grabnic pusă la adă
post

® în livezi, vii și grădini trebuie 
concentrate forțe suplimentare 
pentru a se grăbi la maximum 
strîngerea fructelor, strugurilor și 
a legumelor

® în fiecare unitate agricolă și 
în fiecare județ să se acționeze 
pentru urgentarea transportului 
producției din cîmp prin folosirea 
la maximum atît a mijloacelor 
auto, cît și a atelajelor, pentru a 
se evita orice pierderi

© Tuturor unităților agricole le 
revine sarcina de mare răspunde
re de a livra, în același timp cu 
recoltarea, toate cantitățile de 
produse prevăzute la fondul de 
stat, organele agricole de specia
litate avînd obligația de a lua în 
evidență întreaga recoltă și de a 
asigura depozitarea acesteia în 
cele mai bune condiții

© Concomitent cu recoltarea 
culturilor de toamnă, este nece-

URGENTAȚI CULESUL PORUMBULUI!
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sar să se acționeze cu forțe spo
rite ia eliberarea terenurilor de 
resturi vegetale, astfel încît să se 
asigure un larg front de lucru trac
toarelor la arat

€> în toată această perioadă, un 
rol hotărîtor revine organelor și 
organizațiilor de partid de la sate, 
care trebuie să asigure pretutin
deni mobilizarea tuturor forțelor

disponibile pentru realizarea unor 
viteze sporite de muncă pînă la 
încheierea în cel mai scurt timp a 
lucrărilor agricole de toamnă

IN PAGINA A III-A a ziaru
lui publicăm relatări privind 
modul concret în care se acțio
nează pentru urgentarea la 
maximum a lucrărilor de sezon.

IN DEZBATERILE DIN ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

îndeplinirea exempM a planului, pregătirea
iudiciuasă a producției anului viitor

Spiritul profund democratic al în
tregii noastre vieți economico-socia- 
le se afirmă continuu, cu mare for
ță de expresie, în multiple ipostaze. 
In aceste zile, evenimentul central 
al manifestării plenare a democrației 
muncitorești-revoluționare il repre
zintă desfășurarea celei de-a treia 
runde a adunărilor generale ale oa
menilor muncii — ultima 
an.

Un autentic eveniment 
organizațiilor de partid, 
tivelor de muncă din < 
calificativul de eveniment il îndrep
tățesc, deopotrivă, amploarea des
fășurării sale sub raportul cuprinde
rii numerice a comuniștilor, a oa
menilor muncii ce vor participa la 
aceste largi forumuri democratice, 
cit mai ales substanța hotăririlor 
și măsurilor oe le vor adopta pentru 
realizarea planului pe acest an la 
toți indicatorii și asigurarea tutu
ror condițiilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce revin întreprinderilor 
și centralelor din Planul național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a României pe anul 1989. 
Inițiativa și gîndirea colectivă 
își vor găsi o largă întruchipare în 
cadrul programului unitar de măsuri 
politico-organizatorice si tehnico-eco- 
nomice menit să asigure îndeplini
rea integrală a sarcinilor de plan pe 
anul 1989, pe fondul unei inalte efi
ciente economice. Măsurile necesare 
pentru fundamentarea tuturor indica
torilor de plan vor contura capitole 
distincte pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii. îmbu
nătățirea substanțială a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și energie, 
a cheltuielilor generale de producție.

Adunările generale din această 
toamnă se desfășoară in atmosfera 
de profundă efervescență politică ge
nerată de dezbaterea de către între
gul partid și popor a Tezelor din 
aprilie, care constituie un minunat 
program de muncă si luptă al parti
dului. al întregului nostru po
por. în lumina sarcinilor, orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, formulate in șe
dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. de la începutul lunii 
octombrie ac., la Plenara comună a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Național al 
Agriculturii, cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate in întreprinderi in
dustriale și unități agricole, precum 
și la deschiderea noului an de invă- 
țămînt, adunările generale ale oame-

din acest

în viața 
. a colec- 
economie :

nilor muncii sînt chemate să anali
zeze și sa dezbată cu inaltă respon
sabilitate și exigentă revoluționa, ă, 
in spirit critic și autocritic, modul in 
care au acționat consiliile oameni
lor muncii și birourile exccu.ive ale 
acestora, cadrece din conducerea uni
tăților. pen.ru îndeplinirea pianuiui 
la toți indicatorii, in condiții de efi
ciența economica sporita.

Dezbaterile din adunările generale, 
desfășurate sub conducerea nemij
locită a organizațiilor de partid, 
vor urmări cu ueosebire stabilirea 
măsurilor suplimentare care să asi
gure 
urmă 
nul ui 
ni, a 
încă de la începutul anului, realiza
rea ritmică și in ’condiții de inaltă 
eficientă a planului pe anul 1989, 
întărirea ordinii și disciplinei în toa
te unitățile, la fiecare loc de mun
că. Lesne de înțeles aceste impera
tive. Prin balanțele materiale s-au 
stabilit atît resursele necesare pentru 
desfășurarea normală a activității 
productive, pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan, cit și des
tinația fiecărui produs in parte. Ca
racterul planificat al economiei noas
tre creează posibilitatea unei temei
nice pregătiri a producției în condi
țiile folosirii raționale, eficiente a 
resurselor tehnice și materiale, a for
ței de muncă. Pentru aoeasta este 
insă necesar ca in fiecare unitate, in 
fiecare sector planul Ia producția fi
zică să fie realizat ritmic, integral. 
Aceasta asigură nu numai indicatori 
economici superiori la fiecare între
prindere, ci și buna aprovizionare 
tehnico-materială, respectarea con
tractelor de cooperare intre unități 
și deci desfășurarea normală a ac
tivității pe ansamblul economiei.

Ținind seama de realitatea esenția
lă că prevederile planului anului vii
tor reprezintă niveluri minime, or
ganele de partid vor urmări ca in 
centrul dezbaterilor să se afle pre
ocuparea de a identifica noi căi și po
sibilități pentru îmbunătățirea indi
catorilor de plan, in mod deosebit pe 
linia majorării producției fizioe și a 
sarcinilor de export, pentru crește
rea mai accentuată a productivității 
muncii, reducerea consumurilor ma
teriale și a cheltuielilor de produc
ție, pentru sporirea eficienței econo
mice a întregii activități.

Desigur, pe lingă aceste probleme 
care au caracter general valabil în 
toate unitățile din economie. în fie
care unitate, în funcție de profilul 
ramurii sau sectorului din care face

parte — industrie, agricultură, con
strucții, transporturi, cercetare-pro- 
iec.are, prestări servicii, comerț, tu
rism, sectorul social-cultural — in 
dezbateri trebuie să-și afle locul cu
venit problemele de maximă impor
tanță pe care le condiționează spe
cificul activității.

Cînd este vorba de unitățile din 
industrie, din miezul dezbaterilor 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii in nici un caz nu pot să 
lipsească realizarea ritmică și inte
grală a producției fizice, la toate

recuperarea rămînerilor in 
și realizarea integrală a pla- 

pe anul 1988 la toți indicato- 
soluțiilor care să garan.eze.

(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe redactorul-șef al săptăminalului „la Revue du liban"

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit miercuri

pe Melhem Karam, redactor-șef al 
săptăminalului libanez „La Revue 
du Liban".

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a acordat un in
terviu pentru săptămînalul „La 
Revue du Liban".

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

- PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
Societatea contemporană este 

marcată de o mare diversitate și 
complexitate a proceselor de dez
voltare, care afectează în egală 
măsură domeniile politic, economic, 
social, cultural, demografic, spiri
tual. Printre activitățile puternic 
afectate de aceste procese se află și 
educația, căreia evoluțiile contempo
rane ii conferă noi semnificații. Pa
radigmele . dezvoltării societății con
temporane includ educația ca un fac
tor fundamental. Se poate afirma că 
expansiunea educației — fără pre
cedent în ultimele două-trei decenii 
— constituie una dintre caracteristi
cile esențiale ale societății contem
porane, deși ritmurile și particulari
tățile acestei expansiuni sînt diferi
te in diverse regiuni ale lumii.

Noua revoluție științifico-tehnică 
determină o nouă conștiință a edu
cației, a rolului 
său în dezvolta
rea social-econo- 
mică. dar și în 
formarea perso
nalității individu
lui, in asigurarea 
statutului său 
social. In acest 
sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
sublinia in Tezele 
din aprilie : „Tre
buie să pornim de 
Ia hotărîrile Con
gresului al XIII- 
lea, ale Conferin
ței Naționale, de 
la prevederile ge
nerale ale politi
cii partidului nos
tru privind rolul determinant al știin
ței și invățămîntului in întreaga dez
voltare economieo-socială. Trebuie 
realmente să tragem toate conclu
ziile din ceea ce am stabilit, că în
treaga dezvoltare de construcție so
cialistă nu se poate realiza decit pe 
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, ale cunoașterii uma
ne, in general, a legării strinse a 
științei cu învățămintul și cu pro
ducția, a ridicării continue a nive
lului de cunoștințe tehnico-profesio- 
nale ale tuturor oamenilor muncii".

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general — concep
ție exprimată cu limpezime în * Te
zele pentru plenara C.C. al P.C.R. — 
relația dintre educație și societate 
este o relație de interdependență 
dialectică, de cauzalitate, in cadrul 
căreia rolul educației este circum
scris de factori, sociali, economici și 
politici. Activitatea educațională 
constituie un important factor de 
propulsie și progres în multiple do
menii, de la cel economic pină la cel 
spiritual. Acest lucru este foarte 
bine evidențiat de politica partidu
lui nostru de integrare și racordare 
a dezvoltării sistemului educațional 
cu dezvoltarea socială generală.

Așa cum deseori a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, educația 
este un drept fundamental al omu
lui, un drept legat îndeosebi de 
schimbările sociale, economice, poli
tice, culturale si științifice ce s-au 
produs în deceniile din urmă, 
schimbări ce au generat noi evolu

ții in domeniul educației, dar mai 
ales in atitudinea societăților și a 
oamenilor față de aceasta. în pre
zent, în societatea noastră, in lu
mina Tezelor pentru plenara C.C. al 
P.C.R., educația capătă noi semnifi
cații. de investiție socială și umană 
pe termen lung. Ea dobindește ast
fel o nouă relevanță, devenind o ne
cesitate și o aspirație stringentă, atît 
în plan social, cit și individual.

înțelegerea dreptului la educație 
doar ca drept al copilului pare a fi 
astăzi depășită. Azi dreptul la educa
ție devine un drept fundamental al 
omului, indiferent de virsta sa. 
Ideea educației permanente a repus 
in discuție separarea (adesea opozi
ția) virstei copilăriei, ca vîrstă a 
educației, de virsta adultă, ca virstă 
a activității social-profesionale. 
Această regîndire este legată nu nu

EDUCAȚIA MULTILATERALĂ
- drept fundamental, expresie a noului 

umanism al societății noastre

■

Aspect din secția prelucrări de Ia întreprinderea de echipament hidraulic 
din Rimnicu Vîlcea Foto : S. Cristian

Alexandria: DRUMURILE VIEȚII,
DRUMURILE CUNOAȘTERII

Pentru un scriitor, reve
nirea, la intervale de luni 
sau de ani. prin locurile oe 
care le-a mai străbătut ca
pătă. de fiecare dată, sem
nificații aparte. Reintilni- 
rile cu oamenii cu care a 
stat de vorbă mai demult 
devin nu numai un prilej 
de a adăuga in arhiva-i 
sentimentală noi și noi 
date la un mai vechi por
tret, ci si o bună ocazie de 
a descoperi mutațiile pe
trecute in viața localității 
și a obștii, în care mai ve
chile lui cunoștințe isi tră
iesc viața. muncesc si 
creează, visează și-și îm
plinesc destinul.

Nenumărate drumuri prin 
tară mi-au demonstrat, a- 
proape întotdeauna, ne
voia de a afla noi șl noi 
informații despre oamenii 
pe care i-am cunoscut, 
sore a putea, astfel, să am 
o imagine cit mai apropia
tă de realitate, spre a le 
putea completa portretul 
aflat intr-o continuă si fi
rească devenire. Pentru 
mine unul (dar. intr-un a- 
nume fel. cred că pentru 
fiecare confrate intr-ale 
scrisului literar și re
portericesc) reîntilnirea cu 
mai vechi personaje ale 
propriilor reportaje devine

un fel de eveniment pe 
care o anume etică profe
sională mă obligă să-l fac 
pubic. Este vorba, cum 
spuneam, de multitudinea 
faptelor intervenite, de la 
mai vechile intîlniri și pină 
azi. in viata oamenilor, a 
locurilor, a orașelor , ori a 
satelor cunoscute in urmă 
cu luni sau cu ani.

mai mare, posesoare a tu
turor atributelor unei așe
zări rurale sau se.nirura- 
le din Bărăgan : case mo
deste. ulițe înecate in praf, 
prăvălii și magazine mă
runte. apoi o serie întrea
gă de mici si modeste ate
liere. asigurind unele 
servicii către populație. 
Nimic și nicăieri nu pre-

| DIN ACTUALITATEA^ SOCIALIST^ A^ȚĂRII

• reportaje • însemnări •

Alexandria, reședința de vestea viitorul. înfloritorul 
județ a Teleormanului, este destin de mai tirziu al a- 
o mai veche — și totuși 
mereu nouă ! — cunoștință 
a mea, fiindcă in orașul 
din mijlocul Burnazului 
mi-a fost dat să poposesc 
de mai multe ori si cu di
verse prilejuri. Așadar. în 
această localitate (pe cara 
in „ierarhiile" mele senti
mentale am pus-o întot
deauna sub heraldica griu
lui. a roadelor inchipuite 
aidoma unui lan auriu) am 
poposit pentru intîia oară 
in urmă cu mai bine de 
două decenii, pe cînd mu
nicipiul se deosebea prea 
puțin (si prin prea puține 
elemente) de o comună

șezării. Trecutul ei era și 
prezent. Un prezent ce pă
rea a se statornici pentru 
multă vreme, devenind 
viitor fără nici un fel de 
mutații...

Si iată o schimbare de 
cadru : Alexandria se află 
intr-un efervescent ritm 
constructiv. Din diverse 
părți ale tîrgului. macarale, 
camioane au pornit ofen
siva viitorului, cum frumos 
si exact o numea unul din 
locuitorii de aici. Sîntem la 
puțină vreme după reîm
părțirea administrativ-teri- 
torială din 1968 și orașul a 
nășit pe calea unei noi is-

torii : cea a înnoirilor fără 
precedent, multilaterale, a 
industrializării si a apro
pierii — Prin tot. prin toate 
si pretutindeni — de ora
șele cu mai vechi si înde
lungate tradiții ale tării.

Se* lucra intr-un ritm 
trepidant, se demolau vechi 
case ce nu mai răspundem 
noilor exigente ale oame
nilor ; in același timp se 
lupta si cu prejudecățile 
cu mentalitățile învechite 
ale unora. Nu era simplu 
si nu era ușor, dar totul 
a devenit — din perspec
tiva zilei de azi — istorie. 
Poate o istorie locală vă
zută de la scara întregii 
țări. dar. oricum, istorie..

Am revăzut Alexandria 
de două ori în acest ap. 
Prima oară ponoseam aici 
in luna Iui florar, oe cînd 
frumoasele parcuri si scua- 
ruri ale modernului muni
cipiu din in'ma cimoiei în
cepeau să se umple de flori, 
iar forurile culturale dădu
seră intilni-e — simbolic — 
unor astfel de flori — ce’e 
de eînd si de inimă din 
alte unsprezece județe si 
din municipiul București.
Florentin POPESCU

(Continuare in pag. a IV-aș

mai de noile date cu privire la po
sibilitatea educației și învățăturii 
indiferent de virstă, ci și de nu
meroasele mutații social-politice, 
economice, cultural-științifice și teh
nice, care au conturat o nouă „con
știință despre educație", despre ro
lul și importanta sa socială și uma
nă, o nouă atitudine a societăților, a 
oamenilor fată de educație.

Societatea noastră socialistă asi
gură toate condițiile politice și eco
nomice, ale exercitării dreptului la 
educație de către fiecare cetățean al 
țării. Expresie a politicii gene
rale a partidului nostru, a ac
tivității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. președintele Consiliu
lui , Național, al Științei și învă- 
țămintului, politica școlară oferă in 
România, cadrul larg democratic de 
satisfacere a cererii și nevoii de 
educație, printr-o amplă rețea de 
instituții de învățămînt de grade di
ferite și profiluri variate. Un prin
cipiu definitoriu al politicii noastre 
școlare este caracterul de stat al 
învățămintului, ceea ce Înseamnă nu 
numai desființarea școlilor particu
lare și confesionale, dar mai ales in
stituirea unui sistem de învățămînt 
unitar și coerent, a cărui dezvoltare 
se realizează in mod planificat, in 
acord cu cerințele dezvoltării social- 
economice. Statul asigură — prin in
vestițiile și cheltuielile bugetare

destinate special acestui scop — 
condițiile materiale pentru desfășu
rarea activității instructiv-educative. 
Acest lucru se concretizează in con
struirea de spații școlare, laboratoa
re, ateliere, săli de sport și alte do
tări necesare pentru cuprinderea tu
turor copiilor de virstă școlară și 
pentru desfășurarea unui învățămînt 
de calitate. Pe de altă parte, acest 
principiu se manifestă și in dezvol
tarea armonioasă a rețelei școlare 
în toate județele țării, in raport cu 
particularitățile dezvoltării lor so- 
cial-economice, dar urmărind să asi
gure in același timp condiții optime 
pentru satisfacerea aspirațiilor si 
aptitudinilor copiilor și tinerilor.

Din perspectiva realizării integra
le a dreptului la educație, un aspect 
definitoriu al politicii școlare din 
țara noastră îl constituie obligativi

tatea invătămin- 
tului de zece ani. 
iar din 1990 a ce
lui de doispre
zece ani. Obliga
tivitatea școlară 
este un Indicator 
esențial al nive
lului de demo
cratizare a scolii. 
•Prin asigurarea 
tuturor condiții
lor materiale pen
tru participarea 
neîngrădită la 
studii, obligativi
tatea isi pierde 
caracterul coer
citiv. devenind 
un drept in ade
văratul sens, a 

cărui realizare aduce beneficii, 
în egală măsură, societății si indi
vidului.

Accesul larg, neîngrădit, la toate 
cuceririle cunoașterii umane, la cele 
mai noi achiziții ale științei și teh
nicii contemporane constituie unul 
dintre indicatorii cei mai relevanți 
ai realizării depline a dreptului la 
educație. El constituie — așa cum 
am menționat — una dintre condi
țiile esențiale ale realizării șanselor 
de instruire.

înlăturarea tuturor îngrădirilor In 
privința accesului la orice tip de 
cunoștințe constituie un indicator 
esențial al realizării dreptului la 
educație. Expresie a acestei reali
tăți, concepția științifică despre 
lume asigură individului adevărata 
libertate, aceea cucerită prin efortul 
propriu, neîngrădit, de cunoaștere șl 
asimilare a științei, culturii, tehni
cii. Libertatea cunoașterii constituie 
una din premisele esențiale ale li
bertății umane. In concepția parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral — concepție exprimată cu tă
rie în Tezele pentru plenara C.C. al 
P.C.R. — fiecărui cetățean al patriei 
trebuie să i se asigure „un aseme
nea nivel de cultură și conștiință 
care să-l facă cu adevărat liber, dar 
și stăpin, cu adevărat, pe destinele 
sale".

Desigur, în societatea noastră 
există o bază trainică pentru un ast-

Conf. univ. dr. Emil PĂUN
(Continuare in pag. a Il-a)

Oamenii cutezanței
Obstacole, in adine ? 

Nu s-a dus lipsă de 
așa ceva. Argilă și 
apă... Apă și nisip... 
Uriașa pungă acvatică 
din Titan. Dîmbovița 
in vechea-i înfățișare 
care, la piața Unirii, a 
trebuit să fie „muta
tă"... Păienjenișul de 
canale, rețele electri
ce, telefonice, de apă, 
gaze... Ghizdurile fln- 
t nilor de secole, din 
Cetatea lui Bucur... 
înnegrite de vechime 
și de întunericul din 
adine... Vasele de ce
ramică, la fel, cu 
multe veacuri in urmă, 
modelate de mina cu 
har a olarului, trecu
te prin flacăra ce că
lea și săbiile pentru 
apărarea vetrei stră
moșești, dar și bucu
riile destinate omului 
acestor locuri. Mărturii 
care nu trebuiau ră
puse, ci ocrotite... Toa
te au stat in cale, s-au 
opus cu cerbicie, au 
refuzat și refuză cu 
incăpâținare tulbura
rea erelor geologice 
de sub temeliile ora
șului. Și pe toate, 
tunelurile metroului 
bucureștean le-au în
fruntat și le-au învins. 
Tunelurile ? Oamenii 
lui. Minunății lui fău
ritori, împătimiți ai 
visului, ai aspirației la 
fel de pătimașe pen
tru o Capitală a Româ
niei, modernă. în pas 
cu splendorile civili
zației sfirșitului de 
mileniu.

Dar... suprafața ?
Suprafața vrea, de 

regulă, imposibilul : să 
rămină netulburată, tn 
subteran oamenii sd 
taie arterele metrou
lui, dar sus, la lumi
na zilei, copacii să-și 
primească la termenul 
biologic frunzele, flo
rile să ne dăruie per
petuu corolele lor de 
lumini, ritualul stră
zii să-și trăiască flu
xurile și refluxurile 
lui.

Pe unele tronsoane, 
și acest imposibil de
vine, cu eforturi și 
mare risipă de inteli
gență, posibil. Ctim ? 
Il ascultăm pe ingine
rul Ștefan Sevastian, 
șeful brigăzii care ac
ționează pe magistrala 
3, in zona „Granitul-

Republica": Aici, tra
seul subteran. într-o 
curbă continuă, a avut 
de subtraversat 34 de 
case. Unde viața tre
buia să curgă nestin
gherit. „Chiar așa ?“. 
„Chiar așa !“. Prima 
casă in drumul scutu
lui care taie tunelul 
s-a nimerit să fie „în
tâlnită." in adine, exact 
intr-un decembrie cu 
răsuflarea-i aspră, tă
ioasă. Sus, oamenii își 
pregăteau bucuriile dz 
An nou. Se împodobea 
bradul din fiecare că
min, urătorii porni
seră în ritualul vechi 
de milenii și. totuși, 
rămas tinăr de mile
nii. Și-n prima casă

ÎNSEMNĂRI
tradiția vetrei noastre 
de statornicie își avea 
ușile deschise. Plus 
încă altor doi oameni 
care niciodată nu mai 
călcaseră acest prag. 
Doi străini. Pină î.i 
seara aceea. Este vor
ba despre inginerul 
Virgil Mooirescu și 
minerul M. Postolache. 
Oamenii „cu trecut" în 
făurirea metroului 
bucureștean. Au fost 
poftiți ca să dea cu
raj, incă de cu seară, 
și, in zori, s-au des
părțit prieteni. Loca
tarii — o pereche care 
și-a trăit viața de 
muncă frumos, acum, 
și el. si ea. pensionari 
— rememorau ani de 
întâmplări și mereu 
reveneau cu întreba
rea : „Și chiar acum 
tunelul a ajuns sub 
noi ?“. Chiar acum. 
N-au pus pleoapă pes
te pleoapă in noaptea 
aceea numai aștepta
re și în care, totuși, 
nu s-a întâmplat nimic. 
„Așa va fi și cînd vor 
goni trenurile pe. sub 
casă ?“ Betoanele de
desubt vor avea grijă 
să nu se clintească ni
mic aici...

A urmat altă casă. 
Și altă casă. Și me
reu noi prietenii clă
dite pe acest traseu al 
metropolitanului și al 
sentimentelor umane, 
deopotrivă. Iar în 
vară... In vară, „su

prafața" a pus in ca
lea arterei din adine o 
școală. Copiii erau la 
mare, învățau lecția 
bărbătească a cutezan
ței, in înfruntarea cu 
niciodată obositele va
luri. Sau pe cărări de 
munte și de codru, 
mereu fascinați de 
răcoarea și splendoa
rea Carpaților. Minerii 
Emilian Sandu, Ion 
Berariu ori Florea 
Preda — vreme de 
zece zile au tot dat 
ocol băncilor de șco
lari. S-au jucat cu 
creta pe tablă. Au tot 
așteptat să audă clo
poțelul. Ori un semn 
din adine, unde ortaci 
de ai lor se aflau in 
front, la datorie. Și 
minerii din subteran 
așteptau vești de sus. 
din școală. Telefonul 
la doi pași, totul e in 
regulă, da, totul era in 
regulă, tasările pro
duse, nesemnificative, 
să se meargă înainte 
cu aceeași grijă pen
tru armare. Din școa
lă se comunica cu bri
gada prin radio, iar 
brigada prin telefon cu 
frontul de lucru din 
subteran. Ce nume 
să-i dai acestei ștafete 
nevăzute și totuși ac
tive, vii. în neconteni
tă stare de alertă ?

A fost apoi subtra- 
versarea unei creșe 
unde, ca măsură de 
siguranță în plus, 
s-au executat ecrane 
de protecție din beton. 
Sus, gigîlicile neastâm
părate învățau să 
descifreze misterul 
florilor, al soarelui, al 
lumii în care trăiesc ; 
in adine, oamenii 
vrednici, intocmai ca 
și părinții lor, oameni 
care la rindul lor au 
și ei copiii aflați in 
fața misterelor acestei 
lumi, croiau tunelul 
metroului — viitoare 
artere de mișcare fas
cinantă, de viață la fel 
de fascinantă.

Ce nume să dai a- 
cestel cutezanțe care 
naște superbele, uma
nele noastre bucurii ? 
'Luminile din adine 

îngemănate cu lumi
nile de la suprafață 
ale acestui timp.

Ilie TANASACHE

1

pen.ru
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REZULTATELE 1N PRODUCȚIE
- criteriul de apreciere 

al spiritului revoluționar
Evaluarea la timp 
a neajunsurilor — 

premisă a înlăturării lor
RED. : Ați înfățișat, in prima par

te a dezbaterii de față (care a apă
rut in ziarul de ieri, 26 octombrie — 
n.n.),' o seamă de experiențe 
referitoare la înțelegerea și apli
carea Tezelor din aprilie. Eva
luarea critică și autocritică a 
unor neimpliniri este de natură să 
releve capacitatea organizațiilor de 
partid de a-și înscrie și mai ferm, 
activitatea pe coordonatele orientă
rilor și cerințelor cuprinse în tezele 
pentru viitoarea plenară a C.C. al 
P.C.R. Care sint acestea și ce stra
tegie aveți față de ele ?

Ion Popcscu. secretar al comitetului 
de partid de la Întreprinderea nr. 2 : 
„O muncă de partid de calitate nu 
se poate realiza decit printr-o În
drumare și un control de calitate. 
N-am să abordez toate laturile im
portante ale acestei activități, care 
incepe cu instruirea și se încheie cu 
finalizarea hotăririlor adoptate, in 
perioada de după dezbaterea tezelor, 
spre a veni cit mai concret in aju
torul organizațiilor de bază, spre a 
muta centrul de greutate al activi
tății de partid la locul de muncă, 
am generalizat metoda analizelor la 
fața locului, astfel incit in fiecare 
organizație de bază mai mare sâ 
aibă loc lunar o asemenea analiză. 
Desfășurată pe baza unei tematici 
riguroase, ea asigură atit o infor
mare exactă asupra activității orga
nizației de bază, a comuniștilor, 
cit și un control și un ajutor Ia 
obiect. Analizele la fața locului se 
desfășoară, ca să ne exprimăm așa, 
in doi timpi. Mai intii are loc un 
dialog cu comuniștii, eu cadrele de 
conducere la locul de muncă. Oa
menii solicită rezolvarea unor pro
bleme. avansează propuneri. Apoi, 
in cadrul organizat al adunării ge
nerale, ne exprimăm și noi punctul 
de vedere asupra activității desfă
șurate, emitem critici, îndrumări ; 
ba, uneori, chiar ne deplasăm din 
nou la fața locului și analizăm po
sibilitățile de materializare a unor 
propuneri. Dacă activitatea de partid 
a înregistrat in ultimul timp o în
viorare, are un „puls" in concor
danță cu pulsul cerințelor majore 
ce ne stau in față, aceasta se dato
rează — apreciem noi — și analize
lor la fața locului".

Marin Matei, secretar al comite
tului de partid de la întreprinderea 
„Tractorul" : „în cazul nostru, cred 
că exercitarea controlului de partid 
asupra activității cadrelor de condu
cere — de la maistru pină la direc
torul general al unității — a avut 
și mai are un conținut necorespun
zător. Noi am cerut și cerem aces
tor cadre să prezinte periodic ra
poarte in fața organizațiilor de 
partid in legătură cu modul în care 
iși îndeplinesc sarcinile încredințate 
pe linie politică și profesională. Dar 
aceste rapoarte aveau și mai au 
uneori — datorită Înțelegerii in mod 
simplist, birocratic, a menirii lor — 
caracterul uijui monolog. Cei în 
cauză prezentau informări încărcate 
cu tot felul de date, impresionau 
auditoriul prin volumul mare de 
muncă pe_care-l depun și se in- 
cheiau cu 'niște angajamente răsu
nătoare. Am socotit necesar, în spi

DOLJ : Un nou tip
Pe baza programului de perfec

ționare a organizării și moderniza
re a producției, la întreprinderea de 
tractoare și mașini agricole din 
Craiova s-a asimilat in fabricație 
un nou tip de mașină agricolă cu 
fiabilitate sporită. Este vorba des
pre mașina de împrăștiat Îngrășă
minte naturale cu o capacitate de 

ritul orientărilor din teze, să con
ferim eficiența cuvenită acestei me
tode comuniste de control. In acest 
scop am stabilit ca regulă anunțarea 
din timp a celui ce urmează să 
raporteze, iar raportul acestuia să 
fie însoțit de un coraport al birou
lui organizației de bază sau al comi
tetului de partid — succint, la obiect, 
care să vizeze in special neajunsu
rile din munca celui analizat. Cora
port care să se constituie într-o 
apreciere clară a organului de 
partid, ți nu numai a celui în cauză, 
asupra activității desfășurate. Ce-am 
constatat după introducerea acestui 
sistem ? Că rapoartele, desfășurate 
în acest mod, reprezintă efectiv atit 
un moment educativ, cit $1 un mijloc

DIN EXPERIENȚA Șl PREOCUPĂRILE ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID DIN MUNICIPIUL BRAȘOV

eficient de perfecționare a activității 
de . conducere. Pe baza unor astfel 
de rapoarte de activitate relevante, 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii au asigurat întine
rirea, prin aplicarea principiului 
rotației, a peste 20 la sută din ca
drele de conducere.*1

Viorel Vfntllă, secretar adjunct al 
comitetului de partid de la între
prinderea de autocamioane : „Noi 
am făcut pe toată perioada dezba
terii tezelor o evaluare critică a 
modului în care organizațiile de 
partid valorifică potențialul cadrelor 
tehnice cu pregătire superioară — 
ingineri, cercetători, Economiști. Pe 
aoeastă temă, a aportului lor in 
muncă In calitate de specialiști și 
comuniști, am inițiat un amplu dia
log, practic am discutat cu toți cei 
1 400 de comuniști cu o asemenea 
pregătire. Acest dialog a scos in 
evidentă unele carențe ale activității 
de partid cu această importantă ca
tegorie de comuniști, cit și o anume 
„ruptură" a unora dintre ei. atit de 
viața de organizație, cit și de cerin
țele, atit de complexe și imperative 
astăzi, ale progresului tehnic. Ng 
aflăm in faza de a finaliza rezul
tatele acestui dialog. Pe de o parte, 
avem in vedere valorificarea mai 
eficientă a capacității politice și 
profesionale a acestor cadre prin 
încredințarea unor sarcini de partid 
în raport cu pregătirea lor. Pe de 
alta, vom iniția un ciclu de lecto
rate pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale, care să se adre
seze tuturor cadrelor tehnico-eco- 
nomice cu pregătire medie și supe
rioară".

Radu Neagu, secretar adjunct al 
comitetului de partid de la între
prinderea ..Rulmentul11 : Referin- 
du-mă la modul în care am gindlt și 
am acționat pentru aplicarea orien
tărilor și cerințelor cuprinse în 
Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., 
aș vrea să subliniez că noi ne-am 
propus — tocmai apreciind că n-am 
dovedit întreaga consecvență în 
această privință — să analizăm în 
cel mai scurt timp modul în 
care comitetul de partid și organi
zațiile de bază au asigurat îndepli
nirea programului special de măsuri

de mașină agricolă
10 tone, ce îmbogățește profilul de 
producție al unității. Semnificativ 
este faptul că noua mașină se poate 
transforma, prin montarea unui 
oblon, după demontarea prealabilă 
a dispozitivului de imprăștiere. in 
remorcă pentru transportul de ma
teriale si produse agricole. (Nico- 
lae Băbălău).

al activității 
în colectivele

adoptat pe baza dezbaterii Tezelor 
din aprilie. O simplă revedere a 
acestuia, inainte de a veni la dezba
terea de față, a Arătat că de unele 
măsuri, in iureșul muncii, am 
început să uităm".

0 ștafetă vie 
în generalizarea noului
I-am propus în finalul acestei 

dezbateri tovarășului Constantin 
Faina, secretar al Comitetului muni
cipal de partid Brașov, să formuleze 
citeva concluzii referitoare atit la 
modul in care s-a acționat și se ac
ționează de către organizațiile de 

partid reprezentate Ia acest sondaj, 
cit și cu valabilitate mai largă pen
tru toate organizațiile de partid din 
municipiul Brașov.

„Prima concluzie se referă — sub
linia acesta — la necesitatea de a 
organiza noi înșine asemenea son
daje pentru a constata „pe viu" — 
pe baza unor eșantioane reprezenta
tive — modul în care se aplică de 
către organizațiile de partid, in 
funcție de specificul activității fie
căreia. cerințele și orientările de 
excepțională însemnătate ale impor
tantului document programatic ce 
va fi dezbătut de viitoarea plenară 
a C.C. al P.C.R. Asemenea sondaje 
permit luarea mai exactă a „pulsu
lui" muncii de partid și oferă posi
bilitatea tragerii unor concluzii mai 
aplicate, nu globale.

A doua concluzie vizează necesi
tatea de a analiza mai profund, in 

O dezbatere — ca orice dezbatere — nu poate epuiza nici pe departe 
multitudinea de probleme pe care orientările și cerințele cuprinse in 
Tezele pentru viitoarea plenară a C.C. al P.G.R. le-au pus și le pun în 
fața organizațiilor de partid pentru perfecționarea activității lor. Am 
sintetizat, pe scurt, experiențele relevante și, evident, așa cum au 
făcut-o și participant!! la sondaj, arn accentuat anumite evaluări ‘ce se 
cer făcute in stilul de muncă, pentru ca, la ora bilanțului pe Întregul 
an. rezultatele să fie pe ansamblul unităților din municipiul Brașov cele 
așteptate. Evaluări pe’ care comitetul municipal de partid are datoria — 
pornind si de la semnalările prezentei dezbateri, de la realitățile din 
organizații — să le facă periodic. Pentru ca, in toate unitățile industriale, 
capacitatea politico-organizatorică a muncii de partid să se manifeste cu 
toată eficienta in îndeplinirea sarcinilor economice, în perfecționarea 
Întregii activități de conducere.

Aspect de la întreprinderea „NET.EX” din Bistrița Foto : S. Cristian

de partid, 
muncitorești 

continuare, cauzele care au generat 
și generează o anumită rămînere în 
urmă a activității politico-organiza- 
torice față de dezvoltarea forțelor 
de producție, de dotarea tehnică a 
unităților noastre, intre care tre
buie, cred, avută in vedere insufi
cienta mobilizare a unor organizații 
de partid in ceea ce privește activi
zarea mai eficientă a conștiinței po- 
litico-profesionale a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii. Expe
riențele și argumentele oferite și în 
cadrul dezbaterii de față arată via
bilitatea tezei fbrmulate de 
secretarul general al partidului și ne 
obligă să ne perfecționăm continuu 
activitatea in acest domeniu.

A treia concluzie se referă la ne
cesitatea amplificării schimbului de 
experiență în activitatea de partid, 
astfel incit acesta să devină o ade
vărată ștafetă vie. Dezbaterea ne-a 
și sugerat citeva posibile schimburi 
de experiență despre calitatea și 
eficiența adunărilor generale de 
partid, implicarea comuniștilor, a 
cadrelor cu muncă de răspundere în 
soluționarea problemelor economice, 
valorificarea de către organizațiile 
de partid a capacității politico-orga- 
nizatorice a comuniștilor-specialiști, 
reevaluarea activității, în. spiritul 
tezelor, in domeniul modernizării 
producției ș.a. Ne propunem ca ase
menea schimburi de experiență să 
aibă loc atit Ia nivel de municipiu, 
cit și în organizarea unităților cu 
cele mai bune sau mai slabe rezul
tate, cu participarea birourilor 
organizațiilor de bază și comitetelor 
de partid din alte unități.

Accentul pe care l-am pus și îl 
punem pe acțiunile practice, cu in
fluență imediată asupra perfecțio
nării activității politico-organizato- 
rice, răspunde cerinței de a ne putea 
prezenta la ora bilanțului cu rezul
tate Pe măsura orizonturilor des
chise perfecționării activității de 
partid de importantul document, 
Tezele dih aprilie — program de 
muncă și luptă pentru întregul 
partid și popor".

Dezbatere organizată de 
Gonslanlin PRIESCU

EXPORTUL 
-realizat la un nivel ridicat 

de calitate și eficientă
Exact în urmă cu un an, aflin- 

du-ne la întreprinderea „Steaua 
electrică" din Fieni. directorul uni
tății, inginerul Gheorghe Banu, ne 
spunea că planul la export va fi 
realizat cu o lună și jumătate mai 
devreme, creindu-se astfel premise 
ca în perioadă care urma să se li
vreze suplimentar unor parteneri 
străini însemnate cantități de pro
duse. Previziunea directorului s-a 
adeverit. Este adevărat că nici in 

' aceste condiții întreprinderea nu a 
răspuns favorabil tuturor cererilor 
sosite din străinătate. Nu a fost po
sibil, deoarece a fost literalmente 
asaltată de comenzile partenerilor 
străini. Lămpile electrice speciale cu 
marca „SELUM" au atras ca un 
magnet cumpărătorii.

Cum se prezintă lucrurile în pre
zent ? Intr-o convorbire pe care am 
avut-o zilele acestea, directorul a 
făcut iarăși o previziune : „Planul la 
export, pe relația devize libere, va 
fi îndeplinit in acest an la sfîrșitul 
lunii octombrie, iar pe total cu o 
lună și jumătate inainte de termen. 
Cu toate acestea nu va fi posibil să 
onorăm toate comenzile care sint 
chiar mai numeroase decit anul tre
cut, pentru că atracția pe care o 
exercită marca întreprinderii este in 
continuă creștere. Deși. - potrivit 
fundamentărilor, planul la export va 
fi îndeplinit în proporție de 130 la 
sută, nivelul ofertei nu se va putea 
situa la nivelul cererilor pe care le 
primim de pe piața externă".

Ca și anul trecut, și în acest an 
calculele care s-au încheiat cu ci
fra de mai sus au fost făcute cu 
mult timp în urmă, riguros, cuprin- 
zînd în .sfera lor toată activitatea 
unității. Corectitudinea lor a fost 
probată la sfîrșitul celui de-al trei
lea trimestru de depășirea sarcini
lor Ia export cu 12 la sută. In sep
tembrie. realizările au fost mult su
perioare : un plus de 34.7 la sută. 
Iar ritmul. în perioada care a mai 
rămas pină la 15 noiembrie, se va 
intensifica. Așa cum aprecia ingine- 
rul-șef Grigore Leotescu, fiecare 
procent in plus la producția fizică și 
export are la bază un anumit număr 
de măsuri, de regulă nu foarte mare, 
întrucit accentul este pus pe consis
tența și eficacitatea acestora. Pe de 
altă parte, fiecare pas inainte — și 
au ,fOst multi și mart — pe planul 
calității și performantelor tehnice a 
fost susținut de acțiuni asemănă
toare.

Experiența anilor trecuțl a fost 
examinată pină la detalii și s-a con
statat că, deși a fost bună. în unele 
privințe nu mai răspunde exigențe
lor de astăzi și intr-o măsură și mai 
mică etapei următoare. S-a apre

ciat, între altele, că activitatea în
treprinderii trebuie să devină mai 
flexibilă, că unitatea trebuie să fie 
astfel organizată si dotată incit să se 
poată adapta rapid unui larg evantai 
de cerințe. Care a fost urmarea ? 
Bunăoară, nu de mult s-au înmulțit 
cererile de lămpi auto asimetrice și 
de lămpi matate și oglindate. pro
duse ce se vind • la preturi avanta
joase, Intr-un timp scurt a fost spo
rită capacitatea de producție pentru 
aceste becuri prin adaptări „din 
mers", .modernizări și execuția unor 
utilaje și instalații noi prin autodo- 
tare. Exemplele de acest gen sint 
nenumărate. Iată unul singur : prin 
planul tehnic au fost prevă-

La întreprinderea 
„Steaua electrică" 

din Fieni

zute smre asimilare, pe nouă 
luni, 126 produse noi. însă au fost 
create și omologate 175. De altfel, 
ci nd este vorba de produse noi. nu 
planul tehnic ca atare se află în 
prim-planul preocupărilor, ci ceea ce 
se solicită de către unitățile din tară 
și firmele din străinătate. Evident, 
acest lucru nu se realizează ușor. în
trucit este necesar un efort sporit 
în domeniul concepției, pregătirii de 
fabricație, omologării și execuției 
produselor noi, dar și capacitatea de 
a comuta, uneori de la o zi la alta, 
atenția și preocupările unui mare 
număr de muncitori și specialiști în 
direcții cu totul noi. Reușitele înre
gistrate în acest sens sint f ilustrate 
in mod grăitor de aceste date : in 
24 de ore se produc, simultan sau 
succesiv, 120—150 tipuri de produse, 
iar lntr-o lună de zile între 1 800 și 
2 200 tipuri.

O asemenea manieră de lucru per
mite conducerii întreprinderii să 
preia comenzi dintre cele mai felu
rite, fără a avea nevoie de prea 
mult timp pentru a lua o decizie, 
întrucit se bizuie pe un potențial de 
creație tehnică ridicat, temeinic ve
rificat si pe existenta unor fluxuri 
tehnologice bine puse la punct si 
ușor adaptabile. Livrarea produselor 
la termenele convenite este astfel 
garantată.

în altă ordine de idei, se poate 
vorbi despre faptul că acest colectiv 
s-a impus cu autoritate printre pro
ducătorii de lămpi electrice de frun
te pe plan mondial, deoarece oferă 
garanții ferme și în privința calității 
și performanțelor tehnice. Potrivit 

aprecierilor inginerei Laszlo Cata
lina, șeful serviciului control tehnic 
de calitate. introducerea in între
prindere a sistemului de asigurare a 
calității reprezintă un ciștig deose
bit de important de natură organi
zatorică, tehnică și tehnologică, „in- 
dicind" conducerii unității ce corec
ții trebuie să aplice de la un capăt 
la altul al fluxului de fabricație. 
Corecții ce se dovedesc a fi utile si 
eficiente. Departe de a fi considerat 
costisitor sau. și mai rău. un sistem 
compus din metode, tehnici și apa- 
ratură-bumerang, in măsură să 
scoată la lumină neajunsuri, greșeli 
și alte aspecte neplăcute, să „arate 
cu degetul" pe cei care poartă răs
punderea in astfel de cazuri. Siste
mul de asigurare a calității s-a 
bucurat de la bun început de toată 
atenția, iar opiniile specialiștilor si 
cadrelor de conducere duc la con
cluzia că acesta este absolut obli
gatoriu acolo unde există dorința de 
a progresa în domeniul calității.

Acestea ar fi, pe scurt, citeva din 
explicațiile prestigiului cîstigat pină 
acum de marca „SELUM" pe piața 
internațională a lămpilor electrice. 
Se poate sbune că. încă de la în
ceputul semestrului al doilea, oa
menii muncii din întreprindere au 
fost mai puțin frămintati de proble
mele exportului pe anul in cură, 
acestea fiind rezolvate în linii ge
nerale încă de atunci. Atenția lor a 
fost îndreptată tot mai mult către 
sarcinile de perspectivă. De exem
plu, ei pregătesc condițiile pentru 
punerea în funcțiune. în anul 1989, 
a fabricii de fluide tehnologice, rea
lizare . de primă însemnătate si mult 
așteptată de toți, deoarece existenta 
ei in întreprindere va preveni o se
rie de dereglări în desfășurarea fa
bricației și va scuti unitatea de chel
tuieli cu transporturile în valoare 
de circa 20 milioane lei pe an. Con
comitent vor fi reampiasate utila
jele noi din spațiile vechi, unde au 
fost montate provizoriu, in spatii 
de producție nou construite, ceea ce 
va permite obținerea unei producții 
și productivități mai mari, optimi
zarea fluxului, transportului și de
pozitării ; se va crea posibilitatea 
asimilării unor noi familii de pro
duse, deosebit de rentabile, ce se 
vind la export cu preturi de cinci- 
șase ori mai mari fată de becurile 
normale, consumul de manoperă si 
materiale fiind numai cu circa 50 la 
sută mai mare. Activitatea Între
prinderii, de la cintărirea materiei 
prime și pină la măsurarea produc
ției finite, se va urmări cu ajutorul 
unui calculator de proces, iar acti
vitatea din secția socluri, precum și 
operațiile de alimentare cu semifa
bricate a mașinilor din celelalte sec
ții vor fi automatizate. Multe dintre 
aceste modernizări sint concepute 
și vor fi realizate de specialiștii si 
muncitorii întreprinderii, iar altele 
,.lnRoldbqraro cu șlnstlțptul de fizică 
atomică și Institutul politehnic din 
Bucpresți. întreprinderea. „Electro- 
timiș" și Universitatea din Timișoa
ra. întreprinderea „Unirea" — Cluj- 
Napoca, întreprinderea de strunguri 
Ttrgoviste si întreprinderea „Nico
vala" — Sighișoara. Sint măsuri 

• care vor da noi dimensiuni întregii 
activități a Întreprinderii și desigur 
exportului. Așa că n-ar trebui să 
mai surprindă pe nimeni, avînd In 
vedere spiritul de răspundere șl 
competenta cu care se muncește 
aici, dacă peste un an de zile direc
torul întreprinderii va avea din nou 
argumentele necesare pentru a pre
vedea îndeplinirea mai devreme a 
obligațiilor la export. Ar fi rezulta
tul firesc al activității unui colectiv 
fruntaș, care se străduiește perma
nent să ridice realizările la cote su
perioare.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scînteii*

Investigația de față a fost declan
șată de un fapt aparent minor, sesi
zat pe terasamentul căii ferate care 
coboară de la întreprinderea miniera 
Borșa spre Baia Mare. Contrar as
pectului oricărei alte căi ferate, cea 
mai sus amintită se remarcă prin 
culoarea cenușiu-verzui. etalind pe 
spațiul dintre linii, cit și in afara a- 
cestora, movilite cimentate. de 
aceeași culoare cu restul terasamen- 
tului. întrebind un localnic care este 
explicația acestui peisaj insolit, am 
aflat că sursa o constituie concen
tratele de minereuri neferoase 
scurse din vagoane in timpul trans
portului spre Întreprinderea de pre
lucrare din Baia Mare.

...In zona din fața depozitului de 
materii prime a întreprinderii me
talurgice de metale neferoase din 
Baia Mare intensitatea culorii ce
nușiu-verzui, cit și densitatea movi
litelor cimentate cresc considerabil. 
De-a lungul căilor ferate de mane
vră. de o parte și de alta a garnitu
rilor de tren sosite din numeroase 
bazine miniere ale țârii, unele de la 
sute și sute de kilometri distanță, 
se află „nodulii" clădiți din praful 
fin, cu sclipiri metalice, al concen
tratelor scurse pe la încheieturile 
vagoanelor sau prin spărturile din 
podele sau din obloane.

Facem cunoscut cele constatate 
tovarășilor Sorin Potinc, șeful servi
ciului aprovizionare, și Gheorghe 
Leucean, șef birou transporturi de 
la întreprinderea băimâreanâ. care 
confirmă că in timpul transportului 
se scurg din vagoane unele cantități 
de concentrate ca urmare a stării 
tehnice necoreapunzătoare a mijloa
celor de transport. Tovarășul Leu
cean ne dă asigurări că ceea ce am 
întilnit pe linia care vine de ia 
Borșa poate fi la fel de bine văzut 
și pe traseul pe care circulă naveta 
care leagă Orșova de Baia Mare.

Solicitindu-le date concrete in le
gătură cu stările de lucruri afirma
te. interlocutorii ne asigură că dis
pun de suficiente exemple în acest 
sens și că doar timpul este cel care 
îi impiedică să le înfățișeze pe loc. 
In acest scop, solicită o aminare 
pentru a doua zi, cind urmează să 
prezinte, pe baza proceselor verbale 
de constatare pe care le dețin, o si
tuație centralizată pe întreaga pe
rioadă care a trecut din acest an.

Propunerea pare promițătoare. Din 
păcate, ea a rămas doar o simplă 
propunere, pentru că, a doua zi, ca 
și in zilele următoare, cei doi in
terlocutori s-au eschivat să furnize
ze datele promise, „argumentind" că 
nu-i vorba de pierderi reale, ci doar 
de „erori" de clntărire pe care fur
nizorii și le-au Însușit de fiecare 

dată cind a fost cazul. Un mod cel 
puțin bizar de escamotare a unei 
realități evidente, cu incontestabile 
consecințe economice. Pentru prote
jarea unei așa-zise stări de armonie 
intre cei trei factori care sint impli
cați in transportul concentratelor ne
feroase — producător, beneficiar și 
cărăuș — se trece totul în contul 
„neatenției" furnizorului de materii 
prime.

Realitatea pe care refuză s-o re
cunoască beneficiarul, o acceptă des
chis factorii de' răspundere din ca
drul Centralei minereurilor Baia 
Mare. Tovarășul Nicolae Urdar. di
rector tehnic cu producția, preci

De ce se risipesc pe calea ferată 
concentratele neferoase ?

O întrebare adresată furnizorilor și beneficiarilor

zează : „Nji vreau să spun mai mult 
decit că însuși sistemul de trans
port al concentratelor neferoase că
tre unitățile prelucrătoare nu este 
cel mai potrivit. Normal ar fi să se 
facă in conteinere sau vagoane spe
ciale.-Dacă am in vedere actualul 
sistem, trebuie să spun că nume
roase vagoane sint improprii pentru 
transportul concentratelor din cau
za neetanșeității. Facem ce putem 
pentru a remedia defecțiunile, astu- 
pind spărturile cu folii din plastic, 
hirtie sau scinduri. Desigur, in 
timpul deplasării pe calea ferată, 
multe din aceste improvizații ce
dează. Și așa incepe risipa. La sfir- 
șit, se face regularizarea cantități
lor transportate la beneficiar, even
tualele minusuri constatate de aces
ta trecind in contul furnizorilor de 
concentrate, adică al unităților mi
niere".

O rezolvare doar scriptică, dar nu 
și de fond, pentru că pierderea ră- 
mine pierdere, indiferent in contul 
cui este trecută. Și nu se risipește 
nisip sau alte materiale rela
tiv ieftine — care, desigur, nici 
ele nu trebuie aruncate sau folosite 
oricum —, ci concentrate neferoase, 
in compoziția cărora se află metale 
dintre cele mai prețioase pentru eco- 
riomie — cupru, plumb, zinc, ar
gint, alte metale rare, pentru a 

căror obținere societatea face 
imense cheltuieli materializate in 
activitatea geologilor, a cercetători
lor, proiectantilor și minerilor. Este 
deci absolut anormal modul în care 
se transportă această avuție, din ce 
in ce mai greu de procurat, avînd 
în vedere zăcămintele din ce în ce 
mai sărace din care se extrage. în 
vreme ce sarea se transportă în 
saci, cimentul și cerealele în vagoa
ne speciale, lucru cit se poate de 
normal, concentratele neferoase — a 
căror valoare per tonă poate să a- 
tingă chiar și 20 000 lei — au regim 
de marfă vrac, rezervîndu-li-se, ca 
atare, pentru transport vagoane 

identice cu cele destinate materia
lelor de balastieră.

Punem în discuție această proble
mă și la întreprinderea metalurgică 
de metale neferoase din Copșa Mică
— la ora actuală una dintre unită
țile care prelucrează cea mai mare 
parte din concentratele neferoase 
din țară. Cei cu care discutăm fac 
observația că nu atit minusurile de 
concentrate ii preocupă în cel mai 
înalt grad, cit mai ales plusurile 
considerabile adeseori cu care sint 
înregistrate vagoanele la sosirea la 
destinație, „Sursa acestor adaosuri
— preciza inginerul Ovidiu Ilieș. din 
cadrul compartimentului C.T.C. al 
întreprinderii — o constituie apa 
adunată în timpul transportului din 
ploaie și zăpadă, pe timp de toamnă 
și iarnă. întrucit vagoanele circulă 
descoperite. Umiditatea crescută 
mult peste limita nivelului cu care 
este livrat produsul de furnizor nu 
numai că influențează negativ cali
tatea acestuia, ci generează și o sea
mă de greutăți in desfășurarea pro
cesului tehnologic în întreprinderea 
noastră. îndepărtarea excesului de 
umiditate sporește — cu circa 10 la 
sută în timpul verii și cu peste 20 Ia 
sută toamna și iama — consumurile 
energetice.

Implicațiile de ordin financiar sint 
mult mai vaste dacă avem in vedere 

și faptul că concentratele îmbi
bate cu apă au nevoie de o perioa
dă mai îndelungată de staționare în 
tunelele de dezghețare și de uscare 
— uneori de 4—5 ori mai mare de
cit in mod obișnuit. Astfel cresc con
siderabil duratele de staționare a 
unui important număr de vagoane 
și o dată cu ele și locațiile plătite de 
întreprinderea din Copșa Mică. Și 
nu numai din Copșa Mică.

Atit la Baia Mare, cit și la Copșa 
Mică a fost evocat faptul că, ince- 
pind din luna mai a anului trecut, 
s-a dispus de către organele supe
rioare de stat ca „Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor și

Ministerul Minelor să ia măsuri 
pentru organizarea transportului de 
concentrate de metale neferoase nu
mai (subl. ns.) in vagoane etanșe, 
prevăzute cu prelate pentru evitarea 
pierderilor și a deprecierii calita
tive a concentratelor in timpul trans
portului",

„în ce ne privește, preciza tova
rășul Gheorghe Leucean. o asemenea 
măsură se aplică numai in cazul 
navetei care circulă între Orșova și 
Baia Mare, Restul vagoanelor care 
Vin din alte puncte ale țării sînt ca 
și mai înainte, fără, prelate".

La rindul său. tovarășul Ovidiu 
Ilieș subliniază că, „in decurs de 
mal bine, de un an de zile doar 6 
vagoane, din cele citeva mii care au 
adus concentrate la Copșa Mică, au 
fost acoperite cu prelate".

Dacă, după două luni de la lansa
rea respectivelor ordine, un raport 
al Centralei industriale pentru me
tale neferoase și rare consemna că 
„multe unități miniere au expediat 
concentrate cuproase în vagoane e- 
tanșe prevăzute cu prelate", citeva 
luni mai tirziu, într-un alt raport, 
întocmit de aceeași centrală, se men
ționa că „Exploatarea minieră Baia 
de Arieș este singurul furnizor care 
se conformează acestei cerințe".

Din motive pe care nu le punem 

acum în discuție; Ia ora actuală cea 
mai mare parte din cantitatea de 
concentrate neferoase este vehicula
tă pe calea ferată in vagoane des
coperite, adeseori insuficient etan- 
șeizate.

Se cuvine subliniat că, in ultimii 
ani, factorii interesați au căutat une
le soluții pentru îmbunătățirea 
transportului concentratelor nefe
roase. La un moment dat se optase 
pentru transportul in conteinere. 
lansindu-se in acest sens un pro
gram special. Soluția aceasta 
nu a dat insă rezultate pentru că 
umiditatea relativ mare cu care iese 
concentratul din flotatie favorizează 
tasarea puternică a materialului in 
timpul transportului, îngreunînd ul
terior descărcarea conteinerelor. De
sigur, problema, nu a fost abandona
tă. Unii specialiști opinează că usca
rea concentrateipr trebuie să se facă 
la furnizor, ceea oe ar permite 
transportul concentratelor în orice 
tip de conteiner ; in plus s-ar evita 
vehicularea pe calea ferată a unui 
mare, volum de apă. Desigur, fina
lizarea- unei asemenea soluții im
plică un important efort de investi
ții și consumuri importante de me
tal.

Rindurlle de față nu-și propun 
să facă un inventar complet al 
opiniilor în această direcție. Dorim 
doar să punem în atenție faptul că, 
dincolo de discuțiile care se poartă 
în legătură cu modalitățile de trans
port al concentratelor neferoase, 
continuă să se perpetueze risipa a- 
cestor ‘ valoroase materii prime. Si
tuație absolut intolerabilă într-o pe
rioadă în care economisirea și valo
rificarea superioară , a tuturor mate
riilor prime și materialelor consti
tuie o Cerință prioritară. în acest 
sens, secretarul general al partidu
lui a subliniat adeseori necesitatea 
de a se acorda maximă atenție re
ducerii drastice a consumurilor de 
materii prime, materiale si energie, 
valorificării lor superioare, la para
metri cit mai înalți, atrăgind aten
ția că cea mai bogată -sursă de ma
terii prime în momentul actual o 
constituie- tocmai economisirea seve
ră a acestora.

Răminînd statornici în intenția de 
a duce pină la capăt investigația, in 
partea a doua a anchetei vom pre
zenta punctul de vedere al factori
lor de răspundere din organele eco
nomice centrale, cărora le revin sar
cini exprese in soluționarea proble
mei transportului concentratelor ne
feroase.

Ioan ERHAN 
I. Onuc NEMEȘ 
Gh. PARJA

Educația multilaterală
(Urmare din pag. I)

fel de obiectiv ce constituie parte 
integrantă a sistemului democrației 
muncitorești-revoluționare. O bază 
ce a fost durată in anii revoluției și 
construcției socialiste, ce este conso
lidată in prezent. Ne referim, cu' 
deosebire, la marile înfăptuiri din 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". la care 
s-a ajuns prin efortul întregului po
por, sub conducerea partidului, i-n 
condițiile asigurării unei rate inalte 
a acumulării.

Societatea s-a dezvoltat în an
samblul său. Partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au acționat și 
acționează cu fermitate pentru asi
gurarea unei structuri echilibrate 
intre industrie și agricultură ; intre 
aceste două ramuri de bază ale eco
nomiei naționale și celelalte sectoa
re : construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor ; între economie, 
știință, invățămînt, cultură, ocrotirea 
sănătății. Au sporit, in același timp, 
preocupările pentru îmbunătățirea 
structurii forței de muncă, a condi
țiilor de muncă, pentru . perfecțio
narea pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor. Creș
terea intensivă, in ritmuri accelera
te, a industriei și agriculturii, pro
gresul susținut al științei, invăță- 
mintulul, culturii se reflectă în ni
velul bunăstării întregului popor 
român, care este tot mai inalt de 
la o etapă la alta. De fapt, omul, 
afirmarea personalității lui, nive
lul vieții sale materiale șl spirituale 
constituie țelul suprem al politicii 
partidului. Progresul economic și 
social nu constituie un scop in sine; 
fiecare nouă realizare pe acest plan 
este menită să fie de folos oame
nilor, să le asigure o viată demnă.

După Congresul al XIII-lea s-a 
intensificat ritmul creșterii produc
ției materiale, venitului național.

SLATINA: Cu un
Locuitorii municipiului Slatina 

beneficiază de o nouă sursă de apă 
potabilă, ce se adaugă celor exis
tente. cu un debit de incă 250 litri 
pe secundă. Lucrarea a fost finali
zată mai devreme cu peste un an 
fată de termenul prevăzut initial. 
Rod al strădaniilor muncitorilor si 
specialiștilor de la întreprinderea 
de construcții industriale si Intre- 

eficientei economice. De la un capăt 
la altul al tării, procesul dezvoltării 
intensive a cuprins toate județele, 
toate localitățile. Acum, mai mult 
deeit in oricare dintre etapele pre
cedente, nici dezvoltarea societății, 
în general, nici creșterea economică, 
în special, nu sint posibile fără re
zultate corespunzătoare pe planul 
cunoașterii. Asupra acestui adevăr 
insistă tot mai mult tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndemnurile sale 
către învățătură și creație avind 
ecouri puternice in conștiința po
porului. Și este un fapt cert că ști
ința, învățămîntul și cultura, educa
ția in general, factori propulsori al 
progresului cunoașterii, își întăresc 
intr-o tot mai mare măsură poziția 
in societate, ca resurse ale progre
sului multilateral al. țării.

Societatea socialistă este o socie
tate care se edifică in mod conștient, 
progresul său depinzind în mod 
esențial de gradul de participare, de 
nivelul de conștiință și de respon
sabilitate socială. Educația are un 
rol foarte important in această di
recție. Ea trebuie să fie — prin o- 
rientarea și calitatea sa, ca și prin 
gradul de cuprindere — la nivelul 
imperativelor sociale și politice ale 
societății noastre.

Conștiința socialistă se obiectivea
ză intr-un mod nou de raportare a 
individului la viata socială, la răs
punderile sale in procesul edificării 
societății socialiste. Din această per
spectivă, accesul neîngrădit la edu
cație constituie nu numai un indica
tor esențial al realizări; unui drept 
fundamental, ci și o modalitate în 
care se exprimă responsabilitatea 
socială a oamenilor. Se asigură ast
fel noi condiții pentru participarea 
reală, nemijlocită la conducerea so
cietății a tuturor oamenilor muncii, 
prin instituirea unui amplu sistem 
de forme și modalități ale democra
ției participative.

an mai devreme
prinderea antrepriză de constructii- 
montai, din Slatina, in colaborare 
cu alte trusturi si întreprinderi din 
Capitală, noua investiție însumează 
zeci de kilometri de rețea de ali
mentare și distribuție, 34 de puțuri 
forate la mare adincime in fosta 
luncă a Oltului, un mare rezervor 
de apă. construit după soluții origi
nala. (Mihai Grigoroșcuță).
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

-ÎNCHEIATE NEÎNTÎRZIAT!
precipitațiilorșețu, ca urmare

grabnic si fără pierderi!

TIMIȘ: Viteze mult 
sporite

Comandamentul județean pentru 
agricultură a. stabilit noi măsuri pen
tru accelerarea ritmului recoltării 
porumbului, transportului și depo
zitării in cele mai bune condiții a 
întregii producții. Pentru fiecare 
unitate , agricolă de stat și coopera
tistă au fost calculate noi viteze de 
lucru care să asigure incheierea, 
pină la . sfirșitul acestei săptămîni, a 
recoltării, transportului la bazele de 
recepție al porumbului de pe cimp, 
concomitent cu impulsionarea elibe
rării terenurilor. stringerii tuturor 
resurselor vegetale și depozitării lor 
in sectoarele zootehnice și execu
tarea arăturilor adinei de toamnă. 
Cum se îndeplinesc măsurile stabi
lite 1 în consiliul agroindustrial Lo-> 
vrin, noile grafice calculate pe 
baza folosirii intensive, in schimburi 
prelungite a forței mecanice și a tu
turor locuitorilor de la sate prevăd 
ca pină cel tîrziu vineri lucrarea să 
se încheie în toate cele 6 coopera
tive agricole și două întreprinderi 
agricole de stat de pe raza consi
liului. De luni s-a trecut la întraju
torarea intre unități, respectiv, com
binele de la cooperativele agricole 
Comloșu Mare și Comloșu Mic, care 
au încheiat recoltarea, au fost mu
tate operativ la unitățile din Gottlob 
și Lenauheim, iar cele de la I.A.S, 
Tomnatic, la C.A.P. Tomnatic. Ală
turi de mijloacele mecanice, aflăm 
de la primarul comunei Lovrin, Pe
tre Milităroiu, au fost mobilizați toți 
cetățenii apți de muncă din localită
țile-care mai au porumb de cules, 
acțiune întreprinsă și in celelalte 
comune din raza acestui consiliu 
agroindustrial.

Pentru grăbirea transportului au 
fost mobilizate toate mijloacele de 
transport proprii din S.M.A. și co
operativele agricole — tractoare cu 
remorci, căruțe și platforme cu trac
țiune animală — care, alături de auto
camioanele de la I.T.A. și I.T.S.A.I.A., 
preiau zilnic din cimp 1 500 tone de 
porumb, astfel că acum tot ce se re
coltează ajunge în aceeași zi la ba
zele de recepție. E necesar să facem 
și mențiunea că recoltarea și trans
portul sfeclei, de zahăr se desfășoară 
conform graficelor stabilite cu între
prinderea de industrializare din Ti
mișoara.

în cazul unităților din consiliile 
agroindustriale Bethausen, Timi
șoara, Dudeștii Vechi, unde mai sînt 
de recoltat suprafețe mari cu po
rumb, se impune cu stringență ca 
munca să fie organizată după exem
plul unităților fruntașe. (Cezar 
Ioana).

HARGHITA : Exemplul 
fruntașilor 

trebuie urmat
în unitățile agricole din județul 

Harghita recoltarea porumbului ar 
fi putut fi mult mai avansată dacă 
fiecare unitate agricolă s-ar fi înca
drat cu rigurozitate in graficele si 
ritmurile zilnice stabilite. în timp ce 
în consiliile agroindustriale din zona 
Ciurului recoltatul este in faza fi
nală, in unitățile din zonele O- 
dorheiului și Cristurulul, unde 
cultura porumbului deține pon
derea în iudet. acesta se mai afla 
incă in lanuri intacte pe sute si sute 
de hectare. Faptul a generat luarea 
de noi măsuri organizatorice din 
partea comandamentului agricol ju
dețean. astfel ca recoltatul porumbu
lui să se incheie pină simbătă seara.

O dovadă a eficientei noilor mă
suri avem în unitățile consiliului 
agroindustrial Cristur. care deține 
suprafața cea mai mare cultivată cu 
porumb — 2 131 ha. ..Pentru a aduna 
si nune la adăpost întreaga recoltă 
în termenul stabilit, noi trebuie să 
asigurăm un ritm zilnic de circa 200 
ha — he spune inginerul-sef al con
siliului. Kovacs Dominic. Din 25 oc
tombrie am primit in sprijin noi

combine, numărul acestora fiind 
acum de 30. în plus, ne-au sosit in 
ajutor elevi de la licee si personal 
muncitor din unităti economice, care 
se adaugă cooperatorilor. întregii su
flări a satelor, mobilizată la cules". 
Un bun exemplu oferă cooperativa 
agricolă din Cobătest.i. ..Mai avem 
porumb ne 55 ha din cele 367 ha cul
tivate. Acum nu este o problemă să 
facem 11 ha pe zi — afirma ingi
nerul-sef al unității. Matefi Iosif. 
Prin organizarea de echine speciale 
ppntru recoltarea porumbului, prin 
asigurarea operativă a transportului 
oamenilor oină la parcele vom în
cheia sigur culesul la termenul sta
bilit".

Si la cooperativa agricolă Secuieni 
s-au asigurat condiții pentru crește
rea ritmului zilnic. „De astăzi (25 oc
tombrie) au intrat în lucru alte 4 
combine si peste 30Q de oameni ce 
se adaugă forțelor cooperativei — ne 
spune inginerul-șef al unității agri
cole. Andrei Muresan. Cii circa 40 ha 
ritm zilnic si aici recoltatul se va 
încheia la timp. La o altă unitate 
agricolă insă, din același consiliu — 
cea din Soimusul Mic — în. ziua do
cumentării noastre lucrurile nu pă
reau a fi demarat corespunzător. Rit
mul era cu mult sub cerințe dato
rită dispersării neiudicioase a forțe
lor. deși porumbul mai era de strins 
de pe 230 ha.

Urmărirea zilnică de către comite
tul județean de partid a stadiului 
recoltării, intervenția... operativă pen
tru redistribuirea si dirijarea forțelor 
unde este nevoie suit, de natuță <sâ 
asigure încheierea recoltării pînă la 
termenul stabilit. (Nlcolae Sandru).

ARAD : Măsuri pentru 
înlăturarea 
decalajelor

în județul Arad, stadiul recoltării 
si depozitării porumbului impune 
creșterea substanțială a vitezelor zil
nice la aceste lucrări- Despre cum se 
acționează concret ne-a vorbit to
varășul Dumitru Diaconescu, direc
torul general al direcției agricole : 
„Obiectivul nostru este ca întreaga 
producție să fie strinsă pînă simbă
tă. Mai avem de recoltat 15 000 hec
tare. iar județul nostru dispune . de 
mijloacele necesare atingerii unei 
viteze zilnice corespunzătoare. Zilnic 
se recoltează manual 2 000 hectare 
cu porumb iar la recoltarea mecani
că participă 250 de combine. Conco
mitent cu recoltarea se acționează 
pentru eliberarea rapidă a terenu
lui. astfel ineît să asigurăm un front 
de lucru pentru atingerea unei viteze 
zilnice de 7 000 heriare la executarea 
arăturilor adinei de toamnă".

Problema cea mai importantă o 
constituie adunarea porurpbu'ui din 
cimp si livrarea sa imediată la fon
dul de stat.' Deocamdată se află în 
cîmp. în grămezi mari, peste 100 000 
tone de porumb stiulett. La această 
lucrare au fost mobilizate majorita
tea mPloacelor de transport disponi
bile. Prip măsurile luate, capacitatea 
de t-ansnort zilnică depășește acum 
15 000 tone. Pe de altă parte, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
si de stat urmăresc ca toate mijloa
cele ce sînt mob'itzaie la transportul 
porumbu'ui să efectueze 4—5 curse 
ne zt. Acrio unde distantele dintre 
unît*t' si h-'zele (je recent'e sînt mai 
mari de 15 km se fac baze volante, 
porumbul se denoz't.e-”4 în nătn’e 
formate din panouri mobile si se nne!a 
în gestiune de c”tre I C.A.P.P.A.. 
vrmînd cp transportul «4 fie efectuat 
dună încbe'erea re-oltării. Crercînd 
foarte mult can’itatea de nonnnb ce 
intră zî’nic în bazele de recent.’e. au 
fost necesare măsuri care să ducă la 
o n-elngre ritmică si la evitarea aglo
merărilor. Astfel, in toate bazele de 
recenție preluarea se face în două 
schimburi si se folosesc podurile 
basculante si celelalte mijloace me
canice existente pentru creste-ea 
vitezei de preluare. Sînt doar cîteva 
m*suri. care aplicate riguros vor 
duce la înlăturarea decalajelor dintre 
recoltare si transportul si depozita
rea producției. (Tristan Mihuta).

operativ, in
TULCEA : Cu toate 

mijloacele posibile
Paralel cu măsurile stabilite pen

tru incheierea recoltării porumbului, 
maximă atenție se acordă transpor
tului și depozitării în condiții co
respunzătoare a producției în bazele 
de recepție. Este și firesc intrucit 
s-a creat un mare decalaj între Can
titatea recoltată și cea . transportată, 
la această oră mai rămînind de 
transportat din cîmp circa 150 000 
tone. Cele mai mari cantități se în
registrează în unitățile din consili
ile agroindustriale Dăeni (peste 
11 000 tone), Somova (7 040 tone), 
Cerna (5 602 tone) sau Greci (5 300 
tone). Cauza principală a acestui de
calaj o constituie nerespectarea gra
ficelor de transport. Un singur exem
plu : unitățile din consiliul agroin
dustrial Horia nu primiseră pînă în 
urmă cu o săptâmînă decît circa 40 
la sută din capacitatea de transport 
repartizată. Analizînd această situa
ție. comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit noi măsuri vi- 
zind suplimentarea parcului auto in 
unitățile din consiliile agroindustria
le rămase în urmă.

„Datorită sprijinului primit de la 
intreprinderile de transport din țară, 
capacitatea zilnică afectată județu
lui a ajuns in prezent la 5 400 de 
tone — ne spune tovarășa Eleonora 
Moga, director general al direcției

județene pentru agricultură. în plus, 
s-au luat măsuri ca mijloacele auto 
ale unităților agricole din județ să 
efectueze cel puțin 3 curse pe zi. 
De asemenea, cu sprijinul consiliilor 
populare au fost mobilizate la 
transportul porumbului toate atela
jele unităților agricole și ale cetă
țenilor. O experiență bună are în 
acest sens consiliul agroindustrial 
Horia unde mare parte din recolta 
de porumb a fost transportată cu 
cele circa 400 de căruțe existente în 
zonă. Pentru scurtarea distanței de 
transport au fost înființate noi baze 
volante. La Rahmanu, Topolog, jn 
Delta Dunării și in alte zone care 
dispun de toate condițiile pentru 
depozitarea corespunzătoare a po
rumbului". (Adrian Vasile).

BUZĂU : Baze volante 
suplimentare

Tovarășul Sandu Lambru. director 
general al Direcției agricole a jude
țului Buzău, s-a referit la unele din 
cauzele rămînerilor în urmă la cu
lesul porumbului si la măsurile luate 
pentru incheierea grabnică a acestei 
lucrări. „Restantele se datoresc fap
tului că in consiliile agroindustriale 
Săhăteni. Stîlpu. Posta Cilnău si To- 
pliceni cooperatorii au fost mobilizați 
la culesul strugurilor de pe cele 
12 229 hectare, lucrare executată pe 
96 la sută, din suprafață, evitîndu-se 
astfel deprecierea calitativă a pro
ducției. în consiliile agroindustriale 
Balta Albă. Mihăilești. Stîlpu si Ru-

a
abundente, starea de vegetație a po
rumbului s-a prelungit. Apoi, mai 
există si stagnările la preluarea pro
ducției. in 5 din cele 12 baze de re
cepție neasigurindu-se necesarul de 
instalații de descărcare si torta de 
muncă pentru descărcarea manuală a 
porumbului în pătule".

Pentru impulsionarea recoltării, a 
transportului si depozitării porumbu
lui. comandamentul județean pentru 
agricultură a luat noi măsuri pentru 
creșterea numărului de curse ne zi 
si reducerea distantelor de transport. 
In acest scop au «fost înființate încă 
7 baze volante, iar la complexul 
zootehnic Mihăilești s-a amenajat din 
plase de sirmă sudate un spațiu de 
depozitare cu o capacitate de peste 
2 000 tone. Totodată, forțele umane și 
mecanice din cele 20 de unităti care 
au încheiat culesul porumbului au 
fost redistribuite în cadrul consilii
lor agroindustriale rămase în urmă 
pentru a ajuta unitățile care mai au 
suprafețe mari de recoltat.

Dat fiind volumul mare de trans
port din această perioadă, s-a ape
lat la ajutorul unităților industria
le din Buzău si 
asigură zilnic o 
300 tone, la care _ __ ____
atelaie pentru transportul porumbu
lui si 2 000 pentru sfeclă. (Stelian 
Chioer).

Rîmnicu Sărat. care 
capacitate de circa 
se adaugă cele 3 000

MUREȘ : Nu pe cîmp 
se păstrează sfecla

în unitățile agricole din județul 
Mureș, ca urmare a mobilizării 
unui mare număr de cooperatori si 
alti locuitori ai satelor, recoltarea 
sfeclei de zahăr se află în ritm cu 
graficele stabilite pentru această pe
rioadă. Un exemplu bun îl oferă 
cooperativele agricole Luduș. Cuci. 
Miheșu de Cîmpie. Zau și alte uni
tăți cultivatoare din zona Fabricii de 
zahăr din Luduș, la care nu numai

recoltatul, ci si transportul s-a de
rulat ireproșabil. Ca urmare. între
prinderea prelucrătoare din Luduș 
— care in întreg acest sezon a lu
crat la capacitatea nominală de,pre
lucrare — avea in stoc 7 800 tone 
sfeclă de zahăr, suficientă pentru 
3 zile, iar în baze — 1 30 000 
tone. Din acest an. fabrica din 
Luduș beneficiază de 19 , vagoane 
proprji de transport cu o capa
citate suplimentară de 700—800 tone 
sfeclă în 24 ore. Acestora li se 
adaugă mijloacele auto ale I.T.A. și 
I.T.S.A.I.A., care au asngurat în 
mod constant transportuli zilnic a 
aproape 1 000 tone sfeclă de zahăr. 
Un alt amănunt : față de alți ani, 
Și unitățile agricole din ■ județele 
Cluj și Sibiu s-au încadrat mai bine 
în graficele de transport stabilite. 
Bunăoară, la data documentării, uni
tățile agricole din județul Clui aveau 
livrate 49 500 tone, fată de 41 300 
tone stabilite, iar cele din județul 
Sibiu — 26 670 tone, fațăr de 22 000 
tone.

Dar nu peste tot recoltarea și 
transportul s-au desfășurat la fel. 
Bunăoară, în zona Fabricii de zahăr 
din Tirgu Mureș se înregistrează in 
prezent unele întîrzieri la transpor
tul sfeclei. La data de 23 octombrie, 
fabrica din Tirgu Mureș nu avea în 
stoc decît 4 800 tone sfeclă, sufi
cient pentru o zi si jumătate, iar 
în baze — 15 700 tone. în timp ce 
cantitatea de sfeclă depozitată in 
cîmp însuma, la aceeași dată, 17 000 
tone. De altfel, și în alte unități 
transportul decurge anevoios. Do
vadă, pe ansamblul județului se 
aflau, la aceeași dată. în cimp. ne
transportate 40 000 tone sfeclă de 
zahăr.

Fată de această situație, coman
damentul județean pentru agricul
tură a luat măsuri energice de im
pulsionare. pentru ca recoltarea si 
transportul sfeclei de zahăr să se 
încheie în județul Mureș in cel mai 
scurt timp. (Gheorghe Giurgiu).

mai multe, pentru dezvoltarea zootehniei!
OLT : Cît de 

importantă este 
producția 
secundară

în județul Olt s-au luat 
măsuri operative pentru 
urgentarea stringerii de. pe 
cimp și depozitării in ba
zele furajere a producției 
secundare. în aceste zile se 
acționează la finalizarea re
coltării porumbului pentru 
consum, a soiei. sfeclei de 
zahăr si. în paralel cu aceas
ta. la eliberatul terenului și 
transportul producției secun
dare.

în ce privește porumbul — 
cultură la care recoltatul 
stiuletilor se apropie de 
sfîrșit — cocenii se află a- 
dunati si transportați în 
proporție de 60—80 la sută 
din suprafața recoltată, acti
vitatea fiind bine organizată 
in unitățile din consiliile a- 
groindustriale Scornicesti. 
Strejesti si Rusănesti. unde 
cele două lucrări merg a- 
proape „mină in mină". Re
feritor la vrejii de soia și 
coletele de sfeclă de zahăr, 
dacă în unitățile din consi
liile agroindustriale Scorni
cesti, Strejesti. Găneasa. Vi
șina si Radomirești — culti
vatoare a întinse suprafețe 
cu cele două culturi — si
tuația este aproximativ bună, 
în altele se acționează încă 
destul de încet. Asa se ex
plică faptul că pe total ju
deț. vrejii de soia sint de
pozitați de abia în propor
ție de 35 la sută. în raport 
cu planul, iar frunzele si co
letele obținute de la sfecla 
de zahăr — sub 10 la sută 
din prevederi. Că se putea 
acționa mai bine o indică 
exemplul unităților fruntașe, 
cum sînt cele din C.U.A.S.C. 
Radomirești. unde au fost a- 
dunate 1 203 tone vreji de 
soia fată de 920 tone plani
ficate. La Valea Mare însă, 
din acest produs au fost de
pozitate numai 125 tone din 
660 tone. tar la Dobrosloveni 
260 tone din 950 tone — a- 
mîndouă fiind consilii agro
industriale cu unităti agri
cole deținătoare de sectoare 
zootehnice însemnate. La fel 
și în privința frunzelor și 
coletelor de sfeclă de zahăr, 
în unitățile din consiliul a- 
groindustrial Izbiceni au fost 
depozitate doar 185 tone din 
15 600 tone. în cele din Do
brosloveni — 270 tone din 
6 500. jar la Valea Mare de
pozitarea acestui produs se

pare că pină acum a fost 
neglijată in totalitate, deși 
aici in plan sint prevăzute 
4 800 tone. Acestea, in timp 
ce la Vlădila sl Rusănesti. 
de exemplu, au fost adunate 
Si depozitate pină in prezent 
aproape cite 2 000 tone frun
ze si colete de sfeclă de za
hăr. Prin urmare, oriunde 
există preocupare rezultatele 
se văd. Este nevoie însă ca 
pretutindeni, printr-o bună 
organizare a muncii, mobili
zarea corespunzătoare a coo
peratorilor și desfășurarea 
operativă a transportului in 
bazele furajere să fie adu
nate sl depozitate toate re
sursele pentru a se asigura 
hrană îndestulătoare anima
lelor oe timpul iernii. (Mihai 
Grigoroscută).

COVASNA:
Resurse sint, 

mal puțin 
preocuparea 

pentru a le aduna
Practic, lucrările de strin- 

gere si depozitare a culturi
lor de toamnă în județul Co- 
vasna sînt pe sfîrsite cu ex
cepția sfeclei de zahăr, unde 
ritmul de recoltare, dar mai 
ales de expediere la bazele 
de recepție si de eliberare a 
terenurilor trebuie mult mă
rit. chiar si datorită faptu
lui că pe zi ce înaintăm în 
timp se creează posibilita
tea căderii unui strat de ză
padă ce nu trebuie să aco
pere nici grămezile de sfe
clă. dar nici frunzele, care 
constituie un excelent furaj 
pentru perioada de iarnă. 
Deși în acest an datorită 
timpului favorabil aproape 
toate unitățile agricole dis
pun de suficiente resurse de 
furaje. în special de fînuri, 
pentru a acoperi si necesa
rul de suculente trebuie să

se acționeze mai energic 
pentru a curăța cimpul de 
orice resturi vegetale ce pot 
constitui furaie valoroase 
pentru perioada de stabula- 
tie. Avem in vedere în mod 
special faptul că. fată de un 
necesar de peste 200 000 tone 
de furaje suculente, s-au 
asigurat pînă in prezent. la 
nivelul județului, doar 176 000 
tone, restul urmînd să se 
acopere Prin depozitarea co
letelor de sfeclă de zahăr.

Exemplul cooperativelor a- 
gricole din Aita Mare, Că- 
peni. Ghidfalău, Catalina. 
Tirgu Secuiesc. Petriceni și 
multe altele, unde cocenii de 
porumb au fost însilozati 
pentru a fi folosiți in fu
rajarea animalelor in ames
tec cu suculentele, iar frun
zele de sfeclă au fost depo
zitate. merită să fie urmat 
de toate unitățile din jude
țul Covasna.

Se simte însă nevoia im
pulsionării atît a recoltării 
Si transportării sfeclei de 
zahăr si a coletelor. cît și 
a insilozării cocenilor de po
rumb. ambele surse incă in
suficient . folosite la C.A.P. 
Baraolt. Belin. Reci, Dalnlc, 
Ghelinta. Lunga. Ojdula. 
Ozun sl altele, unde deși su
prafețele la culturile amin
tite nu au fost mari lotuși 
s-a lucrat cu un ritm scăzut, 
ce nu a permis să fie aduna
te si puse la adăpost toate 
aceste resurse vegetale, de 
mare însemnătate pentru fu
rajarea animalelor. Cu atît 
mai mult se pune această 
problemă în cazul unităților 
mari cultivatoare de sfeclă 
de zahăr, cum sînt C.A.P. 
Cernat. Mărtineni. Turia. 
Sinzieni si altele, unde eli
berarea terenurilor se pune 
cu deosebită acuitate, iar 
strîngerea si depozitarea 
resturilor vegetale ce pot fi 
folosite în furajarea anima
lelor a devenit o problemă 
de primă importantă. (Con
stantin Timaru).

ARATURILE
in ritm intens, de bună calitate!
BOTOȘANI :

Mecanizatorilor 
- front larg 

de lucru
în județul Botoșani tre

buie executate arături de 
toamnă pe 173 000 hectare, 
lucrare realizată pină în 
prezent pe 24 la sută din 
prevederi. Agricultorii din 
județ mai au deci o însem
nată suprafață (133 000 hec
tare) pe care urmează să se 
întoarcă brazda. „Viteza zil
nică de executare a arătu
rilor este de 5 600 hectare — 
ne-a informat tovarășul Eu
gen Nițură. directorul ge
neral al direcției agricole ju
dețene. De miine însă eli
berăm într-un ritm și mai 
susținut noi terenuri pentru 
a crea front de lucru meca
nizatorilor care fac arături
le. în primul rînd am trecut 
masiv la transportul coceni
lor. De asemenea, deoarece 
am terminat de treierat cul
tura de soia, prin transpor
tul și depozitarea în parcu
rile de furaie a vrejilor, 
dintr-o dată devine disponi
bilă pentru arat o suprafață 
de peste 10 000 hectare".

La efectuarea arăturilor 
sînt mult mai avansate in
treprinderile agricole de 
stat, consiliile agroindus
triale Stăuceni, Trușești, 
Cîndești, Frumușica etc. toc
mai datorită sincronizării 
dintre eliberarea terenului 
și intrarea în brazdă a trac
toarelor. Rezultate mai pu
țin satisfăcătoare în aceas
tă privință au unele unităti 
din consiliile agroindustria
le Havîrna. cooperatorii din 
C.A.P. Viișoara. Cristinești, 
Suharău etc., unde deficien
tele de organizare în elibe
rarea terenurilor au provo
cat un ritm... agale la exe
cutarea arăturilor. Coman
damentul județean pentru 
agricultură a luat noi mă
suri pentru accelerarea vite
zei zilnice la arat. în afara 
tractoarelor utilizate la 
transportul produselor. în
tregul parc de tractoare este 
repartizat la efectuarea ară
turilor. în marea lor majo
ritate. mecanizatorii lucrea
ză în schimburi prelungite 
și in schimburi de noapte, 
în noile condiții, viteza zil
nică la executarea arături
lor va crește cu cel puțin 
10 la sută. (Eugen Hrușcâ).

IALOMIȚA : Cu 
toate tractoarele 

disponibile
Pornind de la faptul că 

pînă la 25 octombrie lu
crarea s-a realizat doar pe 
10 la sută din suprafață, co
mandamentul județean Ia
lomița pentru agricultură, a 
stabilit un riguros program 
pentru ca toate tractoarele 
rămase disponibile de la lu
crările care se finalizează in 
această perioadă să fie re
partizate la arat. In discuția 
purtată cu tovarășul Alexan
dru Raicu, directorul Trus
tului S.M.A. Ialomița, am 
reținut : „în toate unitățile, 
pentru 50 la sută din trac
toarele repartizate la arat a 
fost organizat schimbul II, 
asigurat de mecanici de ate
lier și cei care și-au însușit 
executarea acestei lucrări. 
Cealaltă jumătate lucrează 
in schimburi prelungite de 
14—15 ore. în așa fel incit 
fiecare mecanizator să are 
intr-o zi cel puțin 4 ha. Se 
acționează cu formații mari 
de 12—15 .tractoare sub con
ducerea șefilor de fermă șl 
inginerilor-șefi din unități, 
pentru care s-au asigurat a- 
sistenta tehnică (fiarele de 
plug sînt schimbate de cite 
ori este nevoie), aprovizio
narea cu carburanți și hra
nă caldă". Pină joi seara. în 
județul Ialomița, cele mai 
mari suprafețe au fost ara
te în consiliile agroindus
triale Țândărei, Grivița, Ba- 
laciu, Fetești. Urziceni. Mo
vila și Sinești. unde media 
realizărilor este superioară 
celei înregistrate pe județ. 
Prin măsurile luate, ținînd 
cont că de la 27 octombrie 
vor fi în brazdă cîte 1 100 
tractoare, se va ajunge ca in 
24 de ore să fie arate cel 
puțin 5 000 ha. urmind ca de 
săptămîna viitoare ritmul

zilnic să fie între 8 500— 
9 000 ha. Aceasta presupune 
ca zilnic să fie repartizate 
la arat peste 2 000 tractoare. 
(Mihai Vișoiu).

SALAJ:
Aprovizionarea 

cu carburanți - 
fără pauze

Despre modul în care se 
acționează în județul Sălaj 
ne relatează. ing. Tănase 
Hada, directorul trustului 
județean de mecanizare :

— Pe măsura eliberării te
renului de resturile vegeta
le (avem in vedere supra
fețele cultivate cil porumb 
și sfeclă, mai ales), tractoa
rele trec imediat la efectua
rea următoarelor trei lucrări 
principale : afinarea adincă, 
fertilizarea și executarea a- 
răturilor. Pentru realizarea 
în bune condiții a acestor 
lucrări am întreprins o pe
rie de măsuri tehnicororga- 
nizatorice, care să conducă 
la încheierea lor pină la ter
menul planificat. La arat se 
lucrează cu cel’ puțin 70 la 
sută din parcul de trac
toare. Aceasta ne-a permis 
să organizăm mai bine ac
tivitatea în schimbul Ii și 
in sch’mb prelungit. Pe 
parcursul efectuării lucrării, 
în funcție de suprafețele e- 
liberate. se fac mișcări ope
rative de Utilaje. Cu toate 
acestea nu a fost încă atinsă 
viteza planificată la arături. 
Și aceasta din două motive 
principale. Pe de o parte, nu 
putem folosi parcul la în
treaga capacitate datorită 
neaprovizionării ritmice cu 
carburanți și ulei motor, iar, 
pe de altă parte, sintem în 
așteptarea suplimentării cu 
300 de tractoare a dotării pe 
care o avem. (Eugen Te- 
glaș).

■

Folosiți din plin timpul favorabil de muncă din această perioadă! Organizați activitatea

tindeni strîngerea, transportul și depozitarea in cel mai scurt timp și în cele mai bune condiții

oundere pentru

COOPERATORI, MECANIZATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
. ... -    .-I--  -■ ■.r.Ti-.---'.  ■-   ■ - -  ■   -----  -   I-         ■' .    ,     

Folosiți din plin timpul favorabil de muncă din această perioadă! Organizați activitatea 
exemplar și utilizați la capacități maxime toate mijloacele mecanice pentru a asigura pretu- 
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a întregii recolte de toamnă!
Urgentați la maximum ritmul arăturilor și manifestați cea mai mare 
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AUTOAPROVIZIONAREA - domeniu al răspunderii
civice, al angajării spiritului gospodăresc

in cuvîntareo rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 octombrie a.c. se 
subliniază că răspunderea pentru înfăptuirea in bune condiții a progra
melor locale de autoconducere și autoaprovizionare revine fiecărui ju
deț, fiecărui cetățean in parte. Cum acționează consiliile populare din 
județul Bistrița-Năsăud pentru angajarea tuturor cetățenilor la înfăptuirea 
programelor de autoaprovizionare ?

De
din 
•De

Comuna creste din interior. Ca 
piinea !“ — consideră tovarășul Și- 
mion Adam, primarul comunei Sîn- 
mihaiu de Cîmpie. Cît despre dez
voltare. lucrul acesta e ușor de con
statat aici, chiar și numai trecind pe 
lingă casele noi ale gospodarilor, in 
care confortul orășenesc se îmbină 
armonios cu acareturile pentru vite 
din curțile nu rareori păstrînd 
urmele proaspete ale mașinilor pro
prii.

— Da, așa este, continuă interlo
cutorul. Numai că unii incepuseră 
într-o vreme să înțeleagă această 
dezvoltare ca pornind din* afara co
munei, adică doar din orașe. Adică: 
dacă eu pot cistiga la oraș. în in
dustrie. ce-mi mai trebuie animal 
în curte ? Efectivele de animale în
cepuseră să scadă, ba uneori din 
grajduri nu mai răzbatea muget de 
vacă. ci... claxon de mașină. Dar. in 
pofida unor asemenea mentalități, 
în comună rămăseseră multi „îm
pătimiți" în creșterea animalelor. Cu 
ei am și început procesul de reve
nire a comunei pe drumul ei firesc 
— acela de producător al bunurilor 
agroalimentare. în primul rind. pă
șunea rămăsese „înstrăinată". Nu 
numai prin scăderea numărului de 
animale, ci si prin „imbătrinirea" ei. 
Putea da ea mai mult ? Da. dar cu 
condiția să fie considerată nu ca loc 
..viran", ci ca loc productiv, să fie 
îngrijită, irigată, supraînsămîntată. 
Să cerem fbnduri de investiții ? Aces
tea trebuiau însă înapoiate o dată 
și o dată. La una din adunările ce
tățenești a „izvorît" însă o idee : 
„cc-ar fi dacă am asigura pășunii 
apă din... fîntini 1“ Gospodarul Ni
colae Vintilă. om în virstă. care a 
emis ideea. n-a plecat la lucru în 
oraș, pentru că are două meserii : 
săpător de fîntîni si crescător de 
v.ite. Așa incit oamenii comunei, 
încurajați si îndrumați de consiliul 
popular, au trecut la „reîntinerirea" 
vechii pasiuni — creșterea vitelor. 
Pe pășune au fost săpate fîntini fără 
un leu „din afară", apoi s-a trecut 
la suprșînsămînțare. Efectivul vaci
lor cu lapte a început să crească. 
Azi, in cele 787 de gospodării există 
800 bovine, dintre care 400 vaci cu 
lapte. Iar numărul lor este în eres-

fere. In medie, gospodarii comunei 
livrează la fondul de stat 820 litri 
de lapte de la fiecare vacă in lacta- 
tie. Unii insă mai mult. Pe scurt, 
cetățenilor le revin anual aproape 
un milion de lei din livrarea la fon
dul de stat a laptelui de vacă. Au 
fost si greutăți care au trebuit în
lăturate ? Desigur. Una din ele — 
transportul bidoanelor de la gospo
dării Ia cisterna care nu poate opri

fără să apeleze la vreun tabel, 
unde o știe ?

— Din munca de zi cu. zi, 
lucruri care par „mărunte", 
exemplu, ieri am aflat că un tăuraș
dintr-o gospodărie e cam... bleg. Nu 
mănincă. Trebuia să scad o bovină 
din cele 900 și era păcat. împreună 
cu agentul veterinar am fost la fața 
locului. Nu, nu scade efectivul. Dim
potrivă, Ia anul vă fi mai mare. Căci, 
„in drum", 
podăriile cu 
convins că 
în lactație 
buri „mărunte" mai sint în comună?. 
Multe. începind cu cele din propria 
gospodărie a activistului consiliului 
popular (..'Cînd stai de vorbă cu 
omul despre animalele din curtea

am trecut si pe la gos- 
juninci gestante și m-am 
la anul numărul vacilor 
va fi de 401. Ce tre-

punderea lui. Căci de unul singur 
nu le faci fată. Citi dintre cetățenii 
comunei au răspunderi ? Greu de 
spus care nu. Unele mai „la zi", 
altele mai de perspectivă. Iar rezol
varea lor concretă este oglindită și 
in planul de livrări al comun-ei : 
porcine — 138 (adică peste prevede
rile planului) : bovine — 101 (plan 
îndeplinit) : miei — 323 (deci peste 
plan). Cit despre laptele de vacă — 
aici mai e de lucru. Dar „de lucru", 
nu „de așteptat". Oricum, anul vii
tor va fi un capitol pozitiv.

vine din acțiune,
Condițiile naturale ale 

ar indrentăți-o la

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE
DIN JUDEȚUL BISTRIȚA-NÂSAUD

fn fata fiecărei norti. Acum, o că
ruță a consiliului popular adună 
zilnic bidoanele din fata porților si 
lasă altele goale in schimb. Că, de 
asemenea. în acest domeniu mai 
există încă probleme de rezolvat o 
atestă înseși programele de activi
tate viitoare ale consiliului popu
lar : creșterea efectivelor de bovine, 
în condițiile onorării planurilor de 
livrare a cărnii, ponularea compactă 
a tuturor gospodăriilor cu animale, 
sporind totodată numărul fruntași
lor...

— Dezvoltare fără probleme nu 
exiștă. consideră primarul. Iar pro
blemele se rezolvă, așa cum am vă
zut, prin angajarea tuturor.

Lucruri „mărunte" ? Primarul co
munei Miceștii de Cimpie. tovarășul 
Vasile Popovici. nu era in sediu. „E 
după treburi" — ne răspunde sec 
tovarășaRaveca Moldovan, secretara 
biroului excutiv al consiliului popu
lar. „Ce fel de treburi ?". „Păi cite 
nu înseamnă intr-o comună in care 
aproape toate cele 636 gospodării sint 
locuri de muncă, unde se produc 
bunuri alimentare ?“.

Cu ajutorul interlocutoarei, pă
trundem pe fluxul acestor „locuri 
de muncă". Deci la cele 636 gospo
dării există : 900 bovine, din care 
350 vaci in lactație. peste 1 500 
porci, 3100 oi, peste 10 000 păsări... 
Interlocutoarea este gata să ne ex
pună „pe de rost" situația „la zi".

lui te întreabă și el despre ale tale") 
pînă la cele de generalizarea exem
plelor date de fruntași. („în această 
privință, v-as spune că 
diști-> ai creșterii 
pînă și cei la care 
puțin : spre pildă, 
mecanizator, care, 
ția lui, Marla, cooperatoare, și cu 
cei zece copii (zece !). se află printre 
fruntașii comunei 
lapte de vacă !“);

Primarul, abia 
bilanțul jumătății 
reținem : studierea la fața 
cu oamenii a amplasării noilor lo
cuințe ale celor care au fost plecați 
la oraș, iar acum se reîntorc „acasă", 
reluind, la un alt nivel, străvechea 
meserie de crescători de animale 
(Iar aceștia sint multi, printre care 
frații Vaier si Ion Feler. Gheorghe 
Maier. Ion Moldovan. Alexe Dum- 
brăveanu): urmărirea avionului care 
a fertilizat pășunea, pentru a nu 
afecta lanul de floarea-soarelui pen
tru nutret: controlul distribuirii frun
zelor de la sfecla de zahăr, pentru 
crescătorii de animale : fertilizarea 
pășunii pentru porci : stabilirea ce
lor 50 de hectare ale I.A.S.-ului 
care vor fi date in acord global 
crescătorilor de animale ; angajarea 
celor 38 hectare de pășune de la 
ocolul silvic...

— Da. lucruri care par mărunte, 
dar ele se adună. Și care, dacă nu 
le rezolvi, se transformă în... pie
dici. Aici însă, fiecare cu răs-

. -propagan- 
animalelor sint 
te-ai aștepta mai 
Miron Beldean, 

împreună cu so-

la livrările de
sosit, își face 

de zi din care 
locului

Primii la pretenții, ultimii la achitarea
• Un adevăr pe care unii locatari se prefac a-l uita
• Cum cresc din micile restanțe datorii de milioane

• Cine-i cheamă la ordine pe restanțieri ?
Trt marile cartiere — Drumul Ta

berei, Militari, Cringași și altele din 
sectorul 6 al Capitalei — s-au con
struit din fondurile statului sau cu 
sprijinul statului zeci de mii de a- 
partamente frumoase, elegante, pen
tru ca oamenii să locuiască în con
diții confortabile, plăcute. Peste 2 000 
de asociații de locatari se ocupă 
permanent de buna întreținere și 
gospodărire a acestei uriașe avuții 
obștești puse la dispoziția cetățeni
lor. Bineînțeles, cu sprijinul cetățe
nilor — beneficiarii acestor bunuri. 
Printre sutele de mii de locatari 
buni gospodari, oameni cu simț civic 
se află, din păcate, și unii (și nu nu
mai In acest sector al Capitalei) a 
căror mentalitate este cel puțin bi
zară, pe care-i interesează doar a- 
vantajele locuinței primite de la stat, 
nu și obligațiile întreținerii acesteia 
in cele mai bune condiții, plata co
telor de intretinere ce le revin.

UN „RAȚIONAMENT" CIUDAT. 
Nimic mai firesc decît să sucești 
robinetul ca să ai apă sau sâ folo
sești liftul pentru a vrea la etaj, 
să faci doi pași doar pentru 
a ajunge la toboganul pentru res
turi menajere. Să luăm doar apa. 
Ce investiții uriașe s-au făcut
pentru captările necesare, pen
tru aducțlune 1 Cit de mult se 
cheltuiește pentru ca ea să fie 
potabilă 1 Sigur, bugetul statului a 
făcut efortul initial, de a ni le oferi 
de-a gata, 
rea acestor 
acum pe 
este normal ca ei să achite con
travaloarea a ceea ce consumă. Și nu 
este vorba numai de apă. ei de tota
litatea cheltuielilor de întreținere la 
bloc, pe care din păcate mai sint 
unii care „uită" să le achite. La 
un moment dat. totalul restanțelor 
la cotele de întreținere se ridica, pe 
sector, la aproape 4 milioane de lei! 
Erau asociații de locatari, ca acelea 
din bulevardul Păcii 17, Valea lui 
Mihai, Aleea Cîmpul cu flori. Mo
horului și altele, cărora rău platni
cii le consumaseră, in întregime, re
zervele bănești și se aflau in impo
sibilitatea de a achita serviciile 
prestate de diferite unilăți socialis
te. O singură asociație, aceea din 
blocul 830. strada Bozieni 7. cu 220 
de apartamente, avea mai mulți res
tanțieri. E drept, unii au de plătit 
sume mici, dar sint și dintre cei in 
dreptul cărora sint înscrise sume res-

Utilizarea, intreține- 
instalații Ii privesc 

locatari. Este firesc.

pectabile : B.G. — care acumulase o 
datorie de 10 176 lei, T.M. — 8 052 

■! lei. D.A. — 7 895 lei și alții.' •
Cine sint acești răi platnici ? Cei 

mai mulți sînt niște „cumularzi" de 
fapte antisociale, oameni cărora nu 
le place munca, paraziți ce trăiesc 
pe spinarea altora. Apartamentele 
pe care le ocupă sint prost întreținu
te sau chiar degradate, ei fiind mari 
amatori de petreceri zgomotoase, 
stropite din belșug cu alcool, orga
nizate atit de des, incit își deranjea
ză vecinii. E clar că sumele datorate 
asociației se transformă în băutură. 
Un asemenea caz este cel al lui 
C.V. din bd. Păcii 186 A, blocul E 1, 
apartamentul 25. Avea o restanță 
de 12 576 lei către asociație. Cum să 
și-o plătească cînd la el petre
cerile se țin lanț, chiar dacă mai 
scoate un ban și de la chiriașii intro
duși clandestin in apartament? Pagu
ba este cu atit rpai mare cu cit scanda
lurile pricinuite de excesele bahice 
au adus apartamentul intr-o stare a- 
vansată de degradare. Sint insă 
și restanțieri cu aparente res
pectabile. cu funcții respectabi
le care „uită" luni în șir de 
obligațiile pe care le au față de cei 
care le furnizează confortul citadin 
la domiciliu. Familia P. din blocul 
109, strada Drumul Timonierului' 
11—13, face parte din această catego
rie : ambii soți sint tehnicieni. De 6 
ori au fost chemați în fața instanței 
pentru neplata unor sume importan
te către asociație. Oare de ce dru
mul către îndeplinirea îndatoririlor 
civice trebuie să treacă, pentru unii, 
prin sălile tribunalului ?

ACȚIUNILE ---------------- -----FI 
comitetele asociațiilor de 
nu privesc cu pasivitate 
nea cazuri ce iezează 
întregii colectivități. Pe
Turcitu. vicepreședinte al asociației 
din strada It. Gh. Saidat. bloc 33, 
l-am intilnit. destul de mîhnit. in- 
dreptindu-se șpre consiliul popular 
al sectorului cu două dosare prin 
care se cerea evacuarea din bloc a 
doi locatari recalcitranți la plata în
treținerii. „Este o măsură extremă, 
la care s-a ajuns după ce au fost 
epuizate toate mijloacele, ne spune 
dînsul. I-am chemat în fața comite
tului. le-am explicat cit de greu este 
și pentru ei. cind se adună sume 
atît de mari, dar și pentru noi cei-

_ EDUCATIVE POT
MAI EFICIENTE. In general, 

locatari 
aseme- 

interesele 
Dumitru

lalți, care sîntem nevoiți să acope
rim. din banii noștri, restantele lor. 
Au promis, s-au angajat, dar... au 
uitat. Comitetul asociației însă nu 
șq dă bătut, Ayem acum patru cazuri 
pregătite spre a fi trimise la unită
țile unde lucrează asemenea răi plat- 
mpi..„Nu-numai, pentru a .'recupera 
sumele, ci și pentru a se ști. în co
lectivele respective, cum își îndepli
nesc unii obligațiile civice".

Desigur, majoritatea comitetelor a- 
sociațiilor de locatari, folosind presti
giul de care se bucură in fata celor 
care le-au ales și le reprezintă inte
resele. au un rol educativ eficient. 
Discuțiile ca între vecini dau bune 
rezultate, se manifestă înțelegere de o 
parte și de alta. Totuși, li se poate 
imputa acestora o anumită lipsă de 
promptitudine in intervenție. E mai 
de folos să-i atragi atenția omului 
care a intirziat cu o lună Diata co
tei de întreținere, cînd suma e mai 
lesne de plătit, decît după un an, 
cînd aceasta s-a înmulțit cu 12, 
achitarea ei devenind o problemă.

— Fără a diminua cu nimic vina 
locatarilor ce numai prin decizii ju
decătorești pot fi determinați să-și 
achite consumurile și prestațiile, ne 
spunea tovarășa Aurelia Călin, șefa 
sectorului administrație locală din 
Consiliul popular al sectorului 6. nu 
putem să nu reflectăm asupra între
bării : „am făcut tot ce se putea pe 
plan educativ, pentru a pune in 
funcțiune toate resorturile de care 
dispunem pentru a dezvolta spi
ritul civic în conștjința fiecărui 
cetățean ? Desigur, nu am stat cu 
brațele încrucișate : ne adresăm 
unităților unde lucrează'cei vizați 
pentru a-1 pune în discuția colecti
vului. să roșească în fata tovarăși
lor de muncă. Deseori această meto
dă a dat rezultate bune.

Interlocutoarea este de părere, o 
părere la care subscriem, că orga
nismele obștești din fiecare unitate, 
comitetefe de sindicat îndeosebi, ar 
putea face mult in acest sens. Anual 
se mută in casă nouă mii și mii de 
familii. Repartiția apartamentelor 
se face prin întreprinderi, in funcție 
de criteriile prevăzute în lege. Co
laborarea factorilor educativi de la 
locul de muncă cu cei din blocul 
unde membrii colectivului locuiesc 
ar trebui să fie mai strînsă. concre
tă și ar da. neîndoielnic, rezultate 
bune. Răii platnici și-ar da seama că 
abaterile de la normele legii nu pot 
fi nesocotite fără urmări, iar clima
tul de conviețuire armonioasă între 
locatari nu ar avea decît de cîștigat.

Experiența 
din scripte ! 
comunei Teaca 
unul din locurile fruntașe in județ 
în domeniul producției si livrării de 
bunuri agroalimentare din gospo
dăriile populației : cele 2 109 gospo
dării dispun de 1 433 hectare • în 
loturile in folosință, pămint bun, 
situat în șes... Dar nu. Comuna se 
situează printre „restantierii" jude
țului. Efectivul de vaci in lactație 
e numai de 740. Să nu ajungă oare 
nutrețul ? Exclus, pentru că locali
tatea iși depășește planul de livrări 
la... fin. Numărul mic de porcine din 
gospodării este pus exclusiv pe 
seama neîndeplinirii clauzelor con
tractuale de către întreprinderea ju
dețeană de industrializare a cărnii. 
In schimb, despre folosirea ca hrană 
a dovlecilor. iar pe timp de vară a 
vegetalelor nu se spune nimic.. Scă
derea numărului de păsări este jus
tificată. la fel. prin slaba activitate 
a serviciilor sanitar-veterinare... Pe 
scurt, justificările înlocuiesc activi
tatea concretă, permanentă.
existe 
căror 
cat Si 
Petru 
iarnă.
curte ____ ... _  _ .
loan Rusu împreună cu soția si cu 
cei trei copii are-n curte 13 bovine, 
dintre care 5 vaci cu lapte. Carol 
Foriș și-a format singur rase de 
vaci cu lapte de inaltă productivi
tate... Numai că tovarășul loan 
Nușfălean. de curind in funcția de 
primar al comunei, ii cunoaște, deo
camdată. doar din... scripte. Iar cei
lalți activiști ai consiliului popular 
ii ajută la., scripte. Ce s-a făcut 
pină acum ca experiența aceasta să 
l'ie preluată de ceilalți consăteni ? 
Cum sint atrași și incuratati cetă
țenii la înfăptuirea 
răspundere ce revin comunei potri
vit programului de 
nare ? In afară de asigurarea 
„după realizarea investiției pentru 
suprainsămintarea pășunilor lucru
rile se vor îndrepta" (de ce s-a 
așteptat „investiția de sus" ca sin
gura modalitate de acțiune ?) și de 
o poză (tip buletin) pusă pe un mic 
panou, activitatea consiliului popu
lar in acest domeniu se reduce la 
studierea... scriptelor care- — ce-i 
drept — sînt ținute la zi. dar oglin
desc rezultate nedorite. împreună cu 
primarul, facem un simplu calcul : 
ce s-ar întimpla dacă numărul gos
podarilor ca cei amintiți ar creste 
cu oel puțin cițiva zeci în fiecare 
an ? De bună seamă, realizările 
comunei, s-qr apropia rapid de po
sibilitățile și’ condițiile de care dis
pune localitatea in domeniul pro
ducției și livrării de bunuri agroali
mentare. Dar aceasta înseamnă in 
primul rind acțiune concretă zilnică, 
răspundere din partea atit a consi
liului popular, cit si a tuturor locui
torilor comunei.

Centrul de culturâ și creație al sindicatelor '„Cintarea României
Foto : E. Dichiseanu

la cota 1•

Să nu 
oare in comună gospodari al 

exemplu să fie preluat, apli- 
generalizat ? Ba da. existai 
Priscorniță, care, fie vară, fie 
livrează de la animalele din 

zilnic 30 litri de lapte.

sarcinilor de
autoaprovizio-

că

...Desigur, aspectele relatate 
cuprind și nu pot cuprinde totalita
tea condițiilor și posibilităților, a mo
dalităților de acțiune din toate co
munele județului. Dar, oricit ar fi 
de variate acestea, toate converg că
tre concluzia că fiecare localita
te a județului dispune de posibilități 
pentru înfăptuirea in bune condiții a 
programelor locale de autoconducere 
și autoaprovizionare. Iar de înfăptui
rea acestora depinde in mare măsu
ră dezvoltarea 
locuitorilor ei 
rea unei bune 
ror locuitorilor

comunei, bunăstarea 
și, totodată, asigura- 
aprovizionări a tutu- 
județului.

Laurențiu DUTĂ 
Gheorqhe CR1SAN 
corespondentul „Scinteii

Rodica ȘERBAN

Drumurile viefii, drumurile cunoașterii
(Urmare din pag. I)
reprezentate de poezia au
torilor chemați să participe 
la cea de-a patra ediție a 
„Zilelor Marin Preda" (in 
cadrul cărora s-a finalizat 
si concursul de proză 
scurtă organizat Pe plan 
național).

A doua oară aiungeam 
la Alexandria la ceas de 
rod si toamnă, cind însuși 
văzduhul pare a se umple 
nu doar de aromele po
rumbului si ale fructelor, 
ci si de o nerostită bucu
rie a implinirii. Era un 
moment in care, potrivit 
unor mai vechi deprinderi, 
am încercat să rețin, deo
potrivă în carnet si in su
flet. cite ceva din bilanțu
rile orașului si ale oame
nilor.

Străbăteam frumoasele 
străzi ale municipiului si 
descopeream cu satisfacție 
că — din multe, din foarte 
multe puncte de vedere — 
Alexandria poate fi consi
derat un municipiu simbo
lic pentru mutațiile petre-

cute în viata unei așezări 
urbane românești în ulti
mele două decenii. Iar mo
tivul „descoperirii" mele 
isi află humaidecît argu
mentele în citeva date ce 
par a vorbi de la sine. 
Pină la Congresul al IX-lea 
această localitate nu avea 
industrie in adevăratul în
țeles al cuvintului. iar as
tăzi ea dispune de o pu
ternică platformă industri
ală pe care se realizează 
anual o producție in va
loare de citeva miliarde de 
lei. asigurind economiei 
naționale rulmenți, pano
uri si tablouri electrice, 
aparataie si accesorii pen
tru construcții. fire si fi
bre pentru industria tex
tilă si multe altele — 
desigur de neconceput 
înainte de 1968. Și cum 
era și firesc, mutațiile e- 
conomice 
aici, ca și 
României 
partidului 
țională și 
țelor de
treg teritoriul țării — au

— petrecute și 
în alte părți ale 
grație politicii 

de amplasare ra- 
echilibrată a for- 
productie pe ln-

determinat, intr-un timp 
relativ scurt, și o intreagă 
serie de mutații de ordin 
social și cultural ce se cu
vin a fi menționate : popu
lația municipiului a cres
cut la peste 55 000 de locui
tori, care dispun astăzi de 
o rețea școlară alcătuită 
din 7 școli generale. 11 gră
dinițe, 6 licee, mai multe 
biblioteci, o casă de cultu
ră. o sală polivalentă, un 
hotel și alte edificii de in
teres social.

La Alexandria, m-am 
convins nu o dată, se des
fășoară astăzi o frumoasă 
și bogată activitate cultu
rală, emulația fiind susți
nută, intre alții, de scri
itorii locali care activează 
in cadrul cenaclului literar 
de pe lingă centrul de 
creație și cultură „Cintarea 
României" al municipiului. 
Unii dintre ei (ca Nicolae 
Lupu, Eugen Delcescu. Titi 
George Cimpeanu, Florea 
Burtan, Florea Miu, Ale
xandru Popescu-Tair) sint 
nume cunoscute în litera
tura contemporană prin

volume care s-au bucurat 
de bună primire din partea 
cititorilor și -a criticii lite
rare. Alții, abia acum bă- 
tind la porțile literaturii, se 
simt chemați sâ dea grai, 
in scrierile proprii, bucu
riei de a li, deopotrivă, cti
tori și martori ai devenirii 
orașului, ai împlinirilor lui 
de azi. Și cu toții, consa- 
crați și amatori, duc mai 
departe, imboaățind-o. tra
diția creației artistice loca
le, atit de bine și frumos 
reprezentată de cei trei 
mari scriitori originari de 
pe meleagurile Teleorma
nului : Gala Galaction. Za- 
haria Stancu și Marin 
Preda.

Alexandria, orașul din 
„Cimpia soarelui", cum. 
frumos îl numea cineva, se 
cere văzut si revăzut in fie
care anotimp, fiindcă in 
fiecare anotimp te intim- 
pină cu straie noi și cu 
bucurii noi, cu împliniri 
demne de un timp eroic și 
cu oameni gindind. mun
cind si visind la înaltele 
cote ale epocii pe care o 
străbatem.

Școala ri
în matricolele și cataloagele celor 

cinci sferturi de veac împlinite, do
cumente păstrate în arhiva presti
giosului liceu de matematică-fizică 
„Nicolae Bâlcescu" din Brăila, se află 
înscrise numele multor absolvenți, 

' foști elevi, care au devenit persona
lități de seamă ale științei si culturii 
românești. „Liceul nostru, la fel ca 
întregul invățămint românesc, a cu
noscut autentice mutatii structurale 
in anii socialismului. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului. îri 
perioada ce o numim 
mindrie „Epoca Nicolae 
— ne-a spus profesoara 
ciu, directorul liceului 
cu". în acești ani. baza 
terială s-a îmbogățit 
prin extinderea spațiului și printr-o 
continuă șl susținută activitate de 
dotare și autodotare. Astăzi, elevii 
dispun de 18 săli de clasă. 5 labora
toare (fizică, mecanică, chimie, bio
logie. microbiologic), 9 cabinete de 
specialitate (științe sociale, istorie, 
chimie, biologie, desen tehnic, teh
nologie, matematică, română, infor
matică). precum și un complex de 8 
ateliere. în anul școlar care a înce
put. liceul funcționează cu 34 clase 
(25 la cursul de zi și 9 la cursul se
ral), insumind 1 220 elevi, care se 
pregătesc în profilurile matematică- 
fizică. mecanică, chimie-biologie și 
informatică. instrucția si educația 
fiindu-le asigurate de 37 profesori, 8 
ingineri și 8 maiștri-instructori". '

Slujitorii acestei instituții au mul
tiple satisfacții, mîndria lor fiind 
exprimată atit prin faptul că. aici, 
în anii Republicii au fost înregistrați 
8 512 absolvenți (5 567 la cursul de zi 
și 2 945 la cursul seral), față de 2 439 
absolvenți în perioada 1883—1948. cit 
și prin rezultatele remarcabile obți
nute. ani la rînd, la fazele naționale 
ale olimpiadelor școlare, la con
cursurile de admitere in învățămin- 
tul superior, la acțiunile patriotice 
de pe șantierele tineretului și ps 
ogoarele Bărăganului brăilean, în 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" și „Daciada". „Desigur că aces
te aspecte, cantitative și calitative, 
pot fi, direct .observate — a tinut sâ 
ne' precizeze profesorul de limbă și 
literatură română Comeliu Vârgo- 
lici. într-o continuă conlucrare, prflțr 
fesori și elevi, sub îndrumarea or
ganizației de partid, urmărim, cerce-

cu legitimă 
Ceaușescu“ 

Maria Dan- 
„N. Bălces- 
tehnico-ma- 

și modernizat

tăm și dirijăm transformarea con
științelor, a atitudinilor si compor
tamentelor individuale și de grup. în 
spiritul Tezelor din aprilie, ne preo
cupăm in mod deosebit de caracterul 
formativ al întregii noastre activi
tăți. care să se configureze într-o 
optică nouă asupra propriei noastre 
deveniri istorice, cu deschidere lar
gă inspre cunoașterea celor mai noi 
achiziții științifice, tehnice, -artisti
ce ale umanității...*1. Și penetrația 
noului a dat liceului. în acest an de ■ 
invățămint. o satisfacție pe măsură : 
înființarea și darea în folosință a 
unui modern laborator de informati
că. îl vizităm și stăm de vorbă cu 
profesorul Nicolae Radu, coordona
torul acestuia : „Activitatea de in
struire practică se desfășoară nu nu
mai aici, ci șl la Centrul de calcul al 
întreprinderii patronatoare. Î.U.G. 
„Progresul". Ea constă în elaborarea 
de programe in limbajele BASIC, 
FORTRAN și COBOL, programe care 
servesc la instruirea asistată de cal
culator pentru obiectele matematică, 
fizică și chimie, precum și la ela
borarea unor programe specifice ac
tivităților economico-financiare ala 
I.U.G. ..Progresul" Brăila". Notăm : 
începind cu acest an — 108 ore teh
nică de calcul la clasa a IX-a ! 100 
ore de programare si exploatare a 
sistemelor de calcul la clasa a Xl-a; 
alte 108 ore la matematică aplicată in 
tehnica de calcul... Ne vine în spri
jin profesorul Neculai Carnaru, di
rector adjunct al liceului : „Ne ală
turăm astfel celor citeva licee din 
tară care au ca profil „informatica", 
aducindu-ne contribuția, prin studiu 
organizat, la utilizarea calculatoare
lor personale. HC-85 și TIM-S, in 
procesul instructiv-educativ. în re
zolvarea unor probleme impuse de 
dezvoltarea societății".

La catedră, în fața tablei cu formule 
sau în amfiteatrele muncii practice 
am intilnit și alți educatori, care fac 
parte dintr-un corp profesoral de 
înaltă ținută profesională și morală, 
ca Gheorghe Roșioru, Gheorghe Că
lin. Teofil Iordache. Artstică Albiei, 
Nicolae Stoica. Mircea Stratan. Toa- 
der Buculei (autorul unei monogra
fii. de circa. 400 pagini, dedicate li
ceului). Ligia Eșanu. Ștefania Moca- 
nu. inginerul .Florin Mărgineanu, 
maiștrii-instructori Gheorghe Ciucă, 
George Rusescu. Vasile Ghimiș și

Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bâlcescu" din Brăila

alții. Iată citeva opinii ale unora 
dintre actualii și foștii elevi ai li
ceului despre rolul școlii in forma
rea lor multilaterală: © „Noua tine
rețe a liceului in anii glorioasei epoci 
se împletește cu tinerețea mea, a 
colegilor mei și. de asemenea, cu ti
nerețea sufletească a dascălilor noș
tri, care, cu devotament și măiestrie, 
ne arată drumul spre idealul vi
sat...". (Lavinia Lefterache, clasa a 
Xl-a A) „Putem afirma că liceul 
„N. Bâlcescu" din Brăila a păstrat 
amprenta adincilor prefaceri și a ră
mas pe tot parcursul la nivelul spe
ranțelor ce s-au- pus în el; Este ceea 
ce se cuvine să fie cunoscut de ge
nerațiile mai noi 
strădania lor și a 
păstreze intactă
(prof. dr. dooent . _
log) ; 4» „...Sint mâi mulți factori care 
au contribuit la reputația liceului 
brăilean, dar, după mine, factorul de
terminant il constituie profesorii", 
(prof. dr. docent Anton Dumitriu. lo
gician. filozof și eseist); ® „Privesc 
înainte cu mindrie 
ță: mindrie pentru 
care am reușit 
șese în cei opt 
cadrul liceului 
cunoștință pentru
buni care mi-au indrumat pașii spre 
lumina cunoașterii. ...Am revenit de 
citeva ori în Orașul meu natal — 
mult mai rar decît aș fi dorit. Am 
văzut noi serii de elevi merituoși și, 
adesea, la politehnica bucureșteană, 
unde predau de peste 40 de ani. am 
avut distinși studenți și apoi cadre 
didactice provenind din aoest liceu 
de veche tradiție. Anii trec, genera
țiile se succed, dar permanenta cul
turii br ăl lene în cadrul Înfloririi ge
nerale a spiritualității românești se 
face tot mal cu putere simțită", 
(prof. dr. docent ing. Edmond Nico- 
lau. om de știință).

Sînt gîndurl, aprecieri de recunoș
tință și care, totodată, obligă la men- 
țiherea si ridicarea necontenită a ni
velului activității de invățămint, la 
înscrierea ei pe coordonatele actua
lelor exigențe puse de secretarul ge
neral al partidului în fața școlii ro
mânești de azi.

Candlano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

de elevi, ca prin 
profesorilor să se 
faima acestuia". 
Ion Băncilă, geo-

și recunoștin- 
cultura pe 
mi-o însu- 
petrecuti in 
Brăila, re

să 
ani 
din 
profesorii atît de

. 20,00 Telejurnal
20.25 Priorități in economie
20,45 Unire, unitate — idealuri împli

nite, mărețe perspective (color) 
® Făurirea stalului național uni
tar român in opera secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

21,05 Film artistic in serial (color). 
„Trenul de aur". Premieră 
TV. Coproducție româno-poloneză 
realizată la Casa de filme cinci 
— București și Profil Film — 
Varșovia. Cu : Mitică Popescu, 
Waclaw Ulewicz. Ewa Kukllnska, 
Gheorghe Cozorici, Silviu Slăncu- 
lescu. Arkcdiusz Barak. Jolanta 
Grusznic, Dan Condurache. Mir
cea Albulescu. Valentin Uritescu. 
Scenariul : loan Grigorescu. Re
gia : Bohdan Poreba. Episodul 1

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului-

Valențele patriotice ale filmului pentru copii
Gazdă, timp de citeva zile, a ce

lei de-a IV-a ediții a Galei filmu
lui românesc pentru copii, bimile
nara Petrodavâ, modernul munici
piu Piatra Neamț de astăzi, și-a 
adăugat lă însemnele de istorie și 
vitejie străbună, de patos con
structiv contemporan și pe acelea 
specifice celei de-a 7-a arte, sub- 
liniindu-și astfel incă o dată voca
ția culturală. Dacă poate fi adevă
rat — și este, desigur l— faptul că 
opțiunea cineaștilor pentru Piatra 
Neamț a avut in vedere o anumită 
tradiție a locului, alimentată de 
sevele fertile ale creației lui Emi- 
nescu și Sadoveanu, Creangă și 
Calistrat Hogaș, este tot atît de 
adevărat faptul, ce s-a impus, co
relativ, cu vigoarea evidenței, că 
recenta manifestare a relevat di
mensiunea contemporană a împli
nirilor artistice de pe meleagurile 
românești. Cum se știe, prestigioa
sa mișcare teatrală se completează 
firesc, la Piatra Neamț, cu activi
tatea cîtorva plasticieni de presti
giu, a unui grup de talentați poeți 
și prozatori. Acestor citeva motiva
ții li se adaugă existența unui pu
blic receptiv la fenomenul artis
tic. copiii fițnd de la o ediție la 
alta a galei tot mai numeroși în 
săiile de spectacol și mai entu
ziaști în reacțiile lor la întimplările 
extraordinare ale eroilor îndrăgiți. 
Cum se vede, aceștia au intrat de
plin și definitiv în conștiința lor, 
aptă de a fi modelată prin inter
mediul imaginii artistice.

Generoasă ca participare a reali
zatorilor de filme pentru copii, 
actuala ediție și-a structurat pro
gramul pe citeva secțiuni distincte, 
alternînd proiecțiile cu public și 
întilnirile copiilor cu cei care gin- 
desc și realizează filmele ce le 
sint destinate. La rlndu-le, regizo
rii, scenariștii, operatorii, redacto
rii, criticii ele film și-au rezervat 
timp pentru utile dialoguri cole
giale. cele citeva simpozioane des
fășurate, cu exigentă și rigoare 
profesională, dezbătind probleme 
de stringentă actualitate în cadrul 
breslei. Colocviul cu tema : „Fil
mul pentru copii — factor impor
tant in educarea tinerei generații 
în spirit patriotic, revoluționar" a 
polarizat atenția tuturor partici- 
panților, români și străini, luările 
de cuvint relevînd responsabilita-

tea civică, morală ce revine celor 
devotați filmului contemporan des
tinat copiilor. S-a subliniat in 
consens ideea că viitorul 
tații aparține copiilor de azi și că 
oamenii de cultură și artă de pre
tutindeni 
bili la 
baterile 
semnul

trebuie să fie sensi- 
această realitate. Dez- 
s-au desfășurat sub 

tezelor și orientărilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al în
demnului adresat tuturor 
rilor de frumos, sintetizat 
vintele : „așa cum vom 
copiii patriei, așa va fi și 
României socialiste".

Atît la Piatra Neamț, cit și la 
Roman, Tirgu Neamț și Bicaz, dia
logul celor ce poartă cravata roșie 
cu tricolor cu cineaștii a dobindit 
amprenta de preț a spontaneității, 
a sincerității, a unei cuceritoare 
candori, dar ți a gravității izvori- 
te dintr-o matură reflecție. Este 
îmbucurător faptul că de la o edi
ție la alta reacția publicului școlar 
înregistrează din ce in ce mai mult 
sporite cote de exigență, iar faptul 
că cele două jurii, al specialiștilor 
și al copiilor, au optat aproape 
identic in ceea ce privește acorda
rea premiilor exprimă motivații 
bazate pe Înțelegerea exactă, dar 
nuanțată a spiritului patriotic in- 
confundabil al gestului artistic și 
pe valoarea estetică propriu-zisă a 
fiecărei opere in parte. Privind 
astfel lucrurile, a părut deplin fi
rească acordarea marelui premiu al 
galei peliculelor : „Cîntec in zori" 
(regia: Dinu Tănase), „Sub ramuri 
de pădure" (regia: Liviu Nițu) 
și „Novăceștii" (regia : Constantin 
Păun), care, indiferent de tehnica 
cinematografică — film de anima
ție, documentar sau film TV —, au 
emoționat prin vibrația profund 

•umană in fața miracolului vieții, 
a confruntărilor istoriei, a fapte
lor vitejești. Cu siguranță că me
tafora filmului „Ndvăceștii" : co- 
pacul-om, copacul-țară i-a convins 
pe micii spectatori că oamenii a- 
cestui pămînt au putut fi, cîteo- 
dată, îndoiți de furtunile istoriei, 
dar nicicînd dislocați cu adevărat. 
Trecerea dezinvoltă de la aura le
gendei la fascinația basmului și din 
nou revenirea în planul narativ al 
baladei au permis asimilarea ime-

diată a imaginii unui erou exem
plar, neînfricat în fața pericolelor 
și neînduplecat în pedepsirea duș- 

umanî- manilor. După cum fiecare spec
tator și-a dorit măcar pentru o cli
pă să fie acceptat în grupul expe
diției „Cutezanța" și să navigheze 
în aval pe apele Oltului, confrun- 
tîndu-se. la tot pasul cu aventura 
și imprevizibilul. Regizorul Gheor
ghe Naghi — directorul galei și 
animatorul ei încă de la înființa
re — a reușit cu această peliculă 
să ridice literalmente sala de copii 
în picioare, aceștia răsplătindu-1 
cu numeroase și meritate aplauze. 
Reacția lor a determinat, intre 
alte considerente de ordin artistic, 
să se atribuie filmului „Egreta de 
fildeș" Premiul Consiliului național 
al pionierilor, laolaltă cu alte două 
filme : „Pace pentru toți 
lumii" (regia : David Reu) 
merarii de la scara II" 
Ana Maria Buzea, Marian 
Artin Badea, Zahăria 
„Noutatea filmului nostru 
nea Ana Maria Buzea — constă în 
faptul că am vrut să propunem 
eroi din cotidian, pionierii unui 
bioc dintr-un cvartal modern de 
locuințe, puși în situația de a-și 
analiza faptele, bune sau rele, ei 
între ei, cu mijloacele specifice 
vîrstei lor. Am vrut să creăm per
sonaje autentice pe care copiii să 
le îndrăgească. în filmele pentru 
copii convenționalismul nu are ce 
căuta. Pentru ei adevărul, binele 
sint clare ca lumina zilei". In ace
lași sens și-a exprimat opinia șl 
tînărul regizor Lucian Profirescu 
(deținător al unui premiu special 
al juriului și al altuia pentru re
gie) : „Fac parte din tinăra gene
rație de regizori și ne propunem, 
in primul rînd, să ne apropiem de 
sufletul topiilor. Sint astăzi cițiva 
animatori care încearcă, cu talent 
și curaj, intr-o manieră personală 
să abordeze filmul de acest gen, 
intrînd în universul copilului și in 
limbajul inocenței". Alături de fil
mele evocind eroi și momente sem
nificative din istoria națională 
(„Un om al pămîntului său — Mir
cea cel Mare", în regia lui Gheor
ghe Horvath) ori pagini din litera
tura noastră clasică („Nunta Zam
firei" după George Coșbuc, in re
gia Tatianei Apahidean), s-au im-

cneato- 
in cu- 

crește 
viitorul

copiii 
Si „Te- 
(regia : 
Mihail, 
Buzea). 
— spu-

pus altele, menite să descifreze 
pe înțelesul copiilor tainele uni
versului. Ziarul „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț a . răsplătit cu pre
miul pentru debut peliculele „Co
mori Submarine" (regia : Adela 
Crăciunoiu) și „Ereditatea" (regia : 
Dan Chisovski), cuceritoare prin 
verva imaginației și sugestivitatea 
mijloacelor de expresivitate filmi- 
că. O puternică impresie asupra 
publicului, indiferent de vîrstâ, au 
lăsat filmele distinse cu premiul 
AC1N. Regizoarea Cristiana Nicolae 
a propus prin filmul „Recital in 
grădina cu pitici" o emoționantă 
incursiune în intimitatea trăirilor 
afective ale adolescentului, aflat în 
momentul dllematic al despărțirii 
de copilărie și intrării în miracolul 
vieții adulte. Cînd un astfel de 
personaj își caută cu înfrigurare 
conturarea unei personalități artis
tice, profunzimile psihologice tri
mit intr-un registru uman cu mult 
mai complex. Aceleiași sfere i se 
racordează și tulburătorul film 
„Absolvenții" semnat de Paula și 
Doru Segal. Fără a intenționa ci- 
tuși de puțin să epuizăm enumera
rea premiilor și premianților se 
cuvine totuși a fi consemnate pre
miile și diplomele atribuite celor 
șase cinecluburi pionierești din 
Galați, Cluj-Napoca, Reșița, Oțelu- 
Roșu și Piatra Neamț, precum și 
premiile de interpretare acordate 
copiilor : Mirela Sinziana Pop 
(„Recital in grădina cu pitici") și 
Mihai Brălilă („Cîntec in zori"). 
De asemenea, se impune a fi 
menționat interesul major suscitat 
de medalioanele de autor : Ion 
Popescu-Gopo, Laurențiu Sîrbu, 
Elisabeta Bostan și Vasilica Istra- 
te, Florica Holban, Olimp Vărăș- 
teanu, Paula și Doru Segal, Gheor
ghe Naghi, precum și de alte filme 
datorate Luminiței Cazacu, iui 
Virgil Mocanu, Ion Truică ș.a. At
mosfera de autentică emulație, de 
dialog al valorilor, resimțită pe tot 
parcursul galei în sălile de spec
tacol și în orașul împodobit sărbă
torește cu însemnele festivalului, 
a făcut pe mulți să considere că se 
poate vorbi despre Piatra Neamț 
ca despre o adevărată „capitală" 
a filmului românesc pentru copii.

Valentin C1UCA
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Din țările socialiste
Survolind teritoriul Republicii Socialiste România. In drum sore Repu

blica Islamică Iran, vă rog să primiți salutările și urările mele de bine, adre
sate dumneavoastră personal, precum șl poporului român.

KÂROLY GROSZ ’
Secretar general

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
miercuri seara a sosit in Capitală, 
într-o vizită oficială în țara noastră, 
tovarășul Mario da Grața Machun- 
go, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Populare Mozambic.

Oaspetele este însoțit de Alexan
dre Zandamela, ministrul agricultu
rii, de alte

Premierul 
salutat de 
Dăscălescu,

persoane oficiale, 
mozambican a fost 
tovarășul Constantin 

prim-ministru al guver-

nului român. Au fost de față Neculai 
Ibănescu, viceprim-ministru al gu
vernului, miniștri, alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Maputo și ambasadorul Mo- 
zambicului la București.

Pe aeroportul Otopeni erau arbo
rate drapelele de stat ale celor două 
țări și se afla aliniată o gardă mili
tară. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Mozambic.

MĂRTURII ALE EFICIENTEI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în legătură cu amabilele urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere, doresc să vă transmit sincere 
mulțumiri, împreună cu cele mai cordiale urări de fericire și sănătate pen
tru dumneavoastră personal.

CONSTANTIN MITSOTAKIS
Președintele Partidului 

„Noua Democrație"

INDUSTRIA JUDEȚULUI GIURGIU 
a Îndeplinit planul la producția-marfă

INDUSTRIALA PE ZECE LUNI

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 70-a aniver

sări a creării statului independent 
cehoslovac, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București, Jan Papp, a 
organizat, miercuri, o conferință de 
presă, la care au participat activiști 
ai C.C, al P.C.R., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
ziarelor centrale. Radioteleviziunli 
române și Agenției române de pre
să „Agerpres", precum și corespon
denți și atașați de presă străini acre
ditați in țara noastră.

Ambasadorul cehoslovac a relevat 
Însemnătatea evenimentului aniver
sat, prezentînd in expunerea sa rea
lizările importante ale oamenilor 
muncii cehoslovaci, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, in construirea socialismului.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

triei, ambasadorul acestei țări la 
București, Berta Braun, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au luat parte miniștri, membri ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale, oameni de cultură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

★
Miercuri, secretarul Biroului Popu

lar al Marii Jamahiril Arabe Li
biene Populare Socialiste la Bucu

rești. Mohamed Omar Baruni, a or
ganizat o intîlnire de presă, in ca
drul căreia a vorbit despre comemo
rarea victimelor căzute în lupta pen
tru independenta și suveranitatea 
națională a Libiei in perioada co
lonialismului italian, între anii 1911— 
1943.

Vorbitorul a relevat, de aseme
nea. bunele relații de prietenie, 
colaborare și solidaritate statornici
te între Libia și România, cursul 
oontinuu ascendent al acestora. în 
spiritul înțelegerilor și hotăririlor 
convenite cu prilejul dialogului li- 
biano-român la nivel înalt.

★

La cinematograful „Studio" din 
Capitală se desfășoară, începînd de 
miercuri, „Zilele filmului danez". 
Programul acestei manifestări, care 
va avea loc. de asemenea, în ora
șele Brăila, Focșani, Galați și Iași, 
include creații reprezentative ale 
cinematografiei daneze contempo
rane.

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți J. O. Stephensen. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

(Agerpres)

într-o 
rășului 
secretar _ 
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, se rapor
tează că oamenii muncii din unită
țile industriale ale județului Giur
giu au îndeplinit, la data de 26 
octombrie, planul pe 10 luni la 
producția-marfă industrială înre- 
gistrind. față de aceeași perioadă a 
anului trecut, o creștere de peste 16 
la sută. întregul spor de producție, 
se menționează în telegramă, a fost 
obținut prin creșterea productivită
ții muncii și se concretizează în 
realizarea peste plan a unor impor
tante cantități de utilaje tehnolo
gice pentru lucrări miniere și pen
tru metalurgie, gaze asociate utili
zabile, produse ale industriei chi
mice și industriei alimentare.

telegramă adresată tova- 
NICOLAE CEAUSESCU, 
general al Partidului Co-

La aoeastă dată au fost îndepli
nite în întregime sarcinile pe 10 
luni prevăzute în contractele pentru 
export. Cheltuielile totale la 1 00J 
lei producție-marfă au fost reduse, 
în comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut, cu 114 
lei. cele materiale cu 94 lei. iar 
producția netă a crescut cu aproa
pe 800 milioane lei.

în încheierea telegramei este ex
primat angajamentul comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
deț de a acționa cu hotărîre pentru 
realizarea in cele mai bune condi
ții a planului pe întregul an și asi
gurarea condițiilor îndeplinirii rit
mice, integrale a planului pe 1989, 
pentru a întîmpina viitoarea plena
ră a Comitetului Central al parti
dului cu înfăptuiri cît mai mari în 
toate domeniile de activitate.

(Urmare din pag. I)

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMUREȘ"

PRODUSE NOI, COMPETITIVE, 
CU PERFORMANTE SUPERIOARE

întreprinderea „Electromureș" 
este o unitate modernă a indus
triei noastre electronice si electro
tehnice. cu oameni învățati să 
gindească. să îndrăznească, să vi
seze și să realizeze cabluri, con
ductori de cele mai diferite tipuri, 
produse de mecanică fină si cîte 
altele care pină nu de mult se a- 
duceau din import, iar astăzi sînt 
solicitate în numeroase țări ale 
lumii. Aproape că hu există pro
dus românesc in care să nu fie în
globată o piesă sau un subansam- 
blu fabricat la „Electromureș". 
Cea mai puternică dezvoltare a 
cunoscut întreprinderea tirgmu- 
reșeană in anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui. Colectivele din principalele 
secții ale unității — conductori, e- 
lectrocalorice. mecanică fină si e- 
lectronicâ. utilaje si sculărie — au 
făcut ca marca fabricii să fie cu
noscută si apreciată în țări cu in
dustria cea mai dezvoltată in acest 
domeniu. întreprin '.erea disoune 
de un colectiv propriu de oerce- 
tare-proiectare constructivă si teh
nologică. alcătuit din peste 300 
cadre tehnice cu studii supe
rioare, iar proiectarea efectivă a 
produselor si tehnologiilor noi se 
realizează în colaborare cu oficiul 
de calcul, ceea ce face ca timpul 
de la realizarea prototipului si 
pină la lansarea pe piață a pro
dusului de serie să fie foarte scurt. 
Pentru a ilustra acest lucru, cit si 
nivelul tehnic atins de oele mai 
noi produse ale unității, ne-am 
oprit în secția conductori.

— în prezent — ne spune Maria 
Csomos. șefa grupului de proiec
tare produse noi de la această sec
ție — am reușit să realizăm pen
tru nevoile economiei naționale si 
pentru export o familie de con
ductori pe care azi nu o realizează 
decit puține țări in Europa. Este 
vorba de familia de cabluri „Tele- 
comp". destinată fabricării compu
terelor. în automatizări si In tele
comunicații. avind la bază cea mai 
nouă tehnologie in acest domeniu.

Simplu, nu ? Așa par lucrurile 
acum. Aflăm însă că, pentru a 
realiza aoeastă familie de cabluri, 
de o mare complexitate tehnică 
(fabricate în peste 300 tipodimen- 
siuni diferite), specialiștii secției 
au proiectat si realizat in timp 
record opt tipuri noi de utilaje 
și numeroase dispozitive, că s-a 
desfășurat, în timp util, pregătirea 
adecvată a personalului muncitor, 
iar în colaborare cu unitățile din ca
drul Ministerului Industriei Chi
mice au fost produse trei variante 
noi de materiale electronizante.

Rod al ingeniozității lucrătorilor 
de aid si a oelor 50 de ingineri, 
tehnicieni si proiectant!. în aceas
tă secție au fost realizate, în ulti
ma perioadă, alte numeroase pro
duse de înaltă tehnicitate. Este 
vorba. între altele, de familia ca
blurilor pentru automatizări în e- 
lectronică. de cablurile coaxiale, de 
cablurile de telefonie, de cele pen
tru automatizări, cordoanele exten
sibile spiralate pentru telefonie, 
cablajele auto de diferite tipuri, 
cele pentru frigidere șl mașinile 
automate de spălat, cordoanele cu 
fișe si prize injectate, precum si 
o gamă largă de cabluri destinate 
industriei aeronautice, centralelor 
atomoelectrice. construct'il or na
vale si altele. Aceasta a făcut ca. 
în prezent. „Electromureș" să poa
tă exporta ceste 500 tipuri de ca
bluri diferite.

Cunoscînd în detaliu activitatea 
unei întreprinderi cu adevărat mo

deme. utilată cu mașini si apa
ratură de prim rang. îți poți nune, 
pe drept cuvint. întrebarea : Ce 
se mai poate moderniza in pro
ducție la „Electromureș" ?

— Totul se poate moderniza — 
ne răspunde inginerul loan Toader. 
secretarul comitetului de partid, el 
însuși un neobosit inventator, un 
pasionat promotor al noului. Ceea 
ce facem asțăzi aproape sigur nu 
mai corespunde exigențelor anilor 
1990. ca să nu mai spun de anu’ 
2000. Cunoscînd foarte bine că nu
mai o întreprindere modernă, cu 
produse de înalt nivel tehnic, în 
pas cu cuceririle științei, poate face 
fată oerintelor mereu mai mari de 
pe piața internațională, nu putem 
să nu ne gîn-dim la ceea ce vom 
face în viitor.

Cum această strategie nu poate 
fi înfăntuită decit cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, atelierul de pro- 
iectare-autoutilări realizează un 
mar» număr de utilaje atît pentru 
nevo'le nronrii. cît si pentru alte 
unități dm tară si firme de. peste 
hotare. Bunăoară. în acest an. aici 
au fost produse 100 tipodimensiuni 
de utilaje.

— Putem spune, fără a exagera 
— .ne preciza ingineml Zaharia 
Jude. ș»ful atelierului proiectări 
utilaje — că avem o fabrică spe
cializată în autoutilări. încadrată 
numai cu oameni cu „mîini de 
aur", o fabrică „universală" unde 
am realizat toate mașinile de care 
avem nevoie. Ba. mai. mult, 
lucrăm si pentru modernizarea 
altor întreprinderi. Aici au fost 
realizate, intre altele, utilaje des
tinate realizării cablurilor foarte 
flexibile, mașini de litat în dife
rite variante constructive, mașini 
de debitat si dezizolat conductori 
Si de bandaj cablaje auto, linii de 
galvanizare automate cu comandă 
pe casetă, aparate de recoltat probe 
de aer din mină și din medii 
toxice, dispozitive medicale si 
multe altele.

La secția electrocalorice. alături 
de ultimele tipuri de fiare de 
călcat „Nadia", „Rubin". „Olimp". 
„Zefir-lux", „Turist". „Sport" și 
altele, pe lista produselor solici
tate la export figurează acum di
ferite tipuri de plite electrice, 
ondulatoarele de păr ..Modern 
1988", antenele electrice auto, per
nele electrice si altele, tot mai so
licitate pe piața externă.

în ultima perioadă, pe lista pro
duselor cu înalte performante 
tehnice se înscriu, din ce in ce 
mai mult, cele realizate la secția 
de mecanică fină și electronică — 
o adevărată mindrie a lucrătorilor 
de aici. Fapt deloc întîmplător. 
dacă avem în vedere că aici se 
realizează, în premieră pe tară, 
mașina de copiat „C-112". cu de
velopare magnetică, aparatele mu
zicale DECK-1, 2 si 3 (ultimul cu 
mecanism cu sertar), amplifica
toarele de 2 x 15 wați si 2 x 40 
wați (în trei variante constructi
ve) si multe altele, ale căror per
formante tehnice le situează în 
rindul celor mai bune realizări din 
alte țări. Că produsele cu marca 
„Electromureș" se bucură de o 
mare apreciere în tară si peste 
hotare o demonstrează si faptul că 
în acest an colectivul unității a 
produs și livrat, pe adresa parte
nerilor externi, in plus față de 
sarcinile de plan, produse in va
loare de circa 20 milioane lei.

Gheorqhc GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

sortimentele prevăzute în plan, ana
liza modului în cane s-a realizat în
cheierea contractelor. definitivarea 
programelor de cooperare intre uni
tăți. asigurarea bazei materiale. 
După cum, de stringentă actua
litate este crearea condițiilor ne
cesare îndeplinirii cu strictețe a 
programelor prioritare stabilite în 
domeniile minier, al cărbunelui coc- 
sificabil, petrolier, energetic, in me
talurgie. construcții de mașini si _ în 
celelalte ramuri ale economiei națio
nale. Analiza planului producției fi
zice trebuie făcută in strînsă legătu
ră cu realizarea producției pentru 
export, sarcină prioritară în această 
perioadă, de a cărei îndeplinire de
pinde asigurarea mijloacelor valuta
re necesare desfășurării în bune con
diții a întregii activități economice.

Din orice analiză temeinică, res
ponsabilă asupra bunului mers al 
planului nu pot lipsi, deopotrivă, 
evaluarea modului în care sint folo
site capacitățile de producție — cu 
accent pe stabilirea măsurilor con
crete pentru respectarea strictă a 
termenelor de reparare a mașinilor, 
utilajelor si instalațiilor, stabilirea 
măsurilor pentru îmbunătățirea per
manentă a nivelului tehnic si calita
tiv al produselor, prin modernizarea 
celo- existente și introducerea în fa
bricație, ca urmare a studiilor efec
tuate in unitățile de cercetare știin
țifică. de noi produse cu parametri 
tehnico-economici ridicați, creșterea 
mai puternică a productivității mun
cii, pe baza aplicării și extinderii 
proceselor de mecanizare și automa
tizare a producției, mai bunei orga
nizări a producției și a muncii, apli
cării ferme a acordului global, pre
gătirii, perfecționării și folosirii ra
ționale a forței de muncă; reducerea 
substanțială a cheltuielilor materiale, 
a costurilor de producție, a consu
murilor de materii nrime. combusti
bil și energie, Încadrarea strictă în 
normativele economico-financiâre, li
chidarea stocurilor sunranormative 
de materii prime și materiale. Sen
sul întregii dezbateri asupra acestui 
ultim aspect va trebui să fie stabili
rea măsurilor necesare ca, înoenînd 
chiar din acest trimestru, toate pro
dusele și întreprinderile să 
rentabile.

In cadrul strategiei pentru dezvol
tarea calitativă, intensivă a 
miei naționale, conducerea partidului 
acordă cea mai mare atenție acțiunii 
de perfecționare a organizării si mo
dernizare a producției. Tocmai de 
aceea, și cu prilejul actualei runde 
a adunărilor generale a oamenilor 
muncii, conducerea partidului cere 
tuturor colectivelor de muncă din 
economie completarea și actualizarea 
programelor existente, astfel incit a- 
plicarea lor să constituie un factor 
de bază in obținerea unor produse de 
înalt nivel tehnic, cu cheltuieli mi
nime.

Cît privește adunările generale din

devină

econo-

unitățile agricole, ce se vor desfășu
ra pe măsura încheierii lucrărilor a- 
gricole de toamnă, acestea vor ana
liza modul în care se acționează pen
tru aplicarea măsurilor stabilite în 
vederea obținerii unor producții su
perioare prin efectuarea la timp și 
in bune condiții a tuturor lucră
rilor agricole, asigurarea bazei fura
jere, pregătirea condițiilor pentru 
iernat, gospodărirea mai bună a pro
duselor agricole.

Desigur, altele vor fi problemele 
discutate în unitățile de cercetare, 
proiectare și inginerie tehnologică, 
intre care nu poate lipsi evaluarea 
aportului acestora la introducerea in 
producție a tehnologiilor noi, a pro
duselor noi cu parametri tehnico- 
economici superiori, a modernizării 
produselor existente, astfel incit să 
crească substanțial competitivitatea 
pe piața externă a produselor reali
zate in industria românească.

Oricare ar fi domeniul de activita
te, miezul dezbaterilor din adunarea 
generală a oamenilor muncii trebuie 
să-l constituie stabilirea măsurilor 
specifice necesare care să asigure 
realizarea integrală a sarcinilor ce Ie 
revin, pentru a contribui cit mai 
substanțial la dezvoltarea continuă a 
patriei. Aceasta înseamnă că fiecare 
reprezentant al oamenilor muncii 
prezent la adunarea generală trebuie 
să se simtă răspunzător pentru tot ce 
se dezbate și se decide în acest for, 
să participe cu propuneri concrete la 
soluționarea tuturor problemelor 
aflate in discuție, să interpeleze — 
atunci cind este cazul — pe cei care 
nu clarifică problemele sau care, sub 
acoperișul conducerii colective, elu
dează răspunderile personale.

După cum, deosebit de pregnant 
trebuie să se releve și răspunderea 
reprezentanților centralei și minis
terului de resort pentru modul în 
care sînt rezolvate problemele din 
competența acestora. Ministerele și 
celelalte organe centrale de sinteză, 
ministerele economice și centralele 
industriale vor trebui să clarifice la 
fata locului, in unități, toate aspec
tele privind planul pe anul viitor, 
repartizind cadre cu munci de răs
pundere pe județe si Întreprinderi, 
astfel incit adunările generale să 
poată stabili măsurile ce se impun 
pentru realizarea Integrală a tuturor 
indicatorilor de olan.

Complexa problematică aflată la 
ordinea de zi a celei de-a treia run
de a adunărilor generale din acest an 
ii conferă o importanță deosebită. Va 
fi o rundă în care democrația mun
ci torească-revoluționară are de tre
cut un nou examen. Aceasta înseam
nă asumarea unei înalte răspunderi 
de către fiecare comunist, 
om al muncii participant 
narea generală față de tot 
se dezbate și se deride
for. pentru a înscrie întreaga acti
vitate de producție pe coordona
tele înaltei eflctențe.

„Nu mal sintem cei care am fost 
ieri, și miine nu vom mai fi cei 
de astăzi. întregul popor se schim
bă și crește o dată cu profundele 
transformări ce au loc, cu profilu
rile construcțiilor, cu noile magis
trale rutiere, cu visele creionate 
acum in proiecte, ce vor deveni 
realități viitoare". Sint cuvintele 
președintelui Consiliului popular 
regional Loveci, Kuncio Kunev. Cu 
un relief variat de podiș și cîmpie, 
situat la 75 de kilometri de Dunăre 
și la aproximativ 45 kilometri de 
munții Balcani, orașul Loveci este 
inima regiunii ce ocupă zona cen
trală a nordului Bulgariei. Regiu
nea se întinde pe fostele teritorii 
ale ținuturilor Veliko Tîrnovo, Ga
brovo, Loveci și Plevna, avînd o 
suprafață totală de 15 180 kilometri 
pătrați și o populație de 1 075 500 
locuitori. Dispunînd de fonduri fixe 
în valoare de 11 miliarde leva, re
giunea Loveci realizează peste 15 
la sută din venitul național. în 
economia regiunii industria are o 
pondere mai mare de 70 la sută. 
Cele mai reprezentative ramuri in
dustriale de aici sint construcțiile 
de mașini, industria alimentară, 
industria de prelucrare a lemnului, 
construcțiile și materialele de con
strucții, industria textilă și de tri
cotaje — domenii ce plasează re
giunea pe primul loc în țară. O 
sarcină prioritară pentru întreaga 
țară pe perioada 1986—1990 este 
dezvoltarea industriei electronice, 
construcției de aparate, producției 
de tehnică de calcul, de mijloace 
de automatizare, de roboți, de 
manipulatoare, a Industriei meca
nicii fine — așa cum s-a stabilit la 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar. în acest sens, se 
cuvine relevat că au și fost înfăp
tuite o bună parte din proiectele 
tehnico-stiințifice prevăzute pentru 
acest an. cum sînt aparatura' elec
tronică. motoarele electrice, li
niile tehnologice automate, tele
vizoarele, motocarele, a căror pro
ducție sporește simțitor față de 
anul precedent

„Fiecare parte a întregului re
giunii iși aduce contribuția sa la 
realizarea programului de dezvol
tare — ne preciza Kuncio Kunev. 
Pentru că peste tot viața aduce in 
prim plan organizatori și gospodari 
chibzuiți, ingineri talentați, oameni 
de știință, minuitori ai noilor teh
nici, pricepuți conducători de uzine 
și complexe agricole".

Realitatea avea să ne confirme 
aceste afirmații. Nu departe de 
Loveci se află localitatea Troian, 
unde funcționează un institut de 
cercetare in domeniile zootehniei 
și agriculturii pentru zonele mon-

Însemnări 
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tane. Aici, secretarul științific al 
institutului, Pavel Meițov, ne-a 
prezentat cele șase secții de selec
ție, încrucișare a raselor prin ingi
nerie genetică, de tehnologie, de 
legume și fructe, de protecție a 
mediului montan. In acest institut 
de importanță națională lucrează 
52 de cercetători de înaltă califi
care. In acest cadru, gazdele au 
evocat buna colaborare a Institu
tului de la Troian cu centrele de 
perfecționare a raselor de animale 
de la Constanța și Rușețu, iar în 
legumicultura cu specialiștii de la 
Cîmpulung.

Ca parte in întreg se integrează 
și Gabrovo — supranumit cindva 
„Manchesterul" Bulgariei — cu 
combinatul de textile și trico
taje, cu uzina de produse elec
tronice pentru industrie, cu In
stitutul de învățămint superior 
pentru electronică. La rindul lor, 
Veliko Tîrnovo și Plevna iși aduc 
o contribuție majoră în producția 
de echipamente radiotehnice, echi
pamente electronice cu memorie, 
motoare electrice, mobilă, materia
le plastice, precum și la pregătirea 
de cadre cu studii superioare.

La Sofia, aveam să aflăm că In 
primul semestru al acestui an rit
murile de dezvoltare economică au 
fost superioare celor înregistrate în 
primit doi ani ai actualului cinci
nal. Și, ceea ce este și mai semni
ficativ, sporul producției indus
triale s-a obținut, în proporție de 
90 la sută, pe seama creșterii pro
ductivității muncii. O contribuție 
importantă în obținerea acestor re
zultate și-au adus-o electronica și 
industria biotehnologică și chimică, 
evidențiind încă o dată însemnăta
tea deosebită pe care o are dez
voltarea prioritară a acestor ramuri 
purtătoare de progres tehnic. In
terlocutorii au ținut să sublinieze 
rodnicia eforturilor depuse în ve
derea ridicării gradului de tehnici
tate și a calității producției, pentru 
adincirea procesului de integrare a 
științei cu producția. Intr-adevăr, 
rezultatele nu intirzie să se vadă : 
în prima jumătate a anului au și 
fost realizate produse noi și per
fecționate it) valoare de 2,3 miliar
de leva, fiind finalizate 4 563 teme 
de cercetare și intrînd. in producție 
7 619 tehnologii și mașini noi.

Orfcît de multe fapte și date am 
fi aflat, nu puteam cuprinde 
cîteva „notițe"

in 
întreg ucjcesul de 

înnoire ce are loc in industrie, în 
ansamblul economiei bulgare, sti
mulat și dirijat de partid. Pe cei 
angajați în acest amp'd efort i-am 
văzut în uzinele metalurgiștilor. pe 
schelele centralelor electrice sau 
coborînd în abataj. în laboratoare, 
săli de maslhi. în centre electro
nice de calcul sau pe întinsele 
cîmpii în momentele hotăiitoare 
ale strîngerii recoltei.

Străbâtînd doar cîteva zone din 
țara vecină, te convingi că drumul 
de astăzi al Bulgariei este determi
nat de optimismul oamenilor ei, de 
capacitatea lor de a descifra con
tururile zilei de mîlne, cucerind 
înălțimi de pe care țintesc spre 
altele noi.

Nlcolae CRETU

In turul doi al cupelor europene de fotbal

Steaua București continuă să strălucească
3-0 cu Spartak Moscova

• •• La încheierea ediției

vremea
Instltutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 27 octombrie, ora zu — 30 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fl rece mal ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fl variabil, mai 
mult noros la Început In sud-est, 
unde vor cădea precipitații slabe, 
izolate, sub formă de ploaie, lapovlță 
și ninsoare, apoi, in a doua parte a

cine a
G Muzica e viața mea : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 43) — 9; 11; 13; 13; 
17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Peter von Scholten «(„Zilele fil
mului danez") : STUDIO (59 53 15) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
9 în fiecare zi rai-e dor de tine : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
0 Păstrează-mă doar pentru tine : 
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15;
17; 19
© Novăceștii — 15, Acțiunea „Auto
buzul" — 17; 19.; FERENTARI
(80 49 85)
• Fiul stelelor: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13
0 Răzbunarea haiducilor: MELODIA
— 15; 17; 19. FLAMURA — 15; 17; 19
Q Nelu : FLOREASCA (33 29 71) —
9: 11,30; 14; 16,30; 19, ARTA (213186)
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19, LIRA
(31 71 71) — 9; 1L30; 14; 16,30; 19
© Hanul dintre dealuri : GLORIA 
(47 46 75) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, VICTORIA (16 28 79) — 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
0 Transport secret : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45: 11: 13,15; 15,30: 17,45; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

fiecare 
la adu- 
ceea ce 
în acest

intervalului, !n regiunile nordice, 
unde, pe alocuri, va ploua. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări trecătoare In sud-estul țării, 
cu viteze intre 35—45 kilometri pe oră, 
predominind din sector nord-estic. 
Temperatura aerului în creștere In 
a doua parte a intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 8 și 2 
grade, mai coborite în prima noapte, 
maximele între zero șl 10 grade, mai 
ridicate in a doua parte a intervalu
lui. Frecvent se va produce brumă 
și îngheț la sol. Pe alocuri, se va 
semnala ceață mai ales In zonele de 
clmpie și depreslonare.

După ce in anul 1986 a cucerit 
„Cupa campionilor europeni", in 1937 
a cucerit „Supercupa" Europei, iar 
in primăvara lui 1988 a jucat in semi
finalele C.C.E., iată ' echipa Steaua 
București avind o evoluție foarte 
bună și in acest sezon : victorie cu 
Eindhowen (nr. 1 pe continent la 
acea oră) intr-un turneu prestigios 
la Barcelona, eliminarea spectacu
loasă a campioanei Cehoslovaciei 
(5—1 la Praga !) și acum 3—0 (1—0) 
fără drept de apel cu campioana 
Uniunii Sovietice, Spartak Moscova, 
la București. Așadar, formația noas
tră campioană iși păstrează înalta 
valoare internațională, continuind să 
strălucească, deși intre timp lotul 
său a fost supus unor inevitabile re
structurări și întineriri, numai cinci- 
șase dintre steliștii anului 1986 ră- 
minind incă să apere culorile spor
tive. roș-clbastru, ale clubului bucu- 
reștean. Se demonstrează convingă
tor, in felul acesta, că la Steaua s-a 
instaurat hotărit o excelentă atmos
feră favorabilă practicării unui fotbal 
tehnic și metodic, temeinic organizat 
și bine condus, de o deosebită clasă 
competițională. Este vorba — cu alte 
cuvinte — de formarea unei școli de 
fotbal, cu specific „Steaua" !

Ieri, în prima manșă din turul doi 
al „Cupei campionilor europeni" (pe 
stadionul din Ghencea), cind arbitrul 
italian Rosario Lo Bello a fluierat 
începutul partidei cu Spartak Mos
cova, Lăcătuș a țișnit ca din pușcă 
pe partea dreaptă ; a urmat o fază 
pe cit de furtunoasă, pe atit de pe
riculoasă, încheiată cu un șut fulge
rător, mingea fiind scoasă cu greu 
de Dasaev, cu prețul căderii sale pe 
spate in plasă. N-a fost gol, cum 
sperasem noi, cei din tribune, fiind
că „buturile" echipei Spartak (ca și 
ale naționalei sovietice) sint apărate 
nu de oricine, ci de Rinat Dasaev — 
cel mai bun portar din lume 
cutul sezon fotbalistic !

Această primă fază tipic 
avea să anunțe că echipa 
campioană, aflată in deosebită for
mă sportivă, are multă poftă de joc 
și e pusă pe fapte mart. Atacurile 
debordante ale jucătorilor noștri s-au 
îndesit, val după val, dar multă vre
me nu a fost gol — fie că „tirul" lor 
a greșit cu puțin ținta, fie că același 
Dasaev a salvat miraculos la trei șu
turi ale lui Hagi și unul al lui Be- 
lodedici. în minutul 33 însă, un alt 
atac vijelios, conceput de tinărul 
fundaș Dan Petrescu (excelent și ieri, 
ca și altă dată), este continuat de 
Lăcătuș cu dezinvoltura și tehnicita-

tea ce-l caracterizează, pentru ea să 
fie finalizat de alt tinăr, Hie Dumi
trescu, printr-un gol înscris din a- 

(ca la hochei pe gheață), 
rezistă

pro piere 
1—0 pentru Steaua. Scorul 
pină la pauză, cu toate că putea fi 
majorat de cinci ori. Dar... Dasaev 
și imprecizia s-au opus I

în această primă repriză, echipa 
sovietică — surprinsă de atacurile 
in cascadă ale Stelei — reușește 
rareori să echilibreze jocul, iar să 
contraatace periculos reușește numai 
de două ori.

Repriza a doua debutează cu un 
număr „Lung" (care scoate specta
culos o minge trimisă să se strecoa
re in poartă 
dreapta), după 
creează o altă 
zată prompt 
Hagi : 2—0, in 
în minutul 69, 
unui penalti de către același Hani 
— a cărei evoluție excelentă merita 
o asemenea încununare.

Cum s-a văzut și pe micul ecran, 
tn continuare se șutează și la o poar
tă și la cealaltă, dar nu se mai în
scriu goluri, meciul incheindu-se cu 
un moment mai rar Intilnit : Hani il 
accidentează (la minăi pe portarul 
Dasaev... cu t/n șut năprasnic trimis 
din lovitură liberă de la 25 m !

pe lingă stiloul din 
care Dan Petrescu 
fază de noi, finali- 
și cu măiestrie de 
minutul 57. Si 3—0 
prin transformarea

in tre

stelistă 
noastră

DUNDEE UNITED
DINAMO: 0-0

(la pauză)
în momentul cînd se încheia pri

ma ediție a ziarului, la Dundee — 
Scoția scorul era 0—0, după primele 
45 d^minute. în partida susținută de 

"cu United (pentru 
turul secund al

Dinamo București 
prima manșă din 
„Cupei cupelor").

Rezultatul final 
ediția a doua. va fi publicat tn

DINAMO MINSK
VICTORIA: 2-1

• Sclava iubirii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19
• Singuraticul ghinionist : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Misiune specială : AURORA
(35 04 66) — 9: 11.30: 14; 16,30: 19
• Intercepția : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19
• Dragonul alb : COSMOS (27 54 95)

9; 11,30; 14; 16,30; 19
Mlss Iugoslavia : PACEA (71 30 85) 
11; 13; 15; 17; 19
Locuri tn inimă t GIULEȘTI

14; 16,30; 19 
TIMPURI NOI 

14; 16,30; 19 
pentru copii și 
........  9; 11;

tn
9; 11,30;

•
(17 55 46)
• Agentul straniu : 
(15 61 10) — 9; 11,30;
• Program special
tineret : DOINA (16 35 38)
13; 15; 17; 19
• Jandarmul șl jandarmerlțele :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13;
15; 17; 19

tea t r
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Ioneștil — 18; (sala Amfitea
tru): Campionul — 18; (sala Atelier): 
Jocul ielelor — 18
• Filarmonica „George tnescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de -so
nate. Rodica Marin — vioară, Lidia 
Butnarlu — plan (Franck, Havel,

Chausson) — 17; (Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Yves Prin 
(Franța). Solist : Ștefan Ruha — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cava
leria Rusticană, Paiațe — 18
<i Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
Fair Lady — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, " 
Clinele grădinarului — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : 
plătesc cu viața (spectacol 
de Teatrul de stat Brăila) 
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cînd comedia era rege — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unul îndră
gostit — 18; (sala Studio) : Acești 
Îngeri triști — 17,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Discuție fără marton — 18 
A Teatrul satlrle-muzical „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Belmondo 
al Il-lea — 18
® Ansamblul artistic 
română" (13 13 00) : Micuța 
— 15; Clntă, cioclrlie 1 —
• Teatrul „Ion Creangă" 
David Copperfield — 9; 
din Oz — 18
• Teatrul „Țăndărică" (11 
Cosmonauților) : Cartea cu jucării — 
15; (la Tehnic-club) : Șoricelul și 
păpușa — 13; 15; (la Grădinița nr. 
227) : Pulul — 10
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19

11 95 44) :

Cel care 
prezentat 
- 18,30

„Rapsodia 
Dorothy 

18
(50 26 55) : 
Vrăjitorul

12 04, sala

din lovitură liberă de la 25
Pentru ambiție sportivă și reușite 

tehnice de aleasă tehnicitate, pentru 
acest scor de 3—0 care poate 
na o opțiune considerabilă ventrn o 
nouă ..primăvară europeană" a Ste
lei, toți fotbaliștii bucuresteni meri
tă felicitări, chiar și Pițurcă si Bălan 
— aflăți la prima lor avariție dună 
îndelungate indisponibilități, 
creț : Iung ~ _____ __
Belodedici, Ungureanu — Stoica, I. 
DumUrescu. Rotariu, Hani — Lăcă
tuș (Bălani. Piturcă (Ballnt). Cum 
aceleași felicitări se cuvin antreno
rilor Anghel lordănescu (și el rein
trat după o absență din motive me
dicale) și Dumitriu III, care au pre
gătit cu atenție și succes acest meci 
cu o echipă redutabilă, ce reprezintă 
un fotbal nu1 prea obișnuit cu ase
menea insuccese internaționale.

Desigur, la Moscova, în 9 noiem
brie, returul nu va fi nicidecum ușor 
(mai cu seamă că se va juca și in 
condiții de plină iarnă rusească). 
Dar Steaua — care știe prea bine că 
in fotbal e posibil orice, și deci va 
trebui să lupte incă mult — e obiș
nuită să ia întotdeauna greul de la 
capăt și să învingă greul cu modes
tie. muncă și dăruire exemplare. 
Soarele care apăruse ieri pe stadion 
in ultimele minute, zimbind tabelet 
de marcaj care arăta 3—0, lumina 
parcă drumul Stelei noastre care 
poate fi și în continuare strălucitor!

G. MITROI

însem-

Con-
D. Petrescu, lovan.

★
Rezultate din cupele europene de 

fotbal (turul al doilea) :
„Cupa U.E.F.A.": Partizan Belgrad 

— A.S. Roma 4—2 ; Vienna — Turun 
Paloșeura 2—1 ; Ujpest Budapesta — 
Girondins Bordeaux 0—1 ; Dinamo 
Zagreb — U.F.B. Stuttgart 1—3.

„Cupa cupelor"; Karl Zeiss Jena — 
Sampdoria Geneva 1—1 ; Sredeț 
Sofia — Panathinaikos Atena 2—0

Echipa Victoria București, mereu 
mai ambițioasă și cu un joc mereu 
mai bine gindit tactic, a susținut ieri, 
la Minsk, prima partidă din turul 
doi al „Cupei U.E.F.A.", în compania 
puternicei formații sovietice din lo
calitate, Dinamo. Partida a fost deo
sebit de disputată.

Cum era firesc — și fotbaliștii de 
la Victoria se așteptau ! — echipa 
gazdă a insistat in atac foarte mult, 
dar acțiunile sale au fost oprite des
tul de prompt ; în general, șuturile 
la poartă au fost rare și prea puțin 
periculoase pentru poarta apărată de 
Nițu. Este de consemnat — așa cum 
a reieșit din transmisia la radio — 
că în prima repriză formația bucu- 
reșteană a avut o mare ocazie, min
gea, ce se îndrepta spre poarta goală 
(după executarea unul corner), fiind 
deviată in ultimă instanță de un fun
daș al echipei locale... Scorul avea 
să fie deschis In chiar ultimul mi
nut al primei reprize de dinamoviștii 
din Minsk la o neslncronizare a apă
rătorilor noștri.

în repriza secundă, lupta rămîne 
echilibrată, dar devine mai aprigă ; 
Victoria joacă mai decis, mai bine 
organizat și iese mai mult in atac. 
Efectul avea să apară după numai 
10 minute : la o lovitură liberă bine 
executată de Cojocaru, „centralul" 
Culcear (deși aflat intre doi apără
tori adverși) se înalță hotărit și reia 
mingea cu capul direct in poarta 
gazdelor. Scorul de 1—1 rimine ne
schimbat pină în minutul 78, cind 
Dinamo Minsk înscrie din nou. Re
zultatul de 2—1 pentru Dinamo 
Minsk este totuși încurajator pentru 
Victoria, care, la București, in re
vanșă, are posibilități reale de cali
ficare, pe care ii dorim să le fruc
tifice cu hotărîre.

I. DUMITRIU

• La Sofia, in meci pentru „Cupa 
balcanică" la fotbal, echipa locală 
Locomotiv a întrecut cu 2—0 (0—0) 
pe Universitatea Craiova.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Seria acțiunilor de mare atrac- 

tivitate programate 
toamnă continuă să 
deosebite, constînd 
cîștiguri in bani, ______
excursii peste hotare. într-o 
fel de acțiune se constituie și 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO „A TOAMNEI", programată 
să aibă loc duminică, 30 octombrie 
1988. De remarcat că atractivi ta- 
tea formulei tehnice se datorește 
și celor 66 de numere extrase, in

in sezonul de 
ofere avantaje 
în importante 
autoturisme și 

ast-

oadrul a 7 extrageri, cuprinse tn 
două faze. Termenul limită pentru 
jucarea numerelor favorite 
sîmbătă, 29 octombrie. Avînd 
vedere solicitările Crescînde 
ultimele zile ale săptâminii, 
recomandabil ca opțiunile să__
exprimate cît mai din vreme. Par
ticipants La această tragere trebuie 
să rețină și faptul că, procurindu-și 
bilete în valoare de 25 de lei. iși 
pot asigura accesul la întregul e- 
vantai de cîștiguri.

este 
în 

din 
este 
fie



TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

Independența, dezvoltarea liberă 
și suverană a popoarelor - cerințe 
primordiale ale noii gindiri politice

Vorbind de noua gîndire politică - care trebuie să se afirme - 
este necesar să subliniem cu putere principiile ce trebuie să stea la 
baza acestei gindiri, schimbările radicale care trebuie să aibă loc în 
raporturile internaționale, in politica internațională și care să por
nească întotdeauna de la înlăturarea cu desăvîrșire a oricărui ames
tec în treburile interne ale altor popoare, de la asigurarea progresu
lui economic și social, a independenței și suveranității popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului namibian!

întreaga noastră istorie națională 
stă mărturie faptului că, încă din 
zorile existentei sale. nimic nu 
i-a fost poporului român mai 
scump si mai sacru decit liber
tatea. dreptul la viată de sine stă
tătoare. că nimic nu i-a putut sta 
în calea afirmării voinței sale 
neclintite de a fi stăpîn unic și 
suveran pe propria soartă, că ni
mic nu i-a definit mai limpede gin- 
direa despre rosturile sale în lume 
decît dorința de a trăi în pace si 
bună înțelegere cu popoarele vecine, 
cu toate celelalte popoare. Este de 
aceea întru totul firesc ca ideea in
dependentei și suveranității să re
prezinte una din orientările de fron
tispiciu ale politicii interne și in
ternaționale a României socialiste, 
a Partidului Comunist Român — 
continuatorul celor mai glorioase 
tradiții ale poporului din sinul că
ruia s-a născut — idee puternic și 
permanent afirmată în întreaga ac
tivitate teoretică și practică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ea stră- 
bătînd ca un fir roșu și Tezele din 
aprilie pentru viitoarea plenară a 
C.C. al P.C.R.

O idee-forță a întregii 
dezvoltări contemporane.Por" 
nind de la experiența propriului po
por, ca și de la întreaga experiență 
istorică, de la marea complexitate a 
lumii de azi — caracterizată prin 
existența statelor socialiste, a sta
telor capitaliste dezvoltate, a mare
lui număr de state în curs de dez
voltare, fiecare din aceste grupuri 
înfățișind o enormă diversitate de 
particularități și condiții specifice 
— secretaritl general ăl partidului, 
președintele Republicii are meritul 
de a fi pus în evidență, ca una din 
trăsăturile distinctive ale marilor 
prefaceri revoluționare ce se desfă
șoară la scara planetei, forța cu care 
se impune în zilele noastre ideea 
independentei și suveranității na
ționale, inriurirea ei uriașă si hotă- 
rîtoare asupra întregii dezvoltări 
contemporane. Viața însăși, ansam
blul evoluțiilor mondiale confirmă 
marele adevăr că națiunea, departe 
de a-și fi epuizat rolul istoric, re
prezintă și va reprezenta mult timp 
de acum înainte un puternic factor 
mobilizator in lupta pentru progre
sul economic și social, pentru pace 
în lume.

Acest rol- își găsește expresia cea 
mai pregnantă, manifestarea cea mai 
evidentă în afirmarea tot mai puter
nică a voinței și aspirației fiecărei 
națiuni de a-și făuri propriul destin 
și a-și organiza viața așa cum crede 
de cuviință, de a participa, pe picior 
de egalitate, la dezbaterea si solu
ționarea marilor probleme care fră- 
mîntă lumea contemporană. Din ca
litatea fiecărei națiuni de unic stă
pîn al propriului destin derivă drep
tul său inalienabil și imprescriptibil 
de a-și alege de sine stătător calea 
dezvoltării, structurile politice, eco
nomice, sociale pe care le consideră 
cele mai potrivite, de a decide ea 
însăși, ca unic si suprem judecă
tor, asupra a ceea ce corespunde 
sau nu realităților concrete din pro
pria tară. Numai în condițiile depli
nei independențe, ale respectării 
neabătute a opțiunilor sale suverane, 
poporul își poate concentra efortu
rile și resursele de care dispune in 
scopul accelerării dezvoltării sale, 
înaintării pe calea progresului și ci
vilizației.

în același timp, în concepția ferm 
susținută de România socialistă, de 
președintele ei, respectarea strictă a 
independentei și suveranității fiecă
rei națiuni constituie o cerință fun
damentală a cauzei păcii, securității 
și destinderii internaționale. Numai 
o lume în care sînt pe deplin si ri
guros respectate drepturile sacre ale 
națiunilor de a trăi de sine stătător 
și a hotărî în libertate, așa cum le 
dictează interesele, asupra proble
melor care le privesc poate fi cu 
adevărat o lume a păcii și colabo
rării rodnice intre popoare. Si. dim
potrivă, ori de cite ori aceste drep
turi sînt nesocotite, ori de cite ori 
independența, dreptul de decizie su
verană al popoarelor sint încălcate, 
apar germeni de animozitate și ten
siune, pericole la adresa păcii și 
securității mondiale.

Iată de ce, în viziunea României, 
au o însemnătate hotăritoare princi

piile noi, democratice ale relațiilor 
internaționale, principii in contextul 
unitar al cărora la loc de frunte se 
situează tocmai respectul indepen
denței și suveranității naționale. Pe 
bună dreptate, în Tezele din aprilie 
se arată că numai pe baza acestor 
principii — respectiv prin promova
rea și generalizarea lor în întreaga 
viață internațională — se poate a- 
junge la o înlocuire a vechii gindiri 
politice, la promovarea unor noi 
practici în relațiile dintre state, cu 
alte cuvinte, se poate asigura o evo
luție democratică pe arena politică 
mondială, se pot statornici raporturi 
de prietenie și colaborare între toa
te națiunile, se poate instaura un 
climat de pace. încredere, securita
te în lume.

Imperativul excluderii 
amestecului și ingerințelor 
de orice natură. Reafirmînd cu 
toată claritatea însemnătatea pri
mordială a cerinței independentei și 
suveranității popoarelor. Tezele din 
aprilie pun în lumină și avertizează, 
totodată, asupra obstacolelor și difi
cultăților care stau încă in calea a- 
firmării depline a acestei cerințe, 
asupra primejdiilor care amenință 
încă dezvoltarea liberă a națiunilor, 
constituindu-se astfel într-o chema
re și îndemn la acțiune hotărîtă pen
tru apărarea prerogativelor și opțiu
nilor suverane ale tuturor statelor si 
popoarelor.

Afirmarea independenței și suve
ranității naționale presupune și im
plică înlăturarea cu desăvîrșire a 
oricărui amestec, a oricăror imix
tiuni și Ingerințe în treburile altor 
popoare. Apare limpede — în Teze 
acest lucru este subliniat răspicat — 
că nu se poate vorbi de respectarea 
independenței și suveranității unei 
națiuni sau alteia in condițiile unor 
imixtiuni din afară. Practic, aseme
nea ingerințe încalcă și nesocotesc 
dreptul intangibil al fiecărui popor 
de a-și hotărî in mod independent 
calea dezvoltării și ele îmbracă dife
rite forme, se manifestă in diferite 
feluri.

Istoria, desfășurările pe arena 
mondială atestă că nu puține au 
fost — și mai sînt ! — încercările 
de a impune din afară un mod sau 
altul de dezvoltare sau organizare 
socială. Practica socială a dovedit și 
dovedește însă neîncetat că procesul 
organizării social-economice a unui 
popor sau altul nu se poate supune 
unor scheme prestabilite, unor anu
mite modele sau tipare cu caracter 
obligatoriu, tocmai pentru că orice 
tipar reprezintă o încorsetare și tot
odată o lezare a dreptului la decizie 
suverană și independentă al po
poarelor, Ia adoptarea de forme ale 
activității în funcție de. ceea ce este 
specific țărilor respective, de parti
cularitățile istorice, sociale, naționa
le etc. Numai respectarea opțiunii 
suverane a popoarelor conferă origi
nalitate și viabilitate procesului de 
creație istorică ; altminteri se „con
struiește" pe un teren șubred, alu
necos, iar „edificiul" social rămîne 
artificial, nu este și nu poate fi du
rabil.

La fel de dăunătoare și inadmisi
bile sînt și tentativele anumitor 
cercuri, care, în loc de a se ocupa 
de propriile probleme, își arogă 
dreptul de a da sfaturi altora, de a 
le „indica" cum să soluționeze dife
ritele treburi. Astfel de tentative 
contravin flagrant spiritului ce tre
buie să guverneze relațiile dintre 
state suverane si independente, 
ele nu pot de°ît să creeze, sau să re
deschidă animozități și se cer repu
diate cu toată fermitatea.

Tot atit de nocive sînt si încercă
rile care se constată în ultimul timp, 
inclusiv în unele foruri internațio
nale. de a se abstrage din sfera •”* 
dependenței și suveranității națio
nale diferite probleme social-noliti- 
ce interne, pe motivul — arbitrar 
inventat ! — că acestea ar înceta, 
chipurile, să mai fie de jurisdicția 
exclusivă a unei țări sau alteia și ar 
căpăta un caracter „international". 
Asemenea puncte de vedere aberan
te servesc ca premisă pentru a se 
motiva așa-zise „norme" ori „reco
mandări" din afară. Or, aceasta echi- 
-valează cu acceptarea ideii u- 
nei suveranități cu aplicabilita

te parțială sau limitată, ceea 
ce este de . natură a deschi
de calea unui amestec... nelimitat 
in treburile interne ale altor state, 
lucru, desigur, inadmisibil. După 
cum nu se pot admite nici încercă
rile de a • „justifica" imixtiunile sub 
pretextul „interdependenței" dintre 
diferitele state ale lumii. In nici un 
caz interdependența, ca realitate de 
necontestat a lumii contemporane, 
nu poate fi opusă independentei, ci 
ea poate fi concepută doar ca o co
laborare și întrajutorare intre state 
independente și suverane.

Nu mai puțin reprobabile și pe
riculoase pentru climatul si relațiile 
intestatale se dovedesc ingerințele 
sub forma presiunilor, condiționări
lor ori sancțiunilor de ordin econo
mic. Dăunînd serios schimburilor 
comerciale și cooperării economice 
internaționale, diferitele practici 
restrictive, piedici și bariere artifi
ciale impuse intr-un fel sau altul, 
deși țin de sfera economicului, au 
un caracter net politic, multe, din 
ele urmărind obținerea de felurite 
„concesii" ori avantaje unilaterale 
și, in consecință, se cer cu hotărîre 
respinse ca incompatibile cu cerința 
dezvoltării independente a statelor. 
La fel de incompatibile sînt și 
tendințele de creare a unor orga
nisme economice supranaționalc. 
care nu , pot decît să coptravină și 
să amputeze dreptul la decizie su
verană al fiecărui stat.

Desigur, — fără a epuiza toate 
aspectele problemei — forma cea 
mai fățișă și mai brutală de lezare 
a independenței și suveranității po
poarelor o constituie recurgerea la 
calea armelor, intervenția militară. 
Este un fapt incontestabil că proli
ferarea așa-ziselor . conflicte sau 
războaie locale poate fi pusă, aproa
pe fără excepție, pe' seama unor 
amestecuri din afară, fie cînd este 
vorba de încercările cercurilor im- 
periâliste. de înăbușire a luptei 'său 
aspirațiilor de libertate și progres 
ale popoarelor, fie cînd estd'^vorba 
de forțarea artificială a dezvoltării 
istorice, neluîndu-se în seamă facto
rii subiectivi și obiectivi, condițiile 
concrete existente, practici și acți
uni — și intr-un caz și în altul — 
la fel de inadmisibile.

Nu „o problemă de zile 
mari", ci o preocupare per
manentă de vitală însemnă
tate Pe scurt> se P°ate afirma că 
nesocotirea independenței și suvera
nității statelor, indiferent de forma 
pe care ar îmbrăca-o. dă naștere la 
multiple repercusiuni negative, cu 
serioase riscuri pentru pacea si în
țelegerea internațională Și invers, 
respectarea neabătută a acestor 
principii se înscrie ca o cerință fun
damentală a asigurării progresului 
fiecărui stat și al comunității inter
naționale în ansamblu. Iată teme
iurile pentru care în Tezele din 
aprilie, in general în întreaga operă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
se acordă o însemnătate cardinală 
afirmării cauzei independentei și 
suveranității, ca una din condițiile 
de bază menite să permită dezvol
tarea liberă și propășirea tuturor 
națiunilor, să statornicească cadrul 
propice conviețuirii pașnice între 
state și soluționării echitabile a 
problemelor majore ce confruntă 
omenirea.

Dacă astăzi numele României, al 
președintelui ei sînt indisolubil le
gate de promovarea neabătută a 
principiilor independentei și suvera
nității naționale este pentru că 
partidul și poporul nostru nu au 
considerat și nu consideră, cum atit 
de expresiv spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aceste principii 
ca „o problemă de zile mari“, ci ca 
o problemă de viață, de existență a 
fiecărei națiuni, care se cuvine să 
stea permanent în centrul atenției. 
Sînt cuvinte care dau garanția că, 
înscris nepieritor pe steagul de 
luptă al partidului, marele ideal al 
dezvoltării libere, independente și 
suverane a patriei noastre socialiste 
și, deopotrivă, a tuturor națiunilor 
lumii concentrează energiile și însu
flețește cugetul întregului popor 
român.

Romulus CAPLESCU

Pentru creșterea rolului O.N.U. in soluționarea 
problemelor păcii și dezarmării
Intervenția reprezentantului român in Comitetul 

pentru probleme politice și de securitate 
al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— In cadrul dezbaterilor generale 
din Comitetul pentru probleme po
litice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U., reprezentantul 
permanent al țării noastre la Na
țiunile Unite a prezentat propune
rile României cu privire la princi
palele probleme ale dezarmării . și 
întăririi păcii și securității interna
ționale.

Referindu-se la situația interna
țională actuală, reprezentantul ro
mân a arătat că, deși în comparație 
cu precedenta sesiune s-au făcut 
unii pași pe calea dezarmării nu
cleare și în direcția soluționării prin 
tratative a unor probleme litigioase, 
situația în lume continuă să fie 
complexă și gravă. Nu s-a realizat 
încă o cotitură radicală și decisivă 
spre pace și securitate, spre întă
rirea încrederii reciproce, a respec
tului egalității între state, indepen
denței și suveranității lor.

în cadrul intervenției a fost pusă 
în evidență aprecierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la fap
tul că problema fundamentală a 
enocii noastre este realizarea și a- 
părarea dreptului suprem al popoa
relor, al oamenilor la viață, la pace 
și la o existență liberă și demnă. In 
aceste condiții, toate eforturile tre
buie îndreptate in primul rînd in 
direcția aplicării în practică a tra
tatului sovieto-american privind li
chidarea rachetelor nucleare cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune și

IN COMITETUL PENTRU

Șl FINANCIARE

începerea dezbaterilor în legătură 
cu punctul privind răspunderea statelor 
pentru apărarea mediului înconjurător

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. a început dezba
terile asupra punctului intitulat 
„Răspunderea statelor pentru apăra
rea mediului de viață al omului și 
prevenirea poluării acestuia ca ur
mare a acumulării de reziduuri to
xice și radioactive și întărirea co
operării internaționale în soluționa
rea acestei probleme". înscris pe a- 
genda actualei sesiuni la propunerea 
tării noastre.

Deschizind dezbaterile, reprezen
tantul permanent al țării noastre, la 
O.N.U. a evidențiat că, in cadrul 
preocupărilor crescînde, pe plan in
ternațional, pentru protejarea me
diului înconjurător și asigurarea unei 
dezvoltări economice raționale din 
punct de vedere ecologic, este impe
rios necesar să se treacă la adopta
rea de măsuri ferme pentru a curma 
încercările frauduloase, tot mai nu
meroase. de a se transfera reziduu
rile toxice și radioactive periculoa
se peste frontierele naționale în ve
derea depozitării sau deversării lor 
pe teritoriul altor state, de regulă în 
curs de dezvoltare, sau în apele na
ționale și internaționale.

Vorbitorul a relevat că este ne
cesar să se întreprindă acțiuni în 
vederea elaborării unui sistem de 
norme universale obligatorii de inIn sprijinul continuării convorbirilor de pace dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a informat 
membrii Consiliului de Securitate că 
i-a invitat pe miniștrii de externe 
al Iranului și Irakului să reia luni 
31 octombrie, la Geneva, convorbi
rile directe privind aplicarea în 
practică a Rezoluției 598 a consiliu
lui privind soluționarea pașnică a 
conflictului armat dintre cele două 
țări — transrqjf agențiile de presă. 
Totodată, el a exprimat mulțumiri 
membrilor acestui organism pentru 
sprijinul acordat eforturilor sale de 
reglementare a disputei dintre cele 
două țări, în primul rînd pentru 
consolidarea acordului de încetare 
a focului.

Președintele pe luna în curs al 
consiliului a declarat presei că este 
împuternicit de membrii acestuia să 
susțină eforturile întreprinse pentru

„America Latină trebuie să facă noi pași pe calea 

consolidării unității sale de acțiune"
LIMA 26 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută la Lima, ministrul pe
ruan al relațiilor externe. Luis Gon
zales Posada, a evidențiat necesita
tea ca America Latină să facă noi 
pași pe calea consolidării unității ei 
de acțiune, în cadrul Conferinței re
gionale la nivel înalt, de la Punta del 
Este (Uruguay), ce se deschide joi — 
relatează agenția Prensa Latina. El 

pentru încheierea, în cel mai scurt 
timp, a tratatului privind reducerea 
cu 50 la sută a armamentelor nu
cleare strategice ale S.U.A. și 
U.R.S.S., precum și pentru adoptarea 
ulterioară a altor măsuri de dezar
mare.

Reprezentantul român a prezentat 
propunerile României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire 
la principalele probleme ale dezar
mării aflate în dezbaterea Organi
zației Națiunilor Unite, reliefînd. în
tre altele, necesitatea definitivării și 
adoptării de către O.N.U. a unui pro
gram global de dezarmare nucleară 
și generală, cu luarea în considerare 
a propunerilor prezentate de toate 
statele la recenta sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, a interzicerii tutu
ror experiențelor cu arma nucleară 
și opririi perfecționării acestor arme, 
a prevenirii dezvoltării unor noi teh
nologii militare și arme de distru
gere in masă, reducerii bugetelor 
militare ale statelor, inclusiv prin 
măsuri unilaterale. S-a evidențiat 
necesitatea participării tuturor sta
telor la negocierile de dezarmare, 
ele fiind vital interesate în elimi
narea pericolului distrugerii omeni
rii. S-a relevat, în context, impera
tivul creșterii rolului O.N.U. și im
plicării sale, prin intensificarea ac
tivității mecanismelor de negocieri 
ale organizației, în căutarea de so
luții la problemele majore ale păcii 
și dezarmării ce confruntă lumea 
contemporană.

PROBLEME ECONOMICE

terzicere a unor astfel de practici 
și de pedepsire a celor care se fac 
vinovați. S-a arătat că, in activita
tea de pregătire a unei convenții 
globale cu privire la controlul trans
ferului peste frontiere al deșeurilor 
periculoase, o atenție deosebită ar 
trebui acordată problemelor specifi
ce ale răspunderii și obligațiilor ce 
revin statelor pentru pagubele pro
vocate.

Ar fi in interesul și avantajul tutu
ror statelor — a relevat vorbitorul — 
să fie intensificată cooperarea inter
națională pe linia schimbului de in
formații și transferului de tehnolo
gie în domeniul gestiunii raționale 
din punct de vedere ecologic a de
șeurilor toxice și periculoase și al 
creării, prin eforturi comune, de noi 
tehnologii și perfecționării tehnolo
giilor existente. în. vederea reducer 
rii substanțiale ă deșeurilor toxice 
și periculoase și a eliminării, pe cit 
posibil, a efectelor nocive ale a- 
cestora asupra sănătății populației și 
mediului înconjurător.

In luările lor de cuvînt, reprezen
tanții altor state au dat o inaltă a- 
preciere inițiativei României de a in
clude, pe ordinea de zi a actualei se
siuni a Adunării Generale, această 
problemă de actualitate care preo
cupă toate țările și a cărei soluționa
re reclamă adoptarea de măsuri ur
gente pe plan internaționaL 

reînceperea convorbirilor dintre cele 
două părți și aplicarea în practică 
a Rezoluției 598. El a arătat că, în 
opinia membrilor consiliului, deși 
recentele consultări între cele două 
țări au fost de substanță și utile, 
procesul de pace in zona Golfului 
este încă lent.

BAGDAD 26 (Agerpres). — Secre
tarul general al Ligii Arabe. Ched’i 
Klibi. a avut marți convorbiri la 
Bagdad cu Tariq Aziz, vicepremier 
și ministrul afacerilor externe al 
Irakului. în timpul intîlnirii au fost 
discutate în special situația din Li
ban și negocierile de pace dintre 
Iran și Irak. Chedli Klibi a expri
mat dorința țărilor arabe de a se a- 
junge la o pace durabilă si cuprin
zătoare în regiune.; transmite agen
ția I.N.A.

a arătat că reuniunea șefilor de stat 
din Argentina, Brazilia, Columbia, 
Mexic. Peru, Uruguay și Venezuela 
are loc intr-un moment deosebit de 
delicat din viața sociâl-politică și e- 
conomică a regiunii, în condițiile în 
care datoria externă a Americii La
tine depășește 420 miliarde dolari, iar 
aproximativ 600 000 de copii mor 
anual de foame și malnutriție.

Forțele democratice și progresiste 
de pretutindeni marchează, în mod 
tradițional. între 27 octombrie și 3 
noiembrie, „Săptămîna de solidari
tate cu poporul namibian și cu or
ganizația sa de eliberare, S.W.A.P.O." 
Instituită printr-o rezoluție a Adu
nării Generale a O.N.U. din 1976, 
care dădea expresie îngrijorării pro
funde a opiniei publice mondiale 
față de perpetuarea ocupării ilegale 

.de către R.S.A. a Namibiei, această 
manifestare internațională consti
tuie un nou prilej de reafirmare a 
sprijinului față de lupta dreaptă a 
poporului namibian pentru cuceri
rea libertății și independenței națio
nale. Este un deziderat ce a dobîn- 
dit un deosebit relief astăzi, cînd, 
in urma puternicelor presiuni con
jugate ale poporului namibian și 
opiniei publice internaționale, a fost 
inițiat un amplu proces de negocieri 
în legătură cu , problemele Africii 
australe, deschiiîndu-se, pentru pri
ma oară, perspective de împlinire 
a aspirațiilor de libertate ale po
porului Namibiei și stingerea unuia 
dintre cele mai acute focare de ten
siune de pe continent și din lume.

Namibia este ultimul mare terito
riu continental (suprafața — 824 292 
kmp ; populația — 1,5 milioane lo
cuitori) aflat sub dominație colonia
lă. Ea a ajuns in această situație 
datorită politicii agresive a rasiștilor 
de la Pretoria, care și-au extins în 
mod abuziv autoritatea asupra spa
țiului geografic vecin și au trans
plantat aici întregul cortegiu de 
practici retrograde ale apartheidu
lui. Ca urmare, populația autohtonă 
este lipsită de cele mai elementare 
drepturi, mii de patrioți zac în îri- 
chisori ; pentru a înăbuși lupta po
porului namibian sub conducerea 
S.W.A.P.O., efectivul trupelor de 
ocupație a sporit mereu, ajungind 
la peste 100 000 de oameni-

Această stare de lucruri este cu 
atît mai acuzatoare la adresa R.S.A., 
știut fiind că, încă în urmă cu peste 
două decenii (27 octombrie 1966), 
O.N.U. a hotărît să pună capăt man
datului încredințat Africii de Sud de 
a administra Namibia și a desfășu
rat de atunci o intensă activitate în 
sprijinul recunoașterii drepturilor 
legitime ale poporului namibian.

O. ilustrare elocventă a eforturilor 
depuse de organizația mondială 
o constituie Rezoluția 435, din 1978, 
a Consiliului de Securitate. Cunos
cută sub numele de „Planul O.N.U. 
pentru Namibia", ea -revede înceta
rea luptelor, retragerea trupelor sud- 
africane și organizarea de alegeri 
libere, sub control internațional. 
Planul O.N.U. din 1978 se află în 
centrul actualelor negocieri privind 
reglementarea situației din Afrioa 
de sud-vest. După cum se știe, par- 
ticipanții la convorbirile cvadrinar- 
tite (Angola, Cuba, R.S.A. și S.U.A.) 
au făcut cunoscută intenția ca In 
luna noiembrie a.c. să se treacă la 
traducerea in viață a Rezoluției 435, 
ca, prim pas spre acordarea indepen
denței Namibiei.

Procesul de pace se află în plină 
desfășurare și ar fi. desigur, prema
tur să se tragă concluzii cu privire 
la rezultatul său. Cu toate acestea, 
ținînd seama de complexitatea pro
blemei aflate în discuție și de du
plicitatea de atîtea ori dovedită de 
Pretoria, o serie de observatori po
litici relevă că drumul spre o re
glementare generală a situației din 
Africa de sud-vest va fi destul de 
anevoios. El presupune nu numai re

ORIENTUL MIJLOCIU
• Raportul secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres)^ 
— La Națiunile Unite a fost dat pu
blicității raportul secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, privind situația din Orientq] 
Mijlociu. Documentul, însumînd opi
niile unui mare număr de state re
feritoare la diferitele aspecte ale 
problematicii Orientului Mijlociu în 
lumina rezoluțiilor pertinente ale 
Adunării Generale, pune in evidență

® Reuniunea Comitetului pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale poporului palestinian

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o reuniune 
a Comitetului O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului • palestinian. Intervenția bru
tală a forțelor israeliene de ocupație, 
care incearcă să înăbușe revolta po
porului palestinian, a provocat, din 
deoembrte anul trecut, moartea a 258 
de palestinieni, iar utilizarea gazelor 
toxice și recurgerea la alte măsuri 
represive — decesul altor 126 de pa
lestinieni, a arătat in cuvintarea 
rostită în cadrul reuniunii președin
tele comitetului. Situația din terito
riile arabe ocupate continuă să se 
înrăutățească. Forțele israeliene 
recurg tot mai frecvent la folosirea 
gloanțelor de plastic împotriva parti- 
cipanților la revolta poporului pales
tinian, iar arestările și închiderea 
școlilor au devenit un fenomen co
tidian.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
unor noi acțiuni pentru a se asigura 

nunțarea de către Pretoria la ve
chile sale practici obstrucționiste, 
dar și lichidarea politicii de apart
heid, care constituie principala sur
să a suferințelor populației majori
tare sud-africane, ca și a poporului 
namibian, a acțiunilor agresive îm
potriva statelor din „prima linie".

Aceste imperative au fost relevate 
cu tărie cu prilejul tuturor reuniu
nilor interafricane desfășurate în ul
tima vreme, oa și în declarațiile a 
numeroși oameni politici de pe 
continent. Astfel, președintele 
S.W.A.P.O.. Sam Nujoma, a decla
rat că organizația sa este gata să 
semneze un acord de încetare a fo
cului cu R.S.A., dacă actualele con
vorbiri cvadripartite se încheie cu 
succes. S.W.A.P.O., a precizat el, nu 
a luat parte la convorbiri, dar spri
jină inițiativele de pace și pozițiile 
la negocieri ale Angolei și Cubei. In 
același timp, Sam Nujoma a demas
cat cu toată vigoarea intensificarea 
represiunilor pe teritoriul Namibiei 
de către forțele sud-africane, decla- 
rind că dacă R.S.A. va împinge la 
eșec negocierile și va continua poli
tica agresivă, S.W.A.P.O. își va in
tensifica lupta armată, pînă la vic
toria finală. De asemenea. într-o 
declarație dată publicității marți, la 
O.N.U., S.W.A.P.O. și-a reafirmat 
sprijinul față de Rezoluția 435. res- 
pingînd cq tărie manevrele R.S.A. 
care urmăresc «minarea începerii 
procesului privind accesul la inde
pendentă ai Namibiei pent-u data 
de 1 ianuarie 1989, în loc de 1 noiem
brie. cum s-a conver.lt in cadrul 
negocierilor cvadripartite.

In spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu toate po
poarele care luptă pentru afirmarea 
dreptului lor de a se dezvolta de 
sine stătător. România socialistă a 
fost și este alături de poporul nami
bian. acordîndu-i un permanent spri
jin — politic, diploriiatic, moral și 
material. Solidaritatea dintre po
porul român și poporul namibian, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest și-a găsit pe parcursul 
anilor concludente expresii, relie- 
fîndu-se în mod deosebit în- 
tilnirile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut, pe pă- 
mînt african și la București,'cu Sam 
Nujomâ. președintele S.W.A.P.O., in 
cursul cărora secretarul general al 
partidului nostru a exprimat cu 
consecvență hotărîrea României so
cialiste, de a susține, pînă la victo
rie. cauza dreaptă a ponorului na
mibian. Țara noastră a fost, de a- 
șemenea. primul stat cane a înche
iat un document international cu 
S.W.A.P.O., oeea ce a reprezentat o 
însemnată contribuție la recunoaște
rea și afirmarea acestei organizații 
pe plan mondial ca unic reprezen
tant legitim ai poporului namibian.

„Săptămîna de solidaritate cu po
porul Namibiei" constituie pentru 
opinia publică din țara noastră pri
lejul de a-și reafirma solidari
tatea militantă cu lupta ponoru
lui namibian. nutrind convinge
rea *că. zilele noastre, cînd se a- 
firmă tot mai puternic dreptul na
țiunilor de a dispune liber de pro
priile lor destine, nimic nu va putea 
împiedica victoria luptei de elibe
rare a poporului din Africa de sud- 
vest și că nu este departe ziua cînd 
pe cuprinsul acestui teritoriu va 
flutura steagul libertății.

Nicolae N. LUPU

importanța convocării grabnice a 
unei conferințe internaționale de 
pace în zonă, care să ducă la o re
glementare globală, justă și durabilă 
a conflictului arabo-israelian. Rapor
tul secretarului general al O.N.U. 
subliniază însemnătatea continuării 
eforturilor diplomatice menite să fa
ciliteze convocarea conferinței inter
naționale pentru Orientul Mijlociu.

securitatea populației palestiniene si 
a se realiza un progres în direcția 
reglementării politice atotcuprinză
toare a situației din Orientul Mijlo
ciu.

KABUL 26 (Agșrpres). — La 
Kabul s-au încheiat lucrările unei 
conferințe internaționale de solida
ritate cu Jupta poporului palesti
nian. Documentul final subliniază că 
o pace justă și durabilă în regiu
ne nu poate fi obținută decit în 
condițiile în care Israelul își retra
ge trupele din toate teritoriile arabe 
ocupate și se acordă poporului pa
lestinian drepturile sale legitime, in
clusiv dreptul la formarea unui stat 
palestinian independent.

PARIS 26 (Agerpres). — Co
mitetul Executiv al UNESCO a 
adoptat două rezoluții prin care se 
condamnă practicile Israelului în te
ritoriile ocupate, informează agenția 
Taniug.
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SESIUNE. La New Delhi au 
început lucrările oelei de-a 41-a se
siuni a Consiliului General al Fe
derației Sindicale Mondiale. In a-, 
locuțiunea inaugurală, Ibrahim 
Zackaria. secretar general al 
F.S.M.. a subliniat necesitatea uni
ficării eforturilor pe plan mondial 
in direcția realizării păcii șl 
dezarmării. La lucrările sesiunii 
participă și o delegație a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia.

VIZITA. Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului

Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a conferit la Phe
nian cu Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A.—Partidul
Muncii, președintele R.P. Angola, 
aflat in vizită în R.P.D. Coreeană, 
informează agenția A.C.T.C.

PLENARA. La Roma s-au des
chis lucrările plenarei C.C. al P.C. 
Italian. Plenara urmează să pregă
tească documentele oare vor fi pre
zentate Congresului al XVIII-lea al 
P.C.I., care va avea loc în luna fe
bruarie 1989.

PRIMIRE. Primul ministru al 
Franței. Michel Rocard, l-a pri
mit pe ministrul relațiilor oomer- 
ciale externe al R.P. Chineze, 
Zheng Tuobin. aflat în vizită o- 
ficială la Paris. Au fost discutate 
modalitățile de extindere a rela
țiilor economice bilaterale, infor
mează agenția China Nouă,

ÎNTREVEDERE. Dialogul politic, 
încetarea cursei înarmărilor și re
ducerea arsenalelor nucleare repre
zintă bazele esențiale ale păcii și 
securității — s-a subliniat în ca
drul întrevederii care a avut loc la 
Berlin între ministrul afacerilor 
externe al R.D. Germane, Oskar 
Fischer, și delegația Comitetului 
pentru relații externe al Camerei 
Comunelor a Parlamentului brita
nic. După cum transmite agenția 
A.D.N., cu acest prilej a fost re
levată, de asemenea, importanța 
continuării și adîncirii . dialogului

) '
Est-Vest și întăririi încrederii între 
state.

CONVORBIRI. La Bruxelles au 
avut loc convorbiri între ministrul 
belgian al afacerilor externe, Leo 
Tindemans, și ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, Petăr 
Mladenov, aflat într-o vizită ofi
cială in capitala belgiană. Au fost 
examinate, după cum relatează a- 
genția B.T.A., probleme ale relați
ilor bilaterale și perspectivele de 
extindere a acestora, în special pe 
plan economic, precum și aspecte 
ale vieții internaționale actuale.

MESAJ. Ministrul sudanez al apă
rării, Abdel Hamid Khalala, a 
sosit la Addis Abeba pentru a în- 
mîna șefului statului etiopian, 
Mengistu Haile Mariam, un mesaj 
din partea premierului țării sale, 
Sadiq El Mahdi, referitor la con
tinuarea procesului de îmbunătă
țire a relațiilor dintre cele două 

țări vecine. în cursul acestui an. 
între Etiopia și Sudan au avut loc 
mai multe întilniri la nivel minis
terial și de experți,

ÎNTÎLNIRE. La Geneva s-au 
desfășurat lucrările celei de-a doua 
întilniri a Qomisiei speciale de con
trol instituite în conformitate cu 
Tratatul sovieto-american privind 
lichidarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune.

„COSMOS-1977". în Uniunea So
vietică a fost lansat, cu ajutorul 
unei rachete purtătoare „Molnia". 
satelitul artificial „Cosmos-1977". 
La bordul acestuia, anunță agenția 
T.A.S.S., se află aparatură științifică 
destinată continuării cercetării spa
țiului cosmic. De asemenea, sate
litul dispune de un radio-sistem 
pentru măsurarea exactă a para
metrilor orbitei si de un sistem 
radio-telemetric pentru transmite

rea pe Terra a datelor referitoare 
la functionarea instalațiilor de bord 
și a aparaturii științifice.

DEMONSTRAȚII. în capitala 
Norvegiei. Oslo, și în alte locali
tăți ale țării, mii de oameni și sim
patizant! ai mișcărilor pentru pace 
au participat la acțiuni în favoarea 
încetării experiențelor nucleare, 
denuclearizării nordului Europei și 
împotriva bazelor de aprovizionare 
ale portavioanelor N.A.T.O., avind 
arme nucleare la bord. La un mi
ting desfășurat la Oslo, fostul pre
mier norvegian. Per Borten. a che
mat populația țării să nu înceteze 
lupta împotriva armelor nucleare, 
deoarece ele reprezintă cel mai 
mare pericol la adresa umanității.

INTERZICERE. Președintele Sta
telor Unite, Ronald Reagan, a 
semnat o instrucțiune prin care se 
interzice intrarea pe teritoriul a- 
merican a reprezentanților guver
nului nicaraguan și ai Frontului 
sandinist de eliberare națională 

„Farabundo Marți", informează a- 
gențiile T.A.S.S., China Nouă și 
Taniug. Observatorii de la Wa
shington apreciază că măsura uni
laterală a administrației america
ne este de natură să deterioreze 
și mai mult relațiile dintre S.U.A. 
și Nicaragua și să complice rapor
turile diplomatice bilaterale, după 
expulzarea reciprocă in cursul a- 
cestui an a diplomaților.

RAVAGII. Furtuna tropicală 
„Miriam", care a urrhat uraganului 
„Joan", a depășit regiunea Ameri
cii Centrale și porțiunea de coastă 
a Guatemalei, îndreptîndu-se spre 
Mexie. Bilanțul tragic al celor două 
fenomene meteorologice asunra 
istmului centro-american și a Co
lumbiei este de 360 de morți sau 
dispăruți, peste 600 000 sinistrați și 
pierderi materiale deosebit demari. 
Efectele cele mai grave: ale rafale
lor de vînt de peste 200 kilometri 
pe pră și ale ploilor torențiale s-au 
înregistrat in Costa Rica și, mai 
ales, în Nicaragua.
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