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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Pierre Aubert, fost președinte al Confederației ElvețieneI *

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, 1 noiembrie, pe fos
tul președinte al Confederației El
vețiene, Pierre Aubert.

Oaspetele a adresat calde mulțu
miri pentru ospitalitatea de care s-a 
bucurat in timpul vizitei in tara 
noastră, pentru posibilitatea de a se 
intilni și a avea iun schimb de păreri 
cu președintele României. în același 
timp, el a dat o deosebită apreciere

realizărilor obținute de poporul 
român în dezvoltarea economică si 
socială a tării.

In timpul întrevederii au fost re
levate bunele relații dintre România 
Si Elveția, care cunosc o dezvoltare 
continuă pe plan politic, economic, 
științific, cultural si in alte sfere de 
activitate. S-a apreciat că intensifi
carea si mai puternică în viitor a 
conlucrării bilaterale este în intere
sul ambelor țări s.i popoare, al cau-

zei păcii. 
Europa și

Au fost 
ale vieții 
sebi cele 
pean. în acest cadru 
necesitatea întăririi încrederii șl 
conlucrării între statele continentu
lui, pentru realizarea unei Europe 
unite în diversitatea orînduirilor so
ciale, o Europă a păcii si colaborării.

înțelegerii si cooperării in 
în lume.
abordate unele probleme 
politice mondiale, indeo- 

privind continentul euro- 
s-a subliniat 

încrederii
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

CONSUMURI ENERGETICE REDUSE 
PRIN MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR
Analizind măsurile necesare pen

tru desfășurarea ritmică a activității 
economico-sociale in ultimele luni 
ale acestui an si in anul viitor, in 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 11 octombrie 
a.c. s-au stabilit o serie de măsuri 
de cea mai mare importantă pentru 
producerea si livrarea ritmică, po
trivit cerințelor economiei. a ener
giei electrice, precum și pentru uti
lizarea si economisirea ei cu maxi
mă severitate. In același timp, re
centul Decret al Consiliului de Stat 
privind asigurarea producției de 
energie, folosirea rațională a ener
giei electrice, termice si a gazelor 
naturale si regimul de lucru al uni
tăților economice si sociale în pe
rioada de iarnă 1988—1989. care cre
ează cadrul juridic de aplicare a 
programului adoptat în ședința. Co
mitetului Politic Executiv, 
zează si detaliază măsurile 
buie aplicate. Astfel s-au 
cu exactitate răspunderile 
tuturor ministerelor si celorlalte or
gane centrale, consiliilor populare 
județene, municipale si orășenești, 
tuturor unităților economice in asi
gurarea producției de energie, pre
cum si măsurile ce trebuie luate 
pentru economisirea si raționali
zarea energiei electrice si termice, 
încadrarea strictă . in normele de 
consum si in repartițiile aprobate.
Nu este pentru prima dată cind 

înalte foruri de partid si. de stat in
sistă cu precădere asupra problemei 
energiei, ceea ce arată că asigurarea 
necesarului de energie constituie un 
factor de referință al strategiei 
noastre economice. în același timp, 
experiența ultimilor ani a arătat că 
deși au existat o serie de greutăți 
în asigurarea energiei electrice in 
perioada toamnă-iarnă, problema 
echilibrării balaotei de energie si 
putere in sistemul energetic nu este 
doar problema Cncrgcticienilor. ci și 
a utilizatorilor, a fiecărui cetățean 
al tării. ." ■ .

De multă vreme a incetat să mai 
fie o noutate afirmația că cea mai 
ieftină si la indemină resursă ener
getică este economisirea acesteia.

cetățenilor, 
economisirii 

rezultatele

oricărei 
economi- 
atitudine 
de fabri-

Specialistii au demonstrat

concreti- 
ce t.re- 

stabilit 
ce revin

conservarea ei si este limpede că 
ultimii ani au determinat schim
barea mentalității multor conducă
tori de întreprinderi, a 
cu privire la cerința 
energiei. Mărturie stau
înregistrate în ultimii ani in econo- . 
misirea resurselor energetice. în sute 
si sute de intreprinderi. intr-un timp 
relativ scurt, s-a demonstrat că pot 
fi atinse ritmuri înalte de sporire a 
producției, că sarcinile pot fi reali
zate exemplar în condițiile redu
cerii. uneori de-a dreptul spectacu
loase. a consumurilor energetice. 
Așa de pildă, in ultimii ani. ritmul 
de creștere a venitului national a 
fost mult mai mare decît ritmul de 
creștere a consumului de energie, 
decalai care va fi simțitor accen
tuat oină la sfirsitul acestui cincinal.

Obiectiv fundamental al 
strategii energetice viabile, 
sirea energiei impune o 
nouă fată de tehnologiile 
ca tie.
ferm si cu argumente de necombătut 
că. de fapt, nu există o criză a ener
giei. ci o criză a tehnologiilor, care 
îsi are originea in structura anacro
nică a sistemului tehnologic bazat 
pe criteriul energiei ieftine. Tocmai 
de aceea, trecind printr-un proces 
amplu de modernizare pe toate pla
nurile. economia românească își 
orientează eforturile 
narea a numeroase 
nice si tehnologice, 
cepută cu cîtiva ani
tre Comitetul National pentru Ști
ință si Tehnologie, in colaborare cu 
ministerele economice, a pus în evi-

spre solutio- 
probleme teh- 
O acțiune în- 

în urmă de că-

I

getice reduse!

ROADELE TOAMNEI

VIITOAREA RECOLTĂ
exemplar pregătită !

® Printr-o puternică concen
trare de forțe pe cîmp și în 
grădini, 
recoltat 
grabnic

tot ce a mai rămas de 
să fie strîns și pus 

la adăpost!

satelor la eliberarea de resturi 
vegetale a terenurilor pentru ca 
mecanizatorii să poată trece 
imediat la arat

impune să se acționeze 
în vederea bunei pre- 
recoltei anului viitor -

® Se 
energic 
gătiri a 
acum fiind importantă efectua
rea arăturilor adînci de toamnă 
pe toate suprafețele prevăzute

® Prin organizarea de schim
buri prelungite și de noapte, în 
fiecare județ, în fiecare unitate 
agricolă să fie realizate și depă
șite vitezele prevăzute la arat, 
astfel încît această lucrare să 
se încheie pînă la 20 noiembrie

® Cadrele de conducere din 
unitățile agricole, cu sprijinul 
consiliilor populare și ai orga
nizațiilor de partid, să antreneze 
pe cooperatori, pe toți locuitorii

fie 
cît

Concomitent cu arăturile, să 
încorporate în sol cantități 
mai mari de îngrășăminte, 
important factor de sporireca

a recoltelor

& N
A

fi
A s IJA £ i

i i j

Printr-o puternică mobilizare și bună orga
nizare a muncii, stringeți și puneți la adăpost 
întreaga recoltă, grăbiți ritmul arăturilor adinei 
de toamnă, asigurînd baze train ice unor pro-
ducții mari in anul viitor !

dentă existenta a 102 tehnologii 
energointensive în care se regăsește, 
de fabt. mai mult de jumătate din 
consumul total de energie si com
bustibil la nivel national. Studiile 
elaborate prin comparație cu nive
lurile si performantele mondiale au 
pus in evidentă. în cazul acestor 
tehnologii, necesitatea si posibilită
țile concrete de reducere a consu
mului de combustibil cu peste 11 1® 
sută si cu aproape 7 la sută în cazul 
energiei electrice. Aceasta înseamnă 
că numai pentru energia electrică 
se scontează pe o reducere a consu
murilor cu aproape 5 miliarde kWh. 

.Adică, exact cantitatea- de energie

Radu VLAICU
(Continuare în pag. a V-a)

. J

-

■

CÎMPULUNG : Succese 
ale minerilor

Desfăsurînd larg întrecerea so
cialistă pentru a livra ■ economiei 
naționale cărbune cit mai mult si 
de calitate superioară.' minerii din 
Cimpulung-, județul Argeș, au ex
tras de la Începutul anului peste 
plan 30 000 tone de lignit.

— Succesulne spune Petrișor 
Stana, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere .— . se da
torează organizării 
activității la nivelul 
brigăzilor, întăririi 
ciplinei la toate 
muncă. In acest scop, consiliul oa
menilor muncii acordă o mare a- 
tentie folosirii cu eficientă sporită 
a mașinilor si utilajelor, a timpu
lui de lucru. Totodată, au fost in
tensificate preocupările noastre in 
urmărirea mai atentă a modului 
cum se aplică în viată programele 
de modernizare a producției si 
finalizarea intr-un timp cit mai 
scurt a noilor capacități de pro
ducție. (Gheorghe Cîrstea).

judicioase a 
sectoarelor si 
ordinii șl dis- 
locurile de

ARAD : Realizări 
superioare în producție 
Colectivele de oameni ai muncii 

din județul Arad si-au intensificat 
eforturile in vederea concretizării 
obiectivelor prevăzute pentru acest 
an în programele de organizare si 
modernizare a producției. Sub în
drumarea comisiei județene de 
coordonare a activității de moder
nizare. printr-o puternică mobili
zare a comisiilor de modernizare 
din întreprinderile de industrie 
republicană din județ, prin antre
narea specialiștilor în acțiunea de 
perfecționare a proceselor de pro
ducție, in perioada care a trecut 
din acesT. an au fost înfăptuite 
519 măsuri, care au determinat 
obținerea unui, spor de producție- 
marfă in valoare de 458 milioane 
lei. din care peste 57 la sută este 
producție de export. Cele mai im
portante obiective au fost concre
tizate de întreprinderile de vagoa
ne. mașini-unelte si de confecții. 
(Tristan Mihuța).
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Municipiul Craiova a cunoscut in ultimii ani o puternică dezvoltare urbanistică, aici construindu-se mii de apar
tamente confortabile, frumoase Foto : Eugen Dichiscanu

70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

OPERA TEORETICA
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
temelie a cercetării și scrierii istoriei
unice și unitare a poporului român

Constantin OLTEANU,
membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

românesc, 
pe tă-

Sărbătorirea a 
șapte decenii de 
la făurirea statu
lui național uni
tar român prile
juiește poporului nostru, sțrins unit 
in jurul Partidului Comunist Ro
mân, al societarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu numai evocarea unui memorabil 
eveniment al istdîiei naționale, ci si 
o' mai cuprinzătoare evaluare a 
dimensiunilor si însemnătății măre
țului act de la 1 Decembrie 1918. 
care. înfăptuit prin lupta forțelor 
social-politice înaintate ale națiunii, a 
maselor populare de pe întreg cu
prinsul tării, a marcat o adevărată 
piatră de hotar in dezvoltarea Româ
niei moderne. Reliefarea luminosului 
eveniment istoric de acum 70 de ani 
impune în mod firesc conștiinței 
generației, de astăzi atît cinstirea 
acțiunilor prin care înaintașii au 
servit cauza progresului patriei, cit 
și cunoașterea profundă si înfăți
șarea autentică a faptelor și mari
lor momente ce au jalonat mersul 
societății românești, treptele în timp 
spre orinduirea socialistă, spre ma
rile împliniri din cea mai glorioasă 
perioadă a devenirii sale. ..Epoca 
Nicolae Ceausescu".

Frontul istoriografie 
toți cei care activează
rimul istoriei — stiintă a adevăru
lui. factor esențial al întăririi con
științei de sine a poporului — be
neficiază de teze, aprecieri si 
țări de inestimabilă valoare 
tică și metodologică, amplu 
damentate în monumentala 
științifică, social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, marele erou 
între eroii n'eamului, genial gînditor 
și om politic, ctitor clarvăzător de 
tară si eră nouă, 
excepție. învestită 
nimă a poporului 
destinelor patriei.

Creația secretarului 
partidului nostru în domeniul știin
ței istorice, ca de altfel al științelor 
sociale în general, reprezintă un 
strălucit exemplu de abordare si so
luționare riguros fundamentată, ma- 
terialist-dialectică a relației trecut- 
prezent-viitor. in procesul complex 
de transformare a societății, latură 
esențială a contribuției sale Impre
sionante la îmbogățirea gindirii Îna
intate românești si universale, a teo
riei și practicii revoluționare. Dato
rită tovarășului Nicolae. Ceaușescu. 
în perioada deschisă de istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, re- 
dimensionarea întregii activități po
litice, economice, sociale si spirituale 
a societății noastre a fost însoțită de 
un salt valoric si pe tărîmul științei, 
istorice, care fusese tributară dog
matismului. sablonismului. schema
tismului și altor tare ce i-au afectat 
în trecut rolul cognitiv și formativ, 
forța de înriurire educativă. In ana
liza pe care a făcut-o la Consfătuirea 
de 
cu 
din 
rice 
cătorul partidului și statului nostru 
a subliniat in mod deosebit că o

orien- 
teore- 

fun- 
oneră ■

personalitate de 
prin 

cu
voința una- 
con ducerea

general al

luna iunie 1988 
cadrele de bază

lucru din
activul și
domeniile muncii organizato- 
și politico-ideologice, condu-

componentă a procesului înnoitor 
declanșat de forumul comunist din 
1965 a reprezentat-o lupta intensă 
împotriva „cursului foarte periculos, 
care-și făcuse loc la un moment dat, 
chiar de negare a trecutului și isto
riei milenare a poporului nostru, a 
caracteristicilor limbii române, de 
nihilism, de cosmopolitism, de ploco
nire fată de tot ce era străin, de 
servilism, de lipsă de patriotism și 
spirit revoluționar".

Prin vasta si cutezătoarea sa operă 
creatoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Si-a dobindit marele merit de a fi 
restituit națiunii române istoria ei 
reală, asa cum a fost făurită de 
înaintași, eliberată de balastul con
trafacerilor si deformărilor, de tot ce 
era străin adevârului. cerințelor pro
gresului societății românești. în ela
borările si generalizările teoretice ale 
secretarului general al partidului 
Si-au găsit, pentru prima oară, solu
ționări științifice numeroase pro
bleme de insemoătate determinantă 
pentru înțelegerea corectă a istoriei 
poporului român. Concepte cărora 
istoriografia noastră din trecut le 
atribuise un inteles limitat au fost 
fundamental remodelate. aoestea do- 
bindind o tratare armonioasă, con
secvent științifică, ceea ce a condus 
la eliminarea erorilor și omisiunilor 
subiectiviste, la repunerea istoriei 
naționale în drepturile sale legitime, 
în aoest fel. in cercetarea si scrierea 
istoriei, ca si in celelalte domenii de 
activitate, prin lichidarea stărilor 
negative din trecut, asa cum subli
nia secretarul general al partidului, 
„s-a redat poporului nostru sentimen
tul mindriei patriotice, de respect 
pentru trecutul milenar de demni
tate națională si sentimentul tortei 
și capacității sale de a-si făuri viata 
nouă, socialistă, asa cum și-o do
rește". Vasta operă teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu se află 
la temelia rezultatelor 'remarcabile 
obținute de istoriografia românească 
— asemenea celor obținute în toate 
celelalte domenii in anii care au 
trecut de la cel de-al IX-lea Congres 
al partidului — in investigarea si 
înfățișarea trecutului glorios al po
porului nostru si garantează. în con
tinuare. valorificarea marilor sale 
potente si disponibilități în cerce
tarea și interpretarea cu obiectivi
tate și probitate a faptelor, a izvoa
relor. fundamentarea riguros știin
țifică a concluziilor, afirmarea clară 
a adevărului istoric.

Profund cunoscător al evoluției po
porului român, ca de altfel a întregii 
omeniri, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a pus cu putere în evidentă nevoia 
acută de istorie a contemporaneită
ții. deoarece ea reprezintă o ex
cepțională forță stimulatoare pentru 
activitatea generațiilor prezente si 
viitoare. Oferind concluzii cu privire 
la marile procese ale dezvoltării so
cietății. ale existentei popoarelor 
de-a lungul timpului. Istoria înfă
țișează ce a fost valoros, progresist 
si a servit mersului înainte al so-

cietății, cît $1 
dicile care 
stat în cale și au 
intîrziat progre
sul unor națiuni, 

cu urmări incalculabile pentru uma
nitate. în același timp, „rezultatele 
cercetărilor istorice — apreciază con
ducătorul partidului și statului nos
tru — sint de natură să ajute ome
nirea contemporană să înțeleagă mai 
bine legile obiective care guvernează 
societatea, necesitatea de a acționa 
in spiritul cerințelor progresului. De 
asemenea, istoria este chemată să 
sprijine, prin concluziile sale, per
fectionarea organizării societății de 
azi. relațiile dintre state si națiuni, 
conlucrarea pașnică dintre toate po
poarele lumii".

Desigur, pentru a-si putea înde
plini nobila ei menire, istoria trebuie 
să întrunească anumite însușiri, care-i 
conferă un statut bine definit în 
cadrul științelor sociale, al cercetării 
științifice, in procesul general al cu
noașterii. Stabilind cu claritate ce
rințele privind cunoașterea profun
dă 
lui. 
sublinia 
buie „să 
științifică

pie- 
i-au

asi multilaterală a trecutu- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

că studiul istoriei tre- 
pornească de la analiza 
a realităților sociale, să 

înfățișeze faptele nu după criterii de 
conjunctură, ci așa cum s-au petre
cut ele, corespunzător adevărului 
vieții. Valoarea unei istorii cu ade
vărat științifice constă în înfățișarea 
obiectivă a faptelor, in interpretarea 
lor justă, constituind astfel o oglindă 
a conștiinței de sine a poporului, a 
claselor, inmănunchind experiența 
de viată si de luptă a maselor si a 
conducătorilor".

Sub acest aspect, are o mare în
semnătate principială și practică ce
rința. subliniată in repetate rinduri 
de secretarul general al partidului, 
cu privire la cercetarea si interpre
tarea obiectivă a datelor și faptelor 
trecutului, la fundamentarea riguros 
Științifică a concluziilor, aceasta asi- 
gurind istoriei atributele de impor
tant factor cognitiv și educativ. în 
aoelasi timp, cercetarea istorică tre
buie să combată argumentat orice 
idei și teze denigratoare la adresa 
poporului român, orice tendință de 
minimalizare și denaturare a con
tribuției sale la făurirea patrimoniu
lui de valori materiale și spirituale 
al umanității. în concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu. istorio
grafia trebuie să dovedească în 
întreaga sa activitate un înalt spirit 
revoluționar, combativ, militind cu 
toată energia si forța împotriva 
curentelor reacționare, a tendințelor 
de falsificare și denaturare a adevă
rului istoric, a manifestărilor de 
cosmopolitism si nihilism national, 
promovînd 
științific al 
obiectiv, al

îndemnul 
partidului nostru de a cerceta si 
a scrie istoria așa cum a fost

cu fermitate principiul 
respectării adevărului 

vieții, al istoriei.
secretarului general

(Continuare in pag. a IV-a)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
program revoluționar de manea pentru partid, pentru popor

puternic angajată în soluționarea 
la proba criticii

@ Știința
® Conștiința revoluționară
© Examenul de fiecare zi al responsabilității

problemelor producției 
și autocriticii
comuniste
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PUTERNICĂ ANGAJARE ÎN MUNCĂ PENTRU
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE

ÎN INDUSTRIE

PLANUL — realizat ritmic, 
integral și la toate sortimentele!

ÎN AGRICULTURĂ

Încheierea grabnică a tuturor 

lucrărilor de toamnă
în ziarul „Scinteia" din 7 octom

brie 1988 a fost publicat un articol 
realizat ne șantierul Termocentralei 
de la Suceava, in care s-au relevat 
spiritul de strînsă conlucrare intre 
diferitii executant! ai obiectivului si 
intensa mobilizare a foitelor pentru 
terminarea lucrărilor si conectarea 
la sistemul energetic national, la 
30 decembrie a.c.. a celui de-al doi
lea grup de 50 MW.

Am revenit pe șantier la sfirsitul 
lunii octombrie, pentru a vedea ce 
s-a făcut între timp si cum se ac
ționează. in spiritul măsurilor sta
bilite la recenta ședință a Comite
tului Politic Exe
cutiv al C.C. al 
P.C.R., pentru 
respectarea ter
menului de pu
nere in funcțiu
ne. De remarcat 
este faptul că 
majoritatea exe- 
cutanților mențin 
același ritm inalt 
de muncă. Vre
mea deosebit de 
friguroasă pentru 
această perioadă 
poate însă să 
creeze probleme 
in desfășurarea 
normală a lucră
rilor. mai ales a 
probelor la instalații. De aceea, 
lucrătorilor brigăzii nr. 1 a An
treprizei de construcții industriale 
Suceava le revine sarcina foarte im
portantă de a realiza închiderea să
lii cazanului si a corpului interme
diar si de a termina lucrările la cota 
zero de la spatele cazanului, unde 
se montează ventilatoarele, precum 
si la canalele de aer si gaze afe
rente preincălzitorilor rotativi de 
aer. Este adevărat că. aoum. 42 de 
constructori muncesc la închiderea 
sălii cazanului de la cota 32 pină la 
56, cite o formație fiind repartizată, 
pentry realizarea fiecărui perete. Dar 
numai -cu aceste forte lucrarea nu se 
va putea finaliza mai înainte de 30 
noiembrie. Or. temperaturile deose
bit de scăzute care s-au înregistrat 
impun, pentru ca oamenii din cele
lalte brigăzi să se inserie cu lucră
rile In grafice, terminarea închiderii 
sălii cazanului si a corpului inter*' 
mediar pină cel mai tirziu la 15 no
iembrie. In acest scop, constructorul 
trebuie să suplimenteze neintîrziat 
forța de muncă. Pentru că. in ul
timă instanță, punerea la timp in 
funcțiune a obiectivului depinde în 
primul rind de constructori. Aceasta 
deoarece restul executantilor au luat 
măsurile tehnice si organizatorice 
necesare pentru desfășurarea ritmică 
a activității pe șantier.

LA EXPORT
cit mai multe produse de bună calitate

în cadrul reoentei ședințe a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. s-a cerut unităților din eco
nomie si factorilor de resort să 
acorde. în continuare, o atenție spe
cială realizării producției de export, 
vămuirii și livrării, la termen si in 
condiții de bună calitate, a fondului 
de marfă prevăzut in contractele cu 
partenerii externi.

La întreprinderea de confecții din 
Arad, unitate profilată pe produse de 
îmbrăcăminte pentru femei — rochii, 
fuste, costume taior, pardesie, pal
toane —, ponderea exportului atinge 
circa 70 la sută din valoarea pro- 
ducției-marfă. Confecțiile fabricate 
aici sînt livrate, pe numeroase piețe 
vest-europene, unor clienți tradițio
nali, dar și altor parteneri care, apre
ciind produsele intreprinderii ară- 
dene, le-au solicitat in mod deose
bit. Cum se acționează aici pentru 
onorarea tuturor comenzilor de ex
port ? Prin ce se detașează expe
riența acestui colectiv ?

în primul rind, trebuie spus că, de 
la un an la altul, producția ș-a di
versificat, modelele noi adaptindu-se 
permanent solicitărilor partenerilor 
străini. Aceasta presupune o asiduă 
muncă de creație. Dar și o bună cu
noaștere a cerințelor pieței. Bună
oară. in acest an, în vederea pros
pectării pieței externe, întreprinde
rea a participat la tîrguri și expo
ziții din Austria, Italia, R.F.G., 
Franța, Belgia, U.R.S.S., Libia, Ceho
slovacia. R.D.G., unde mostrele ex
puse s-au bucurat de un real inte
res. Care sint, roadele activității de 
creație ? Iată un singur argument : 
de la începutul anului și pină în 
prezent au fost introduse în fabri
cație 359 produse noi, din care 291 
pentru export, urmînd ca pină la 
sfirșitul anului numărul produselor 
noi să ajungă la 697. Cifrele, prin ele 
insele, nu spun totul. Este necesar 
să adăugăm că, dacă in anii trecu ți 
ponderea o dețineau produsele pro
iectate de beneficiari, azi lucrurile 
s-au schimbat, in sensul că peste 70 
la sută din confecțiile exportate sint 
rodul creației proprii.

Este lucru știut că pentru a se 
menține pe piața externă și mai ales 
in domeniul confecțiilor, unde con
curenta este foarte acerbă, o între
prindere trebuie să realizeze numai 
produse de o calitate ireproșabilă. 
Iar pentru aceasta comisia de export 
din cadrul intreprinderii arădene a 
luat măsura de a se asigura o foarte 
temeinică pregătire a fabricației din

Un .volum foarte mare de muncă 
are de efectuat brigada nr. 2 izolații 
Suceava. Lucrările sînt însă în gra
fic. pentru că forța de muncă a fost 
dublată încă de la sfirsitul lunii sep
tembrie si se urmărește aprovizio
narea ritmică a locurilor de muncă 
cu materialele necesare. Important 
este că. astfel, izolatorii reusesc să 
țină pasul cu mentorii. Iar lucră
torii brigăzii complexe de antrepri
ză „energomontaj" iși mențin a- 
vansul ciștigat la o serie de lucrări. 
Totodată, pentru a recupera întîrzie- 
rile la zona spate-cazan. datorate 
neprimirii la timp a fronturilor de 

PE ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI DE LA SUCEAVA

Pentru finalizarea Ia timp a lucrărilor, 
constructorul trebuie să se mobilizeze 

mai intens
lucru. conducerea Întreprinderii 
„Energomontaj" București a supli
mentat. începînd cu 24 octombrie, 
forța de muncă cu încă 6 echipe de 
montori, necesare aici tjmp de o lună 
de zile, pină la ieșirea din perioada 
„de virf de sarcină".

De asemenea, s-au luat, măsuri 
pentru asigurarea iluminatului la 
toate locurile de muncă, ceea ce asi
gură desfășurarea lucrului in schim
buri prelungite. Astfel, după ce s-a 
făcut proba hidraulică a conductelor 
de alimentare cu apă si de ..abur 
viu" a grupului, s-a trecut la spă
larea chimică a cazanului si a con
ductelor. Spălarea chimică, faza cea 
mai importantă înainte de aprinde
rea focului ia cazan, a presupus rea
lizarea unor circuite provizorii, care 
se înlătură după terminarea opera
ției respective. Faptul că munca a 
fost bine organizată a permis ca 
această lucrare să se efectueze in 
condiții bune, ceea ce creează con
diții ca in jurul datei de 25 noiem
brie. deci cu 10 zile mai devreme 
decit este prevăzut, să poată fi 
aprins focul la cazan, in vederea 
uscării zidăriei si suflării conducte
lor de ..abur viu".

Au avansat mult cu lucrările și 
membrii brigăzii de instalații si auto
matizări „Moldova", tocmai pentru 
că brigada complexă de antrepriză 

punct de vedere tehnic și tehnologic.
— Se pun la punct toate amănun

tele procesului tehnologic, incă de la 
fabricația „seriei zero", urmărin- 
du-se modul in care sînt respectate 
tiparele, cum se comportă materia 
primă din punctul de vedere al pa
rametrilor fizico-mecanfci — ne spu
ne tovarășul Petru Rujan. inginerul- 
șef al intreprinderii. Fiecare produs 
este avizat do o comisie tehnică. Nu
mai atunci cind toate detaliLle sint 
puse la punct Începe fabricația. Pro- 
cedind as’tfel. am reușit să ridicăm 
calitatea si eficiența muncii noastre 
st să înlăturăm orice reclamație dîn 
partea beneficiarilor.

Colectivul intreprinderii acordă, 
cum este și firesc, o atenție deose
bită asigurării calității produselor, 
„începind din acest an, ne preciza 
tovarășa Aspasia Herbei. directorul 
întreprinderii, am introdus autocon
trolul pe operații și pe fluxurile de 
fabricație. în norma de lucru a mun
citorului este prevăzut timpul nece
sar efectuării unui riguros control 
de calitate pentru operațiile pe care 
le execută. Așa am ajuns, de pildă, 
să ne convingem de eficiența meto
dei controlului in puncte fixe, care se 
practică, cu bune rezultate, la între
prinderile de confecții din București 
și Craiova și pe care o preluăm și 
o aplicăm și noi.

Tot în vederea realizării unor pro
duse de cea mai bună calitate și 
pentru onorarea promptă, chiar in 
avans a contractelor Încheiate cu 
partenerii externi, s-a luat măsura 
specializării sectoarelor intreprinde
rii pe producția de export. încă de 
anul trecut a inceput reorganizarea 
și modernizarea proceselor de fabri
cație in cadrul sectarului I. Pe baza

BAIA MARE : Intr-o unitate fruntașă — 
livrări suplimentare

Realizarea integrală a planului 
la producția fizică, la fiecare sor
timent și in special a producției 
destinate exportului constituie 
pentru colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
faianță si sticlărie „Fatmar" Baia 
Mare, umtate fruntașă pe ramură, 
obiectivul prioritar al întregii acti
vități productive. Astfel, planul la 
zi este îndeplinit la toți indicato
rii. Prin folosirea la intreaga ca
pacitate a utilajelor, prin utiliza
rea eficientă a timpului de lucru, 
valorificarea superioară a mate
riilor prime si materialelor, folosi

„Energomontaj" a predat, conform 
graficelor, fronturile necesare. Foarte 
important pentru finalizarea obiecti
vului este că lucrătorii brigăzii- 
..Moldova" efectuează concomitent 
rodajul în gol și în sarcină al mo
toarelor si agregatelor la morile de 
cărbune, ventilatoarele de aer-gaze 
si la diverse pompe, operație care 
se realizează sub supravegherea di
rectă a unui specialist. Si la această 
brigadă a fost suplimentată torta de 
muncă și s-a asigurat baza materia
lă necesară, în plus, pentru moder
nizarea -vanelor. prin montarea unor 
dispozitive de reglai de concepție 

nouă, conducerea 
intreprinderii de 
specialitate a so
licitat sprijinul 
furnizorului. Si a- 
cesta, adică între
prinderea „Nep- 
tun" — Cîmpina, 
a trimis la timp 
o echipă speciali
zată.

Un timp prețios 
s-a ciștigat și 
prin combinarea 
echipei de montaj 
cu echipa benefi
ciarului, care tre
buie să verifice 
și să pună în 
funcțiune acțio

nările. Astfel se realizează conco
mitent atit verificarea de către mon- 
tor a funcționării acestor echipa
mente. cit si preluarea de către be
neficiar! Deci se poate conlucra 
fructuos între, furnizori, montori. si 
beneficiar. De asemenea, proiectân- 
tii părților meoanică. electrică si de 
construcții vin pe șantier cînd este 
nevoie pentru clarificarea probleme
lor ce se mai ivesc.

La data documentării, brigada de 
instalații si automatizări „Moldova" 
mai avea de preluat de la construc
tori fronturile de lucru la canalul 
de cabluri, dreapta, al cazanului și la 
boxele pentru transformatoare de la 
statia de electroflitre. Iată, așadar, 
cit de importantă este concentrarea 
unui număr mai mare de oameni de 
către constructor la grupul energetic 
nr. 2 pentru a putea finaliza la timp 
turnarea betoanelor. executarea zi
dăriei si a închiderilor, la- sala cazar 
nului si cornul intermediar, in 
scopul creării contlitiilor desfășurării 
normale a activității de către cele
lalte brigăzi, chiar dacă aici se în
registrează acum si temperaturi sub 
zero grade. Pentru că există condiții 
ca acest grup energetic să producă 
energie electrică incă in acest an.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii”

unui studiu s-au reamplasat utilajele 
pe formații, s-au reorganizat fluxu
rile tehnologice, au fost introduse 
utilaje de călcat produse finite etc. 
Prin integrarea finisajului Ia forma
țiile de lucru productivitatea a cres
cut in sectorul respectiv' cu 10 la 
sută. în plus, in locul _vechiului ate
lier de finisaj s-a am'enajat un nou 
atelier, clștigindu-se spațiu pentru 
120 de Incuri de muncă. Dat fiind 
faotul că in acest atelier se execută 
produse pentru export, în ideea spo
ririi ritmului producției pentru ono
rarea tuturor comenzilor in locul 
cutiilor interoperaționale s-au intro
dus cărucioare mobile, care asigură 
O mai bună Circulație a semifabrica
telor pe fluxurile de fabricație. A- 
cest sistem a fost proiectat si exe
cutat in intreprindere. Și incă un 
amănunt : prin introducerea unui 
robot de ambalare, fabricat la „Elec- 
trotlmis" Timișoara, confecțiile plea
că la export frumos ambalate, așe
zate pe umerașe și in saci de folie 
de polietilenă, iar productivitatea a 
crescut simțitor : in loc de 30 de 
muncitori, acum lucrează la ambala
rea produselor doar doi. 1

Prin măsurile luate, in perioada 
care a trecut din acest an întreprin
derea de confecții din Arad și-a rea
lizat principalii indicatori de plan, 
livrind lună de lună un volum sporit 
de confecții partenerilor străini. Sint 
rezultate bune pe care colectivul de 
aici este ferm hotărit să le obțină 
și in continuare, astfel incit la finele 
anului să se situeze pe un. loc de 
frunte în Întrecerea socialistă pe ra
mură.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii”

rea rațională a energiei si gazelor 
naturale s-a obtinut o depășire a 
producției fizice în valoare de 
peste 19 milioane let. iar planul 
la export a fost realizat in propor
ție de 114 la sută. In cadrul uni
tății au fost proiectate, executate 
si livrate partenerilor externi, pes
te prevederi, produse ceramice cu 
caracteristici superioare. Semnifi
cativ este faptul că sporul de pro
ducție a fost obținut pe seama 
depășirii productivității muncii 
planificate cu peste 6 000 Iei pe 
fiecare lucrător. (Gheorghe Pârja).

in perioada care a trecut din acest 
an, colectivul întreprinderii de pro
duse electrotehnice din municipiul 
Bistrița a realizat o gamă largă de 
produse,electrotehnice destinate eco
nomiei naționale și exportului, in 
imagine : Aspect din secția cabluri 
izolate, sector unde planul la pro
ducția fizică este, realizat ritmic, in

tegral, la toate sortimenteler
Foto : Sandu Cristian

Drumul rentabilizării este drumul 
hărniciei și bunei organizări

Pină in 1981, la cooperativa agricolă 
din Vulturul; județul Vrancea, lucru
rile au mers bine, in toate sectoare
le realizind,u-se producții care au si
tuat unitatea printre primele. Au ur
mat șase ani de activitate soldată cu 
pierderi, pentru ca . in anul in curs 
să se revină la nivelul de dinainte 

, de această perioadă, deci la benefi
cii, cu perspectiva de a se obține 
rezultate șl mai bune în anii urmă
tori. Nu ocolim faptul că in cei șase 
ani au fost și ani secetoși, cînd. in 
mod obiectiv, s-a cheltuit mult și 
s-a scos puțin. Dar nu-i mai puțin 
adevărat că in această perioadă au 
fost și ani in care, deși condițiile au 
fost favorabile, nu s-a produs nici o 
schimbare in bine, unitatea conti- 
nuind să fie nerentabilă, ceea ce. în 
mod. firesc, face trimitere la cauze 
de natură subiectivă. Asupra lor, a- 
supra modului in care s-a acționat 
pentru înlăturarea acestor cauze vom 
stărui în rindurile de față. Așadar, 
ce pirghii au fost acționate pentru ca 
unitatea să se înscrie din nou prin
tre cele rentabile 1

CÎT VALOREAZĂ EFORTUL 
PROPRIU. Una e să cheltuiești și 
alta e să aduni, să produci. Și aceas
ta fără eforturi financiare suplimen
tare. fără consumurj de materiale, ci 
numai prin Îndeplinirea cu răspun
dere a propriilor îndatoriri. Cum a 
ajuns la această performanță o uni
tate care se instalase, de mai mult 
timp, pe unul din ultimele locuri pe 
județ la producții ?

Demn de remarcat este că in pro
gramul de redresare a unității s-a 
pus în mod deosebit accentul pe pro
bleme vizind respectarea tehnologii
lor in scopul creșterii producțiilor, 
profilarea unității pe producerea 
seminței de griu fiind doar unul 
din rezultatele aplicării acestora, 
fapt ce a făcut să intre în plus in 
contul unității 700 000 lei. Dar să-l 
lăsăm pe inginerul-șef al cooperati
vei, Mitică Ichim, să ne spună cum 
s-a procedat pentru repunerea in 
drepturi a tehnologiei. „Sint unelă 
elemente ale tehnologiei cu bătaie 
lungă, care nu dau satisfacții imedia
te, cum ar fi asolamentele si rotația 
culturilor, dar, dacă sint aplicate cu 
rigurozitate, efectele lor se văd In 
timp. A trebuit să incepem cu ast
fel de măsuri întrucit la griu se a- 
j unsese la monocultură pe aproape 
jumătate din suprafața unității, fapt 
ce a dus la scăderea producțiilor. 
Mai mult, asolamentele erau făcute 
pe sole mici, de 30—40 de hectare, 
ceea ce nu corespundea configurației 
terenului, aplicării corecte a tehno
logiilor și exploatării eficiente a uti
lajelor".

Iată un alt element ce dă valoa
re de experiență activității desfășu
rate in această unitate în drumul ei 
spre redresare : alegerea celor mai 
potriviți hibrizi de porumb, mă
sură de creștere a producției care 
s-a aplicat tot fără cheltuieli și con
sumuri de materiale. Pînă atunci. 

întreprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr Oradea. Sala de co
mandă de la secția brut. Diagramele 
de la cintar. debilele de extracție 
înregistrează o evoluție liniară, con
stantă. fără perturbații tn procesul 
tehnologic. De la descărcarea rapidă 
a sfeclei din vagoane in buncărele 
de " recepție, unde se efectuează <> 
primă spălare a materiei prime, pînă 
la instalațiile in care se realizează 
rafinarea zahărului — totul funcțio
nează ca un ceasornic. Puls normal, 
de virf, pe care-1 înregistrează clipă 
de clipă și cele 28 monitoare distri
buite pe întregul flux tehnologic.

„Pregătită in 
condiții tehnice 
bune, fabrica a 
reușit, încă de la 
începutul actualei 
campanii, să . a- 
tingă și chiar să 
depășească para
metrii tehnici sta
biliți, preciza Ing. 
Elena Zahan, di
rectoarea între
prinderii. Ceea ce 
ne preocupă în 
mod deosebit este 
menținerea unui 
randament de ex
tracție de cel pu
țin 11 la sută 
cit realizăm in prezent".

Evident, acest lucru este posibil 
datorită in primul rind faptului că 
acestei unități i s-a asigurat materia 
primă necesară in mod ritmic și in 
condițiile de calitate stabilite. Mai 
exact, un stoc, de fabricație pentru 
cel puțin 5—6 zile, astfel incit între
prinderea .să poată lucra nu numai 
din plin, ci și cu sfecla proaspăt re
coltată, fapt de natură să influen
țeze pozitiv randamentul de extrac
ție al zahărului.

Cum bine se cunoaște, respectarea 
graficelor de recoltare constituie 
prima condiție de care depinde li
vrarea ritmică a sfeclei de zahăr. 
Care este situația ne teren ? Un 
prim popas — la C.A.P. Sintandrei. 
Cele 110 hectare ocupate cu sfeclă 
au fost recoltate si anoi insămințate 
cu griu. „în medie am realizat mai 
bine de 4 vagoane de sfeclă ia hec
tar — ne spune ing. Ioan Pop. pre
ședintele cooperativei. Mai avem 
doar de transportat la fabrică vreo 
500 tone sfeclă. După calculele noas
tre. pentru cantitatea de sfeclă li
vrată și producțiile medii ridicate 

hibrizii repartizați de la direcția a- 
gricolă erau socotiți „tabu". S-a mers 
pe formula „ce vine de la județ e 
bătut in cuie". Iată că, în urma în
cercării a 20 de hibrizi, a rezultat că 
cel mai bine se comportă cei timpu
rii și extratimpurii, care acum ocupă 
60 la sută din suprafață, și aceas
ta intrucît unitatea se află intr-o 
zonă secetoasă, mai ales în miezul 
verii. Este una din măsurile care au 
contribuit la creșterea producției de 
?crumb cu peste 1 000 kg la hectar.
n plus, alt avantaj este că aceste 

soiuri lasă liber terenul mai din 
timp pentru a fi pregătit din vreme 
in vederea însămințării cu gnu.

în zootehnie, unitatea n-a ajuns la 
stadiul de a furniza animale de pră- 
silă (este încă la început în această 
privință), dar și-a creat condiții să 
aspire la aceasta. Deocamdată, lu
crătorii din acest sector se ocupă 
serios de selecție, de înlocuirea din 
efectiv a animalelor infecunde., nu 
prin cumpărări, ci din prăsilă 'pro
prie. Dind acest exemplu, nu putem 
omite faptul că selecția și amelio
rarea au fost neglijate ani în șir de 
cadrele tehnice din unitate și de la 
circumscripția veterinară. Iar ce n-au 
făcut acestea — selecție și creșterea 
tineretului de reproducție, care pen
tru a avea cu adevărat efecte tre
buie să fie un proces continuu — 
face, cu bune rezultate, actualul șef 
al fermei. Teodor Trifescu. ajutat 
de. îngrijitori cu multă experiență și 
dragoste de animale. Încă o dovadă 
că. atunci cind spiritul de echipă iși 
pune amprenta pe activitatea colec
tivului, lucruri care pînă nu de mult 
păreau imposibil de realizat se în
făptuiesc. Astfel s-au pus baze trai
nice producției viitoare. Notăm 
doar finalul acțiunii. Datorită grijii 
deosebite manifestate pentru creș
terea tineretului femei de reproduc
ție, anul trecut au fost introduse în 
turma de bază 129 animale tinere, 
bine dezvoltate, iar în aoest an 140 
de capete.

CUM A FOST STOPATA RISIPA. 
Un fapt aparent mărunt, dar cu 
semnificații majore, povestit de pre
ședintele cooperativei, tovarășul 
Dumitru Apostu, ne-a pus pe urmele 
adevăratelor cauze ale pierderilor, 
ne-a arătat căile pe care le-a par
curs unitatea de la pagubă la cfștig, 
demonstrind că redresarea este o re
zultantă in cea mai mare parte a 
implicării cu toată răspunderea în 
acest proces a factorilor din inte-' 
riorul unității, și în mai mică mă
sură din exterior. Iată-1. „La ferma 
de vaci avem un încărcător frontal 
și un tractor cu două remorci, pe 
care le folosim la căratul gunoiului 
dintre grajduri sau la transportul 
furajelor. Din cauză că n-au fost 
exploatate corect, n-au fost întreți
nute și reparate la timp, lungi pe
rioade aceste utilaje stăteau. Se 
apela atunci la ajutorul S.M.A.-ului 
și utilajele soseau. Dar închirierea 
lor ne costa cam 1 500 lei pe zi. în 

vom obține numai premii tn valoare 
de aproape un milion lei. la care se 
mai adaugă alte avantaje : zahăr și 
tăieței de sfeclă". Gospodarii buni 
nu se dezmint nici la Roșiori. Diosig, 
Mădăras. Tarcea. Galoșpetreu, Va
lea lui Mihai. Faptul că în actuala 
campanie recoltarea și transportul 
sfeclei decurg operativ atestă efi
cienta acțiunilor întreprinse de co
misia județeană și de cele locale de 
recoltare, de intervenția promptă, 
hotărită a acestora in corelarea ac
tivității din unitățile cultivatoare 
cu capacitatea de industrializare.

Ziua de muncă este așa cum o fac 

BIHOR, t

Transportul sfeclei de zahăr 
-operativ și fără pierderi!

oamenii. Esențiale sînt organizarea 
temeinică a activității, răspunderea 
față de recoltă. La C.A.P. Tarcea, 
împreună cu Lenkey Ludovic, ingi- 
nerul-șef al unității, ne îndreptăm 
spre parcelele unde. In chiar cursul 
dimineții, însemnate cantități de 
sfeclă fuseseră dislocate mecanic. 
Asistăm Ia un control exigent ,și efi
cient, îndeaproape, la fiecare forma
ție de lucru, urmărind decoletarea 
corectă, fără,a se tăia nimic util din 
rădăcină, precum șl stringerea în
tregii cantități de sfeclă, indiferent 
de dimensiune. Și aceasta întrucit in 
unele situații sondajele au dezvăluit 
asemenea abateri de la această regulă. 
„Pentru recolta acestui an s-a depus 
muncă multă, au fost .făcute cheltu
ieli apreciabile. Ar fi păcat să pier
dem producție din neglijenta noas
tră. Așa ne cere bunul simț, grija 
pentru gospodărirea recoltei", con-, 
chidea inginerul-șef.

Pretutindeni în județ evoluția vre
mii, răcirea ei bruscă au impus re
considerarea ritmului de recoltare. 
Cum era și firesc, comandamentul 
județean pentru agricultură și-a în

1986. de pildă, luxul acesta ne-a cos
tat 136 000 lei. Să mai spun că aceste 
utilaje au fost cumpărate cu banii 
unității, că plăteam, fără să le fo
losim, ' amortismente . pentru ele ?" 
Caracteristic pentru C.A.P. Vulturul 
este faptul că pentru redresare n-au 
fost alocate fonduri noi. ci mijloa
cele existente au fost puse în miș
care. Contabilul-șef al unității, Mi
hai Capătă, ne-a dat un alt exemplu. 
„Cnitatea fiind amplasată In apro
pierea Șiretului, și-a cumpărat cu 
ani in urmă o draglină, utilaj care, 
exploatat în balastieră, ‘i-a adus be
neficii o lungă perioadă. Defectîn- 
du-se la un moment dat, dintr-o ne
glijentă greu de înțeles; draglina a 
fost lăsată să ruginească, deși pro
dusele de balastieră erau foarte so
licitate de unitățile din zonă. A fost 
de ajuns să fie reparată, pentru ca 
acum să constituie din nou o sursă 
de venituri".
• După cum se vede, acestea sint 
cazuri mărunte, dar dacă luăm in 
calcul și altele asemenea vom avea 
dimensiunea risipei care se făcea. 
Sectorul transporturi, bunăoară, dis
pune de 15 autocamioane' și zece 
tractoare cu remorci. In acest an, 
3 000 de tone de griu din cele 4130 
recoltate și peste două mii de tone 
de porumb, soia și fasole au fost 
transportate cu mijloace proprii, 
ceea ce înseamnă reducerea la ju
mătate a cheltuielilor, lucru care în 
cei șase ani de care am amintit nu 
s-a făcut decit sporadic. Din .como
ditate, din nechibzuință s-a cheltuit 
în neștire fără ca cei răspunzători 
de activitatea unității să-și pună în
trebarea pentru ce dau banii, de 
unde-i scot, intr-un cuvint, de ce ri
sipesc. Tocmai de la astfel de situa
ții a pornit noul consiliu de condu
cere al cooperativei la începutul 
anului 1987.

DISCIPLINA — O COMPONENTA 
A REDRESĂRII COOPERATIVEI. 
Este un lucru bine cunoscut că be
neficiul unității, cit șl ciștigul coo
peratorilor depind in mod direct 
de producțiile realizate, iar pro
ducțiile de modul în care con
siliul de conducere organizea
ză activitatea șf cum muncește 
fiecare. Tocmai din cauză că nu 11 
s-au repartizat sarcini precise în 
acord global tuturor cooperatorilor 
pe suprafețe, culturi, sectoare, for
mații, loturi de animale, utilaje 
(din evidente rezultă că peste 250 de 
oameni se aflau permanent în a- 
ceastă situație), că nu s-a evidențiat 
exact contribuția fiecăruia la reali
zarea producțiilor și drepturilor ce 
I se cuvin, disciplina a scăzut serios. 
Tot evidențele spun că se realizau 
norme multe în toate sectoarele. în 
realitate însă, era o goană după 
norme, care n-a dus nici la produc
ții, nici la cîștig... Se muncea fără 
răspundere și cu rezultate slabe. 
Semnificativă în acest sens este si
tuația de la ferma de legume. Cu 
același număr de norme, in aoest an 

dreptat. atenția spre consiliile agro
industriale Valea lui Mihai, Săcueni, 
Ciumeghia, Cefa, Sălard, Sinmartin, 
uhde se și localizează ponderea su
prafețelor ocupate cu această cul
tură. Consiliul agroindustrial Valea 
lui Mihai deține mai bine de 20 la 
sută din suprafața cultivată cu 
sfeclă in județ. Constatîndu-se rftmi- 
nerile în urmă existente aici la 
transportul sfeclei din cimp. incă de 
la începutul săptăminii trecute au 
fost Inițiate ample acțiuni de Întra
jutorare. Semnificativ este, bună
oară, faptul că a fost, dublată capa
citatea de transport, fiind detașat un 

însemnat număr 
de mijloace din 
unitățile Indus
triale. Utilizin- 
du-le Ia capaci
tate, Începînd de 
joi, 27 octombrie, 
s-a reușit ca in 
baza de recepție 
Valea Iul Mihai 
să se livreze 2 000 
tone sfeclă, de 
două ori și jumă
tate mai mult 
deeft în zilele 
anterioare. De 
altminteri, pe an
samblul județu
lui, ca urmare a 

acțiunilor întreprinse, a concentrării 
unul număr sporit de mijloace de 
transport, a mai bunei organizări a 
activității de încărcare a acestora tn 
săptămina precedentă s-au recepțio
nat cantități superioare cu o treime 
celor din perioada premergătoare.

Dat fiind faptul că in majoritatea 
unităților sint dislocate cantităti 
mari de sfeclă și, ca atare, sporesc 
stocurile din ctmp, se impune coor
donarea riguroasă a transportului, 
intensificarea acestuia atit din cimn 
spre baze, cit și — cel puțin in ace
lași ritm — de aici Înspre fabrică. 
Faptul că la Batăr, Abram, Cefa si 
Valea lui Mihai bazele de recepție 
ajunseseră neincăpătoare ,la sfirșitul 
săptăminii trecute impune cu* prio
ritate acest lucru. în Cimpia Cricu
rilor, recoltarea sfeclei de pe cele 
7 600 ha a intrat in stadiul final, 
fapt ce determină maximă răspun
dere și măsuri energice pentru ca 
drumul sfeclei din cimp la fabrică să 
fie cit mai operativ și scurt.

Ioan LAZ A 
corespondentul „Scinteii"

s-a realizat o producție aproape 
dublă față de 1986.
, Disciplina, dorul de sapă șl dra
gostea de animale n-au venit insă 
de la sine. O dată cu sarcinile puse 
in fața oamenilor in adunările pe 
fermă și pe unitate s-a venit și cu 
programe clare, precise, cu «urse de 
asigurare a tot ceea ce e necesar. Să 
luăm ca exemplu zootehnia, acolo 
unde s-au făcut cel mai mult sim
țite lipsa de organizare și indisci
plina. în vederea sporirii - producției 
de furaje a fost mărită suprafața de 
luoernă cu o sută de hectare, pe 
seama unor nutrețuri mai puțin va
loroase. ceea ce a permis să se de
poziteze la ora actuală 1 100 tone fin 
de lucerna. Față de cit era in finare 
in anii trecuți, e un mare pas înain
te. Există acum condiții ca din anul 
viitor să se realizeze o producție de 
2 800 litri de lapte de la o vacă pe an. 
Este o ambiție fundamentată pe fap
te, întrucit se acționează pe toate 
planurile In acest scop : produce
rea, conservarea și păstrarea furaje
lor au fost Încredințate unei formații 
speciale, s-a schimbat structura nu
trețurilor cultivate, ponderea urmind 
s-o dețină lucerna ; animalele sint 
scoase la pășunat, pe miriște și po- 
rumbiște, pentru a se economisi 
finul, in primăvară urmează să se 
amenajeze o pășune cultivată numai 
pentru vaci. In paralel se mani
festă o grijă depsebită pentru tine
retul de reproducție. Noul șef de 
fermă, Teodor Trifescu, împreună 
cu cooperatorul Ion Ioniță, ajutor 
de șef de fermă, un gospodar pri
ceput și cu dragoste de animale, și-au 
luat tn serios atribuțiile. Ca urmare a 
bunei îngrijiri și furajări, a controlu
lui permanent al stării fiziologice a 
animalelor, a respectării stricte a 
programelor, procentul de natalitate 
în ferma de taurine a atins In acest an 
90 la sută, un serios salt Înainte față 
de 1986. cind era de numai 52 la 
sută. Avind tot, ce le trebuie. îngriji
torii lucrează cu sirguință și ciștigă 
mai bine, practic au devenit cu ade
vărat interesați. Deci. raportul 
muncă-ciștig a inceput să funcțio
neze bjne.

★
în Ioc de concluzii, gazdele ne-au 

făcut o precizare, si anume : ceea oe 
s-a realizat la cooperativa agricolă 
din Vulturul e doar un inceput. un 
prim pas. Un timp vor mal avea de 
lucru ca să consolideze ultimele 
realizări, să atingă anumite niveluri 
din anii trecuți (cind aveau 3 mili
oane în cont și se autofinanțau), dar 
privirea le este ațintită înainte spre 
obținerea in continuare a unor re
zultate bune, spre realizarea obiecti
velor noii revoluții agrare, care să 
situeze unitatea pe locul pe care 
priceperea și hărnicia oamenilor de 
aici ii merită.

Ladan CIUBOTARU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Sctnteii"
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PROBLEMELOR MAJORE ALE PRODUCȚIEI LA PROBA CRITICII Șl AUTOCRITICII
Pe de altă parte, specialiștii din 

producție, lucrind cot la cot cu cer
cetătorii, cu proiectanții, „învață" 
bine noul produs, își însușesc sche
mele electrice și circuitele electro
nice, reglarea și depanarea aparatu
lui. pe scurt toată tehnologia de 
realizare a acestuia. Ei il pot apoi 
„povesti pe de rost" colegilor din 
întreprindere, cind vor trece la fabri
carea seriei zero. Se înlătură astfel 
riscul ca. la producător, fabricația 
industrială a primelor loturi să du
reze mai mult chiar decît fazele de 
cercetare-proiectare și realizare a 
prototipului. Acesta nu înseamnă 

Perfecționarea activității de cer
cetare științifică in toate domeniile, 
introducerea operativă in producție 
a roadelor acesteia, asimilarea rapidă 
de produse noi. mai competitive de 
către industrie constituie, in lumina 
Tezelor din aprilie, priorități ale ac
tualei etape de dezvoltare intensivă 
a economiei. Așa cum subliniază 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, răspun
deri deosebite revin, in acest sens, 
cercetării și ingineriei tehnologice 
din domeniul ramurilor de vîrf ale 
industriei, cu vocație de purtătoare 
ale progresului tehnic in toate sec
toarele de activitate.

Ce modalități concrete de scurtare 
a ciclului cercetare-proiectare-pro- 
ductie au găsit si aplică specialiștii 
Institutului de cercetare științifică si 
inginerie tehnologică pentru eleclro- 

. nică, astfel incit noile tehnologii si 
produse să fie cit mai grabnic asi
milate ?

O scrisoare, da, o scrisoare, proas
păt expusă la una din gazetele de 
perete ale institutului oferă o primă 
dovadă asupra f aptului că nici această 
unitate de cercetare nu-și lasă pro
dusele noi să „imbătrinească". im- 
potmolindu-se la luarea startului că
tre fabricația industrială. Este 
călduroasă scrisoare trimisă de 
colectiv din cadrul întreprinderii de 
aparate electronice de măsură și in
dustriale din Capitală. Se transmit 
specialiștilor Institutului, mulțumiri 
pentru „calitatea proiectării și pen
tru sprijinul acordat la începutul 
producerii noului aparat de măsură, 
atit pentru lămurirea unor probleme 
tehnice, cit și pentru punerea la 
punct a fluxului tehnologic".

Produsul in cauză este un nou os
ciloscop, „cel mai bun realizat pînă 
în prezent de Întreprinderea noastră 

. și el se bucură de aprecierea tutu
ror beneficiarilor". consemnează 
scrisoarea de mulțumire, adresată 
pentru a marca momentul produce
rii exemplarului cu numărul 500. 
Osciloscopul universal pentru vizua
lizarea și măsurarea semnalelor e- 
lectrice este un aparat la fel de in
dispensabil pentru cercetarea de la
borator și uzinală ca stetoscopul pen
tru un medic. Noul osciloscop nu 
constituie insă o dovadă singulară 
asupra eficienței cu care sint 
propulsate in această întreprindere 
produsele noi ale cercetării.

Și în cazul, bunăoară, a! unui mo; 
del de punte automată pentru măsu
rarea componentelor electronice pa
sive, „rampa de lansare" a noului a 
funcționat la fel de’bine. Iar enu
merarea produselor noi, rapid afir
mate în producție, ar putea continua. 
Astfel, in cei 20 de ani de la înfiin
țarea întreprinderii de aparate elec
tronice de măsură si industriale, mai 
mult de două treimi din produsele noi 
asimilate au fost concepute la Institu
tul de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru electronică.

— De fapt, „cheia" reușitei în afir- la 
marea promptă a noului o constituie ■ aparatură electronică de măsură 
colaborarea strînsă permanentă sta
bilită între specialiștii noștri și cei 
din întreprinderi, in cadrul unor co
lective mixte interdiscîDlinare. spe
cial organizate, afirmă ing. Gheor- 
ghe Bălașa, director adjunct științi
fic al institutului.

Practic, cum se desfășoară această 
colaborare ? încă din faza de cerce
tare a produsului, întreprinderea be
neficiară trimite la institut 2—3 spe
cialiști, electroniști și tehnologi, care 
să’ înțeleagă bine schema electronică 
și construcția aparatului. Ei își spun 
punctul de vedere și fac sugestii de 
îmbunătățire a soluțiilor constructi
ve, astfel ilicit acestea să se adap
teze cit mai bine specificului proce
selor de fabricație din unitatea lor. 
Altfel spus, în ciuda complexității 
mereu sporite a produselor noi. se 
asigură premisele ca întreprinderea 
producătoare să se descurce singură, 
să nu fie nevoită să mai apeleze de
cit cu rare excepții la incomode coo
perări cu alte întreprinderi, care ar 
încetini efectuarea asimilărilor.

o 
un

Electronica—o ramură de vîrf, 
cu exigențe de vîrf

• Institutele de cercetare — „rampe de lansare" a pro
gresului tehnic ® 0 strînsă și rodnică conlucrare între 
cercetare și unitățile industriale în cadrul unor colective 
„multidisciplinare" ® Un obiectiv permanent: scurtarea 

ciclului cercetare—proiectare—producție

însă că oamenii de la institut iși con
sideră misiunea încheiată, din acest 
moment, pășind, pur și simplu ca pe 
o minge, unității respective noul 
produs. De fapt, colectivul mixt in- 
terdiscipllnar care a pus la punct 
produsul nu face decit să se mute 
acum în întreprindere, unde nete
zește calea spre producția de serie, 
cercetătorii acordind o competentă 
asistență tehnică. Din partea institu
tului este desemnat un. responsabil 
pentru fiecare produs, așa că, după 
ce se depășește pragul seriei zero, 
întreprinderea știe exact cui, . cărei 
persoane să i se adreseze, in caz că 
mai apar unele probleme.

într-adevăr. relațiile de lucru cer- 
cetare-producție ocolesc orice barie
ră birocratică, nu se realizează pa 
bază de telexuri și de adrese.

— Trebuie evidențiate deosebita 
receptivitate la'asimilarea produselor 
noi. dorința sinceră de colaborare a 
inimoșilor noștri ..asociați"; n-ar fi 
nici pe departe suficiente numai en
tuziasmul și priceperea noastră, afir
mă ing. Ion Alexiu, șeful laborato-f 
rului de aparate electronice de mă
surat mărimi electrice.

Iar ca o dovadă suplimentară a 
Implicării specialiștilor institutului 
în afirmarea fermă a noilor produse 
aceștia oferă producătorului și 
S.D.V.-urile specifice produsului res
pectiv. Iată deci incă o pirghie ce 
asigură scurtarea ciclurilor de fabri
cație. In aceste «condiții, nimic mai 
firesc decit faptul că sint îndeplinite 
la zi sarcinile vizînd realizarea de 

---------- ------------- ----------- L Șl 
control, din cadrul programului na
țional prioritar de electronică profe
sională, program coordonat de către 
institutul de electronică.

Actualmente, 
bine examenul 
rilor, aparate 
bune produse 
mondial sint pe cale să fie asimila
te in producție. Este vorba, de exem
plu, de familia aparatelor de măsură 
cu microprocesor, programabile, 
capabile să lucreze în sisteme auto
mate de măsurare conduse de cal
culator, în scopul urmăririi continue 
a proceselor industriale. Cit privește 
preluarea „ștafetei" noilor produse 
de la cercetare la întreprinderea pro
ducătoare, atit specialiștii de la in
stitut, cit și cei din întreprindere 
sint convinși că ea. se va face cu ma
ximă operativitate.

Dat fiind insă profilul larg al aces
tei instituții de cercetare, este firesc 
să ne întrebăm : au reușit, specialiș
tii săi să instituie același climat de 
colaborare rodnică si in alte sectoa-

după ce au trecut cu 
omologării prototipu- 
la nivelul celor mai 
similare de pe plan

’re ale activității institutului ? Hotărît 
lucru, „da" ar răspunde oricine ar 
urmări activitatea unui alt colectiv 
de aici, respectiv al celui de cerce
tare pentru tehnologii generale in 
electronică. Acesta realizează, de 
cițiva ani mai ales, utilaje destinate 
modernizării proceselor de producție 
din industria electronică. Un exem
plu de ultimă oră ? O tehnologie și 
o linie tehnologică, formată din pa
tru utilaje complexe, pentru asam
blarea prin lipire a componentelor 
electronice plantate pe plăcile cu cir
cuite imprimate. Sint puține țările în 
care se realizează asemenea instalații.

la 2 000 la

Cele dinții beneficiare ale noii linii 
— tot întreprinderea de aparate elec
tronice de măsură și industriale din 
București și secția de producție in
dustrială a Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru electronică. Instalația com
plexă asigură lipirea a 1 000 de plăci 
pe oră. Pe lingă creșterea producti
vității muncii, alte avantaje ale au
tomatizării acestor operațiuni sint : 
creșterea fiabilității și calității, re
ducerea costurilor de fabricație și a 
depanărilor. Comparativ cu lipituri
le efectuate manual, frecvența celor 
defecte scade de la 1
1 la 100 000.

Cu toate că institutul 
specificul și nici dotarea 
constructoare de mașini, noua linie 
tehnologică de lipire de mare com
plexitate a fost realizată și transfe
rată în producție în timp-recopd. 
Scurtarea drumului de la cercetare 
la rezultate concrete, in beneficiul 
producției, a fost posibilă prin înlă
turarea oricărei urme de formalism, 
de indiferentă in promovarea noului.

Realizarea noii linii tehnologice se 
datorează unui colectiv multidisci- 
plinar alcătuit din electroniști, chi- 

nu are nici 
unei unități

In perioada actuală, modernizarea producției și trecerea la dezvoltarea intensivă a economiei naționale sint indi
solubil legate de creșterea rolului științei și tehnologiei, de promovarea consecventă, în toate sectoarele, a pro
gresului tehnic. în imagine, aspect din unul din laboratoarele Centr.ului de cercetare și proiectare pentru tehno

logia aluminiului din Slatina Foto : E. Dichiseanu

miști, fizicieni, mecanici. Operativi
tatea acestei realizări se explică prin 
faptul că. în ciuda diversității pro
fesiilor, acești specialiști au reușit 
să fie cu toții buni tehnologi, care 
nu au avut odihnă pînă n-au văzut 
că instalațiile lor funcționează im
pecabil. Desigur, la realizarea origi
nalei linii tehnologice au fost antre
nați și muncitorii din cadrul secției 
de prototipuri a institutului. Colabo
rarea strînsă cu alți specialiști a de
pășit însă limitele propriei unități. 
Pentru realizarea multor piese ș-a 
apelat la întreprinderi specializate. 
Comenzile n-au fost însă „aruncate" 
pe orbita unor greoaie coresponden
țe comerciale. De fiecare dată, pen
tru fiecare lucrare, institutul și-a 
trimis la fata locului cel puțin un 
specialist care să dea lămuririle ne
cesare și să precizeze niyelul de ca
litate dorit. Stabilirea unui contact 
direct cu colaboratorul a fost o re
gulă respectată cu strictețe.

— O colaborare întemeiată pe re
lații umane directe, sincere nu poate 
da greș decit dacă unul dintre par
teneri nu vrea să muncească, aceas-r 
ta este concluzia la care arh ajuns 
după experiența atitor conlucrări, a- 
firmâ ing. Mircea Nicolau.

Iar cu tragere de inimă dorește să 
muncească fiecare, atunci cind știe 
că activitatea lui este folositoare. O 
confirmare, in acest sens, este oferi
tă chiar de modul cum a decurs pre
luarea, de către întreprinderea bene
ficiară. a noii linii tehnologioe. In
stalațiile n-au fost pur și simplu 
„pasate" în brațele unității. Specia
liștii institutului le-au montat și ex
perimentat chiar ei, cu grijă, făcind 
convingătoare demonstrații asupra 
faptului că numai pe calea automa
tizării poate creste competitivitatea 
produselor fabricate. Colaborarea 
specialiștilor din întreprindere cu 
colegii lor de la institut a fost fără 
rezerve, iar 
ționează cu

— Sîntem 
accentuarea 
tare și producție este cea mai bună 
garanție a scurtării ciclului cerce- 
tare-produpție în industria electroni
că românească, subliniază ing. 
Gheorghe Bălașa.

Din modul cum acționează specia
liștii din, practic, toate comparti
mentele institutului, se poate con
stata că. intr-adevăr, prin conlucra
rea cu sectorul productiv se 
scurtează tot mai mult drumul de la 
idee la produs, spre folosul electro
nicii. ramură de vîrf a economiei 
naționale.

linia tehnologică func- 
bune rezultate.
pe deplin conștient! că 
colaborării dintre cerce-

Ioana DABU
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Vom porni de la un fapt : în 
ultima perioadă de timp numeroși 
comuniști care lucrează la com
plexul C.F.R. din localitate s-au a- 
dresat direct Comitetului municipal 
de partid din Sighetu Marmației 
probleme a căror rezolvare țiine 
competența comitetului de partid 
chiar a organizațiilor de bază 
la complex. Multe din demersuri 
veau drept scop sesizarea și criti
carea unor stări de lucruri negative 
in organizarea și desfășurarea mun
cii, precum și a unor neajunsuri din 
activitatea organizațiilor de partid. 
De ce se adresau comuniștii direct 
comitetului municipal de partid ? 
Oare la complexul C.F.R. nu există 
receptivitate față de critică ? Nu 
există exigență ? Aparent s-ar pă
rea că lucrurile nu stau așa : în or
ganizațiile de partid, in consiliul oa
menilor muncii, în celelalte verigi 
ale sistemului nostru democratic, 
existente și aici, oricine poate ri
dica oricînd orice chestiune. Cit 
despre exigență, s-ar zice că dovada 
existenței ei o constituie faptul că 
din cei 560 lucrători ai complexului 
aproape jumătate au primit în ulti
mul an diferite sancțiuni adminis
trative ! Cum s-ar spune „exigen
ță cu carul 1“ Sau. cum ne mărtu
risea. cu ironie, un ceferist, „este 
berechet și dă și pe deasupra". O 
•gnaliză aprofundată relevă că, în 
ciuda acestor aparențe, în activi
tatea de la complexul C.F.R., în
deosebi în viața internă de partid, au 
slăbit combativitatea, spiritul ana
litic, că nu acționează în mod cu
rajos, deschis critica și autocritica 
— drept rezultat al unei atmosfere 
principiale și al unei activități edu
cative desfășurăte de organizațiile 
de partid. Multe dintre sancțiunile 
date ar fi putut fi evitate dacă 
cuvîntul criticii se auzea răspicat și 
era prbnunțat la timp, dacă nu 
exista „reținerea" de a dezvălui lip
surile, care în loc de a le eradica 
încă din „fașă" a dus la perpetuarea 
și agravarea lor. Trebuie menționat 
și faptul că abundența sancțiunilor, 
recurgerea cu precădere la metodele 
administrative reprezintă, în fond, 
o subapreciere a muncii de partid. 
Subapreciere cu care comitetul de 
partid s-a împăcat in mod neper- 
mis, mergîndu-se pînă acolo că unii 
membri de partid, sancționați chiar 
de mai multe ori „pe linie adminis
trativă", n-au fost puși niciodată în 
discuția organelor și organizațiilor 
de partid, așa cum era firesc, cum 
prevăd normele de partid, cu alte 
cuvinte n-au fost supuși examenului 
exigent al criticii și autocriticii.

Această situație a fost analizată 
de către- comitetul municipal de 

partid în lumina exigențelor Teze
lor din aprilie, a orientărilor nova
toare formulate de către tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, care, evidențiind 
necesitatea înțelegerii revoluționare 
a rolului criticii și autocriticii, 
subliniază că valoarea acestora con
stă în concluziile care se desprind 
și în felul în care se acționează 
pentru înlăturarea lipsurilor. Con
trolul complex întreprins în unita
tea ceferistă in cursul lunii septem
brie a fost însoțit de adoptarea 
unor măsuri concrete, operative, 
care să ducă Ia întărirea vieții de 
partid, la instaurarea unei atmosfe
re reale de combativitate și exigen
tă, la promovarea criticii și autocri
ticii ca factor efectiv de îmbunătă
țire a activității, în primul rînd, 
prin metodele muncii de partid.

Discuțiile cu activiști de partid și 
de stat, cu numeroși oameni care 
lucrează în întreprinderile și insti
tuțiile municipiului au pus în evi
dență, prin semnificative fapte din 
ambianța lor de muncă, din propria 
lor experiență, însemnătatea subli
nierilor cuprinse in Tezele din apri-

STIL DE MUNCĂ EFICIENT. 
COMBATIV IN ACTIVITATEA 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
lie cu privire la combativitate și 
răspundere — înțelese ca acte de 
construcție și reconstrucție a pro
priei noastre vieți, a mediului social 
tot mai fertil în care trăim și mun
cim. Combativitatea revoluționară, 
manifestată și prin critica și auto
critica cu caracter intransigent și 
constructiv, este una din modalită
țile de a exprima și de a apăra ade
vărul, de a ataca tocmai ce este 
străin climatului sănătos, acționînd 
ca o forță reală, ca un factor efec
tiv de progres. Cu atit mai de neîn
țeles devin unele atitudini cum sint 
cele despre care nl s-a relatat Ha 
Întreprinderea mecanică, unitate de 
altminteri cu bune rezultate în pro
ducție, dar unde comitetul de partid 
este preocupat de manifestările de 
intoleranță și de respingere nefon
dată a unor critici Întemeiate. De 
pildă, conducerea atelierului meca- 
no-energetic și chiar organizația de 
partid din acest sector de muncă, 
deosebit de important pentru asi
gurarea bunului mers al treburilor 
din întreaga unitate. în Ioc să țină 
seama de criticile aduse în repetate 
rînduri în adunările generale ale 
organizațiilor de partid din secțiile 
productive cu privire la slaba cali
tate a unor reparații executate în 
pripă, de mintuială, resping critica 
și caută tot felul de justificări. în 
mod similar organizația de partid 
din secția I, organe de asamblare, și 
șeful secției (care este și membru 
al comitetului de partid !) n-au răs
puns cu promptitudine repetatelor 
critici privind aspectele de dezordi
ne și indisciplină, de încălcare a 
tehnologiilor și a programului de 
lucru. Comitetul de partid a inter
venit in ambele cazuri pentru a a- 
duce lucrurile pe făgașul normal, 
dar trebuie să subliniem că recepti
vitatea față de critică este, pină îa 
urmă, un barometru fidel al nive
lului de conștiință. Cind această 
receptivitate este barată de respin
gere, de „iritare", măsurile luate 
„la repezeală" nu sint suficiente, 
fiind necesară acțiunea intensă, des
fășurată în timp, care să determi
ne schimbarea mentalităților, crea
rea unui climat deschis, intransi
gent, revoluționar.

Desigur,, „rezistența la critică", 
fereala de'analiză și autoanaliză nu 
îmbracă întotdeauna forme fățișe, 
nu se manifestă d'irect. De pildă, la 

uzina de piese de schimb auto, uni
tate care ocupă locul al III-lea pe 
țară în Întrecerea socialistă, dar 
unde mai sint și serioase rezerve 
insuficient puse în valoare, dările 
de seamă prezentate in unele adu
nări generale de partid și chiar in 
unele plenare ale comitetului de 
partid, pătrunse de automulțumire 
și dînd, chipurile, prioritate absolu
tă „problemelor îndeplinirii planu
lui", abordării lor cit mai „concre
te", abundă în cifre și date cu carac
ter tehnic-contabilicesc, care se 
transformă intr-o avalanșă ce di
minuează in fapt atitudinea analiti
că, posibilitatea pătrunderii la cauze, 
abate atenția tocmai de la acțiunea 
pîrghiilor politico-organizatorice, de 
la activitatea organelor și organi
zațiilor 3e partid. Este, in fond, așa 
cum a relevat o recentă ședință la 
fața locului a secretariatului comi
tetului municipal de partid, un as
pect al birocratizării muncii de 
partid, atitudine față de care iau 
cu fermitate poziție documentele 
partidului nostru, militând pentru 
un spirit analitic constructiv, pentru 
metode partinice, singurele care pot 
da realism și perspectivă întregii 
activități.

O realitate pusă cu pregnanță in 
evidență și de aspectele concrete ale 
vieții de partid din municipiul Si
ghetu Marmației este aceea că sis
temul democrației noastre muncito- 
rești-revoluționare oferă un cadru 
generos pentru stimularea criticii și 
autocriticii ca manifestare a res
ponsabilității sociale, a-spiritului re
voluționar care promovează cu fer
mitate noul și ia atitudine împo
triva a tot ceea ce este vechi șl 
depășit, îndeosebi împotriva menta
lităților retrograde. Nocivitatea 
uneia dintre aceste mentalități, și 
anume aceea că „ulciorul autocriti
cii formale poate merge de multe 
ori la apa vorbelor goale", este ilus
trată de următorul fapt : în luna 
februarie comitetul de partid de la 
combinatul pentru prelucrarea lem
nului (una dintre cele mai mari 
unități de acest profil) a analizat 
și a criticat cu asprime activitatea 
necorespunzătoare a comitetului de 
partid din secția scaune pliante Ga 
rîndul său — cea mai mare di-n În
treaga țară). Printre altele a fost 
blamată practica intolerabilă a se
cretarului și a unor membri ai co
mitetului de partid din secție, care, 
recunoscîndu-și „cinstit" lipsurile, 
și-au făcut in repetate rînduri o au
tocritică „severă", și-au luat anga
jamente care de care mai frumos 
sunătoare — fără ca toate acestea 
să fie însoțite de o schimbare ra
dicală a stilului șl. metodelor de 
muncă, de faptele care' ar fi probat 
sinceritatea celor afirmate. Desi
gur, sancțiunile acordate au avut 
o valoare educativă deosebită, mai 
■ales că in acest mare combinat con
ducerea fusese nu de mult schim
bată în întregime tocmai datorită 
practicării cu obstinație a angaja
mentelor și autocriticii formale, 
neurmate de măsuri hotărfte de în
dreptare a lucrurilor.

Relevînd preocuparea organelor de 
partid pentru a conferi substanță 
criticii și autocriticii, așa cum a do
vedit-o investigația noastră Între
prinsă Împreună cu tovarășii ing. 
Aurelia Tecușanu, prim-secretar, 
Maria Pop și Vasile Danciu, secre
tari ai comitetului municirțfal de 
partid, putem afirma că aceasta s-a 
reflectat în realizările colectivelor 
de oameni ai muncii din municipiul 
Sighetu Marmației : aici sarcinile 
de plan pe primele trei trimestre ale 
anului au fost îndeplinite, și depă
șite Ja toți indicatorii, inclusiv Ia 
export. Se aduce astfel un argument 
concret în legătură cu faptul că spi
ritul criticii și autocriticii rodește 
fertil nu numai acolo unde se mani
festă neajunsuri, ci și pe terenul 
realizărilor buhe și foarte bune, 
constituind un izvor inepuizabil de 
perfecționare și autoperfecționare.

Gh. ATANASIU

Tot aminasem abordarea 
problemei principale pen
tru care venisem în jude
țul Alba. Era o problemă 
cam neplăcută, bănuiam, 
după datele pe care le de
țineam. Oprindu-ne pen
tru citcva ore la ferma le
gumicolă a l.A.S. Lun
ca Mureșului, aflată în 
drumul nostru, discutînd cu 
tînărul inginer Ionel Rus, 
șeful fermei, despre recol
ta bună a acestui an pe 
cele 106 de hectare de gră
dină incredintate lui. aproa
pe că uitasem ce ne aș
teaptă după aceea. Ionel 
Rus avea ce ptfvesti — or
ganizase. cu tovarășii săi 
de muncă, un nlicrosistem 
propriu de irigații, aplica
se riguros tehnologii în
drăznețe în legumicultură, 
potrivit cu caracteristicile 
locului, iși alesese soiuri
le pe care el insuși ie ve
rificase in timp, și așa mai 
departe. în doi ani de zile, 
ajutat de un colectiv ini
mos, a redresat total situa
ția fermei, reușind ca, în 
anul trecut, ferma să dea 
nu pierderi, ca pînă a- 
tunci. ci beneficii de 2 mi
lioane lei.

Tot ce spunea, tot ce în
treprinsese respira voință 
tenace, grijă față de avu
tul obstesc încredințat, ini
țiativă de a-i spori rodni
cia, competență profesiona
lă, răspundere onorată 
exemplar. în munca ingi
nerului, a întregii sale 
echipe, toate acestea se 
îmbină armonios, confe
rind eficiență sporită acti
vității generale, caracteri- 
zind spirit comunist. între
prinzător, deschis inițiati
velor valoroase. în fond, 
gîndeam noi, iată, aici, 
concret, in plină acțiune 
idei mobilizatoare expri
mate limpede, direct. în 
Tezele apropiatei plenare 
a C.C, al P.C.R., consti
tuind puncte de reper 
esențiale in munca oricărui 

colectiv din oricare altă 
unitate socialistă a țării, 
mare sau mică. Nu exage
răm deloc insumind toate 
aceste calități, pentru că ele 
sint verificabile direct prin 
rezultatele muncii tinâru- 
lui inginer abia ieșit din 
stagiatură. ale muncii în
tregului colectiv pe care-1 
conduce. Oameni ca pl, 
cum se spune, „sfințesc 
locul". Era tonic, tinerețea 
lui — cuceritoare, priviri 
deschise, limpezi si. am zice 
fără teama de a greși, 
mindre de succesul obți
nut. Și are dreptul să fie 
mindru. Intîlnirea aceasta 
ne-a dat o bună doză de 
optimism. Parcă bănuiam 
că la sfirșitul investigației 
pentru care venisem vom 
avea nevoie de ea.

înainte de a-i cunoaște 
pe „eroii" intîmplării care 
ne-a adus pe meleagurile 
județului Alba, în comuna 
Doștat, satul Boz — pen
tru care ideile din teze ar 
fi trebuit să aibă același 
ecou — am luat cu
noștință, așa cum era 
și firesc, de conținutul 
referatului colectivului de 
cercetare a sesizărilor sem
nate de cooperatorul loan 
Suciu. Era vorba despre 
unele nereguli in adminis
trarea C.A.P. din Boz. 
puse pe seama conducăto
rilor unității respective. 
Un referat relatînd amă
nunțit, punct cu punct, 
cum a decurs investiga
ția.

Ne-am oprit îndelung a- 
supra fiecărui . fapt incri
minat. Ce reclama, în fond, 
loan Suciu ? Că, de pildă, 
președinta unității. Elisa- 
beta Matleș, inginerul-șef 
Marin Barna și magazine
rul Ilisie Muntean și-au 
permis să ia mai mult griu 
și porumb decit li se cuve
nea pentru munca lob, că, 
Împreună, au dosit peste o 
mie de kilograme de griu 
fără să le treacă in evi

dențele contabile ale coo
perativei și așa mai depar
te. Comisia de cercetare a 
verificat totul, riguros, si. 
într-adevăr. a descoperit si 
la președintă, și la ingine
rul-șef, și la magaziner 
cereale in plus. Cantități 
mai mari sau mai mici de 
griu și porumb pe care 
fiecare dintre aceștia a 
încercat să le justifice a- 
ducînd argumente mai 
mult decit șubrede.

S-a mai ridicat, cu acel 
prilej al cercetării, si o altă 
problemă : de ce Elisabeta 
Matieș și-a permis să ia, 
in văzul lumii, de la C.A.P. 
Si să ducă in gospodăria sa 
personală 1 300 kilograme 
de ciment cu care și-a be
tonat apoi întreaga curte ? 
S-a cercetat și acest fapt 
și s-a văzut că, atunci cind 
C.A.P.-ul a trebuit să-și 
construiască niște fînare, 
neavînd pentru moment 
cimentul necesar, l-a îm
prumutat de la președin
tă, care și-a amînat astf.el 
lucrarea din gospodăria 
personală. împrumutul, 
deci, și l-a luat înapoi 
cind unitatea a primit pro
dusul necesar. Există acte, 
totul este în regulă. în 
sfirsit. s-au descoperit. în
tr-adevăr. si cele peste o 
mie de kilograme de griu, 
într-o magazie din secto
rul zootehnic, dar — spun 
preopinehții — nu era dosit, 
cum se afirmase, ci nu
mai... acoperit cu un strat 
subțire de pleavă, pentru 
conservare, fiind păstrat 
pentru furajarea oilor la 
vreme de nevoie. „Fura
jarea oilor cu griu" ? — 
ne-am mirat șl noi, dar am 
trecut și peste asta, con- 
semnînd că respectivul co
lectiv de cercetare a dis
pus imediata trecere a can
tității de griu în eviden
țele contabile și predarea 
ei la baza de recepție din 
Sebeș.

S-au mai ridicat și alte 

probleme, de mai mică im
portanță. Nu le mai enu
merăm — nu ne-am pro
pus aici un inventar amă
nunțit al intimplărilor, cel 
puțin penibile, din Boz ; 
și așa le-am acordat prea 
mult spațiu. Nu acest lu
cru considerăm că este, 
pînă la urmă, cel mai im
portant. Altceva . ni s-a 
impus atenției : fiecare 
fapt, luat în parte, putea, 
la o primă privire, să nu 
fie considerat „strigător la

Examenul de fiecare zi 
al responsabilității comuniste
cer", cu toate că repre
zenta, prin caracterul lor 
evident nociv, o încălcare 
mai mult sau mai puțin 
gravă a principiilor de eti
că și echitate socialistă, 
care guvernează modul 
nostru de a gindi și ac
ționa. Probabil că așa au 
apreciat, într-o primă șl... 
ultimă instanță, și orga
nele de cercetare, socotind 
că tot ce s-a întimplat la 
C.A.P. Boz nu ar fi de com
petența justiției, propu- 
nind măsuri de ordin ad
ministrativ și discutarea 
cazului intr-o plenară a 
comitetului comunal de 
partid. Ceea ce s-a și fă
cut, fără întîrziere, pe li
nie de partid aplicîndu-se 
sancțiunile necesare. Deși...

...Meditînd însă mai pe 
îndelete asupra celor pe
trecute. ne-am dat seama 
că — surprinzător — fap
tele nu mai rămîn izolate 
unul de altul, că se înlăn

țuie parcă de la sine, de
venind un tot care modifi
că radical vreo primă im
presie relativ benignă. 
Probabil că și colectivul de 
cercetare a cazului — ca 
si noi. la început — a a- 
preciat că fiecare fapt, luat 
în parte, ar fi minor prin 
consecințele lui imediate, 
că nu ar fi chiar așa de 
mare culpa fiecăruia din
tre cei amestecați in nere
gulile de la Boz, că...

în felul acesta, îngădu

ința a mers mai departe. 
Chiar și după ce s-a făcut 
lumină în întregime, dez- 
bătindu-se întîmplarea în 
plenara comitetului comu
nal de partid și aplicîn
du-se fiecăruia dintre cei 
vinovați sancțiunea cuve
nită — respectiv vot de 
blam cu avertisment — am 
avut dovada efectului — 
noi ii spunem nociv — al 
acestei îngăduințe fără a- 
coperire. Pentru că, între- 
bind-o, firesc, pe tovarășa 
Elisabeta Fălămaș, prima
rul comunei și secretar al 
comitetului comunal de 
partid, ce impresie i-a lă
sat dezbaterea cazului, 
ne-a răspuns, spre stupe
facția noastră : „Dacă așa 
,au stat lucrurile, atunci 
sancțiunea este foarte bine 
venită" ! Cum, adică, „dacă 
așa stau lucrurile ?“ Adică, 
din nou o încercare de 
bagatelizare a lucrurilor, 
de semănare a unor dubii 

sau rezerve ? Doar lucruri
le fuseseră descilcite și 
limpezite de un colectiv 
format din oameni cu 
greutate, care, la indicația 
comitetului județean de 
partid, s-au rupt o vreme 
de la preocupările lor im
portante, clarificînd situa
ția dintr-o unitate în care 
treburile merg cam după 
ureche, cum au dovedit-o 
faptele. însăși secretara de 
partid a participat la dis
cuții, a criticat aspru ati

tudinea celor implicați. De 
unde nuanța de îndoială, 
de repunere in discuție, 
acum, după dezbatere ? 
Mai ales că înșiși cei aflati 
în culpă au recunoscut, 
după cum consemnează 
orocesul-verbal al plena
rei, că au greșit, că „nu 
se cuvenea să facem ce 
ani făcut" (oare asta, in 
partea locului, se numește 
autocritică ?).

I-am cunoscut șl noi pe 
„eroii" din Boz, am stat de 
vorbă cu ei, la sediul 
C.A.P.-ului pe care-1 con
duc în continuare. Am în
trebat-o pe președintă ce 
concluzii a tras dinsa, ca 
om învestit de obște cu 
responsabilități deosebite, 
din tot ce s-a petrecut, 
dar, oricit ne-am străduit 
să închegăm un dialog, a- 
cesta nu a fost posibil: în
trebările noastre nu au 
primit nici un răspuns. 
Tăcere desăvîrșită, tăcere 

penibilă, lungă, foarte lun
gă ! Inginerul-șef a soco
tit că, din partea lui, au 
fost niște... scăpări, și atit!

li priveam pe acești oa
meni și ne încerca un a- 
dînc sentiment de amără
ciune, înregistrind profun
da și penibila confuzie din 
modul lor de gîndire, care 
îi face să creadă că, în 
posturile încredințate de 
obște, ar avea mai întii 
drepturi — sau numai drep
turi — și doar apoi, even
tual, ceva datorii, oarecari 
obligații. Drepturile, după 
părerea lor — asta de
monstrează întregul lor 
comportament de pînă 
acum — trebuie neapărat 
satisfăcute, dacă se poate 
(și s-a putut !) cu ceva in 
plus. Datoriile ? Faptul că 
unitatea pe care o conduc 
merge prost, că anul tre
cut activitatea unității a 
fost încheiată cu un defi
cit de 182 000 lei, că dato
riile C.A.P. către stat se 
ridică la 2 milioane lei, in 
timp ce averea obștească 
este de 3 800 000 lei, nu le 
creează nici un moment de 
neliniște. Dimpotrivă.

Aveam să ne convingem 
de acest lucru în momen
tele următoare venirii 
noastre, aflind că respec
tivii — aceiași, adăugîn- 
du-li-se de data aceasta si 
contabila-șefă a C.A.P.- 
ului, Ileana Comșa — au 
dispus, cu de la sine pu
tere, tăierea unor salcîmi 
răzleți din sat, transfor- 
mîndu-i în lemne de foc și 
araci pentru grădinile per
sonale. Primarul află des
pre acest fapt o dată cu 
noi, îl constată la fata lo
cului, se „miră nespus" de 
întîmplare și, pentru mo
ment, dispune ca lemnele 
— cele care au mai fost 
găsite — să fie confiscate 
și transportate la școala 
generală. Școala avea ne
voie de ele.

Repetăm : nu a' fost In 

intenția noastră să îngră
mădim aici fapte amenda
bile — ele se cer, însă, sin
gure amintite pentru a 
desluși atitudini umane re
gretabile, strimba înțelege
re a unor oameni a echi
librului între drepturile și 
îndatoririle lor. Faptele, 
la rîndu-le — după opinia 
noastră — n-au fost pre
zentate, în plenara comi
tatului comunal de partid, 
cu intransigența care s-ar 
fi cuvenit și, de aceea, nu 
li s-a înțeles deplin sem
nificația. dovadă si criti
ca, și ea călduță, combati
vitatea de circumstanță cu 
care au fost întîmpinate. 
Am avut prilejul, datorită 
activității noastre de gaze
tari, să cunoaștem întim- 
plări în care oameni cu 
răspunderi asemănătoare, 
sau mult mai mari, au fost 
aspru criticați de colecti
vul de muncă, chiar schim
bați din funcții, pentru de
lăsare, neglijență, lipsă de 
prevedere sau indiferență 
— lăsind locul altora, mai 
capabili, animați, într-ade
văr, de grija față de ave
rea obștească, de bunul 
mers al activității, cu spi
rit de exigență față de îm
plinirea desăvîrșită a in
teresului general.

Nu pledăm pentru aspri
me cu tot dinadinsul, dar 
pentru restabilirea, cu simț 
de răspundere, a unui cli
mat etic sănătos — da, 
orice om de bună credință 
pledează și acționează 
energic, militind ca răs
punderile încredințate de 
societate să fie onorate 
exemplar. Aceste gînduri 
ne frămîntau și în momen
tul în care am avut prile
jul să-l cunoaștem și pe 
loan Suciu, cel care sesi
zase neregulile. Omul me
rita mulțumiri pentru ati
tudinea lui. I s-a și mul
țumit, cum se cuvenea. 
Numai că, și aici — sur
priză neplăcută : discutînd 

mai amănunțit despre pre
ocupările lui. despre cum 
își respectă el insuși înda
toririle în C.A.P., aflăm că 
la muncă nu a mai parti
cipat de luni și luni de 
zile, că nici măcar lotul 
personal nu și-l lucrează, 
preferind să-1 încredințe
ze altora, că este intransi
gent și foarte grijuliu cum 
își îndeplinesc alții înda
toririle, dar pe ale lui par
că nu le vede și nu le 
duce la bun sfîrșit. între 
vorbă și faptă, și la acest 
om. aflat si el. prin inac
tivitatea în viața satului, la 
limita extremă a legalită
ții. este o ruptură radicale. 
Sigur, dreptul de a sesiza 
cind ceva în activitatea 
noastră comună nu merge 
cum se cuvine îl are orice 
cetățean al țării, este chiar 
o obligație de ordin moral 
și etic. Numai că acest 
drept cere imperios, ca o 
obligație morală, cind îl 
exerciți, să fie in unitate 
deplină cu satisfacerea în
tocmai a propriilor înda
toriri față de obște. în caz 
contrar, scurtcircuitul la 
examenul de fiecare zi al 
responsabilității este înre
gistrat și tratat corespun
zător de societate,

Meditînd Ia aceste lntîm- 
plări. ne-am bucurat, prin 
contrast, de exemplul ace
lui tinăr inginer agronom 
Ionel Rus de la ferma le
gumicolă a l.A.S. din Lun
ca Mureșului, înțelegînd că 
cei mulți, asemenea lui, 
profund interesați în îm
plinirea interesului gene
ral cu maximă dăruire și 
cinste, prin însăși munca și 
atitudinea lor de fiecare 
zi. nu îngăduie dezordinea 
și confuzia în aplicarea 
principiilor noastre, socia
liste, de viață și activitate 
în societate.

Dionisie ȘINCAN 
Gheorqhe PARVAN



AGINA 4 SC1NTEIA — miercuri 2 noiembrie 1988

O DE ANI DE LA FĂURIREA ȘȚATULU[ NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
temelie a cercetării și scrierii istoriei unice

Și
Irmare din pag. I)
ră adaosuri pseudostiintifice. con- 
ituie o călăuză teoretico-metodolo- 
că ce a făcut din știința istorică 
imânească nu numai instrument de 
îrtă valoare în investigarea si 
moașterea trecutului, dar și un 
ement de căpătii al oricărei acti- 
ități ideologice, teoretice si politico- 
iucative. In opera tovarășului 
icolae Ceausescu au fost puse în 
imina lor adevărată trăsăturile 
sențiale. momentele hotăritoare 
are au durat temelii trainice 
itoriei naționale, incepind cu ori- 
inile și vechimea poporului român, 
u autohtonia sa în vatra stră
bună de formare si viețuire, cu tra- 
ițta statală de peste două mii de 
ni. continuînd cu luptele înaintasi- 
□r pentru păstrarea ființei natio- 
tale. pentru independentă și unitate 
lolitică, cu bătăliile sociale conduse 
te partidul comuniștilor pentru li- 
rertate și dreptate socială, pentru 
nfăptuirea revoluției si construirea 
roii orînduiri. pentru făurirea so- 
rietătii socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea fermă a tării 
roastre spre comunism.

O ilustrare elocventă a concepției 
lecre tarului general al partidului, 
ovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra 
.storiei o reprezintă si caracterizarea 
itotcuprinzătoare. profund științifică. 
i luptei de veacuri pentru unitate a 
toporului român, a procesului de 
făurire a statului national unitar 
român : „desfășurarea evenimentelor 
istorice demonstrează in modul cel 
mai categoric că Unirea nu a fost 
efectul unei intimplări. rodul unei 
simple conjuncturi favorabile sau al 
înțelegerilor intervenite la masa tra
tativelor. ci rezultatul luptei hotări
toare a celor mai largi mase ale po
porului. un act de profundă dreptate 
națională, realizarea unei concordan
te legice între realitatea obiectivă si 
drepturile inalienabile ale poporului, 
pe de o parte, si cadrul national 
cerut cu stringentă de aceste realități. 
Tratatul de pace incheiat ulterior n-a 
făcut decit să consfințească starea de 
fapt existentă, situația creată ca ur
mare a luptei maselor populare din 
România si din Transilvania, a în
tregului nostru popor".

O deosebită însemnătate princi
pială si metodologică are teza ela
borată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privitoare la necesitatea si bazele 
obiective ale asigurării caracterului 
unic si unitar al istoriei poporului 
român, menită să înfățișeze ansam
blul vieții economice și sociale, să 
redea întreaga dezvoltare a societă
ții. părăsindu-se metoda păgubitoare 
de înșiruire cronologică a unor eve
nimente. și nu întotdeauna cele mal 
semnificative, rupte de contextul 
eeonomico-soclal și cultural general, 
în viziunea secretarului general al 
partidului, in. concordantă deplină cu 
principiile materialismului istoric, 
cu legile care guvernează evoluția 
vieții sociale, istoria poporului ro
mân este indivizibilă, asa cum indi
vizibilă este si patria sa. respectiv 
cadrul geografic, economico-social și 
spiritual al existentei si dezvoltării 
sale. si. deci, asa trebuie scrisă. în 
această viziune, istoria, ca formă a 
conștiinței sociale, memorie colectivă 
și expresie a conștiinței de sine a 
poporului, trebuie să fie. cum pre
ciza tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 1—2 
Iunie 1982, ..o istorie unitară, care 
să redea corespunzător fiecare etapă 
de dezvoltare economico-socială. fie
care perioadă istorică si luptele so
ciale, activitatea politică, să carac
terizeze, in lumina adevărului bazat 
pe fapte si documente, atit rolul cla
selor sociale, al poporului, cit si al 
diferitilor conducători ai statului si 
personalități politice, științifice si 
culturale". Această viziune rezidă in 
profunda cunoaștere a dialecticii 
vieții sociale si reflectă preocuparea 
neslâbită a partidului nostru, a secre
tarului său general de a potenta 
factorul conștient in procesul de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de a spori capa
citatea de evaluare corectă a fapte
lor ce caracterizează dezvoltarea po
porului, a națiunii intr-o etapă isto
rică sau alta, apariția și natura di
verselor mișcări sociale, organizații

l

în contextul actual al priorităților 
în invățămint, o problemă deosebit 
de complexă, legată de asigu
rarea reușitei școlare a ma
sei întregi de elevi, despre care 
nu s-ar putea spune că și-a găsit 
toate soluțiile — in sensul că in do
meniul in cauză soluțiile sint me
reu perfectibile și nu au niciodată 
caracter definitiv — este aceea a 
combaterii mediocrității.

Cercetările din domeniul psiho
logiei și pedagogiei contemporane, 
al didacticii moderne — compar
timente in care cercetătorii noș- 
tri și-au adus o contribuție de sea
mă în soluționarea problemelor în 
discuție, in spirit românesc — au 
ajuns la o concluzie generală, de na
tură programatică, anume că „toți 
elevii trebuie să învețe exclusiv 
ceea ce este necesar și esențial pen
tru muncă și viață".

Este adevărat că învățarea consti
tuie un act personal, care cere par
ticipare personală (nimeni nu poate 
studia în locul altuia, nimeni nu se 
poate substitui efortului de asimi
lare a cunoștințelor, propriu celui 
care trebuie să învețe). Dar de ne
tăgăduit e și faptul — validat de 
practica educațională — că proce
sulînvățării dobîndește o pregnanță 
aparte cind el se sprijină pe o mo
tivație superioară si o adecvată con
știentizare, cind lecția se distinge 
prin caracterul ei solicitant, presu- 
pupind implicare personală și de
plină a elevului pină la identifica
rea lui totală cu sarcinile de învă
țare în care se vede antrenat.

Acțiunea instructiv-educativă se 
desfășoară intr-un cimp pedagogic 
complex, in cuprinsul căruia inter
vin cu necesitate o serie de factori 
de ordin funcțional (finalități, obiec
tive. sarcini) și operațional (mod de 
desfășurare, strategie, faze, evaluare, 
reglare), care precizează condițiile și 
limitele in oare are loc acțiunea 
dată. Combinația intr-un optim pe
dagogic a tuturor acestor compo
nente vine să asigure desfășurarea 
normală și eficientă a acțiunii di
dactice. La presanta întrebare, pusă 
de atitea ori, „de ce avem atîția 
elevi cu note de 5—7 ?“ se dau, de 
regulă, răspunsuri diferite șl se aduc 
multiple justificări. Nu de puține ori 
sint și adoptate strategii de o efica

și partide politice, a rolului ce l-au 
avut acestea in destinele colectivi
tății românești.

Relevînd caracterul eronat si con
secințele dăunătoare ale concepției 
potrivit căreia istoria partidului cla
sei muncitoare ar fi fost separată de 
istoria societății in ansamblu, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea imperioasă ca isto
ria mișcării muncitorești revolu
ționare. a partidului comunist să fie 
abordată ca parte inseparabilă a 
istoriei patriei, singura care oglin
dește unitar întreaga dezvoltare a 
poporului român. Aceasta înseamnă a 
studia și aborda mișcarea muncito
rească și partidul său revoluționar ca 
o forță a națiunii, strins legată de ma
sele largi și de interesele lor vitale, 
de obiectivele de cea mai mare im
portanță pentru devenirea societății 
românești — dezvoltarea economiei, 
soluționarea problemei agrare, in
dustrializarea. întărirea unității na
ționale. cucerirea independentei si 
făurirea statului national unitar, 
asigurarea de drepturi și libertăți 
democratice tuturor cetățenilor pa
triei. participarea statului român la 
viata internațională in direcția pro
movării idealurilor de pace si coope
rare internațională etc. „Istoria 
mișcării muncitorești, a partidului 
comunist — precizează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este legată 
indisolubil de dezvoltarea economică, 
politică, științifică si culturală a 
țării, de progresul forțelor de pro
ducție, de acțiunea legilor sociale 
obiective si a diferitilor factori in
terni și externi care au influențat 
istoria României".

Din aceste aprecieri, de însemnă
tate teoretică-știintifică deosebită, 
rezultă cu claritate că numai prin 
tratarea istoriei ca istorie unică si 
unitară a poporului și a patriei se 
poate obține o imagine reală atotcu
prinzătoare a vieții sociale din Româ
nia. doar astfel pot fi înțelese în 
toată amploarea lor lupta revolu
ționară a poporului român pentru 
democrație, pace si progres, rolul 
forțelor înaintate, al clasei munci
toare si partidului său în desfășu
rarea vieții politice. în înnoirea so
cietății.

Sint bine cunoscute si ne deplin 
însușite de întregul nostru partid 
ideile si orientările de excepțională 
valoare teoretică si practică cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
R.C..R. din luna aprilie, adoptate și 
dezbătute ca Teze ale viitoarei ple
nare a Comitetului Central al parti
dului. Cu rigoarea ce-i este caracte
ristică. cu o remarcabilă clarviziune 
în analiza proceselor si fenomenelor 
care privesc dezvoltarea societății, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. . cheamă la dez
voltarea puternică a spiritului revo
luționar in muncă. în gîndire. în 
toate domeniile, irideamnă să acțio
năm cu hotărâre împotriva a tot 
ceea ce este vechi si perimat, să 
promovăm cu îndrăzneală noul, atît 
în ce privește forțele de producție, 
cit si in -stiintă. în invățămint. în 
cultură. în întreaga dezvoltare eco
nomico-socială.

Fără indoială că un rol de însem
nătate deosebită în acest sens îl are 
in societatea românească de astăzi 
dezvoltarea puternică pe care au 
cunoscut-o în anii socialismului — 
si în mod deosebit în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului — stiinta. învățămîntul si 
cultura. De la tribuna celui de-al 
III-lea Congres Național de Chimie, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceatisescu. prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
învățămintului. sublinia că „viitorul 
ponorului nostru este strins legat de 
ridicarea gradului general de cunoș
tințe, de pregătire, de dezvoltarea 
puternică a științei".
Opera tovarășului 

Nicolae Ceaușescu degaiă un înflăcă
rat înderrtn si constituie un prețios 
Îndreptar în abordarea unică si uni
tară a istoriei naționale. Această 
prestigioasă operă oferă, in același 
timp, un strălucit exemplu de tra
tare obiectivă a proceselor si fap
telor definitorii ale devenirii poporu

citate variabilă pentru prevenirea și 
înlăturarea acestui nedorit fenomen, 
cu repercusiuni negative de ordin 
didactic și social. Ele orientează lo
gic analiza, in principal, spre două 
aspecte : cum predă profesorul și 
rum învață elevul, cum se realizea
ză în cadrul învățării dezvoltarea 
acestuia. Astfel, dacă mediocritatea 
e sesizată la un număr ridicat de 
elevi ai unei clase sau școli, moti
vul îl poate reprezenta insuși pro
cesul de invățămint (conținutul și 
tehnologia didactică a lecțiilor, as
pecte ce urmează a fi perfecționate). 
Dacă situația se manifestă doar la 
unii elevi, se poate presupune că 

Calitatea învățăturii
motivul se află în structura ori con
diția elevului — și in acest caz se 
impune ajutorul individual.

Plecind de la aceste date, oarecum 
generale, ale problemei, demersul 
concret întreprins, de exemplu, la 
liceul nostru in scopul remedierii 
situației a parcurs mai multe etape : 
evidențierea evoluției elevilor, faza 
de „diagnostic" pedagogic și opera
ția de depistare a cauzelor. El a 
antrenat și un colectiv de profesori- 
cercetâtori din școală, care, pe 
parcursul a trei ani, a investigat 
nu numai cauzele mediocrității, 
ci a sugerat și modalități specifice 
de lichidare a fenomenului incri
minat.

Formulată in termeni pedagogici 
corecți, de modalitate de rezolvare, 
ceea ce implică, de la sine, o vizi
une optimistă, chestiunea mediocri
tății a devenit, în practică, o proble
mă a intensificării ritmului de în
vățare al „elevilor lenți", pentru a-i 
determina să atingă, mai întîi, per- 
formanțele-standard cerute de pro
gramele școlare și, diferențiat, stabi
lirea de sarcini facultative pentru 
elevii cu disponibilități superioare 
de învățare, capabili să atingă per
formanțe mai înalte. Ceea ce presu
pune, totodată, si Corectarea erorilor 
instructional ale elevilor cu un cu- 

lui român, a momentelor de refe
rință ale evoluției societății pe te
ritoriul tării noastre. De pe pozi
țiile teoretice și metodologice ale 
materialismului dialectic și istoric, 
cu argumentele implacabile ale des
fășurării vieții, activității ,si luptei 
revoluționare. prezentate riguros 
științific, secretarul general al parti
dului a dat măsura exactă a înțele
gerii evoluției poporului român ca 
un proces unitar și neîntrerupt în 
spațiul etnogenezei și existenței sale, 
avind drept coordonate fundamen
tale continuitatea, libertatea, drep
tatea socială, unitatea și indepen
dența.

Repunind istoria națională în drep
turile sale legitime. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a restituit trecu
tului românesc substanța lui adevă
rată. prin relevarea rolului si con
tribuției diverselor forte sociale în 
diferite momente si perioade la asi
gurarea inaintării tării pe calea 
progresului și civilizației. Analizele 
cuprinzătoare efectuate sub înrîu- 
rirea gindirii pătrunzătoare și no
vatoare a secretarului general al 
partidului au demonstrat rolul de
cisiv al factorilor interni, al poporu
lui român în evoluția sa de-a lun
gul timpului. Aceasta a permis eli
minarea definitivă a aprecierilor 
pseudostiintifice. inconsistente, dău
nătoare. care atribuiau unor factori 
externi succesul în unele evenimen
te importante din istoria noastră, di- 
minuînd astfel în mod inadmisibil în
semnătatea luptei forțelor înaintate 
ale societății românești. Una din 
ideile, de bază ale acestui demers 
istoric este aceea că rolul hotâritor 
în făurirea istoriei l-au avut și îl 
au masele populare, care, timp de 
sute de ani. au făcut zid in fata 
cotropitorilor, asigurind salvgardarea 
ființei naționale si statale — bază 
puternioă a luptei pentru triumful 
idealurilor supreme ale poporului 
nostru. Din rindul maselor, pe lingă 
mari conducători politici și cărturari 
de seamă, s-au ridicat străluciți co
mandanți de oști ce și-au dovedit 
înalta măiestrie in conducerea unor 
mari bătălii în care armate invada
toare puternice. în fruntea cărora se 
aflau căpetenii trufașe, dornice să 
domine și să asuprească alte po
poare. au Suferit grave înfrîngeri. 
Toate aceste izbînzi au intrat pentru 
totdeauna în tezaurul luptei po
porului nostru pentru libertate si 
independentă, sint consemnate la loc 
de cinste de istoria universală.

Prin opera tovarășului 
Nioolae Ceausescu se înfățișează la 
adevărata dimensiune rolul pe care 
țărănimea l-a avut în istoria poporu
lui nostru, faptul că ea a reprezen
tat. timp de secole. Seva istoriei 
românbști, istorie ce constituie în
seși viata si existenta poporului ro
mân. Secole de-a rindul țărănimea 
a fost un factor esențial, atît în pro
ducerea bunurilor materiale ale so
cietății. în dezvoltarea economico- 
socială a tării, cit și în păstrarea si 
dezvoltarea limbii, obiceiurilor, por
tului național. în îmbogățirea cultu
rii românești, a conservat nealterate 
marile calități ale poporului român. 
Țărănimea s-a afirmat ca factorul 
hotăritor in bătăliile pe care poporul 
a trebuit să le ducă pentru dezvol
tarea și apărarea entității sale, pen
tru scuturarea iugtilui dominației 
străine si cucerirea independente., 
pentru integritatea patriei. Relevind 
acest adevăr. tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia că țără
nimea. multă vreme purtătoare a 
năzuințelor de neatîrnare si a sen
timentului de demnitate națională, 
„alcătuia oastea vitează a lui De- 
cebal — marele erou al dacilor —, 
principala forță a armatei lui Mircea 
cel Mare. Stefan cel Mare. Mihai 
Viteazul. Tudor Vladimires'-ir. Avram 
Iancu : ea a dus greul bătăliilor pen
tru unirea țărilor române, pentru cu
cerirea independentei, pentru înche
garea statului național unitar român".

Opera secretarului general al parti
dului cuprinde o profundă si mul
tilaterală analiză'asupra rolului cla
sei muncitoare si luptei sale revo
luționare organizate, al partidului ei 
pplitfc. „Lupta pentru înfăptuirea 
năzuințelor poporului — arată to
varășul Nicolae Ceaușescu — a fost 
ridicată pe o treaptă superioară de 
mișcarea muncitorească, de partidul 

mul mare de greșeli și lacune in în
vățare.

Străduinței de a determina efica
citatea generală a instruirii, de a 
proiecta și desfășura in așa fel pro
cesul de invățămint incit toți elevii 
să reușească să atingă și să depă
șească nivelul-standard acceptabil al 
performanțelor școlare i-am ieșit în 
cale prin cîteva măsuri operative. 
Menționăm, între altele, inițierea 
unor activități variate și de conținut 
(cercuri pe materii, concursuri, ma
nifestări cultural-educative), care 
să dezvolte aptitudinile elevilor si să 
stimuleze o permanentă dorință de 
cunoaștere și instruire ; organizarea 

sistematică a cunoașterii elevilor si 
prin modalități de diagnostic psiho
pedagogie (de pildă, pentru stabili
rea vitezei lecturii și scrierii, pentru 
identificarea capacității de a învăța 
independent ; redarea schemei unei 
lecții ; anunțarea, la începutul orei 
de curs, a obiectivelor operaționale 
ale lecției — adică ce trebuie să știe 
elevul să facă la sfîrșitui activității).

La acestea se adaugă organizarea 
activității instructiv-educative in 
ideea unei structuri complexe a lec
ției, relevante pentru gradul de în
țelegere a materialului, cadența de 
lucru a elevilor, dificultățile ivite, 
nivelul priceperilor și deprinderilor 
de învățare și de organizare a mun
cii, instituirea unei atmosfere moral- 
psihologice favorabile instruirii, prin 
cultivarea de relații de cooperare, a 
atitudinii pozitive si interesului față 
de învățătură, a conlucrării cu or
ganizația de tineret și familia. A 
mai reieșit, din investigarea și ac
țiunea noastră, ideea — cu certe im
plicații practice — după care com
baterea mediocrității, ca fenomen 
caracteristic unei clase de elevi, de
pinde în măsură considerabilă de 
evaluarea formativă (continuă) a re
zultatelor învățării. Ea poate ajuta 
elevii să-și afle în mod obiectiv lip
surile și să-și autoregleze eforturile, 

comuniștilor — stegarul independen
tei naționale si libertății sociale". 
Sub conducerea Partidului Comunist 
Român, muncitorimea s-a situat in 
fruntea luptei poporului pentru drep
tate socială si națională, pentru 
apărarea independenței, suveranității 
și integrității patriei, pentru trans
formarea revoluționară a societății 
și construirea noii orînduiri — so
cialismul.

Date fiind valoarea cognitivă și 
valențele ei educativ-volitive. istoria 
este situată de partidul nostru, de 
secretarul său general • la temelia 
activității politioo-ideologice de dez
voltare a conștiinței socialiste, a pa
triotismului și spiritului revoluționar 
al maselor. în această idee, cunoaș
terea trecutului poporului român, a 
istoriei vieții și luptelor generațiilor 
care s-au succedat de-a lungul seco
lelor constituie nu doar o simplă 
curiozitate, o reflectare particulară a 
unei dorințe justificate, profund 
umane de cunoaștere, ci o necesitate 
organică si. totodată, o îndatorire 
socială de înaltă responsabilitate. 
Studiind trecutul, fiecare generație 
își însușește experiența acumulată 
pe parcursul secolelor străbătute de 
societate în devenirea sa. ceea ce îi 
înlesnește înțelegerea problemelor de 
muncă si de viată pe care le ridică 
actualitatea, devenind, in consecință, 
mai conștientă de propriile rosturi în 
fluxul istoric, descifrînd mai ușor 
viitorul. „Studiind istoria glorioasă a 
poporului nostru, luptele si sacrifi
ciile înaintașilor, strădaniile lor in 
perfecționarea creației materiale si 
spirituale — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — învățăm să 
prețuim si să iubim mai mult, mai 
profund cuceririle prezentului, să 
facem totul pentru a le dezvolta, 
pentru a făuri istoria nouă a patriei 
noastre, istoria socialismului si co
munismului".

In opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este fundamentală 
convingător teza că istoria, ca sti
intă, este aptă să înrîurească... prin 
concluziile sale, nu numai conștiința 
istorică, ci și conținutul deciziilor 
politice, elaborarea strategiei politi
cii interne si externe a partidului 
Si statului nostru. Aceasta se dato
rează faptului că ea participă, prin 
analiza asupra trecutului, la procesul 
de cunoaștere si înțelegere a pre
zentului, de prospectare a .viitorului, 
acționind asupra conștiinței politice 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, aducind o contribuție sub
stanțială la întărirea unității națiu
nii în jurul și sub conducerea 
Partidului Comunist Romârf — cen
trul vital al întregii națiuni. 
„Tocmai pentru că partidul nostru 
continuă cele mai bune tradiții de. 
luptă ale poporului, trage învățămin
te din experiența trecutului și de
pune eforturi pentru a asigură 
mersul inainte spre o viață mai bună 
a poporului, pentru construirea orîn- 
duirii socialiste — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — el se bucură 
de stima si de încrederea nelimitată 
a întregului popor".

Gindirea istorică a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. întruchipează cele, 
mai înalte si valoroase năzuințe ale 
prezentului, născute din solul rodi
tor al unui trecut milenar glorios. 
Ctitor de țară nouă, primul pre
ședinte al României. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, trasează cu exem
plară clarviziune și spirit revolu
ționar drumul istoriei românești, în 
care trecutul reverberează cu toată 
strălucirea marilor sale învățăminte 
asupra prezentului, dindu-i temeini
cie și durabilitate de granit. Astfel, 
trecutul si prezentul fundamentează 
viitorul poporului nostru. întemeiat 
pe unitatea sa de nezdruncinat in 
jurul partidului, pe atașamentul 
neclintit fată de cauza socialismului, 
pe hotărîrea nestrămutată de a în
făptui Programul partidului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism, de a-si făuri in 
mod liber si suveran destinele, sub 
conducerea personalității a cărei via
tă se gontopeste xu glorioasa istorie 
contemporană a României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

să se centreze asupra „punctelor ne
vralgice", să persevereze în direcții 
precise.

Desigur, eficiența măsurilor si 
acțiunilor amintite în planul dezvol
tării și activizării conștiinței elevilor 
pentru învățare se exercită în timp 
— fără a se sconta, în chip mecanic, 
pe „succese" spectaculoase de mo
ment.

îmbunătățirea rezultatelor școlare 
sau, altfel spus, creșterea continuă 
a eficientei procesului instructiv- 
educativ trebuie să fie o problemă, 
abordată la modul concret, mereu 
plasată pe linia priorităților nu nu
mai pentru practica educațională, ci 
si pentru cercetarea pedagogică, fo
rurile de decizie și organismele 
metodice din școală șl din afara 
școlii, pentru cei ce răspund de per
fecționarea (reciclarea) cadrelor di
dactice. ca și . pentru presa pedago
gică. Uneori însă, cu prilejui trece
rilor in revistă a rezultatelor obți
nute, își mai face loc un mod de 
gindire precumpănitor „cantitatl- 
vist", înclinat să aprecieze succesele 
școlare obținute exclusiv pe bază de 
cifre și să reducă întreaga comple
xitate a factorilor obiectivi' și su
biectivi ce contribuie la împlinirea 
și reușita actului învățării doar la 
acele date ce pot fi riguros centrali
zate și planificate, să evalueze re
zultatele doar prin compararea ci
frelor. Dar. in domeniul școlar, as
pectele cantitative, cifrele nu pot 
spune totul despre efectele forma- 
tiv-educative, exclusiv calitative, 
singurele care contează cind trebuie 
să apreciem eficienta procesului, de 
instrucție si educație.

De aceea, combaterea mediocrității 
implică în mod necesar si realizarea 
eficienței specifice unei scoli pe tă- 
rim politico-ideologic și formativ- 
educativ. Cu atit mai mult cu cit 
timpul de acțiune al mediocrității 
nu privește doar viața școlară, ci și 
pe cea socială. Fără indoială, stă In 
puterea tuturor celor care lucrează șl 
militează pe tărîmul Învățămintului, 
s-o facă inofensivă și realmente 
anacronică.

Prof. Valeriu C. NEȘTIAN
Liceul agroindustrial lași

ELOCVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE 
A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI

După cum am anunțat In ziarul 
de ieri, pe baza prevederilor De
cretului Consiliului de Stat nr. 
206,1988. incepind de la 1 noiem
brie s-a trecut la etapa a Il-a de 
majorare a retribuțiilor personalu
lui muncitor. în cadrul căreia se 
vor mări, in mod eșalonat pe ra
muri și domenii de activitate, re
tribuțiile tarifare cuprinse între 
2 001—2 250 lei lunar. De aceste 
majorări beneficiază, chiar din a- 
ceastă lună, un prim eșalon de 
peste 850 000 de oameni ai muncii 
din sectoare prioritare ale econo
miei naționale. în ziarul de astăzi 
ne vom. referi concret la modul de 
aplioare a majorărilor de retribu
ții în industriile minieră, a petro
lului. energiei electrice, metalur
gice. construcțiilor de mașini și 
electrotehnice, urmînd ca in ziarul 
de miine să ne oprim la celelalte 
ramuri în care se aplică majoră
rile de retribuții, tot de la 1 no
iembrie.

IN INDUSTRIA MINIERĂ
Retribuțiile tarifare lunare cu

prinse intre 2 001—2 250 lei ale 
muncitorilor calificați din unitățile 
industriale subordonate Ministeru
lui Minelor cresc de la 1 noiem
brie. in funcție de rețeaua tarifară 
de retribuire, categoria și treapta 
de încadrare, astfel :

• muncitorii retribuit! pe re
țeaua tarifară „Mine subteran, ni
velul B“, categoria 1. bază — ca
tegoria 1. treapta I. de la 2 074— 
2 172 lei la 2 501—2 599 lei ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Mine subteran, ni
velul C“, categoria 1, bază — cate
goria 1. treapta II. de la 2 013— 
2 208 lei la 2 440—2 635 lei ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Mine suprafață^ 
nivelul A", categoria 1. treapta I — 
categoria 3. bază. de la 2 004—2 229 
lei la 2 424—2 649 lei ;

• muncitorii retribuiți Pe re
țeaua tarifară „Mine suprafață, ni
velul B“. categoria 2. treapta I — 
categoria 4. bază, de la 2 033—2 238 
lei la 2 454—2 659 lei :
• muncitorii retribuiți pe re

țeaua tarifară „Mine suprafață, ni
velul C“, categoria 2, treapta II — 
categoria 4, treapta II, de la 
2 014—2 248 lei la 2 434—2 669 lei ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Exploatări la zi de 
cărbune și minereuri cu utilaje 
grele", categoria 1, bază — de la 
2 209 lei la 2 639 lei.

Retribuțiile tarifare lunare ale 
muncitorilor necalificați cresc după 
cum urmează :

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Mine subteran, ni
velul A“. care execută lucrări o- 
bișnuite. de la 2 050—2 184 lei la 
2 477---2 611 lei. in funcție de treap
ta de încadrare ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Mine subteran, ni
velul B". care execută lucrări obiș
nuite. treapta II de încadrare — de 
la 2 098 lei la 2 525 lei, iar pentru 
cei care execută lucrări grele, de 
Ia 2 135—2 245 lei la 2 562—2 672 lei, 
în funcție de categoria de înca
drare ;
• muncitorii retribuiți pe re

țeaua tarifară „Mine subteran, ni
velul C“. care execută lucrări grele, 
treapta I — treapta II. de la 
2 037—2 135 lei la 2 464—2 550 lei, lac 
pentru cei care execută lucrări 
foarte grele — de la 2 172—2 245 lei 
la 2 599—2 672 Iei, în funcție de 
treapta de încadrare. >

IN INDUSTRIA 
PETROLULUI

în unitățile industriale subordo
nate Ministerului Petrolului, retri

încadrat la categoria a 3-a,

In cazul realizării integrale în cazul depășirii sarcinilor 
a sarcinilor de plan de plan cu 10 la sutăVenituri ----------------------------------------------------------------------------------

pînă la 
majorare

după 
majorare *)

pînă la 
majorare

după 
majorare ♦)

Retribuția tarifară 2 229 2 649 2 229 2649
Sporul de vechime (6 la sută) 134 159 134 159
Adaosul de acord — — 223 265
Premii pentru realizări deosebi-

te (5 la sută) 111 132 111 132

♦) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform decretelor Consiliului 
de Stat nr. 4611982 și 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.

ANGAJAMENT MUNCITORESC
Asemenea întregului popor, și 

minerii din bazinul Văii Trotușului 
au primit cu bucurie și deplină sa
tisfacție măsurile privind majora
rea retribuțiilor oamenilor muncii, 
ir» cadrul cărora, de la 1 noiembrie, 
se aplică etapa a Il-a, pentru re
tribuțiile cuprinse intre 2 001—2 250 
lei lunar. Cu toții, vedem in aceas
ta o expresie grăitoare a grijii per
manente a partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru îmbună
tățirea continuă a nivelului de trai 
al poporului. '

Noi, cei care muncim în mină și 
scoatem la lumina zilei cărbunele 
energetic, ne simțim datori să răs

buțiile muncitorilor calificați înca
drați pe rețelele tarifare specifice 
acestei ramuri se măresc în cadrul 
etapei a Il-a. de la 1 noiembrie, 
astfel :

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Petrol, nivelul A“, 
categoria 2, treapta I — categoria
4. bază, de la 2 033—2 238 lei la 
2 434—2 639 lei :
• muncitorii retribuiți pe re-, 

țeaua tarifară „Petrol, nivelul B“. 
categoria 2, treapta II — categoria 
4. treapta II, de la 2 004—2 238 lei 
la 2 405—2 649 lei.

Retribuțiile tuturor categoriilor 
de muncitori necalificați, încadrați 
pe rețelele tarifare specifice in
dustriei petrolului, au fost majo
rate încă de la 1 august a.c,

ÎN INDUSTRIA 
ENERGIEI ELECTRICE

în cadrul etapei a Il-a, retribu
țiile muncitorilor calificați din 
unitățile industriale subordonate 
Ministerului Energiei Electrice se 
măresc după cum urmează :

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Energie electrică, 
nivelul A", categoria 2, treapta II 
— categdria 4, bază, de la 2 043— 
2 248 lei la 2 444—2 649 lei ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Energie electrică, 
nivelul B“, categoria 2, treapta II— 
categoria 4, bază, de la 2 023—2 229 
lei la 2 424—2 629 lei ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Energie electrică, 
nivelul C“. categoria 3. bază — cate
goria 4. treapta II. de la 2 033—2 238 
lei la 2 434—2 639 lei.

Toți muncitorii necalificați re- 
tribuiți pe rețelele tarifare speci
fice industriei energiei electrice au 
primit retribuții mărite încă de la
1 august a.c., . în cadrul primei 
etape de majorare;

IN INDUSTRIA 
METALURGICĂ

în cadrul etapei a Il-a, retri
buțiile tarifare cuprinse între
2 001—2.250 lei lunar ale muncito
rilor calificați dtn unitățile indus
triale subordonate Ministerului In
dustriei Metalurgice se majorează 
astfel :

® muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Siderurgie, nive
lul A“, categoria 1. treapta I — ca
tegoria 2, treapta II. de la 2 033— 
2 219 lei la 2 454—2 639 lei ;
• muncitorii retribuiți pe re

țeaua tarifară „Siderurgie, nive
lul B“. categoria 1. treapta II — 
categoria 3, treapta I. de la 2 004— 
2 248 lei la 2 424—2 678 lei ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Materiale refrac
tare", categoria 3. bază — catego
ria 4. treapta I. de la 2 053—2 219 
lei la 2 454—2 620 lei :

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Cocsificarea cărbu
nelui", categoria 1. bază — cate
goria 1, treapta II. de la 2 072— 
2 209 lei la 2 493—2 629 lei.

Retribuțiile tarifare lunare ale 
muncitorilor necalificați, retribuiți 
pe rețeaua tarifară „Siderurgie, 
nivelul A", treapta II de încadra
re, care execută lucrări foarte gre
le. cresc de la 2 053 lei la 2 473 lei.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI 
Șl ELECTROTEHNICĂ

De la 1 noiembrie, retribuțiile 
tarifare cuprinse între 2 001—2 250 
lei lunar ale muncitorilor calificați 
din unitățile industriale subordo

MINER
bază, retribuit pe rețeaua tarifară „Mine suprafață, nivelul A", cu o vechime 

neîntreruptă in aceeași unitate de 6 ani
— în lei —

pundem prin fapte acestor generoa
se măsuri. Știm bine că numai 
prin sporirea zilnică a producției 
țara va avea mai mult cărbune, mai 
multă energie electrică, lată de ce, 
minerii noștri au hotărit să reali
zeze pină la finele anului, peste 
prevederile planului, o producție de 
cel puțin 3 000 tone cărbune energe
tic de calitate superioară, pe care 
să-l livrăm termocentralelor. Tot-, 
odată, conștienți de importanta eco
nomică și socială a măsurilor adop
tate prin recentul Decret al Consi
liului de Stat privind economisirea 
energiei, am hotărit să acționăm cu 
mai multă fermitate, cu înaltă răs
pundere patriotică pentru gospodă

nate Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini (inclusiv uni
tățile de asistenta tehnică și ser
vice) și Ministerului Industriei 
Electrotehnice (de asemenea, in
clusiv din unitățile de asistență 
tehnică și service) se majorează 
după cum urmează :
• muncitorii retribuiți pe rețeaua 

tarifară „Construcții de aeronave 
și motoare de aeronave", catego
ria 1, bază — categoria 1, treapta I, 
de la 2 199—2 238 lei la 2 610—2 049 
tei ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Construcții de ma
șini, nivelul A», pentru munca în 
acord"; categoria 1. treapta I — ca
tegoria 2. treapta II. de la 
2 033—2 219 lei la 2 434—2 629 lei ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Construcții de 
mașini, nivelul A, pentru munca 
in acord și nivelul Ao, pentru 
munca în regie, precum și pentru 
unitățile unde retribuția tarifară 
nu este diferențiată pe acord și 
regie" ; categoria 1, treapta II 
— categoria 3, treapta I. de la 
2 014—2 248 lei la 2 414—2 649 lej ;

• muncitorii retribuiți pe re
țeaua tarifară „Construcții de ma
șini, nivelul B. pentru munca în 
acord și nivelul A, pentru munca 
în regie, precum și pentru unită
țile unde retribuția tarifară nu 
este diferențiată pe acord și regie" 
categoria 2, bază — oategoria 3, 
treaota I. de la 2 033—2 219 lei la 
2 434—2 620 lei ;
• muncitorii retribuiți pe re

țeaua tarifară „Construcții de ma
șini, nivelul B. pentru munca în 
regie, precum și pentru unitățile 
unde retribuția tarifară nu este 
diferențiată pe acord și regie", ca
tegoria 2. treapta I — categoria 3, 
treapta II. de la 2 004—2 199 lei 
la 2 405—2 600 lei.

Retribuțiile muncitorilor neca
lificați retribuiți pe rețeaua tari
fară „Construcții de mașini, nivelul 
Ao și A' pentru munca in acord", 
treapta II .de încadrare. care 
execută lucrări foarte grele, cresc 
de la 2 004 lei la 2 424 lei.

★
Menționăm că, de la 1 noiembrie, 

beneficiază de retribuții majorate. 
în cadrul etapei a Il-a și ceilalți 
muncitori calificați și necalificați 
’din industriile la care ne-am refe
rit in rindurile de mai sus, cu 
retribuții tarifare lunare cuprinse 
între 2 001—2 250 Iei. dar care sint 
încadrați pe alte rețele tarifare ce 
nu sint specifice domeniului in 
care lucrează.

Tot de la 1 noiembrie, in cadrul 
etapei a Il-a, se majorează și re
tribuțiile personalului TESA din 
unitățile industriale aparținînd mi
nisterelor la oare ne-am referit 
mai inainte. Aceste retribuții cresc, 
în funcție de clasa de retribuire, 
de la 2 040—2 225 lei la 2 425—2 615 
lei lunar, maiștrii încadrați la clasa 
15 urmînd să primească 2 630 lei, 
față de 2 225 lei pină la majorare.

în legătură cu modul de aplicare 
a prevederilor Decretului Consiliu
lui de Stat nr. 20671988 menționăm 
că și pentru oamenii muncii din 
industriile la care ne-am referit 
în articolul de fată sint valabile 
precizările făcute de Ministerul 
Muncii in ziarul nostru din 31 iulie 
a.c., privind majorarea . părții va
riabile a retribuției. păstrarea 
dreptului de alocație de stat pen
tru copii, nemodificarea chiriilor, 
majorarea plafoanelor de venituri 
ale părinților în funcție de care se 
atribuie bursele elevilor și studen
ților. menținerea neschimbată pină 
la 31 august 1989 a contribuției 
lunare pentru copiii din creșe și 
grădinițe etc.

Mihai IONESCU

rirea chibzuită a energiei electrice, 
atit in întreprindere, la locul de 
muncă, cit și acasă, in locuințele 
noastre. In acest scop, organizația 
de partid, consiliul oamenilor mun
cii din unitatea noastră au trecut 
cu hotărire la organizarea cores
punzătoare a fluxurilor tehnologice, 
a schimburilor de lucru in ateliere
le mecanice, in vederea reducerii 
consumurilor de energie electrică și 
încadrării stricte in normele de 
consum aprobate.
Simion LUPCHIAN
miner, 
întreprinderea minieră Comăneștl
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COMUNICAT Adunări festive cu prilejul celei de-a 71-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

al Guvernului Republicii
La Invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu. prim-ministru ai Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, primul-ministru al Guvernului 
Republicii Populare Mozambic. Ma
rio da Grața Machungo, a etectuat o 
vizită oficială în Republica Socia
listă România, in perioada 26 oc
tombrie — 1 noiembrie 1988.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe primul- 
ministru al Guvernului Republicii 
Populare Mozambic, Mario da Grața 
Machungo, cu prilejul vizitei In tara 
noastră.

Din partea președintelui partidului 
FRELIMO. președintele Republicii 
Pooulane Mozambic, tovarășul Joa
quim Alberto Chissano, a fost trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un cordial mesaj 
de prietenie. împreună eu cele mai 
bune urări de sănătate st fericire 
personală, de progres si prosperitate 
poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a mulțumit pen
tru mesajul primit si a rugat, la 
rândul său. să se transmită pre
ședintelui partidului FRELIMO. pre
ședintele Republicii Populare Mo
zambic. tovarășul Joaquim Alberto 
Chissano. un salut cordial si cele mai 
bune urări de sănătate si fericire 
personală, de bunăstare «I progres 
poporului mozamblcan prieten.

In timpul convorbirilor oficiate, 
care s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și Înțelegere reciprocă, 
primul-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România si primul- 
ministru al Guvernului Republicii 
Populare Mozambic au dat o înaltă 
apreciere contribuției esențiale a 
dialogului la nivel inalt Ia dezvol
tarea și adlncirea raporturilor din
tre România si Mozambic, corespun
zător năzuințelor si intereselor celor 
două popoare.

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Romftnta si pri
mul-ministru al Guvernului Repu
blicii Populare Mozambic s-au in
format reciproc cu privire la preocu-

La Palatul din Piața Victoriei s-au 
încheiat, marți, convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România. 
»i tovarășul Mario da Grața Machun
go. prim-ministru al Guvernului Re
publicii Populare Mozambic.

în timpul convorbirilor, desfășura
te Intr-o atmosferă de caldă priete
nie, a fost manifestată hotărîrea 
guvernelor celor două țări de a ac
ționa in continuare pentru extinde
rea colaborării și cooperării româno- 
mozambicane. pentru lărgirea și di
versificarea schimburilor comerciale 
pe baze reciproc avantajoase.

La încheierea convorbirilor, pre
ședinții celor două părți în Comisia 
mixtă de colaborare economică. 
Gheorghe David, și. respectiv. Ale

Consumuri energetice reduse prin modernizarea tehnologiilor
(Urmare din pag. I) 

electrică oe care o consumă anual 
metalurgia pentru a realiza întreaga 
cantitate de oțel electric a țării, 
necesarul de energie pentru reali
zarea producției de ciment, de geam 
laminat si tras, a întregii cantități 
de țesături din bumbac, cauciuc po- 
liizoprenic. fibre poliesterice si de 
melană. în plus, ar asigura cantita
tea de energie electrică necesară 
funcționării transporturilor de pasa
geri pe liniile ferate electrificate ale 
țării.

Dintre măsurile avute în vedere 
în cadrul acestei acțiuni. denumită 
simbolic ..Programul 102“. reținem 
citeva mai semnificative. îată. de 
pildă, chimia și petrochimia, sectoa
re In care materia primă este în 
mare parte energetică, programele, 
cele mai multe ca număr, prevăd o 
reducere a consumului de combus
tibil echivalind cu peste 800 000 tone 
combustibil conventional si aproape 
320 milioane kWh. în industria ener
giei electrice se are în vedere o di
minuare a consumului propriu teh
nologic pentru transport și distribu
ție cu 100 milioane kWh la nivelul 
unul an. Se vede, așadar, că produ
cătorul de energie electrică menține 
el Însuși tehnici sl tehnologii ener- 
gointensive. Tot asa. in metalurgie, 
tehnologiile cu un pronuptat carac
ter energolntenslv sint cete utilizate 
în producerea laminatelor Pline de 
otel, unde se absoarbe circa un 
sfert din consumurile energetice din 

"metalurgie si unde programele pre
văd reduceri cu 500 000 tone com
bustibil conventional si 200 milioane . 
kWh la nivelul unui an. Nu sint ui
tate nici industria cimentului, care 
Intră in calcul cu alte 100 mii tone 
combustibil conventional si 48 mi
lioane kWh energie electrică, nici 
sectoarele calde ale industriei con
structoare de mașini cu 36 000 tone 
C.c. si 90 milioane kWh energie elec
trică. nici Industria sticlei, industria 
lemnului, industria minieră sf alte 
sectoare industriale care, chiar dacă 
nu Intervin cu valori prea mari. în
sumate totuși adaugă alte zeci de

cinema
• Muzica e viața mea t VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 48 75) — 9; II; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
o Nelu 1 DACIA (50 33 94) — 9; 11,30; 
14: 16,30; 19. COSMOS (37 54 85) —
0: 11,30; 14: 16,30; 19
• Cucoana Chirița i TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fiul stelelor : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13, LIRA (317171) 
—9: 11; 13
• Răzbunarea haiducilor : FLO
REASCA — 15; 17; 19
• Drumul oaselor : LIRA — 15; 17; 
19
• Agentul straniu ! VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30; 16,45; 19

Populare Mozambic, Mario da Graca Machungo
pările actuale Interne ale celor două 
țări, in special în domeniul dezvol
tării economice și sociale. Ei au pro
cedat la o analiză aprofundată a sta
diului actual și a căilor de dezvol
tare in continuare a raporturilor de 
prietenie și cooperare româno-mo
zambicane pe plan politic, economic 
și tehnico-științific.

Au fost apreciate rezultatele obți
nute pînă in prezent în privința coo
perării economice și a schimburilor 
comerciale româno-mozambicane si 
s-a reafirmat dorința fermă a celor 
două guverne de a acționa impreună 
pentru lărgirea și diversificarea tot 
mai puternică a conlucrării econo
mice bilaterale Intre România și 
Mozambic. ținind seama de poten
țialul și programele lor de dezvol
tare economică și socială.

în conformitate cu înțelegerile șl 
orientările convenite și pe baza re
zultatelor obținute în colaborarea 
economică și tehnică, primul-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România și primul-ministru al 
Guvernului Republicii Populare Mo
zambic au stabilit masuri in vederea 
intensificării schimburilor comer
ciale și extinderii conlucrării econo
mic» în domeniile agriculturii, in
dustriei minelor și geologiei, con
strucțiilor. industrializării lemnului 
și asistenței tehnice. S-au stabilit, 
totodată, măsuri pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a proiec
telor în curs de realizare si finali
zarea negocierilor asupra unor noi 
obiective de cooperare, precum si 
pentru lărgirea contactelor si a 
schimburilor de vizite intre minis
terele de resort, instituțiile speciali
zate și organizațiile comerciale.

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii, Socialiste România și pri
mul-ministru al Guvernului Repu
blicii Populare Mozambic au făcut 
un larg schimb de păreri cu privire 
la principatele probleme ale situa
ției internaționale actuale. Cei doi 
prim-ministri au reafirmat hotă- 
rirea țărilor lor de a acționa in 
strinsă conlucrare,. împreună cu ce
lelalte țări ale lumii, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, și înfăptuirea unui 
program cuprinzător de dezarmare, 
pentru reglementarea tuturor proble
melor litigioase dintre state exclu

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
xandre Zandamela, miniștri ai agri
culturii, au semnat un aide-mdmoire 
privind dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice și tehnice româno- 
mozambicane. De asemenea, a fost 
adoptat Comunicatul privind vizita 
oficială în tara noastră a primului- 
ministru al Guvernului Republicii 
Populare Mozambic.

★
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Pooulare Mozambic. Mario 
da Grația Machungo. împreună cu 
persoanele oficiale care ii însoțesc, a 
vizitat, marți. Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, Oas
peții mozambicani au. luat, țjmoștință 
de valoroase mărturii privind istoria 
și civilizația multimilenară a po
porului român.

mii tone combustibil conventional 
si sute de milioane kWh energie 
electrică.

Se au în vedere prin acest pro
gram circa- o mie de măsuri teh
nice. tehnologice si organizatorice a 
căror realizare este urmărită cu mi
nuțiozitate. Ce arată o analiză efec
tuată la jumătatea acestui an ? în 
primul rind. că aplicarea programe
lor de modernizare a tehnologiilor 
mari consumatoare de energie si 
combustibil a determinat, impreună 
cu celelalte acțiuni tehnico-organi- 
zatorice desfășurate de întreprinderi, 
importante reduceri ale consumurilor 
la nivelul economiei naționale (de 
peste 750 mii t.c.c, si 250 milioane 
kWh) comparativ cu realizările din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Aceasta denotă, fără îndo
ială. atit oportunitatea măsurilor 
întreprinse, cit si eficienta economi
că a soluțiilor propuse.

în același timp însă, analiza scoate 
In evidentă un fapt care nu putea 
să nu se răsfringă asupra situației 
nesatisfăcătoare a consumurilor în
registrate oină în acest moment. 
Mare parte a măsurilor cu termen 
scadent nu sint realizate decît par
țial. Mai grav este faptul că întâr
zierile- cete mai mari se înregis
trează tocmai la ministerele cu pon
dere ridicată în consumul de ener
gie si la tehnologiile cu pronunțat 
caracter energointensiv : producerea 
acetilenei din gaz metan, amonia
cului si ingrăsămintelor cu azot, alu
minei calcinate, fibrelor si firelor 
artificiale, metanolului, cimentului, 
fontpi brute de furnal, aglomeratu
lui de minereu feros, electrozilor si
derurgici. otelului electric. țevilor 
etc. Fără îndoială, gradul scăzut de 
realizare a programelor de moder
nizare ale acestor tehnologii s-a răs- 
frint in mod direct asupra niveluri
lor consumurilor înregistrate. fapt 
reflectat prin depășirea consumuri
lor energetice planificate (1 250 mii 
tone c.c. si peste 750 milioane kWh). 
Cete mai însemnate depășiri de 
consumuri normate s-au înregistrat 
la Ministerul Energiei Electrice, cu 
4.9 la sută la combustibili si 4,4 la 
sută la energie electrică. în sec

• Ciudata poveste a doctorului Je
kyll : FESTIVAL (15 63 84) — 8,45;
10,45: 13; 15: 17; 19,15
• Transport secret : BUCUREȘTI
(1561 54) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15; 17: 19
• Cei cinci poznași — 9; 11; 13, Apa
șii — 15; 17: 19: DOINA (16 35 38)
• Șatra : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19
• Ali-Baba și cel 40 de hoți : PA
CEA (71 30 85) — 9; 12; 15; 18
• Dragonul alb : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19
• Misiune speciala : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,30; 14; 16,30: 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala
Atelier) : Autograf — 18 

siv pe cate pașnică, pentru lichida
rea subdezvoltării, inclusiv solutio
narea problemei datoriilor externe, si 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale bazate pe echitate 
și egalitate.

A fost exprimată încrederea că la 
Conferința general-europeană de la 
Viena se vor conveni înțelegeri care 
să ducă la> dezvoltarea colaborării 
între toate țările europene, la mă
suri concrete de dezarmare.și de în
tărire a încrederii în interesul gene
ral al securității șl cooperării intre 
statele participante.

Examinînd situația din Africa, cei 
doi prim-miniștri au condamnat cu 
fermitate politica de apartheid și 
discriminare rasială și acțiunile 
agresive ale regimului rasist de la 
Pretoria împotriva statelor africane 
independente. Ei au reafirmat ho- 
tărirea țărilor lor de a continua să 
acționeze in sfrinsă colaborare cu 
celelalte state pentru a se pune ca
păt instabilității din Africa australă 
și acordarea imediată a independen
ței Namibiei, pentru consolidarea 
păcii, securității și progresului eco
nomic și sociail în această regiune și 
pe întregul continent.

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pri
mul-ministru al Guvernului Repu
blicii Populare Mozambic și-au ex
primat deplina satisfacție față de 
rezultatele vizitei oficiale șl ale con
vorbirilor care au avut loc în acest 
cadru și au apreciat că acestea con
tribuie la întărirea și adîncirea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic, 
dintre popoarele român și mozam- 
bican.

Primul-ministru al Guvernului 
R. P. Mozambic, Mario da Grața 
Machungo. a exprimat calde mul
țumiri pentru ospitalitatea și pri
mirea frățească de care s-a bucurat 
din partea guvernului român și a 
adresat primului-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. invitația de a 
efectua o vizită oficială în Republica 
Populară Mozambic.

Primul-ministru Constantin Dăs
călescu a acceptat cu plăcere invi
tația, data efectuării vizitei urmînd 
a fi convenită pe cale diplomatică.

în aceeași zi. tovarășul Mario da 
Grața , Machungo. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Populare Mo
zambic.' care, la invitația primului- 
mlnistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră, a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
primul-ministru mozambican a fost 
salutat de tovarășul Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România. 
Erau prezent! miniștri, alte persoane 
oficiale.

Se aflau de față ambasadorul 
României la Maputo și ambasadorul 
Mozambicului la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

(Agerpres)

toarele chimiei si petrochimiei cu 
4.2 si respectiv 1.7 la sută. în me
talurgie cu 1.4 si respectiv 4.9 la 
sută etc. Retine, de asemenea, in 
mod deosebit atentia ponderea cau
zelor ce au condus la întirzierea în
făptuirilor măsurilor de modernizare 
avute în vedere, ne primul loc si- 
tuindu-se întirzlerlte în întocmirea 
documentațiilor si neefectuarea sau 
finalizarea necorespunzătoare a unor 
studii si cercetări. Avizarea si apro
barea greoaie a notelor de comandă 
pentru obiectivele de investiții si de
ficientele la aplicarea si punerea in 
funcțiune a noilor capacități ocupă 
locul al doilea în această ierarhie 
nedorită, restul cauzelor fiind mai 
puțin semnificative.

..Programul 102“ a început de 
cîtiva ani. si pentru multe din 
obiectivele sale sint prevăzute ter
mene de derulare pe o mai lungă 
perioadă de timp. Prin urmare, si 
efectele benefice asupra reducerii 
consumului de energie se vor re
simți ceva mai tirziu. Cit privește 
prezentul, există încă mari rezerve 
insuficient folosite la marii consu
matori industriali, rezerve care, in 
datele actuale ale tehnologiilor exis
tente. a tehnicii din dotare pot duce 
la o mai chibzuită utilizare a resur
selor energetice, la realizarea- sarci
nilor de producție, in condițiile res
pectării si încadrării stricte in nor
mele de consum aprobate. Mare 
parte a acestor rezerve fac apel la 
simțul nostru gospodăresc, la spiri
tul organizatoric aplicat, la înțele
gerea necesității de a diminua sau 
elimina consumurile neproductive, 
pierderile din neglijentă sau neaten
ție. de a găsi căi si mijloace teh
nice si organizatorice de recuperare 
si valorificare a tuturor resurselor 
secundare ce apar in procesele de 
producție. Or. toate aceste măsuri, 
deși par simple si fără efect deose
bit la prima vedere. , sint tot atîtea 
surse reale de economisire care, prin 
însumare, alung la mii si zeci de 
mii de tone combustibil sau mi
lioane kilowați-ore pe care am pu
tea să n! te apropiem cu o lună, o 
zi sau măcar cu un ceas mat de
vreme.

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Comori ca
merale" — WOLFGANG AMADEUS 
MOZART — 17 : (Ateneu! Român) : 
„Comori camerale" — BACH, MO
ZART, TELEMANN, VASILE JIANU 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18
• Teatrul de operetă (13 83 48) : Su- 
zana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) ; 
Clinele grădinarului — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : tntr-o dimineață — 18 : 
(sala Studio) : Craii de Curtea Veche 
— 18,30
gț Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala 
Majestic) : Cursa de Viena — 18
A Teatrul satiric-muzlcal „C. Tftnase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Ml se pare că 
mă-nsor — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Henna Sinziana — 15 ;
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Am
narul fermecat — 15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18,30

în sala de concerte „Ateneu" din 
Bacău și la' Centrala minereurilor 
din Baia Mare âu avut loc adunări 
festive dedicate împlinirii a 71 de 
ani de la. Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

Au participat reprezentanți a! or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă si obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi si instituții.

La adunări au fost prezenti mem
bri ai Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit: la Bacău — 
Vasile Săndulache. prim-secretar al 
comitetului municipal de partid, 
primarul orașului, și E. M. Tiajelni- 
kov. ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București : la Baia Mare — 
Nicolae Dtcu. director general al cen
tralei. si V. I. Bondarciuk. ministru 
consilier al ambasadei.

Vorbitorii au subliniat importanta 
istorică a primei revoluții socialiste 
din lume și au reliefat succesele în
registrate de oamenii muncii din

Cronica xileî
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Algeriene Democratice și 
Populare, ambasadorul acestei țări 
la București. Mokhtar Kaci-Abdal- 
lah. a oferit, marți, o recepție.

Au participat Neculai Ibănescu, 
vtceprim-ministru al guvernului.

tv
19.00 Telejurnal
19,25 Normele eticii și echități! socia

liste (color) • Spiritul revoluțio
nar — trăsătură esențială a omu
lui nou

19,45 Aplicarea fermă a mecanismului 
econotnlco-flnanclar

vremea
Institutul de meteorologie . și hidro

logie comunici timpul probabil pen
tru intervalul 2 noiembrie, ora 20 — 
5 noiembrie, ora 20. In țară : Vremea 
se va menține rece pentru această 
perioadă a anului. Cerul va fi varia
bil. cu înnorârl mal accentuate in 
prima parte a Intervalului în regiu
nile nordice, centrale șl de est, unde 
pe alocuri va ninge slab. In rest, nin

VA INFORMAM DESPRE,

Invitațiile turismului 
în „sezonul alb“

— Peste un milion de turiști pot 
fi găzduiți in unitățile Ministeru
lui Turismului in anotimpul rece. 
Care, o spun balneologii, este ano
timpul celor mai odihnitoare va
canțe. Uhitățile noastre, in calita
te de gazde, sint pregătite să te 
confere în această perioadă, pe lin
gă ambianța specifică, și o parte 
din darurile și tradițiile celor două 
anotimpuri — toamna și iarna.

— Ce adrese concrete au, in a- 
ceasta perioadă, tovarășe Costache 
Zmgu, adjunct al ministrului tu
rismului, invitațiile organizatorilor 
de turism 7

— Aproape toate adresele posibi
le ale ofertei noastre turistice. în- 
cepind,, oriei t ar părea de surprin
zător, cu vacanțele pe litoral, în 
complexele de tratament și odihnă, 
care dispun de aproape 8 000 de 
locuri de cazare in spații încălzite, 
și in Deita Dunării, continuind cu 
cele în stațiunile montane de re
creare și refacere a forțelor fizice 
și încheind cu „uzinele de sănăta
te", cum Sint numite, pe bună 
dreptate, stațiunile noastre balneo
climaterice. Aceasta, dacă ar fi să 
orientăm invitațiile în funcție de 
infrastructura noastră turistică.

Invitațiile sezonului rece sint la 
fel de bogate și la capitolul „va
canțe de circuit". întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
București și oficiile județene de 
turism propun în această perioadă 
o varietate de excursii, care pot fi 
efectuate cu toate mijloacele de 
transport la indemînă : trenul, au
tocarul, acolo unde lipsesc traseele 
feroviare, nava fluvială. Precizăm 
că programele inițiate pentru acest 
sezon prevăd organizarea de am
ple acțiuni turistice cu prilejul 
aniversării a 70 de an! de la'fău
rirea statului unitar român : 
excursii cu țăranii cooperatori și 
oamenii muncii de Ia sate pentru 
schimburi de experiență și vizite 
la diferite obiective turistice ; că
lătorii cu vaporul pe Dunăre, în 
zilele cînd timpul permite, în cola
borare cu O.J.T.-urile Tulcea. Ga
lați. Brăila, Călărași, Giurgiu și 
Mehedinți ; excursii cu suporterii 
la diverse competiții sportive etc.

Baza materială solicitată In mod 
deosebit pentru ■ sejururile de sfîr- 
șit de săptămînă — stațiunile de 
pe Valea Prahovei, valea Oltului. 
Muntele Mic, Durau, Păltiniș și 
multe altele — continuă să fie și 
ea la dispoziția turiștilor cu în
treaga capacitate. Mai mult. între
prinderilor și instituțiilor, care do
resc să organizeze vacanțe în gru
puri mici pentru colectivele de 
muncă, le putem închiria în aceas
tă perioadă hoteluri sau cabane în 
folosință exclusivă, în sistem 
„charter". Experiențele reușite in 
anul trecut cu anumite colective 
de muncă ne determină să promo
văm și să încurajăm această formă 
de turism.

— Ce alte oferte propun in cr- 
ceastă perioadă invitațiile sezonu
lui rece ?

— Sîntem în măsură să Satisfa
cem in totalitate cererile de reu
niuni de lucru, de găzduire a unor 

.schimburi de experiențe, a unor 
dezbateri profesionale și științifi
ce. într-un cuvînt, ceea ce noi nu
mim în termeni generici „turismul 
științific" și „turismul profesional". 
Solicitarea pentru obținerea aces
tor spații trebuie să se facă 1n mod 
anticipat, cu cel puțin 15—20 zile 
înainte, și cu precizarea clară a 
duratei pentru care este închiriat 
Spațiul și a numărului de. partici- 
panți. Asemenea solicitări pot fi 
adresate atit dispeceratului de ca
zare al ministerului nostru, cit și 
direct unităților deținătoare de 

România si Uniunea Sovietică în anii 
socialismului, preocupările actuale 
din cele două țări pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale.

Referindu-se la tradiționalele rela
ții de prietenie si colaborare dintre 
partidele, țările șl popoarele noastre, 
vorbitorii au evtdentiat rolul hotări- 
tor al întîlnirilor. convorbirilor si 
înțelegerilor la cel mai înalt nivel 
pentru dezvoltarea si diversificarea 
conlucrării bilaterale, pe multiple 
planuri, in interesul reciproc, al cau
zei păcii și socialismului.

★
Cu același prilei. la librăria „Da

cia" din Capitală s-a deschis „Deca
da cărții sovietice". Sint prezentate 
lucrări recent apărute in Uniunea 
Sovietică din literatura social-poli- 
tică. tehnico-știintifică. beletristică, 
albume de artă, cărți pentru copii, 
precum si traduceri din literatura 
română tipărite de edituri sovietice 
șl coeditări.

în aceeași zi eu fost deschise 
expoziții de carte sovietică Ia Clui- 
Napoca. Craiova și Constanta.

(Agerpres)

miniștri, membri ai conducerilor 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

(Agerpres)

30,05 Micul ecran pentru eel miel 
(color)

20,15 știința pentru toți (color) • De 
Ia explorarea celulei la Ingineria 
genetică

20,45'Idel în acțiune (color). Reportaj 
21,05 File de istorie șl Împliniri (color) 
21,25 Te cîntfim, Iubită tară 1 Muzică 

ușoară românească (color)
21,50 Telejurnal
32,00 închiderea programului 

sori Izolate. Temperatura aerului va 
fi cuprinsă ziua intre zero și 10 grade, 
mai ridicată în sud-vestul țării pînă la 
13—14 grade, iar noaptea va oscila 
Intre minus 12 și minus 2 grade, ex- 
ceptind prima noapte cind vor fi 
ușor mai ridicate. în București : Vre
mea se va menține rece pentru a- 
ceastă dată. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros Ia început, cînd condițiile 
meteorologice vor fi favorabile nin
sorii slabe. Temperatura aerului va 
fi ziua de 4 pină la 9 grade. Iar 
noaptea de minus 4 pină la zerd gra
de. Dimineața, condiții de ceață.

bază ’ materială. Multe din unită
țile noastre, cum ar fi I.T.H.R. 
București, O.J.T. Prahova, ■ O.J.T. 
Brașov, O.J.T. Vîlcea, O.N.T. Car- 
pațt Brașov și altele, și-au creat 
și ele servicii care preiau aseme
nea comenzi și te soluționează ope
rativ.

— Agrementarea vacanțelor va 
avea In această perioadă și ceva... 
specific 7

— Ne-am propus și ne străduim 
ca agrementul în stațiuni să fie la 
fel de bogat ca în timpul verii. 
O dată cu promovarea ideii că tu
rismul se practică în toate cete 12 
luni ale anului, rolul agrementu
lui nu mai poate fi privit altfel. 
Iar acel „ceva în plus", așteptat de 
turiști, va fi dat de programele din 
unități — respectiv de organizarea 
unor programe de stână in zonele 
în care avem asemenea posibili
tăți ; de realizarea Unor expoziții 
culinare pentru testarea unor pro
duse și preparate ; de realizarea 
unor serbări ale zăpezilor si de seri 
folclorice tradiționale; de realizarea 
unor sondaje cu tema : ce idei de 
programe propuneți pentru vacan
țele de toamnă și iarnă 7 Vrem, 
cu alte cuvinte, să dialogăm direct 
cu beneficiarii noștri asupra vii
toarelor lor vacanțe. Dialoguri care 
nu pot avea declt un dublu folos. 
Atit pentru organizatorii turismu
lui, care vor cunoaște mai bine 
preferințele solicitanților, cit și 
pentru turiști, care se vor bucura 
de condiții tot mai bune de petre
cere a vacanței.

— Toamna este și anotimpul fi
nalizării lucrărilor de investiții. Cu 
ce „case noi" sau modernizate ori 
alte dotări pentru confortul vacan
țelor vor face cunoștință turiștii în 
perioada sflrșitului de an 1

— Dacă aceste „case noi" nu sint 
atit de multe, de modernizările 
efectuate sau în curs de finalizare, 
vor beneficia peste tot. Nu există 
unitate turistică in care să nu se 
fi executat anumite modernizări, 
înscrise de altfel in programul de 
ansamblu pe care ii are ministe
rul. Și acum, pe scurt, despre 
„casete noi" și modernizate ale se
zonului toamnă-iarnă. De cu- 
rînd. zestrea edilitară a Capitalei 
s-a îmbogățit cu noul complex tu
ristic „Lebăda", situat pe mâlul la
cului Pantelimon, 1a ieșirea spre li
toral. Dispune de un hotel cu 236 
locuri, popas turistic pentru 40 de 
locuri în corturi, restaurant, săli de 
alimentație publică și terase cu un 
total de 663 locuri, terenuri de te
nis, popicărie, sală de jocuri me
canice, ștrand cu plajă de iarbă și 
nipip, debarcader, parcaj pentru 
autoturisme și rulote.

Pină la sfirșitul anului vor rein
tra în circuitul turistic, moderni
zate, vilele nr. 5 și 6 din stațiunea 
balneară Calacea (județul Timiș). 
S-au încheiat lucrările de moder
nizare a telescaunelor de la Pre
deal, dublindu-se capacitatea de 
transport, și vor intra in funcțiune 
noi teleschiuri in stațiunile Vatra 
Dornei și Sinaia (platoul Bucegi 
și Valea Dorului), la cabanele Peș
tera și Padina (județul Dîmbovița) 
și Rînca (județul Gorj), in stațiu
nea turistică internațională Poiana 
Brașov.

Invităm, șl cu acest prilej, pe 
toți amatorii de turism, drumeții, 
excursii și cură balneară să-și pe
treacă vacanța sau mini vacanța, 
concediile de odihnă, sejururile de 
sfirșit de săptămînă in baza mate
rială a unităților noastre, alegin- 
du-și din bogata ofertă turistică de 
toamnă destinația dorită.

Constantin PRIESCU

REPOR TAJE • NOTE c INFORMA ȚII

Panoramic sâlâjean
• Raport mineresc : 

de la începutul anu
lui și pină in prezent, 
colectivul de oameni 
ai muncii de la în
treprinderea minieră 
„Sălajul" Sărmășag a 
extras- peste plan 8 000 
tone cărbune energe
tic, avînd toate per
spectivele ca angaja
mentul asumat pe a- 
cest an in întrecerea 
socialistă să fie în
deplinit înainte de 
termen.
• In întreprinderile 

industriale din județul 
Sălaj au fost aplicate 
în cursul acestui an 
259 măsuri din pro
gramele de perfecțio
nare a organizării și 
modernizarea proce
selor de producție, 
fiind asimilate 325 
produse noi și 67 teh
nologii. Dintre reali
zările cele mai impor
tante menționăm : 
proiectarea si execu
tarea la întreprinde
rea de armături in
dustriale din fontă șt 
oțel Zalău a două a- 
gregale pentru armă
turile destinate cu 
precădere exportului, 
care contribuie la tri
plarea productivității 
muncii ; executarea Si 
punerea în funcțiune, 
la întreprinderea de 
conductori electrici 
emailați Zalău, a unui 
bobinator static pen
tru treapta a Il-a tre-

filare ,' punerea in 
funcțiune, la între
prinderea de anvelope 
din Zalău, a instala
ției de recuperare a 
căldurii, fapt care 
conduce la economi
sirea a 14 000 tone 
combustibil conven
țional pe an.

• Onorînd o serie 
de contracte și co
menzi in avans, colec
tivul de oameni ai 
muncii de la între
prinderea de țevi din 
municipiul Zalău a 
realizat suplimentar 
la export produse in 
valoare de 116,6 mili
oane lei.

• Pe bulevardul 
Mihai Viteazul din 
municipiul Zalău au 
fost date în folosință 
două modeme blocuri 
de locuințe prevăzute 
cu spatii comerciale la 
parter. Cu acestea, 
s-a încheiat, practic, 
sistematizarea in zona 
centrală a municipiu
lui.
• Baza sportivă si 

de agrement a reșe
dinței județului Sălaj 
s-a întregit cu un mo
dern bazin olimpic 
pentru tineret.

• Știați că apicul
torii sălăjeni realtzea- 
ză aproape 50 la sută 
din producția de po
len a țării 7 La aceas
tă oră, crescătorii de

CONSTANȚA : O comună cu cetățeni harnici
Ca adevărați gospodari, cetățenii 

din comuna Ovidiu se nreocună în 
permanentă de buna gospodărire și 
înfrumusețare a comunei. Curățenia 
străzilor, aspectul nlăcut. al caselor 
si grădinilor, noile construcții o 
dovedesc din clin. Valoarea acțiu
nilor gospodărești întreprinse de 
locuitorii de aici în acest an se ri

VĂLENII DE MUNTE : Săptămînă culturală a orașului
A devenit o tradiție ca la fiecare 

sfirșit de octombrie la Vălenii de 
Munte să fie inaugurată și să se 
desfășoare (în perioada 30 octom
brie—5 noiembrie) săptămînă cul
turală a orașului. Anul acesta, des
chiderea importantului eveniment 
cultural din viața localității a 
coincis cu desfășurarea unei intere
sante consfătuiri organizate de So
cietatea de 1 științe matematice din 
România și subfiliala acesteia din 
Văfenii de Munte, pe tema : „A- 
plicațlite matematicii în istorie si 
arheologie". Bucurindu-se de o 
participare prestigioasă, consfătui
rea — aflată la a V-a ediție, din 
care trei organizate aici, la Vălenii 
de Munte — a dezbătut o serie de 
tenie deosebit de interesantef'VMi-e 
acestea s-au remarcat : „Prospec
tarea matematică a fenomenelor 
istorice" susținută de academicia
nul Nicolae Teodorescu, președin
tele Societății de științe matema
tice din România, „Noile perspec
tive deschise istoriei de modelele 
matematice inteligente" prezentată 
de profesorul universitar dr. Mir
cea Malița, „Nicolae Iorga și ideea 
realizării statului național unitar 
român", autor profesorul Lazăr 
Băciucu, secretar al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R., „Mo
mente semnificative privind isto
ria orașului Vălenii de Munte"

ÂCTUÂILÎTATEA SPQRTtVĂ
i, în preliminariile campionatului mondial

ROMÂNIA-GRECIA

0 noua partida care trebuie abordată 
cu toată responsabilitatea

După victoria din meciul România 
— Bulgaria 3—1, meci desfășurat la 
Sofia, iată că fotbaliștii echipei noas
tre reprezentative vor juca astăzi o 
nouă partidă în preliminariile cam
pionatului mondial, in compania for
mației Greciei. Jocul va avea loc de 
astă dată la București — stadionul 
Steaua, deci în fața publicului pro
priu, fapt ce sporește implicit res
ponsabilitatea fotbaliștilor români de 
a juca foarte bine și de a obține un 
rezultat pe măsură.

Numeroșii amatori de fotbal de la 
noi din țară au fost firește satisfă- 
cuți de evoluția și scorul partidei 
precedente. România — Bulgaria ; 
vom insista totuși asupra necesității 
ca echipa noastră, fiecare fotbalist 
în parte să joace meciul de astăzi 
la nivelul cel mai înalt al posibilită
ților tehnico-tactice, mai bine ca la 
Sofia, mai avîntat ca in meciul, 
socotit de referință. România — 
Spania (3—1), in care fotbaliștii noș
tri se arătaseră irezistibili in fața 
unui adversar de faimă.

Nu trebuie să existe momente de 
automulțumlre in acțiunile echipei 
României ; dimpotrivă, să se consta
te azi. pe teren, sporul de exigență 
și răspundere al fiecăruia. atunci 
cînd se pune problema îndeplinirii 
obiectivului de performantă al 
echipei naționale — calificarea 
la turneul final al campionatului 
lumii. In unitate de voință deplină, 
jucătorii cu experiență și cei recent 
promovați in formația reprezentati
vă trebuie să-și exprime plenar po
sibilitățile pe terenul de joc. spre a 
dobindi un nou succes. Campania de 
obținere a calificării cere puncte la 
fiecare partidă, in fața fiecărui ad
versar, cere îmbunătățirea, pas cu

Ieri, în întrecerea echipelor de tineret

ROMÂNIA -
Pe stadionul Sportul studențesc din 

Capitală s-a disputat, ieri, meciul 
dintre selecționatele României și Gre
ciei. din preliminariile campionatului 
european rezervat echipelor de ti
neret.

Echipa noastră a obținut o meri
tată victorie, cu scorul de 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Ilie Dumi- 

albine din județul Să
laj și-au realizat pla
nul aferent perioadei 
la polen in proporție 
de 133 la sută.

• Nu mai puțin de 
5,7 milioane lei peste 
plan au realizat lucră
torii de la. întreprin
derea județeană de 
transport local Sălaj 
la capitolul „Venituri 
din activitatea de 
bază". Secretul 7 Pri
ceperea, perseverența, 
ordinea si disciplina.

9 Conducătorul auto 
Vasile Săuca de la 
I.T.A. Sălaj — Auto
baza Jibou — se întor
cea la garaj după 
efectuarea transportu
lui de mineri la sec
torul Cristolțel. In sa
tul Var, pe taluzul 
șanțului, l-a observat 
căzut pe Ioan Noje, 
în vîrstă de 35 de ani 
din Jibou, aflat in 
comă datorită piende-K 
rii de singe de la o 
fractură deschisă a 
membrului inferior 
drept. A reușit să-l 
urce în autobuz, si-l 
transporte de urgență 
la Spitalul orășenesc 
Jibou, unde i s-au a- 
cordat îngrijirile me
dicale necesare. Vn 
fapt demn de con
cursul „Omenia și oa
menii șoselelor".
Eucien TEGI.AȘ 
corespondentul 
„Scînteii" 

dică lă peste 22 milioane Iei. De 
la începutul anului s-au dat în fo
losință peste 170 de noi aparta
mente. iar un bloc c.u 57 de apar
tamente se află in faza de finisare. 
Au fost înființate noi ateliere si 
secții de tinichigerie. ceasornicărie, 
blănărie si coiocărie si altele. (Lu
cian Cristea).

prezentată de prof. Viorel Oancea, 
primarul orașului. Pe parcursul a 
două zile, în cadrul consfătuirii au 
avut loc și alte conferințe de sin
teză și comunicări care au ridicat 
nivelul științific al dezbaterilor.

Săptămînă culturală a orașului 
cuprinde, de asemenea, și alte ma
nifestări la fel de interesante : 
simpozionul „Propaganda tehnico- 
economică în sprijinul producției și 
dezvoltării creației tehnice de 
masă", conferința „Unitatea româ
nilor, idee și acțiune", susținută de 
prof, univ. dr. Ștefan Ștefănescu, 
directorul Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga" ; dezbaterile „Spi
rit revoluționar, conștiință revolu- 

4? yțțteorqhe Cră- 
ci'unoiu, secretar adjunct al Corni- 
te'țițlul orășenesc de partid Vălenii ■ 
de Murite, ‘'„Xtni’fei'g'. responsabil^^ 
tate, legalitate", condusă de Ale
xandru Codescu, procurorul-șef al 
Procuraturii Vălenii de Munte, ex
punerile „Impactul energiei nuclea-, 
re cu omul și mediul înconjurător", 
prezentată de dr. in biologie Ion 
Chiosilă, cercetător la Spitalul 
Fundeni. „Perfecționarea cadrului 
juridic al participării personalului 
muncitor la conducerea activității 
economice" susținută de Dan Co- 
mănescu, jurist la Consiliul jude
țean al sindicatelor Prahova, și 
altele. (Gheorghe Pârvan).

pas, a golaverajului echipei noastre. 
In acest spirit, se impune abordat și 
meciul de astăzi, România — Gre
cia.

Partenerii de Întrecere formează o 
echipă combativă, rapidă șl tehni
că ; ea va putea fi întrecută prin 
joc exemplar, pe toată durata par
tidei. $i sîntem convinși că întreaga 
energie a fotbaliștilor români se va 
concentra exclusiv asupra jocului, 
acționindu-se într-un adevărat spi
rit de echipă, etalindu-se toate cu
noștințele tehnico-tactice și practi- 
cindu-se un fotbal spectaculos, care 
să răsplătească încrederea publicu
lui român în echipa sa reprezenta
tivă. Omogenitatea echipei, coeziu
nea ei sufletească, finețea tehnică a 
tuturor jucătorilor, Indiferent de club, 
să se regăsească Intr-o riguroasă 
disciplină tactică. Așteptăm să ve
dem azi la lucru o mare echipă de 
fotbal a României ! Să-i aplaudăm 
astăzt pe fotbaliștii români, să-i sus
ținem cu toată căldura in eforturile 
lor I

Meciul România — Grecia va în
cepe la ora 14,36 șl va fi arbitrat de 
o brigadă austriacă — la centru, 
H. Forstinger.

Fără să fie anunțate încă oficial 
de antrenori, tată probabilele for
mații care vor Intra pe teren: 
ROMANIA : Lung — îovan, Belo- 
dedici, Andone. Rotgriu — Sabiu, 
G. Popescu. Mateuț, Hagi — Lăcă
tuș, Cămătarii ; GRECIA : Talikria- 
dis — îîagiatanasiu, Kolomitrousis, 
Manolos, Mavridls — Tsakoulikidis, 
Mitropoulos, Skartados, Bonovas — 
Saravakos, Anastapoulos. ■

Valeriu MIRONESCU

GRECIA 2-0
trescu. min. 4. și Răduciolu, min. 73. 
Fotbaliștii români s-au comportat 
mai aproape de posibilitățile lor. în 
special în repriza secundă, cînd au 
acționat legat și ș!-au creat multe 
ocazii de a înscrie. Din rândurile for
mației s-au remarcat Stelea, Cristea, 
Lupescu, Ilie Dumitrescu și Ră- 
ducioiu.



DEZARMAREA - NĂZUINȚA 

TUTUROR POPOARELOR
Demersuri pentru încetarea tuturor experiențelor 
atomice și utilizarea spațiului cosmic în scopuri 

pașnice
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Un grup d-e țări nealiniate a pre
zentat spre dezbatere in Comitetul 
numărul unu al Adunării Generale 
un proiect de rezoluție privind opri
rea totală a experiențelor nucleare, 
transmite agenția T.A.S.S. Proiectul 
subliniază necesitatea Încheierii unui 
tratat care să interzică toate expe
riențele atomice de către toate sta

„Modernizarea" arsenalelor nucleare înseamnă 
intensificarea cursei înarmărilor

LONDRA 1 (Agerpres). — în ora
șul scoțian York s-au Încheiat lucră
rile conferinței anuale a unei secții 
a Mișcării pentru dezarmare nuclea
ră din Marea Britanie. în interven
țiile lor, participanții la dezbateri au 
criticat sprijinirea de către guvernul 
conservator britanic a ideii privind 
modernizarea arsenalelor nucleare 
ale țărilor membre ale N.A.T.O. Ca

Opinie în favoarea unei reduceri masive 
a armamentelor convenționale

BONN 1 (Agerpres). — Mandatul 
pentru negocierile dintre țările mem
bre ale Tratatului de la Varșovia si 
cele aTe N.A.T.O. privind reducerea 
armamentelor convenționale trebuie 
să acopere toate aspectele importan
te ale acestui domeniu, a relevat 
Hermann Scheer, expert in proble

îngrijorare In legătură cu consecințele exercițiilor 
militare americane In Japonia

TOKIO 1 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Japoniei. Sosuke Uno, 
a cerut forțelor armate ale S.U.A. 
aflate oe teritoriul japonez să mani
feste mal multă grijă cînd desfășoară 
exerciții militare.

El a avut în vedere o serie de 
accidente implicind trupe americane 
din Okinawa, intre care ciocnirea a

Lichidarea apartheidului impune 
acțiuni internaționale convergente

Un raport al secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

—' La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a fost difuzat rapor
tul secretarulpi general al O.N.U., 
Javier ‘Perez de Cuellar, cu privire 
la acțiunile menite să ducă la eli
minarea sistemului de apartheid și a 
discriminării rasiale. Intitulat „Ac
țiuni internaționale convenite în ve
derea lichidării apartheidului", do
cumentul însumează opiniile majo
rității statelor membre ale Națiuni
lor Unite față de politica guvernului 
rasist din R.S.A.

Subliniind că apartheidul repre
zintă o crimă Împotriva umanității 
și un pericol pentru pacea si securita
tea internațională, raportul eviden
țiază necesitatea eradicării sistemu

tele si pentru totdeauna, document 
considerat de o importanță deosebită 
pentru lichidarea cursei Înarmărilor, 
nucleare.

Totodată, a fost prezentat un pro
iect de rezoluție privind utilizarea 
spațiului cosmic în scopuri, pașnice, 
pentru ca acesta să devină o zonă a 
cooperării, si nu una a competiției 
armate, adaugă sursa citată.

urmare a acestei modernizări — a 
declarat Martin Butcher, cunoscut 
militant pentru pace — pe teritoriul 
Marii Britanii pot fi amplasate peste 
1 000 de noi rachete nucleare, adică 
de zece ori mai multe decit existau 
pină la încheierea tratatului sovieto- 
american cu privire la lichidarea ra
chetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune.

mele dezarmării din cadrul Parti- 
dului Social-Democrat, principalul 
partid de opoziție din R.F. Germania. 
EI a subliniat că Alianța nord- 
atlantică trebuie să fie pregătită pen
tru a face o reducere drastică a pro
priului său potențial.

două elicoptere, un incendiu de pă
dure. care s-a declanșat după un 
exercițiu de trageri la baza ameri
cană Hansen, și lovirea unor locuințe 
de gloanțe rătăcite.

Sosuke Uno a arătat că dacă 
ciocnirea elicopterelor se producea in 
afara bazei americane ea ar fi fost 
dezastruoasă pentru populația civilă.

lui de apartheid și a politicii de 
discriminare rasială din R.S.A., în
semnătatea respectării de către toate 
statele a hotăririlor Adunării Ge
nerale și Consiliului de Securitate 
ale O.N.U. cu privire la instituirea 
de sancțiuni generale obligatorii, 
potrivit Cartea O.N.U.. împotriva 
autorităților .rasiste de la Pretoria.

Raportul secretarului general al 
O.N.U. și proiectele de rezoluție în 
această problemă adoptate de Comi
tetul pentru probleme sociale, /cul
turale și umanitare urmează să fie 
examinate in plenara Adunării Ge
nerale cu ocazia apropiatelor dezba
teri asupra politicii de apartheid 
promovate de ' R.S.A.

IN COMITETUL POLITIC SPECIAL AL NAȚIUNILOR UNITE

Dezbateri în problema edificării unei noi ordini 
internaționale în domeniul informațiilor

• I

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— în Comitetul politic special al 
celei de-a 43-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. au început dezba
terile asupra problematicii informa
ției. în alocuțiunea inaugurală, pre
ședintele Comitetului O.N.U. pentru 
informații. Pablo Harrios. a subli
niat importanta eliminării inegalită
ții intre Nord și Sud în ceea ce 
privește fluxul informațional.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Grevă generală în Cisiordania 91 Gaza • Sprijin luptei 
juste a poporului palestinian • Situație încordată în sudul 

Libanului • Alegerile parlamentare din Israel

Mișcarea de protest palestiniană • 
din Cisiordania și Gaza a cunoscut 
o intensificare, marți, in contextul 
alegerilor parlamentare desfășurate 
in Israel. Agențiile de presă transmit 
că in regiune a fost declarată o gre
vă generală in semn de protest îm
potriva ocupației, a practicilor re
presive si actelor de violență ale for
țelor israeliene. în încercarea de a 
împiedica manifestațiile populației 
palestiniene, forțele de ocupație au 
intensificat represiunea. încă din 
cursul nopții de luni spre marți, Cis
iordania și Gaza au fost proclamate 
teritorii închise, aici fiind comasate 
efective militare suplimentare.

(Agerpres)
TUNIS 1 (Agerpres). — Președin

tele Tunisiei. Zine El Abidine Ben 
Aii. a reafirmat sprijinul tării sale 
față de lupta justă a poporului pa
lestinian sub conducerea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. 
Șeful statului tunisian, care l-a pri
mit oe reprezentantul O.E.P. la Tu
nis. Hakam Balaoui. a subliniat, de 
asemenea, necesitatea creării unui 
stat palestinian propriu independent, 
informează agenția China Nouă.

DAMASC 1 (Agerpres). — La o 
conferință de presă organizată la 
Damasc, Alois Mock, vicecancelar și 
ministrul'afacerilor externe ai Aus
triei, a condamnat practicile repre
sive israeliene împotriva palestinie
nilor din teritoriile ocupate pe care 
le-a calificat drept o încălcare gravă 
a convențiilor internaționale, inclusiv 
a Convenției de la Geneva asupra 
drepturilor persoanelor civile in 
timp de război. Alois Mock a spus 
că în urma evoluțiilor reoente în 
Orientul Mijlociu. Austria sprijină 
ideea organizării unei conferințe in
ternaționale de pace sub egida 
O.N.U. El a exprimat, de asemenea, 
sprijinul țării sale față de dreptul 
legitim al poporului palestinian la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat independent.

PARIS 1 (Agerpres). — Ezer Weiz- 
tnann, fost ministru israelian âî apă
rării. a declarat intr-un interviu a-

GENEVA

0 nouă rundă de negocieri iraniano-irakiene
GENEVA 1 (Agerpres). — Sub 

egida secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, la Geneva 
a început, marți, a treia rundă de 
negocieri directe de pace dintre Iran 
și Irak. Delegațiile celor două țări 
sint conduse de Aii Akbar Velayati, 
ministrul de externe al Iranului, și 
Tariq Aziz, vicepremier și ministru 
de externe al Irakului. Primele două

După cum se relevă in raportul 
Comitetului • O.N.U. pentru informa
ții înaintat Adunării Generale, este 
necesar ca noua ordine internațională 
in domeniul informațiilor si comu
nicării să fie orientată in direc
ția instaurării păcii, să garanteze 
tuturor . oamenilor dreptul de a parti
cipa efectiv la viata politică, econo
mică. socială si culturală, să contri
buie Ia promovarea înțelegerii si 
prieteniei intre toate statele.

cordat ziarului francez „Le Figaro", 
citat de agenția KUNA. că revolta 
palestinienilor in teritoriile ocupate 
a cauzat mari pierderi economice 
Israelului. El a spus că demon
strațiile populației palestiniene au 
forțat Israelul să majoreze cheltuie
lile militare. Pe de altă parte, Ezer 
Weizmann a acuzat Blocul Likud că 
in ultimii patru ani nu a întreprins 
nimic in interesul păcii in Orientul 
Mijlociu.

ROMA 1 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, va efectua o vizită 
oficială la Roma, în următoarele zile. 
El va avea convorbiri cu ministrul 
italian de externe. Giulio Andreotti, 
prilej cu care va prezenta poziția 
O.E.P. in legătură cu necesitatea so
luționării problemei palestiniene — 
informează agenția ANSA.

BEIRUT 1 (Agerpres). — în sudul 
Libanului s-:a menținut încordarea, 
marți, ca urmare a reluării de către 
aviația militară israeliană a raidu
rilor' in spațiul aerian libanez. Apa
ratele militare israeliene au fost 
semnalate in sectorul de la est de 
orașul Saida, unde au bombardat ta
berele de refugiați palestinieni din 
zonă. De asemenea. avioanele au 
survolat, regiunile de munte Aram un 
și Naame de la sud-est de Beirut, 
informează agenția MENA.

La Beirut a sosit Jean-Claude 
Aimee. trimis special al secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. El va proceda la o evaluare 
a situației grave prin care trece în 
prezent Libanul și va întocmi un 
raport pe care îl va înainta secre
tarului general al O.N.U.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — în Is
rael au avut loc, marți, alegeri, pen
tru ocuparea celor 120 de locuri ale 
Knessetulpi (parlamentul). Postul de 
radio Israel, citat de agenția KUNA, 
a anunțat că pe listele electorale au 
fost înscriși aproximativ 2,9 milioa
ne de cetățeni cu drept de vot. Re
zultatele definitive vor fi anunțate 
în cursul zilei de vineri.

runde au avut loc la Geneva și New 
York. Obiectivul principal al actua
lei runde il reprezintă consolidarea 
încetării focului și dezangajarea 
efectivelor militare.

întilnirea plenară de marți a de
legațiilor celor două țări a fost pre
cedată de intilniri pe cane Javier 
Perez de Cuellar le-a avut cu Aii 
Akbar Velayati și Tariq Aziz.

IN SPRIJINUL REUNIFICĂRII 
PAȘNICE A COREEI

PHENIAN 1 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că la Phe
nian a. fost înființată o reprezentanță 
a Frontului Democratic Național din 
Coreea de Sud. mișcare ce militează 
pentru reunificarea pașnică a nor
dului și sudului Coreei. în alocuțiu
nile rostite cu acest prilej s-a apre
ciat că înființarea reprezentantei va 
încuraja și stimula masele populare 
din sudul Coreei in lupta pentru în
făptuirea obiectivelor suveranității, 
democrației și reunificării patriei.

E DE PRESA
scurt

1 CONVORBIRI ‘ SOVIETO-CEHO- 
. SLOVACE., Secretarul general al

C.C. al P.C.U.S.. președintele
I Prezidiului Sovietului Suprem al

U.R.S.S.. Mihail Gorbaciov. l-a pri
mit, marți, pe Ladislav Adamec.

| membru al Prezidiului C.C. al
P.C.C.. președintele Guvernului 

I R.S. Cehoslovace, aflat intr-o vizită
de lucru in Uniunea Sovietică. în 

' ' centrul convorbirilor s-au aflat pro
blemele dezvoltării in continuare a 
relațiilor sovieto-cehoslovace.

ÎNTREVEDERI. Secretarul gene- 
| ral al C.C. al P.C. Chinez. Zhao

Ziyang, s-a intilnit la Beijing cu 
vicecancelarul si ministrul vqst- 

I german al afacerilor externe. Hans-
Dietrich Genscher. Oaspetele a 
conferit, de asemenea, cu premierul 
Consiliului de Stat. Li Peng. în 

| cursul întrevederilor au fost abor-
| date aspecte ale evoluției relațiilor

bilaterale, precum si probleme ale 
I situației politice internaționale.

subliniindu-se. în context, necesi
tatea întăririi procesului destinde
rii. care ar fi în avantajul tuturor 
popoarelor.

CONSILIUL DE SECURITATE a
| adoptat un proiect de rezoluție 

privind Afganistanul. in care se 
cere secretarului general al O.N.U.

Isă informeze periodic consiliul 
despre modul în care se aplică în 
practică prevederile acordurilor de 
la Geneva referitoare la problema

I afgană, transmit agențiile de presă.
Rezoluția reglementează, de aseme
nea. statutul misiunii de bune 
oficii a O.N.U. in Afganistan și

I Pakistan (U.N.G.O.M.A.P.);
1 COMUNICATUL COMUN dat pu

blicității la încheierea vizitei ofi
ciale de prietenie efectuate in R.S.

I Cehoslovacă de Jose Eduardo dos
Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele R.P. 
Angola, evidențiază dorința celor 

Idouă țări de a extinde relațiile bi
laterale pe diferite planuri. Cele 
două ©ărti s-au pronunțat pentru 

I încetarea cursei înarmărilor si pen
tru prevenirea extinderii acesteia 
în spațiul cosmic. De asemenea.
Părțile au chemat la adoptarea de 
sancțiuni cuprinzătoare împotriva 

I regimului minoritar de la Pretoria
si au evidențiat necesitatea acce- 

I . sulul imediat la independentă al 
Namibiei.

ILA HAVANA au avut loc convor
biri intre președintele Consiliului 
de Stat si al Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Cuba. Fidel Castro.

Isi președintele Mexicului. Miguel 
de la Madrid. Discuțiile au fost do
minate de problematica, relațiilor

I bilaterale, căile de intensificare a 
raporturilor economice dintre cele 
două state, fiind abordate, totodată, 
aspecte ale situației internaționale.

BEIJING

Deschiderea sesiunii 
al Adunării Naționale

BEIJING 1 (Agerpres). — La Bei
jing au început, marți, lucrările se
siunii Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale Populare a R. P. 
Chineze. După cum transmite agen
ția China Nouă, sint discutate căile 
de sprijinire pe linie legislativă a

DECLARAȚIE. Ministrul aface
rilor externe al R. P. Chineze, 
Qian Qichen. a declarat — intr-o 
convorbire cu un grup de ziariști 
— că va vizita U.R.S.S. la Începu
tul lunii decembrie, pentru a se in- 
tilni cu omologul său sovietic. 
Eduard Șevardnadze.

PROBLEMA CIPRIOTA. Pre
ședintele Ciprului, Ghiorghios Vas- 
siliou, și Raut Denktaș, liderul co
munității turco-cipriote, au acceptat 
invitația secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, de 
a se intilni cu el in zilele de 22 și 
23 noiembrie, la New York, pentru 
a examina stadiul convorbirilor 
consacrate reglementării problemei 
cipriote — a declarat un purtător 
de cuvint al Națiunilor Unite. 
După cum se știe, negocierile din
tre liderii celor două comunități 
cipriote au inoeput. la 15 septem
brie, sub auspiciile secretarului 
general al O.N.U.

CONGRESUL AL HI-LEA AL 
FRONTULUI PATRIEI din Viet
nam se va desfășura în perioada 
2—4 noiembrie — s-a anunțat la 
Hanoi.

SCHIMB DE DOCUMENTE. La 
Geneva a avut loc schimbul ofi
cial de documente privind rezulta
tele experiențelor de verificare co
mune din cadrul convorbirilor so- 
vieto-americane privind limitarea 
și încetarea experiențelor nucleare. 
Documentele conțin rezultatele fi
nale referitoare la puterea explo
ziilor atomice ce au avut loc la 
17 august, in poligonul Nevada, și 
la 14 septembrie, la Semipalatinsk.

TURNEU. Președintele Egiptului. 
Hosni Mubarak, l-a primit marți 
pe Frank Carlucci, ministrul apără
rii al S.U.A.. care a sosit la Cairo, 
venind de la Amman, in cadrul 
unui turneu in țări din regiurfe. în 
centrul convorbirilor s-au aflat pro
bleme ale cooperării militare intre 
Egipt si S.U.A.

PRELUNGIRE. Guvernul ni ca- 
raguan a decis prelungirea unila
terală, pină la 30 decembrie, a în
cetării acțiunilor . ofensive ale ar
matei împotriva forțelor „contras" 
care se află pe teritoriul nicara- 
guan. Măsura este incă o dovadă a 
voinței politice a autorităților gu
vernamentale de la Managua de a 
se respecta și a se traduce în fapt 
Acordul de pace în America Cen
trală și de a se soluționa toate 
controversele prin dialog și recon
ciliere națională,

VERIFICARE. în conformitate cu 
prevederile Tratatului sovieto-ame- 
rican privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie si mai scurtă de

Comitetului Permanent 
Populare a R. P. Chineze 

aplicării hotăririlor recentei plenare 
a C.C. al P. C. Chinez cu privire la 
situația economică. în cursul dezba
terilor a fost subliniat rolul orga
nizațiilor de partid in conducerea ac
țiunilor de înfăptuire a prevederilor 
documentelor recentei plenare.

acțiune, un grup de experti mill- 1 
tari americani au verificat la fata . 
locului retragerea completă de pe 
teritoriul R.D.G. a rachetelor sovie- I 
tice SS-20, încheindu-și astfel mi
siunea.

APEL. într-o declarație făcută la 
Quito. președintele Ecuadorului, i 
Rodrigo Borja, a lansat un apel la 
menținerea păcii interne si a uni- ' 
tătii naționale, pentru obținerea de 
rezultate in eforturile întreprinse in 
direcția depășirii dificultăților ma- | 
jore cu care este confruntat Ecua
dorul. EI a insistat asupra „unită- i 
tii tuturor ecuadorienilor pentru a 
acționa împreună in direcția .depă- 1 
Sirii dificultăților".

MANEVRE MILITARE. în landul 
vest-german Saxonia Inferioară se 
desfășoară, sub numele codificat | 
„Iron Hammer", manevre militare 
la care participă efective militare 
ale Marii Britanii. R.F.G. si Bel- 
giei. țări ce fac parte din N.A.T.O. 
Aceste manevre sint ultimele din I 
seria de exerciții militare ale 
N.A.T.O. denumite ..Autumn Forge I 
88".

ÎNTÎLNIRE. Primul-ministru al 
Sudanului. Sadiq El Mahdi, a de
clarat. la Khartum, că relațiile din- I 
tre tara sa si Etiopia sint bune, ele 
avansind intr-o direcție pozitivă. El 
a făcut cunoscut că se va întîlni. în 
curind. la Khartum, cu șeful statu
lui etiopian. Mengistu Haile Ma- 
riam. pentru a lua in dezbatere as
pecte ale relațiilor bilaterale.

COMITETUL PENTRU PROBLE- | 
MELE BUGETULUI al Camerei 
Deputatilor a Italiei a adoptat pro
iectul legii financiare a guvernului . 
pentru anul 1989. care prevede re
duceri ale alocațiilor pentru nevoi 1 
sociale si sporiri de impozite. Comi
tetul a aprobat amendamentele pro
puse ulterior de guvern si. totodată. | 
a respins pe cele formulate dq 
partidele de opoziție reprezentate în ■ 
parlament.

CONFERINȚA. La Alger s-au 
desfășurat lucrările unei conferințe 
a guvernatorilor băncilor țărilor | 
arabe din regiunea Maghrebului. 
Discuțiile au fost consacrate exami- i 
nării căilor de extindere a cooperă
rii financiare si legăturilor corners 
ciale intermaghrebiene. .

COLABORARE. Ia Cairo au în
ceput lucrările unei reuniuni a re
prezentanților țărilor din bazinul i 
Nilului. Participanții — din Bu
rundi, Egipt. Ruanda, Sudan, Ugan
da și Zair — vor examina posibi- . 
litățile de colaborare în scopul 
dezvoltării sociale și economice a ' 
statelor respective.

DECES. Magistratul si scriitorul | 
Serge Fuster. cunoscut mai mult 
publicului larg sub pseudonimul I 
Casamayor. a încetat din viată lai | 
Paris. Autor al mai multor lucrări 
literare, membru al rezistentei
franceze. Serge Fuster a foșt unul |
dintfe acuzatori în procesul de la 
Niirnberg. în care au fost judecați 
principalii criminali de război I
hitleristi.
•________________________ I

(din actualitatea politică)
Tripla problemă a... problemei

Africii australe
Africa de Sud-Vest. care a de

venit de mai mulți ani una din
tre cele mai tensionate regiuni ale 
globului, cunoaște în ultima vre
me o ’serie de evoluții calitativ noi, 
in consens cu eforturile depuse pe 
plan mondial pentru soluționarea 
conflictelor regionale pe cale poli
tică, prin tratative. începînd din 
luna mai a.c., intre Angola, Cuba, 
R.S.A. și S.U.A. au loc convorbiri 
in vederea reglementării situației 
din zonă, a căror desfășurare este 
urmărită cu deosebit interes de 
opinia publică mondială. Numeroa
se personalități politice și organe 
de presă relevă ca un aspect pozi
tiv faptul că, după o îndelungată 
perioadă dificilă, datorată politicii 
agresive a rasiștilor sud-africani, 
s-a pus în sfirșit capăt vărsărilor 
de singe și au început tratativele, 
în cadrul cejor șapte runde de ne
gocieri, cite au avut loc pină acum, 
s-au obținut unele progrese incon
testabile : adoptarea sub formă de 
tratat a principiilor care trebuie să 
stea Ia baza reglementării conflic
tului din Africa de Sud-Vest, re
tragerea trupelor sud-africane de 
pe teritoriul Angolei (operațiune 
Încheiată la 1 septembrie), stabili
rea succesiunii măsurilor ce urmea
ză a fi luate în vederea proclamării 
independentei Namibiei etc.

Aceste rezultate promițătoare nu 
pot insă estompa o realitate de loc 
liniștitoare, și anume că. deși ne
gocierile se apropie de faza finală, 
pe agenda lor au rămas incă seri
oase probleme nerezolvate. care 
fac ca perspectivele realizării unei 
reglementări globale a situației din 
zonă să fie destul de nebuloase.

Existența acestei stări de lucruri 
este determinată de atitudinea 
ambiguă a R.S.A., care, pe de o 
parte se situează Pe unele poziții 
aparent pozitive, în sensul accep
tării de tratative, de conciliere și 
compromis, iar, pe de alta, se cram
ponează de trecut, încercind să ob
țină o serie de avantaje unilate
rale — in dauna Angolei și a po
porului namibian.

Astfel, o vie nemulțumire au 
provocat încercările Pretoriei de a 
tergiversa trecerea la aplicarea 

Rezoluției 435 din 1978 a Consiliu
lui de Securitate cu privire la Na
mibia. Folosind drept pretext fap
tul că nu s-a ajuns incă la un 
acord in ce privește calendarul re
tragerii trupelor cubaneze din An
gola, R-.S.A. manevrează pentru 
aminarea inceperii procesului pri
vind accesul la independență al 
Namibiei, muțind data la 1 ianua
rie 1989, in loc de ieri. 1 noiembrie, 
cum se convenise in cadrul nego
cierilor cvadripartite. R.S.A. se 
pregătește, totodată, să împiedice 
de pe acum manifestarea voinței 
libere a poporului namibian in ca
drul alegerilor de anul viitor, 
dezlănțuind o puternică campanie 
de calomnii, provocări și represiuni 
împotriva S.W.A.P.O., reprezentan
tul legitim al poporului namibian.

Contradicțiile din poziția Preto
riei nu sint, desigur, intimplătoare 
la R.S.A. — stat al rasiștilor albi, 
care reprimă cu brutalitate orice 
încercare a populației de culoare, 
majoritare, de a lichida odioasele 
practici ale apartheidului. De peste 
doi ani țara trăiește sub „stare de 
urgență". Demonstrațiile, grevele, 
acțiunile de boicotare a diverselor 
sectoare economice sint interzise 
cu strictețe. Toate aglomerările lo
cuite de negri au trecut sub con
trolul poliției și al armatei. Po
trivit datelor publicate de presa 
internațională, numărul celor uciși 
din iunie 1986, cînd a fost instau
rată starea de urgență, se ridică la 
circa 600, iar al celor întemnițați 
la 30 000. Execuțiile, inscenările 
judiciare se țin lanț. Din februa
rie a.c. și pină in prezent a fost 
interzisă activitatea a aproape 20 
de organizații antiapartheid, in 
frunte cu U.D.F.

în aceste condiții, o logică ele
mentară evidențiază că nu se poate 
face pace în afară fără a face pace 
In interior, că o politică interna
țională constructivă, conciliatoare și 
de bună vecinătate poate fi dusă nu
mai cind ea este prelungirea unei 
politici interne democratice. Orice 
ignorare a acestui adevăr are cele 
mai grave consecințe. Se știe că 
hitlerismul și-a început crimele in
ternaționale tot prin crime rasiste 

pe plan intern. A crede că R.S.A. 
ar putea deveni uri „stat" normal, 
încadrat in comunitatea statelor a- 
fricane, dacă pe plan intern va con
tinua actuala politică rasistă re
presivă, este o aberație. Inevitabil, 
baza sa rasistă. ultrareacționară, 
va genera noi factori de agresiune 
in exterior. O soluționare reală, de 
perspectivă a situației din Africa 
australă poate fi numai aceea care 
ar merge la „cauza cauzelor" — 
adică ar asigura extirparea rasis
mului.

Din această cauză, problema este, 
de fapt, triplă : problema înce
tării războiului (nedeciarat) împo
triva R. P. Angola; problema recu
noașterii dreptului la independență 
al Namibiei și. ca temelie a aces
tora. problema lichidării aparthei
dului, transformarea R.S.A. intr-un 
stat in care negrii și albii, cele
lalte comunități să conviețuiască 
în înțelegere, beneficiind de o de
plină egalitate in drepturi. Numai 
efectuarea unor schimbări radica
le, atit in politica internă, cit și 
externă a R.S.A. vor putea asi
gura pacea in Africa australă.

Din păcate, ultimele evoluții ale 
situației din această țară nu arată 
cîtuși de puțin că liderii sud-afri- 
cani ar fi dispuși să meargă pe o 
asemenea cale. în loc să lichideze 
apartheidul, ei încearcă să-l „re
tușeze", să-l adapteze, chipurile, 
noilor condiții, ceea ce sporește 
nemulțumirea maselor populare 
sud-africane.

Această tactică a reieșit cit se 
poate de clar in evidență cu prile
jul alegerilor municipale din 26 
octombrie. Intr-o declarație dată 
publicității la New York. Comite
tul special al O.N.U. împotriva 
apartheidului a condamnat cu 
toată hotărîrea decizia autorităților 
sud-africane de a organiza respec
tiva consultare electorală. „Depar
te de a răspunde cereril-or popu
lației majoritare de culoare pri
vind acordarea de drepturi politice 
depline, regimul încearcă prin 
aceste alegeri să impună un orga
nism oficial pentru negri care să 
aibă doar un rol consultativ. Ca 
urmare, planul Pretoriei de a or
ganiza scrutinul menționat este 
menit să consolideze în continuare 
actuala constituție, concepută ca 
instrument de segregare rasială, 
constituție care a fost respinsă de 
majoritatea populației de culoare 
in 1984 și declarată nulă și neave
nită de eătre Adunarea Generală 
și Consiliul de Securitate ale 

O.N.U." — se afirmă in declarație. 
Alegerile „au fost lipsite de orice 
legitimitate, întrucit ele au avut 
loc in condițiile stării de urgență, 
ale unor restricții severe asupra 
organizațiilor populare și a condu
cătorilor lor și intr-un climat ge
neral de hărțuială, intimidare șt 
violentă împotriva opoziției anti
apartheid'^, relevă documentul. Din 
aceleași motive, toate organizațiile 
de luptă împotriva discriminării 
rasiale, la inițiativa Congresului 
Național African (A.N.C.), au res
pins aceste alegeri care „sint de
parte de a lărgi democrația, așa 
cum vrea să le prezinte guvernul, 
ele neavind altă menire decit să 
consolideze apartheidul".

Desfășurarea scrutinului a con
firmat, de altfel, că masele popu
lare au ințeles destul de limpede 
mobilurile urmărite de regimul de 
la Pretoria și au procedat in con-

, Incă un argument 

pentru dezarmarea nucleară
.Dacă nu ar fi reușit să fie puse 

sub control, unele din accidentele 
produse la centrala nucleară ame
ricană de la Savannah River (statul 
Carolina de Sud), unde se fabrică 
anumite componente ale armamen
tului atomic, ar fi putut provoca 
distrugerea reactoarelor centralei, 
ceea ce ar fi dus la o cumplită 
catastrofă. Acestea sint dezvăluirile 
unor documente date recent publi
cității. care au produs o vie emoție 
in rindurile opiniei publice din
S.U.A.

Potrivit unui memorandum. în
tocmit cu trei ani in urmă de un 
înalt funcționar al companiei Du 
Pont, care asigură desfășurarea 
procesului de producție. între 1957 
și 1985 s-au înregistrat la amintita 
centrală nu mai puțin de 30 de acci
dente „semnificative", intre care 
unele (cazuri de fuzionare a com
bustibilului și „scăpări" radioactive 
de puternică intensitate) pot fi so
cotite printre cele țnai grave pro
duse vreodată la uzinele nucleare 
americane. Toate aceste lucruri, cu
noscute mai de mult, au fost însă 
trecute sub tăcere pină cind. in au
gust a.c.. la .unul din cele cinci 
reactoare ale centralei de la Sa- 

secință. Abținerea de la vot a fost 
aproape generală. Din cele 15 mi
lioane de negri cu drept de vot 
s-au prezentat la urne doar- 5 la 
sută — a declarat episcopul Des
mond Tutu intr-o conferință de 
presă la Capetown. O declarație 
dată publicității la Nairobi de 
A.N.C. apreciază așa-zisele „ale
geri municipale" ca „un eșec" pen
tru guvernul de la Pretoria. „In
tr-o majoritate covirșitoare. suă- 
africanii au respins cu dispreț 
aceste alegeri bazate pe apartheid" 
— relevă declarația, subliniind că 
apelurile A.N.C. pentru boicotarea 
scrutinului au fost încununate de 
succes. Totodată, A.N.C. a cerut 
intensificarea luptei pentru des
ființarea definitivă a rasismului și 
apartheidului.

Nicolae N. LUPU

vannah a avut Ioc un accident in
explicabil, in urma căruia centrala 
a fost scoasă pe termen nedefinit 
din funcțiune. Or, după cum arată 
presa americană, această centrală 
este o „piesă cheie" în ansamblul 
celor 17 instalații și laboratoare 
care alcătuiesc nucleul industriei de 
armament atomic a S.U.A. Aici, la 
Savannah River se produce tritium, 
un gaz radioactiv care sporește con
siderabil forța explozibilă a armelor 
nucleare, cu alte cuvinte făcindu-le 
mai distrugătoare. închiderea, fie 
și temporară, a uzinelor a alertat, 
de acum. Pentagonul, ca fiind de 
natură să „compromită" programul 
de înarmări nucleare al S.U.A. Pen
tru a se justifica față de eventua
lele învinuiri, compania Du Pont a 
încredințat publicității, cu o apre
ciabilă întîrziere. memorandumul 
amintit, lăsind să se înțeleagă că 
vina, pentru ultimul accident îritîm- 
plat aparține „altora", care nu ar 
fi ținut seama de sesizările făcute. 
Vizat in primul rind era Departa
mentul Energiei, care, la rîndul 
său. a inițiat o acțiune de investi
gare a cauzelor accidentului din 
august.

Principalele cotidiane americane 

au intrat în posesia unor date amă
nunțite cuprinse în respectivele do
cumente, „afacerea Savannah Ri
ver" luind pe zi ce trece proporții, 
inclusiv prin inițierea unor dezba
teri in două comitete ale Congre
sului S.U.A. Conform Departamen
tului Energiei, hotărirea de închi
dere temporară a uzinelor a fost 
determinată de „lipsa de măsuri 
adecvate de siguranță, Întreținerea 
necorespunzătoare a instalațiilor și 
pregătirea insuficientă a persona
lului tehnic și de supraveghere". In 
ultimele două decenii (uzinele au 
fost construite la începutul anilor 
’50). funcționarea reactoarelor a 
trebuit, în repetate rinduri. între
ruptă, citeodată de 9 pînă la 12 ori 
in decursul unui singur an. în 
cursul diferitelor accidente. 25 de 
membri ai personalului uzinelor au 
fost expuși la doze de radiații care 
depășesc cu mult nivelul de sigu
ranță fixat de guvernul federal. în 
1965 a putut fi evitată doar în ulti
mul moment, ca urmare a interven
ției salvatoare a unui inginer supra
veghetor. o catastrofă cu urmări 
greu de imaginat datorită unei 
scurgeri a apei de răcire, care era 
pe punctul de a provoca explozia 
unuia din reactoare. în istoria erei 
atomice. Savannah River ar fi 
putut, astfel, marca, potrivit apre
cierilor presei americane, o tragedie 
mult mai mare decit cea de la Cer- 
nobid.

Apar, de aceea, cu totul îndrep
tățite criticile din presa americană 
la adresa „lipsei de sensibilitate" a 
firmei Du Pont in ce privește in
stituirea unor măsuri corespunză
toare de siguranță și reproșurile 
făcute Departamentului Energiei 
pentru supravegherea neadecvată a 
modului de funcționare a uzinei, 
în scopul de a se preintîmpina re
petarea unor asemenea accidente. 
Departamentul Energiei a elaborat 
un plan de revizuire radicală a 
schemei de funcționare a centralei, 
plan a cărui aplicare ar putea dura 
o perioadă neprecizabilă; de aseme
nea, activitatea de producție va fi, 
pe viitor. încredințată unei alte 
companii (Westinghouse Electric).

Această situație a provocat insă 
nemulțumirea oficialităților milita
re americane, care au cerut reintra
rea cit mai grabnică in funcțiune a 
reactoarelor, deoarece în caz con
trar „capacitatea noastră de descu
rajare nucleară ar avea serios de 
suferit" (Robert Barker, asistent 
pentru energia atomică al minis

trului apărării). Pentru a se răs
punde aprehensiunilor Pentagonu
lui. autoritățile federale au anunțat 
un plan de urgență in valoare de 
6.8 miliarde dolari, prevăzind con
struirea a două noi reactoare, des
tinate producerii de> tritium, pre
cum și de plutonium (alt element 
indispensabil utilizat la fabricarea 
armelor atomice), neexcluzindu-se, 
totodată, ca o măsură temporară, 
posibilitatea reprofilării în scopuri 
militare a unora dintre reactoarele 
„civile" existente.

Oportunitatea unor asemenea 
măsuri este contestată însă chiar de 
către un număr de legislatori ame
ricani. între care influentul senator 
Sam Nunn, președintele Comitetu
lui senatorial pentru serviciile ar
mate. în același timp, grupările 
ecologice din S.U.A. au criticat 
sever faptul că se vor cheltui în 
acest scop importante fonduri, care 
ar putea fi folosite pentru decon
taminarea unor instalații și zone ce 
au avut de suferit masiv de pe 
urma reziduurilor radioactive pro- 

. duse în procesul de fabricare pe 
scară largă a armelor atomice, ca 
și in timpul experimentării acestor 
arme. Criticate sint și proiectele de 
recuperare a tritiumului din focoa
sele nucleare ale rachetelor cu rază 
intermediară de acțiune prevăzute 
a fi dezafectate potrivit tratatului 
I.N.F.. ca și a rachetelor strategice 
(cu rază mare de acțiune) ce ar 
urma să fie dezafectate. în propor
ție de 50 la sută, potrivit tratative
lor sovieto-americane in curs la 
Geneva. Practic, ar fi subminat. în 
acest fel. însuși scopul negocierilor, 
care vizează, evident, reducerea 
pericolului nuclear, nu menține
rea sa !

...Există, totuși, o variantă, desi
gur nici simplă, nici ușoară, in con
dițiile neîncrederii care persistă pe 
plan internațional — in ciuda unor 
mici pași, pozitivi înregistrați în 
ultimul timp — dar pe deplin po
sibilă dacă se pun mai presus de 
orice interesele supreme ale supra
viețuirii speciei umane : dezarma
rea nucleară. în cadrul unui pro
ces treptat, dar continuu, avînd ca 
punct final lichidarea tuturor arse
nalelor atomice mondiale, cate, ori
cum. nu ar putea fi folosite pentru 
că ar duce la însăși dispariția vie
ții. și care, așa cum dovedesc cele 
petrecute la Savannah River, pot 
implica serioase primejdii, chiar și 
în timp de pace.

Romulus CAPLESCU
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