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Realizarea axanpiară a planului pe acest an impune
UTILIZAREA LA MAXIMUM

A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE!
Pina la sfirșitul celui de-al treilea an al cincinalului actual au mal 

rămas mai puțin de două luni. Este o perioadă densă în acțiuni econo
mice și politice-organizatorioe menite să asigure încheierea cu oele mai 
bune rezultate a planului pe acest an și pregătirea în bune condiții a 
producției anului viitor. Iată de oe, in spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în întreaga activitate a organelor 
și organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii 
din economic, in centrul atenției trebuie să se situeze asigurarea deplină 
a tuturor condițiilor pentru realizarea ritmică, integrală și la fiecare 
sortiment a planului pe acest an la producția fizică și la export. în acest 
sens, un acoent deosebit trebuit pus pe folosirea judicioasă, cu randa
mente maxime a tuturor capacităților de producție.

în prezent, economia națională dispune de un potențial productiv 
ridicat, valoarea fondurilor fixe ridicindu-se, după cum este cunoscut, 
la peste 3 200 miliarde lei. Un calcul simplu, aflat, la indemina fiecărui 
conducător de unitate, arată : creșterea suplimentară a producției-marfă 
cu numai 50 Iei la 1 000 lei fonduri fixe ar acoperi întregul spor plani
ficat al producției industriale fără a mai fi nevoie de un singur leu 
învestit.

Sondajul nostru, realizat în unități din ramuri industriale diferite — 
întreprinderea de confecții Suceava, Combinatul pentru lianți și mate
riale retractare Turda și Combinatul de prelucrare a lemnului Brăila — 
a pus in lumină citeva direcții prioritare de acțiune pentru valorificarea 
cit mai bună a potențialului productiv. Modul concret in care fiecare 
unitate rezolvă aceste probleme condiționează decisiv rezultatele obținute 
în realizarea planulpi pe acest an.

Atenție prioritară activității 
de reparații și revizii

întreprinderea de confecții din Su
ceava- a intrat in funcțiune in urmă 
cu nouă ani. De atunci, valoarea 
producției-marfă la 1 000 lei fonduri 
fixe a cunoscut o dinamică puternic 
ascendentă, ajungînd la. peste 4 900 
lei. Ceea ce înseamnă că, practic, 
pentru fiecare leu investit in fon
duri fixe se obține o producție anua
lă de aproape cinci lei ! Cu acest ni
vel . inalt, intreprinderea suceveana 
se situează, la acest indicator, prin
tre cele mai eficiente unități de pro
fil din țară. Așa se explică, de alt
fel. și bunele rezultate obținute de 
aoest colectiv în realizarea sarcinilor 
de plan pe aoest an. Cum au reușit 
oamenii muncii de aici să obțină 
asemenea rezultate ?

Un rol deloc neglijabil a revenit 
măsurilor organizatorice : acoperirea 
planului cu contracte și comenzi, re

partizarea acestora pe secții si linii 
de fabricație, aprovizionarea tehnico- 
materială ritmică, asigurarea forței 
de muncă in structura și la nivelul 
de calificare neoesare. Toate acestea 
au permis ca, in perioada care a tre
cut din acest an. unitatea să înre
gistreze depășiri la majoritatea pro
duselor din nomenclatorul de fabri
cație. Tot despre bună organizare, in 
fond, este vorba și in cazul întreți
nerii și reparațiilor fondurilor fixe, 
domeniu in care la întreprinderea su- 
ceveană au fost stabilite numeroase 
măsuri pe cit de simple, pe atît de 
eficiente. Iată citeva dintre acestea :
• Reviziile tehnice pentru utilajele 

care funcționează in două schimburi 
se execută in afara programului nor
mal, de regulă în schimbul III. Pen
tru utilajele cane funcționează 24 de 
ore pe zi. reviziile se efectuează in 
cursul zilelor de duminică, astfel in
cit. in toate cazurile, revizia tehnică 
să nu perturbe graficele de producție.
• Perioada dintre o revizie tehni

că și o reparație c'urentă este -folosi
tă pentru pregătirea setului de piese

Imagine de la întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău, secția cazangerie 
grea Foto : E. Dichiseanu

și subansamble care, datorită gradu
lui ridicat de uzură, vor fi schimbate, 
în genere, reparațiile curente se exe
cută pe baza informațiilor culese sis
tematic in scopul reviziiler, ceea ce 
reduce considerabil perioada în care 
mașina este scoasă din funcțiune.

® De multe ori, in timpul repara
țiilor planificate se efectuează și 
modernizări ale utilajelor, din punct 
de vedere electromecanic și ergono
mie. Interlocutorii, au citat mai multe 
exemple de mașini la care s-a du
blat ori triplat randamentul prin a- 
tașarea unor dispozitive speciale, con
cepute și construite de muncitorii și 
specialiștii. întreprinderii.

Numeroase alte inițiative dovedesc 
preocuparea colectivului sucevean 
pentru valorificarea deplină a- poten
țialului productiv. Intre acestea, mai 
notăm : realizarea prin autodotare a

unor dispozitive interschimbabile care 
permit utilizarea mașinilor la opera
ții multiple, proiectarea și construi
rea unor mașini de inalt randament, 
cu performante la nivel mondial, 
pentru eliminarea unor locuri îngus
te și, nu in ultimul rînd. ridicarea 
continuă a pregătirii profesionale a 
oamenilor muncii. Este de notat pe 
această linie faptul că maiștrii, șefii 
de echipă și tehnologii — adică oa
menii care coordonează direct activi
tatea productivă — sînt testați in 
privința aptitudinilor și urmează 
cursuri de perfecționare diferențiate.

Toate acestea demonstrează că a- 
tingerea unui nivel de utilizare a ca
pacității de 97,6 la sută și a unei 
producții de aproape 5 000 lei Ia 1 000 
lei fonduri fixe nu este «decit rodul*

(Continuare in pag. a III-a)

PENTRU RECOLTE SPORITE IN ANUL VIITOR

Arăturile cu toate forțele disponibile!
• Zilnic pot fi și trebuie făcute arături pe 350 000- 

400 000 hectare, pentru încheierea acestei lucrări pînă 
la 20 noiembrie

® Eliberarea de resturile vegetale a terenurilor - 
prima condiție pentru accelerarea puternică a ritmului 
de lucru.

• Concomitent cu arăturile, să se realizeze și pro
gramele de fertilizare și administrare a amendamentelor 
calcaroase

• Maximă atenție respectării normelor agrotehnice 
privind adâncimea și calitatea arăturilor
între lucrările agricole de toamnă 

ce au mai rămas de efectuat, execu
tarea arăturilor adinei pe toate su
prafețele planificate deține volumul 
cel mai mare. Este bine cunoscută im
portanța pe care o are pentru obți
nerea de producții mari, la t nivelul 
celor prevăzute in anul viito'r, reali
zarea în totalitate a arăturilor adinei 
pină la termenul stabilit, cu respec
tarea întocmai a indicilor de calitate. 
De altfel, referindu-se la pregătirea 
in oele mai bune condiții a recoltei 
din anul viitor, cînd oamenii muncii 
din agricultură trebuie să obțină cele 
mai mari producții din istoria tării, 
în Mesajul adresat întregii țărănimi 
cu prilejul „Zilei recoltei", secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia cerința 
majoră privind intensificarea la ma
ximum a ritmului de executare a 
arăturilor adinei de toamnă, pentru 
încheierea acestei lucrări pină cel 
tirziu la .20 noiembrie, respeetindu-se 
întocmai normele agrotehnice de a- 
dincime. inclusiv realizarea scarifi- 
cârii solului unde este nevoie.

De la început trebuie precizat că 
agricultura noastră dispune de forțe
le necesare, astfel îneît în fiecare ju
deț și in fiecare unitate agricolă ară
turile de toamnă să fie 
termenul-limită stabilit, 
ceasta insă, pretutindeni 
te măsuri ca la arat să 
trate toate tractoarele disponibile din 
stațiunile de mecanizare și din Între
prinderile agricole de stat, aceasta 
constituind prima condiție pentru 
realizarea unui ritm de lucru ma
xim. de 350 000 — 400 000 hectare ara
te zilnic. Desigur, există și alte direc
ții de acțiune pentru atingerea unei 
asemenea viteze zilnice de lucru, care 
trebuie să se afle permanent in 
atenția organelor și a organizațiilor 
de partid de la sate, a con
ducerilor unităților agricole și a sta
țiunilor de mecanizare. în primul 
rind se detașează cerința organizării 
schimbului doi și a schimburilor pre
lungite pentru un număr cît mai 
mare de tractoare. Extinzînd expe
riența bună din campaniile de toam
nă din anii anteriori. e~te nevoie ca 
in toate unitățile agricole să fie mo
bilizați la efectuarea arăturilor toți 
cel ce cunosc conducerea tractorului 
— mecanici de ateliere, cooperatori, 
personalul din unele unități econo
mice și elevii din clasele superioare 
ai școlilor profesionale de profil. în

posibilitatea 
unor ritmuri înalte de lu- 
la dublarea lor.
puțin importante sînt mă- 
ordin organizatoric ce tre-

încheiate la
Pentru a- 

trebuie lua- 
fie concen-

felul acesta se creează 
realizării 
cru, pină

Nu mal 
șurile de 
buie luate pentru a se asigura utili
zarea tractoarelor fără întrerupere, 
cu randament maxim. între ‘aceste 
măsuri, un rol deosebit il au organi
zarea activității tractoarelor in for
mații mari, complete, conduse de 
specialiști și alte cadre cu munci de 

răspundere, asigurarea la fiecare punct 
de muncă a atelierelor mobile de 
intervenții pentru remedierea promp
tă a defecțiunilor tehnice, crearea 
pentru mecanizatori a condițiilor de • 
odihnă și de servire a mesei calde 
in cimp și, nu in ultimul rînd, apro
vizionarea ritmică a formațiilor de 
tractoare cu carburanți și lubrifianți. 
Este insă cit se poate de evident că 
toate aceste măsuri iși pot dovedi 
din plin eficiența numai în condițiile 
creării unui larg front de lucru la 
arat. Or. constatările din teren ale 
corespondenților ziarului nostru do
vedesc că nu in puține județe lipsa 
unor suprafețe întinse de teren eli
berate de resturile vegetale consti
tuie in prezent o frînâ serioasă pen
tru intensificarea executării arături
lor. Este tocmai ceea ce reliefează 
necesitatea ca in fiecare unitate 
agricolă să fie luate măsuri energice 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
umane și a mijloacelor mecanice, 
spre a se urgenta eliberarea de co
ceni. paie, colete de sfeclă si alte 
produse vegetale secundare a în
tregii suprafețe de teren ce trebuie 
arată. Numai în felul acesta forțele 
masive concentrate la executarea 
arăturilor pot fi folosite cit mai in
tens, fără consum inutil de carbu
ranți datorat mutării lor dintr-p par
celă în alta.

Intensificarea arăturilor trebuie 
‘ să se facă în condițiile corelării per
fecte cu celelalte lucrări care se 
execută concomitent sau cu puțin 
timp înaintea arăturii. Avem în ve
dere faptul că în această perioadă 
trebuie să se realizeze și progra
mele de administrare a îngrășămin
telor organice și a amendamentelor 
pentru corectarea acidității solului 
pe toate suprafețele planificate. 
Aceste lucrări prezintă o deosebită 
importanță pentru creșterea fertili
tății solurilor . și, implicit, pentru 
realizarea producțiilor mari stabilite

In anul viitor. Or. este cunoscut, 
condiția tehnologică de bază pentru 
a se obține o eficiență maximă de 
la ingrășămintele organioe și de la 
amendamentele administrate este 
ca acestea să fie incorporate in sol 
o dată cu arătura. Aceasta impune 
obligatoriu ca atit ingrășămintele 
organice, cit și amendamentele să 
fie transportate și 
cimp inainte de efectuarea arăturii. 
Tocmai de aceea, in conformitate 
cu programele stabilite pe fiecare 
unitate agricolă, trebuie organizate 
acțiuni ample, cu antrenarea tuturor 
mijloacelor mecanice disponibile, 
inclusiv a atelajelor. astfel incit 
inainte de arătură să fie transpor
tate pe cimp toate cantitățile de În
grășăminte organioe si de amenda
mente prevăzute.

Subordomnd intreaga muncă poli
tică și organizatorică înfăptuirii 
obiectivelor stabilite pentru această 
etapă, organele și organizațiile de 
partid de la sate, consiliile populare 
și conducerile unităților agricole au 
datoria de a mobiliza exemplar toa
te forțele disponibile, pe toți locui
torii satelor la efectuarea lucrărilor 
agricole la termenele prevăzute, asi- 
gurind desfășurarea întregii activi
tăți intr-un climat de ordine și dis- 

, ciplină ferme. 1

imprăștiate pe
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Mărturisesc că ideea 
acestor însemnări s-a 
constituit abia după 
ce periplul de citeva 
mii de kilometri. pr.in 
țară s-a încheiat, ace
le .„drumuri și 
de drum cu fel de fel 
de

. în
du-se in toamna reîn
toarcerii acasă, unde, 
ca întotdeauna, te afli 
intre îndoielile bene
fice ale unui proiect 
devenind lucru și ale 
altuia pe Cale să se 
infiripe ca posibili
tate. Am străbătut un 
fel de larg arc de 
cerc, din munții Ma
ramureșului pină la 
Intorsura Buzăului. In 
dreapta, mereu, acel 
edificiu de munți do
moliți de marele po
diș al Transilvaniei ;

. în stingă, minunea, 
cimpiilor moldave, cu 
luncile Șiretului și 
susurul de crengi și 
ierbi pălite de prelun
gita . vară a Moldovei. 
Ca o piramidă fas
tuoasă, Prislopul cel

zile'

mijloace au rămas, 
urmă, dizolvin-

de 
de

mare, la capăt 
munți. Am fost, 
citeva ori, nu puține, 
în puncte fierbinți ale 
istoriei noastre națio
nale. Unul e acest. 
Prislop care iși intin- . 
de umbre de aducere 
aminte peste cu sila 
impusele graniți pă
mântului românesc — 
șterse de-a pururi —, 
între care o tragică 
bornă e Moiseiul: in
tr-o livadă, pe-o les
pede de deal, monu
mentul ridicat de Vida 
Gheza victimelor hor- 
thiștllor (din mina că
rora numai datorită 
unei extraordinare 
șanse și priceperii de 
om cunoscător al 
munților a scăpat 
tata!), iși implintă te
meliile în căldura pă- 
mintului acoperiș de 
flori.

Cine aduce florile ? 
m-am întrebat aici, 
ca și la monumentul 
lui Bogdan Vodă, în
temeietorul, de pe un 
ascuțiș de deal la 
Cirllbaba, sau in gră-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe reprezentanții firmei australiene „BHP-UTflH Coal limited"

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, pe Gavin Samuel 
Mc Donald, președinte și director 
general al firmei australiene „BHP- 
UTAH Coal Limited", și pe Geoff 
LIII, vicepreședinte al aceleiași firme, 
care au făcut o vizită în țara noastră.

Oaspeții au exprimat calde mul
țumiri pentru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea de a vizita 
România.

în timpul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
colaborării dintre întreprinderi româ

nești și firma australiană „BHP- 
UTAH Coal Limited" din statul 
Qeensland, în cadrul relațiilor ge
nerale existențe intre România și 
Australia.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, viceprim-ministru al guver
nului.

70 DL ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Lupta poporului român sub conducerea 
partidului comunist împotriva fascismului, 

revizionismului și războiului
Făurirea statului național unitar 

român în 1918 — ca și constituirea 
și refacerea unor state naționale m 
această parte a Europei — a expri
mat o evoluție legică a societății. Ea 
a intrunit adeziunea popoarelor — 
în cazul românilor afirmată in chip 
plebiscitar — și, în perioada care 
a urmat, voința lor de a apăra 
aceste realizări împotriva celor ce 
aveau să le atace, cum au fost fas
cismul și revizionismul.

Lupta poporului român, sub con
ducerea partidului comunist, împo
triva fascismului, a revizionismului 
și a războiului a cunoscut, în raport 
cu împrejurările concrete, mai mul
te etape ; o primă etapă a reprezen
tat-o semnalarea și demascarea pe
ricolului fascist pentru libertatea și 
independența popoarelor, inclusiv a 
poporului român, acțiune începută 
imediat după venirea nazismului 
hitlerist la putere in Germania ; a 
doua etapă a constat in mobilizarea 
poporului la acțiuni concrete de re-' 
zistență și de luptă împotriva ame
nințărilor directe care veneau spre 
România din aceeași direcție în anii 
1938—1939, in condițiile primelor a- 
gresiuni ale Germaniei împotriva 
Austriei și Cehoslovaciei și ale înce
putului celui de-al doilea război 
mondial prin atacarea Poloniei ; a 
treia etapă au constituit-o anii negri 
ai celui de-al doilea, război mondial, 
al războiului hitlerist, cînd lupta 
antifascistă a dobîndit forme concre
te împotriva armatelor hitleriste de 
pe teritoriul național, care au culmi
nat cu strălucita organizare și victo
rie a actului. istoric de la 23 August 
1944 — începutul revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă a poporului 
român, sub conducerea partidului 
clasei muncitoare ; ultima etapă a 
luptei poporului român împotriva 
fascismului a constituit-o partici
parea sa eroică la războiul antihitle
rist, pină în Ziua Victoriei, la 9 Mai 
1945.

Deși fiecare din această etapă- a 
fost marcată de situații complexe,

atît în viața politică a României, cît 
mai ales pe plan internațional, po
ziția Partidului Comunist Român 
împotriva fascismului și a principa
lei agenturi hitleriste din România 
— Garda de fier — a fost constant 
fermă și consecventă, lucidă și efi
cientă. Aceasta și explică faptul că 
in această pârioadă el a dobîndit un 
mare prestigiu in rindurile poporu
lui român, iar celelalte forțe patrio
tice din țară au acceptat să i se ală
ture în cele din urmă in marea bă
tălie antihitleristă.

La originea acestei poziții a parti
dului clasei muncitoare s-a aflat în
treaga sa luptă pentru apărarea inte
reselor fundamentale ale ponorului, 
in mijlocul căruia se născuse, in anul 
1893. Așa cum acționase în anii primu
lui război mondial și în tumultul eve
nimentelor care au culminat cu fău
rirea statului unitar român, partidul 
clasei muncitoare, deși interzis prin 
lege din 1924, la puțină vrenie după 
venirea lui Hitler la putere în Ger
mania a constituit Comitetul Națio
nal Antifascist, în iunie 1933, orga
nizație de masă deschisă tuturor 
cetățenilor țării, indiferent de partid 
politic, religie său naționalitate, pen
tru a combate manifestările si in
fluențele fascismului pe pămintul 
României. Comitetul a reunit. in
tr-adevăr, în conducerea sa nu
meroase personalități din rîndul oa
menilor de știință și cultură, al di
verselor categorii sociale. Deși avea 
să fie desființat de guvernul liberal 
după un an și jumătate. Comitetul 
Național Antifascist a avut o mare 
însemnătate istorică datorită faptului 
că el a inițiat orientarea politică ge
nerală spre coalizarea tuturor forțe
lor naționale in lupta antifascistă, 
orientare ce se va manifesta con
stant in activitatea Partidului Comu
nist Român in perioada următoare 
și avea să-și producă roadele stră
lucite în pregătirea si organizarea 
marelui act istoric de Ia 23 August 
1944.

Dacă se tine seama de slaba reac
ție produsă in Europa de venirea lui

Hitler la putere In Germania, con
stituirea Comitetului Național An
tifascist în România, în iunie 1933, 
apare ca un fapt istoric de Însem
nătate internațională. Evenimentele 
petrecute pe plan mondial determi
nate de ofensiva fascismului la mij
locul deceniului al 4-lea au primit 
o ripostă semnificativă in România. 
Manifestațiile de 1 Mâi 1935 și 1936, 
desfășurate sub lozinca „Lupta con
tra fascismului și războiului, pentru 
libertate și democrație", s-au înscris 
ca puternice demonstrații antifascis
te, caracterizate de presa vremii 
drept momentul „urtăr acțiuni orga
nizate contra fascismului", care au 
luat „proporțiile unbr mari mani
festări... în favoarea ideii unui Front 
democratic".

Hotărirea fermă a luptei pentru 
apărarea, independenței naționale și 
integrității teritoriale, linia politică 
realistă a partidului comunist de 
mobilizare în jurul acestui obiectiv 
fundamental a tuturor forțelor na
ționale, progresiste, antifasciste au 
fost afirmate prin acordul de Front 
popular democratic din decembrie
1935. Campania pentru alegerile 
parlamentare parțiale de la Hune
doara și Mehedinți din februarie
1936. desfășurată pe baza acordului 
de Front Democratic dintre organi
zațiile P.C.R., P.S.D., P.N.Ț., Blocul 
Democratic, Frontul Plugarilor, a 
prilejuit mari întruniri și demon
strații ce au avut loc în București, 
Deva, Hunedoara. Tr. Severin, în 
Valea Jiului și Munții Apuseni și 
s-a soldat cu victoria candidaților 
coaliției forțelor democratice. Toate 
acestea au evidențiat continuitatea 
activității, pe un plan superior.' a 
Comitetului Național Antifascist, 
care exprima hotărirea poporului 
român de a se opune ascensiunii

Ion Popescu-PUTURI 
director ol Institutului de studii 
istorice și social-politice

(Continuare în pag. a IV-a)

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

Perfecționarea - componentă de bază
a strategiei dezvoltării

Stăruie cu putere, în conștiința 
partidului, a întregului nostru popor, 
ecourile vibrante ale expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, dată 
publicității in primăvara acestui an, 
„Cu privire la unele probleme ale 
conducerii activității economico-so*  
ciale, ale muncii ideologice și poli
tico-educative, precum și ale si
tuației internaționale". Acest docu
ment programatic, dezbătut pe larg 
în organizațiile de partid, în colecti
vele oamenilor muncii din toate do
meniile de aotivitate, cuprinde idei, 
teze și concluzii de o excepțională 
însemnătate teoretică și practică. 
Prin definirea cu clarviziune a prin
cipalelor direcții în înfăptuirea în 
continuare, intr-o etapă nouă, supe
rioară, a operei de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, se asigură un cadru de ac
țiune eficientă pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor Congresu
lui al XIII-lea al partidului, a hotă- 
ririlor Conferinței Naționale din 
decembrie 1987.

Una dintre liniile directoare ale 
acestui însemnat document politic 
o constituie perfecționarea organiză
rii și modernizarea producției.-Evi
dențiind cerința înfăptuirii neabătu
te a programelor de organizare și 
modernizare, in vederea asigurării

\

dezvoltării intensive a economiei 
românești, în magistrala expunere la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din aprilie a.c., 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Este necesar să fie bine în
țelese hotăririle Congresului al 
XIII-lea privind trecerea de la dez
voltarea extensivă Ia dezvoltarea in
tensivă, la realizarea unei noi cali
tăți în toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale. Se impune, în acest 
sens, să acordăm măi multă ateit- 
ție înfăptuiri, programului de orga
nizare și modernizare a activității 
de producție, cît și a programului 
privind normarea economico-iinan- 
ciară, cu toate prevederile lor".

Ca urmare a acțiunii de organiza
re și modernizare, coordonată de 
Comisia de partid și de stat condusă 
de tovarășa academician doaton in
giner Elena Ceausescu, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
învățămîntului, au fost obținute re
zultate însemnate pe linia ridicării 
nivelului tehnic și îmbunătățirii 
structurii producției, a identificării 
unor posibilități de sporire mai ac
centuată a eficienței economice.

în concordanță cu orientările șî 
indicațiile secretarului general al 
partidului, cu prevederile cuprinse 
în Tezele din aprilie, îndeplinirea

PERMANENTA ÎNNOIRE
dina din înaltul Ră- 
dășenilor, la margine 
de Fălticeni, unde a 
trăit ani buni și rod
nici Sadoveanu, ori la 
solemna statuie a lui 
Ștefan cel Mare din 
Suceava, la mormin- 
tul aceluiași slăvit- 
domn moldovean de 
la Putna, la mauso
leul eroilor de la 
Mărășești, închinat ce
lor căzuți spre liber
tatea patriei in gravii 
și decisivii ani ai pri
mului 
dial...

război
Sînt 

comemorărilor, 
nele omagiului 
unei colectivități, dar 
cele mai multe .' 
florile lăsate de dru
meți necunoscuți, pe
rechi sau solitari, ges
turi -de călători stră- 
bătînd țara ca pe un 
spațiu al casei lor 
mereu încărcat de a- 
mintlrile prezentu
lui...

De aceea, rememo- 
rînd drumurile aces
tei veriltoamne, îmi 
dau seama că este

non- 
jerbele 

sem
eț te

sint

imposibilă altă imagi
ne interioară — pen
tru mine cel puțin — 
decit a unui prezent 
în Care timpul, timpii 
s-au constituit cu o 
personalitate a lor, 
specifică, identifica
toare: România con
temporană! România 
dintotdeauna, printre 
ipostazele ei, cu acești 
oameni necunoscuți 
depunind cite o floa
re drept omagiu, pro
bă de suflet că sint, Și 
mereu vor fi și ei, cei 
mulți, necunoscuții, 
aici!

Sigur, întimplarea a 
hotărit spațiul acestor 
drumuri, dar nu-i mai 
puțin adevărat că 
poate exista o rigoare 
a intîmplării; și acum, 
cînd, cu ochii minții, 

prin 
de
se 

tn- 
logică

Lt/tU,-- ----- —
„văd1" locurile 
care am trecut, 
pretutindeni mi 
înfățișează totul 
tr-o severă și 
înlănțuire. Există aici 
o unitate, o unire, f>, 
omogenitate de spirit,' 
pe care o simți vie,

pulsînd din adâncul is
toriei, fie că te afli pe 
Mara sau Iza, fie că 
ai poposit la acel riu 
din umbra Munților 
Vrancei, unde simbo
lul de bronz, de bron
zul dnei uriașe ener
gii și voințe!, rosteș
te : „Pe aici nu se 
trece !“.

împletită cu aceas
ta, imposibil de , des
prins din ea, există 
unitatea, unirea țării 
care trăiește, munceș
te, construiește! Pro
filurile macaralelor 
populează ' cerul, fie 
că ești la Suceava sau 
Vatra. Dornei, la 
Focșani ori Fălticeni... 
Apoi există acel cu a- 
devărat vuiet de fond 
al construcțiilor, ca
racteristică inconjun- 

satelor, a 
rural, acel 
topoare și

pe care •

dabilă a 
mediului
cintec de 
ferăstraie 
l-am auzit și la Dor
na Arini, și pe valea 
Sălăuței, pe la Coșbuc, 
și prin celălalt Pris-

lop, al lui „Ion"", și in 
lungul Birgaielor, pes
te Măgură, înapoi in 
Moldova. Nimic nu 
vorbește mai sugestiv 
despre starea de li- . 
niște, despre condiția 
unei lumi decit aceas
tă cu adevărat frene
zie a construitului. 
Dacă despre construc
țiile de la orașe vor
bim deseori, cerce
tăm statisticile, coni'- 
parăm cifrele cu jus
tificată mindrie și, de 
ce nu?, socoată asu
pra viitorului urba
nisticii, 'vertiginoasei 
dezvoltări a urbanisti
cii românești in care 
un oraș ca ~ 
de exemplu, în 
decenii, trece 
25 000—27 000 de 
ton la 127 000 !, 
tăm mai puțin 
la formidabila înnoire 
a satului românesc ! 
Așa cum întrebam\
Platon PARDAU

Focșanii, 
patru 

de la 
locui- 
medi- 
parcă

(Continuare 
în pag. a V-a)

programelor de organizare și moder
nizare este concepută în condițiile 
îmbunătățirii organizării întreprin
derilor, asigurindu-se o mai bună 
și judicioasă folosire a capacități
lor, a resurselor materiale și uma
ne. adincirea specializării și îmbu
nătățirea cooperării dintre unități. 
Pe această bază, va fi revăzută si 
structura centralelor in vederea va
lorificării depline a avantajelor con
centrării și integrării producției. O 
atenție deosebită se va acorda le
gării mai strînse, inclusiv din punct 
de ■ vedere organizatoric,. a unităților 
din industria orizontală de Între
prinderile cu rol hotărîtor în reali
zarea produsului finit. Pornind de 
la cerințele dezvoltării intensive a 
economiei naționale in actualul cin
cinal și în perspectivă, măsurile de 
perfecționare a organizării și de 
modernizare a proceselor de . pro
ducție trebuie să asigure creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, prin introducerea pe scară 
largă a progresului tehnic, condu
cerea pe baze științifice a producției 
și a muncii, ridicarea pregătirii 
profesionale a personalului munci
tor. intărirea ordinii și disciplinei, 
valorificarea deplină a tuturor re
surselor și a rezervelor existente în 
fiecafe unitate.

Potrivit sarcinilor stabilite, mo
dernizarea și creșterea calității, 
ridicarea nivelului tehnic, reducerea 
consumurilor materiale și energe
tice trebuie să se reflecte, pe an
samblul economiei, intr-o creștere 
cu circa 35 la sută, pină în anul 
1990, a gradului de valorificare a 
materiilor prime. Prin reducerea 
consumurilor și asimilarea de sorti
mente cu prelucrare avansată, ' in 
metalurgie urmează să se asigure, 
pe cincinal o dublare a valorii tonei 
de produse finite. De asemenea, pe. 
seama valorificării superioare a ma
teriilor prime, în industria petrochi
mică se va asigura o dublare a pro-, 
ducției pină. în 1990 și o triplare 
pină în. 1995.

Un obiectiv esențial al dezvoltării 
intensive, al programelor 
nizare și modernizare il 
diminuarea consumurilor 
și energetice, reducerea 
de producție și sporirea 
tății producției, Așa __ _______
secretarul general al partidului, va 
trebui ca anul acesta și anul viitor 
să se realizeze o cotitură radicală 
în domeniul consumurilor materiale, 
și energetice, să se asigure înca
drarea strictă în normativele de 
consum stabilite pentru actualul cin
cinal, considerindu-le ca maxime și 
acționînd continuu pentru o redu
cere a acestora. Prin înlocuirea și 
modernizarea tehnologiilor mari 
consumatoare de combustibili și 
energie, in următorii 2—3 ani ur
mează să se obțină o reducere a 
consumurilor energetice specifice cu 
20—30 . la sută,.-. acțiune .care va fi 
amplificată in cincinalul următor.

de orga-- 
constituie, 
materiale 
costurilor 
rentabili-, 

cum sublinia

Dr. Stelian MILITARU
(Continuare în pag. a Il-a)
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor
REVISTA DE CULTURĂ
tribună a creației patriotice

în Tezele din aprilie. în celelalte expuneri programatioe ale secre
tarului general al partidului un loc de seamă in vasta operă de for
mare a omului nou îl ocupă creația literar-artistică, aportul operelor 
de artă și cultură la educarea oamenilor muncii. Prin natura exigențelor 
politico-ideologice actuale, dar și prin obligația patriotică de a duce mai 
departe, in condițiile actualității, marea tradiție umanistă a publicațiilor 
ce și-au înscris numele în istoria culturii românești, presa cultural-lite- 
rară are menirea să orienteze și să stimuleze creația spre temele esen
țiale ale vieții, să încurajeze și să promoveze operele valoroase, înaintate, 
ce se înscriu in direcțiile majore ale literaturii de azi, respingind imitația, 
modele efemere, îndepărtarea de realitate, lucrările inconsistente, me
diocre sub raport estetic. Subliniind rolul militant, de adevărate tribune 
de r^spîndire a politicii și ideologiei partidului nostru în domeniul 
culturii și artei, secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, arăta că revistele de cultură „trebuie să contri
buie activ la stimularea si afirmarea tot mai puternică a geniului creator 
al poporului român, la dezvoltarea continuă a artei și culturii noastre 
socialiste, la îmbogățirea cu noi și valoroase creații a patrimoniului spi
ritual național". A promova ou principialitate și exigență o asemenea 
creație înseamnă a milita permanent pentru sprijinirea acelor opere lite
rare și artistice oare, prin conținutul lor de idei, prin mesajul pe care 
îl propagă, slujesc cu adevărat cauza transformării socialiste a societății, 
activitatea de educare patriotică, revoluționară a poporului, munca de 
formare a omului nou, înaintat, combătând, totodată, conoepțiile și ideile 
străine ideologiei societății noastre, spiritul de imitație, de ploconire în 
fața modelor efemere.

Asupra relațiilor dintre creatori și publicații, dintre revistele cul
turale și marile momente ale istoriei naționale, precum și asupra da
toriei lor de a orienta și evalua valorile unei literaturi, am solicitat 
opinia profesorului universitar, criticului și istoricului literar Ion Dodu 
Bălan, șeful catedrei de literatură a Facultății de filologie din București.

— Știm bine că, fără cunoașterea 
temeinică a conținutului unor mari 
publicații din trecut, ar îi 
neconceput . ' '
unitară asupra culturii române, 
chiar a istoriei poporului român, care 
și-a salvat ființa națională, și-a cu
cerit istoria nu numai cu ascuțișul 
săbiei, ci și cu ascuțișul condeiu
lui. Ființa noastră națională a 
respirat un secol și jumătate prin 
presă. „Ziarele sint plâminii neamu
lui", spunea un mare poet. Este vor
ba, firește, despre ziarele și revistele 
strâns legate de destinul istoric al 
poporului, puse în slujba luptei sale. 
„La noi, ca și in alte părți, apre
cia Octavian Goga, presa din 
vremuri vechi a fost o tribună con
sacrată de îndrumare a opiniei 
blice. tn gazetele noastre 
pulverizat zilnic tot ceea oe 
crezut, tot oe am nădăjduit în 
de mîine. Ziarele reprezintă nervii 
limpresionabili ai unui popor în 
fluctuația lui cotidiană și un or
gan de publicitate e o bucătură de 
toate zilele care servește societății. 
Aceste adevăruri au fost înțelese 
totdeauna și, de aoeea, oei mai buni, 
temperamentele de apostoli, au 
coborât odinioară la noi în gazetă
rie și au scris cu singele lor pagini 
nemuritoare". Presa cultural-litera
ră a fost, așadar, un arhitect de 
viață spirituală și un modelator de 
conștiințe, un factor 'esențial pentru,,

de 
o viziune completă și 

Și

pu
s-a 
am 

ziua
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progresist, și ceea ce este caduc. 
Desigur, foarte importante pentru 

menirea și funcția activă a reviste
lor se dovedesc preocuparea de a 
descoperi și lansa noi valori, de a 
le orienta estetic și ideologic, grija 
maximă de a călăuzi cu discernă
mânt gustul estetic al cititorilor, de 
a le recomanda cărțile bune. In a- 
cest sens — după opinia mea — se im
pune să acordăm o atenție mai mar-e 
spiritului de obiectivitate, corectitu
dinii în înregistrarea și comentarea 
ierarhiei de valori. Nu poți pretinde 
că faci o bună educație cititorilor 
schimbînd, de la b zi la alta, peste 
noapte, locul valorilor, al cărților 
numai de dragul de a schimba. Ușu
rința cu care unele reviste promo
vează „revizuirea" valorilor mi
pare riscată și riscantă : în primul 
rînd fiindcă, printr-o operațiune uni
laterală și exclusivistă, unele ope
re valoroase și unii autori cu 
mari merite în dezvoltarea lite
raturii de azi. se văd introduși 
în chip forțat într-un imagi
nar con de umbră. Mă refer, de 
exemplu, la o încercare de așa-zisă 
anchetă a revistei „Familia". de fapt 
un „top" practicat sezonier de a- 
matorii muzicii ușoare, anchetă în 
care dacă unele propuneri pot stîrni 
nedumeriri — de pildă, printre cele 
zece cărți reținute de unii critici, 
unele nici nu există sau nimeni n-a 

_ .. . . .... _____ ___ . _ .. . auzit, de ele — ceea . ce.. »e®.ulțu-
păstrarea unității; limbii: române șls mește profund sînt absentele, omi- 

, pentru coeziunea' noasteăfs-naiti’Onală.
Presa românească- s-a constituit a- 
deseori intr-o tribună de afirmare 
a idealurilor naționale, într-o tranșee 
de luptă pentru dreptate socială, 
pentru libertate, suveranitate și 
independență națională. pentru mo
delarea conștiinței unui întreg po
por. pentru îndrumarea creației li
terare. formind. in jurul principa
lelor reviste, grupări, direcții, ten
dințe. școli, mișcări și curente li- 
terar-artistice. Principalele momen
te de evoluție ale literaturii româ
ne. orientările fundamentale 
i-au marcat istoria, 
să dependență cu 
publicații.

— într-o formă 
românească a strins 
condeie inspirate de 
tori, dramaturgi. Adeseori; ei 
prelucrat, in articole și eseuri. într-o 
primă formă, materialul de viată ce 
va intra mai tirziu în substanța 
unor opere. Avem asemenea scrieri 
de la I. H. Rădulescu, Gh. Asachi, 
G. Bariț, C. A. Rosetti, B. P. Has- 
deu, Eminescu, Slavici. Caragiale. Al. 
Macedonski, G. Coșbuc, Delavran- 
cea, O. Goga, N. Iorga, I. Agârbi- 
ceanu, M. Sadoveanu. Camil Petres
cu. G. Călineșcu, Tudor Arghezi, 
Tudor Vianu, Cezar Petrescu,. Za- 
haria Stancu, Marin Preda. Mihu 
Dragomir, A. Baranga: o lungă pleia
dă de scriitori-publiciști. Cum 
văm, scriitori de prim rang...

— E știut lucru, scriitorii 
mari au fost în același timp 
bliciști redutabili, curajoși, 
exemplar patriotism. Prezenți 
publicistică cu o exemplară consec
vență. ei au dezbătut probleme din
tre cele mai acute ale epocii, au 
fixat tipologii umane de neuitat, 
creind. astfel; adevărate fișe de lu
cru pentru rpera lor beletristică. Ex
periența ge>atărească a fecundat, la 
tbț!, într-un fel sau altul, creația 
propriu-zisă. asigurindu-i o strânsă 
și rodnică legătură cu viața. In a- 
ceste pagini, care au născut școli, 
mișcări și curente literare, au des
coperit și impus talente autentice 
'durând cultura noastră înainte, sin- 
cronizînd-o cu cele mai dezvoltate 
culturi din Europa, s-au răsfrânt, ca 
intr-o oglindă nepieritoare, chipul 
spiritual al epocii, ipostaze variate 
ale profilului spiritual al poporului 
român; Toate acestea impun imagi
nea unor publicații militante, preo
cupate de destinul culturii noastre, 
de evoluția creatorilor ei. de opere
ta cele mai semnificative selectate în 
spirit de obiectivitate, cu toată răs
punderea resimțită față de viitorul 
ei. de trăsăturile specifice, inconfun- 
dabile ale creației noastre spiri
tuale.

— în cadrul activității ideologice 
a partidului nostru, presei literare t 
se acordă un rol de maximă impor
tantă. Toate marile centre culturale 
din tară au revistele lor, a căror res
ponsabilitate leagă. în cele mai mul
te cazuri, firul cu marea tradiție pe 
care afi invocat-o aici.

— Intr-adevăr, printre primele în
datoriri ale acestor publicații cred 
că se înscrie aceea de a asigura 
continuitatea culturii, de a valorifi
ca activ, în contemporaneitate, 
moștenirea culturală, exemplul îna
intat al marilor creatori, integrîn- 
du-1 în fluxul vieții spirituale de . _
azi. al timpului in care-și desfășoa- . lor generale ale literaturii române, 
ră activitatea, descoperindu-le noi 
valențe în lumina acestui timp is
toric. Așa cum se subliniază în Te
zele din aprilie, întreaga activitate 
a frontului nostru ideologic, deci și 
a uniunilor de creație, editurilor și 
revistelor, trebute să fie pusă ferm 
în slujba educării maselor, pentru 
formarea omului nou. omul unei

■ vaste cunoașteri, cu un înalt orizont 
cultural, științific, capabil să dis- 
cearnă între ceea ce este valoros.

care 
se află în strin- 
destinul marilor

sau alta, presa 
intre paginile ei 

■ poefi. proza- 
și-au

obser-

noștri 
și. pu- 

de un 
în

siuniie. Adunate insă, acestea fac 
parte dintre cele care consolidează 
imaginea literaturii acestei epoci ca 
o literatură militantă, umanistă, so
cialistă. creație în ale cărei pagini 
trăiește o întreagă lume a noastră, 
figuri de eroi memorabili, țărani, 
muncitori, activiști de partid, luptă
tori pentru nou.' contra vechiului 
ș.a.m.d. Ce imagine vrea să ne pro
pună amintita revistă ? E greu de 
înțeles.

— O revistă are și datoria de a 
promova noi talente; de a propune 
cititorilor pe „cei ce vin" și chiar de 
a opera, prin criticii literari sau prin 
expomnți autorizați ai publicului, 

. eventuale modificări in ierarhia va
lorilor de la un moment dat...

— Desigur, este necesar să pro
movăm noile talente, iar o publi
cație oe ar ignora această latură ar 
greși. și-ar anula în bună parte 
săși rațiunea de a exista. Dar 
aria, largă a unei literaturi cred 
este suficient loc pentru toți și, 
plus, aici noile apariții, noile • 
lori nu le anulează pe cele cunos
cute. Este loc. pentru toți, iar ex
clusivismul nu poate duce decît la 
îngustarea tablei de valori, la vă- 
duvirea literaturii de toate notele ei 

. specifice și diferențiale, ca să nu 
mai spun că însăși îndrumarea ci
titorului este. în acest caz,, defici
tară și unilaterală. O revistă se cade 
să manifeste obiectivitate maximă în 
această importanță acțiune de pro
movare și afirmare a valorilor : este 
o funcție estetică și ideologică a 
cărei exercitare poate afecta desti
nele culturii naționale. Iată de ce. 
potrivit orientărilor generoase și 
ferme ale partidului, ale secretaru
lui său general, o revistă — ca in
stituție de cultură — se cere a fi 
a tuturor care fac literatură, cul
tură, și nu a unui grup ; în pagini
le ei încap toate creațiile -epocii, și 
nu doar „zece" sau „douăzeci". Pa
ginile revistelor noastre cred că me
rită să fie și mai viu „oolorate" 
de iubirea generoasă pentru întrea
ga cultură și creație. în toată diver
sitatea și frumusețea ei. cu bogăția 
de nuanțe, stiluri șl modalități ce 
dau relieful autentic al vieții spi
rituale și creatoare de azi, al op
țiunilor social-politice și morale pro
prii socialismului. Nefiind proprie
tatea cuiva anume, nici măcar a re- 
dactorului-șef care o conduce, o re- 

• vi'stă. de cultură n-are a apăra in
teresele unui grup, respingînd. direct 
sau indirect, prin tăcere, omisiune, 
marginalizare, scriitori importanți, 
valori ale contemporaneității.

— Din cite se pare, respingeți po
sibilitatea ca un cfitic sau altul' să 
fie, să aibă dreptul să fie subiectiv...

— Nici vorbă, departe de mine 
ideea de a afirma că gustul unui 
critic este infailibil. Fatalmente, gus
tul unuia este sau poate fi subiec
tiv. Mă declar insă împotriva su
biectivismului a cărui rațiune inti
mă este exclusivismul, dorința de a 
înlătura din competiția valorilor lu
crări valoroase și autori meritorii. 
Eu nu pot să știu ce rațiune sau 
ce interese dictează această tendin
ță a unora — cum îi apare oricui, 
la o simplă lectură, ancheta din 
„Familia", revistă care o continuă pe 
aceea a bătrânului și bunului pa
triot Iosif Vulcan — dar nu pot să 
nu o discut din unghiul interese-

în-
in 

l că
in 

va-

ale tuturor celor care o scriu și care 
o citesc astăzi. Un critic poate in
tra la un moment dat în conflict cu 
opinia admisă, unanimă, dar critica 
ori publicația literar-cultiurală au 
datoria ca. prin mijloacele-ce le stau 
la îndemînă, să mențină dreapta mă

gură. echilibrul, obiectivitatea în a- 
precierea operelor și autori’or. Mai 
mult, consider că este datoria re
vistelor să facă loc mai larg dez
baterilor. ele să fie în mai mare

măsură deschise confruntărilor de 
idei și de gusturi estetice, in ca
drul unei receptivități elastice, al 
marii diversități Stiliști oe, promo- 
vind ceea ce este inedit, modern, 
noul autentic, valoros, ca și expe
rimentul. dar înțelegindu-1 ca ata
re, și nu ca un instrument de ex
cludere a Valorilor constituite.

— In raport cu numărul și diver
sitatea creațiilor ce apar intr-un in
terval, nu cred că este realist să-i 
pretindem unui critic sau altuia să 
înregistreze tot ceea ce apare...

— De acord, dar ce constatăm 
uneori ? Constatăm că din sute de 
cărți care apăr anual se recenzează 
doar citeva zeci. Se spune că în
săși selecția lor este o judecată de 
valoare. Desigur, un critic își ale
ge cărțile despre care are ceva de 
spus, dar este evident că in unele 
cazuri alegerea are un caracter ex- 
oesiv de părtinitor și că ignorarea 
e o formă nu de negare a valorii, 
ci de împingere în uitare a auto
rului respectiv. O revistă, în an
samblul ei, n-are însă dreptul la 
o asemenea atitudine și n-ar fi de
loc lipsit de interes — eu cred' că 
este o necesitate — de a vedea mai 
frecvent în paginile revistelor și o- 
piniile cititorilor, opțiunile lor. 
Constatăm uneori că opere de mare 
succes la cititori sînt trecute sub tă
cere de critici și reviste si puține 
sint cazurile in care suocesul res
pectiv este nejustificat de valoarea, 
de conținutul, de mesajul cărților 
spre care se îndreaptă cititorii. Be
neficiarii culturii socialiste, cititorii 
de azi se cade să-și găsească un 
loc mai pregnant în paginile pu
blicațiilor. participind la dezbateri, 
anchete, sporind paleta punctelor de 
vedere exprimate. Literatura, mai a- 
lea aceea contemporană, nu este un 
„proces" clasat, ea nu admite ver
dicte definitive și se află, aș spu
ne. mereu in „recurs". Critica și re
vistele pot să prevină prin acțiunea 
lor rațională orice forme de exclu
sivism. de ignorare sau răsturnare 
puerilă a tablei de valori.

— Poate ar trebui să vă reamin
tesc că pornisem de la tradiție. O 
trăsătură a acesteia, in ce privește 
exercitarea criticii literare și acțiu
nea generală a marilor publ.catii 
culturale, constă in discernerea mesa
jului operei literare, in accentuarea 
conținutului ei de viață și a ideilor 

. promovate, in concordanță — sau nu 
— cu trebuințele cultur.i naționale, 
cu liniile ei directoare.

— $i in această privință putem 
vorbi despre anumite forme de ex
clusivism. Citesc nu o dată recen
zii tehniciste. formaliste, care îgno- ■ 
ră eu desâvirșire mesajul uman; so
cial.- ideologic al unei cărți, precum : 
și impactul ei cu publicul, capaci
tatea de a-1 influența, de a-î mo
dela conștiința, de a-i educa gus
tul artistic, sentimentele, concepția 
despre lume. In numele unei mo
dernități greșit înțelese, de lapt al 
modelor trecătoare și infructuoase, 
nu pot fi astfel ignorate marile tra
diții umaniste ale cultur.i și cri
ticii românești. Faptul că în anii a- 
ceștla atit de rodnici in toate do
meniile au fost reeditate publicații 
cuiturale. refnnodmdu-se firul ca ma
rea tradiție, o ol gă aoeste publica
ții la un tratament corespunzător a- 
cornat valorilor romanești autenti
ce. creațiilor care au marcat aceas
ta epoca, inspirate din marile În
făptuiri ale poporului. Departe de 
orioe complex provincial — vește
jit de mult de un critic de talia lui 
G. Călinesbu — respectind și pre
țuind creația valoroasă, umanistă de 
pi etutinueni, avem toate motivele să 
ne m.ndrim cu o cultură majoră, 
cu o artă și literatură a cărei lar
gă diversitate exprimă, in esență, 
însăși vitalitatea forței creatoare a 
poporului, capacitatea lui de a scoa
te la iveală noi și noi opere, talen
te. creații durabile ce alcătuiesd, in
tr-o adevărată unitate in diversita
te. tabloul valorilor acestei epoci. In 
spiritul orientărilor secretarului ge
neral al partidului, al Tezelor din 
aprilie, creația literar-artistică ac
tuală se mahifestă ca o putern.că 
forță de înrâurire a conștiințelor și, 
de aceea, critica, editurile, reviste
le culturale, toți oei care activăm 
în domeniul creației și al educat ei 
trebuie să ne facem mai bine da
toria. avind ca 
teresele culturii 
de a o sluji cu 
zaurul valorilor 
le și științifice 
urmă, de 
dăinui in

suprem reper in- 
ro'mâne, necesitatea 
convingerea că te- 
spirituale. cultura- 
dă seama, oină la

puterea unui popor de a 
istorie.

C. STANESCU

(Urmare

Edificat de-a lungul a peste două decenii, sistemul democrației 
socialiste revoluționare din țara noastră, formă originală, unică în felul 
său, de asigurare a cadrului instituțional favorabil participării efective, 
profund responsabile a fiecărui cetățean la procesul de consolidare si 
perfecționare a noii orinduiri, reprezintă — în actuala etapă de dezvol
tare a țării — una dintre premisele majore ale construirii socialismu
lui cu poporul și pentru popor.

In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta în Tezele din 
aprilie : „Este necesar să acționăm cu toată hotărirea pentru creșterea 
răspunderii. întărirea ordinii și a disciplinei in muncă, în toate do
meniile de activitate". Aceasta presupune o implicare mai vie. mai 
puternică a fiecăruia la locul său de muncă. în obștea din care face 
parte, pentru sporirea contribuției la înfăptuirea sarcinilor noi ce ne 
revin. Dialectica participare—răspundere capătă în prezent conoțații 
calitativ noi, ea reprezintă — sublinia secretarul general al partidului — 
„o cerință de importanță deosebită a democrației de partid, a demo
crației muncitorești-revoluționare în general".

Tema discuției pe care am purtat-o zilele trecute cu cetățeni ai 
orașului Filiași se referea tocmai la participarea acestora la rezolvarea 
problemelor obștii. întrebarea a fost : cum vă ocupați locul în cadrul 
obștii din care faceți parte ? Iată cîteva dintre răspunsurile primite.

1 cadrul 
cîteva dintre răspunsurile primite.

oraș, 
bine 

cale fe- 
era cu- 
o făbri- 
100 de

„A vorbi despre oraș în
seamnă a vorbi despre oa
menii lui" urrnă cu douăzeci 
de ani, Filiașiul era o comună de 
ceferiști; pentru cine vizitează astăzi 
orașul adevărul acesta devine ex
trem de prețios, el vorbește despre 
oameni, despre munca, despre reali
zările lor. unele de-a dreptul inima
ginabile, într-uh interval de timp 
relativ scurt. Este un fapt asupra că- 
riiia a ținut să ne atragă atenția si 
Constantin Grigore, operator pro
gramator în stația C.F.R. : „M-am 
născut, am copilărit, ăm trăit jumă
tate de viată intr-o comună. Cealaltă 
jumătate o trăiesc intr-un 
Acum douăzeci de ani și mai 
se afla în nodul acesta de 
rată (un apelativ sub care 
noscută localitatea noastră) 
cută de cherestea cu vreo
muncitori, o presă de ulei, două mori 
mecanice. 35 de prăvălioare, cîteva 
firave ateliere meșteșugărești si— 
lume multă, în gară. Gara va împlini 
anul acesta o sută de ani. Oamenii 
veneau și plecau. Multi nici nu cobo
rau din tren. Locul acesta nu le spu
nea mare lucru si. să fim drepți, nici 
nu prea avea ce. Cînd. în 1968, co
muna noastră a fost ridicată la ran
gul de oraș, o dată cu reorganizarea 
teritorial-administrativă a tării, „zes
trea" nu i se îmbogățise cine știe 
cît Conștiința de adevărati orășeni 
am căpătat-o abia după 1970, cînd am 
intrat într-o etapă de avînt construc
tiv. în care, de altfel, ne găsim si 
astăzi. Am intrat zic — noi, 'oamenii 
— pentru că a vorbi despre oraș, 
așa. pur si simplu, fără să te gîn- 
desti la cei care îl locuiesc si l-au 
ridicat, e ca și cînd ai vorbi despre 
ceva ce nu există".

Tată a trei copii, pentru Constan
tin Grigore ridicarea urbei a însem
nat propria ridicare. „Desigur, am 
participat, ca fiecare, la viata Fili- 
așiului ; am pus umărul, cum se 
spune. Nimic nu se construiește 
numai cu cuvîntul : oei care zic să 
se facă trebuie să se și apuce de 
treabă și se face totul. Cum parti
cip Ta. viața obștii ? Făcîndu-mi, ca 
'toți ceilalțf. datoria la locul de 
muncă. Apoi; alături de colegii mei. 
ceferiști din stația Filiași, am dat o 
mină de ajutor 
talului nou. la- 
s-au ridicat în 
astăzi, pînă în
intrat în schimb (e ora prînzului. 
n.n.). am muncit in agricultură. Cu 
o echipă de 30 de oameni, am ajutat 
la tăiat și legat coceni de porumb 
în ferma Filiași a I.A.S. Golești. 
In general, răspundem prezent acolo 
unde este nevoie de noi. ori de cîte 
ori interesele obștești o cer. Si in
teresele 
pentru

la construcția spi- 
atitea altele care 

cursul anilor. Chiar 
momentul cînd am

obștești o cer permanent, 
că viata obștească nu stă pe 

aceea e viată...

feristii. sîntem — prin chiar speci
ficul muncii noastre — un detașa
ment muncitoresc disciplinat, com
bativ. cu inițiativă".

Munca tuturor în folo
sul tuturor. întreprinderea de 
transformatoare si motoare electri
ce, întreprinderea mecanică, pu
ternicul sector de industrializare a 

'lemnului, întreprinderea de piese 
și subansamble energetice au schim
bat chipul orașului intr-un mod

Oprica Bunăiașu, laureată, in apul 
care a trecut, a Olimpiadei profesio
nale (etapa republicană), reprezintă 
cu cinste orașul în care trăiește si 
muncește.

Despre participarea la acțiunile 
de înfrumusețare a orașului ne-a 
vorbit și eleva Mădălina Miloșescu 
din clasa a Vil-a a școlii din Fi
liași. Despre acțiunile concrete 
(„Dacă vizitați parcul cel mare, să 
știți că este întreținut de elevii 
școlii noastre. Si nu numai el poar
tă -semnătura- noastră"), dar și 
despre o frumusețe sui generis pe 
care localitatea o capătă din partea 
copiilor. („Cred că înfrumusețăm o- 
rașul prin chiar prezenta noastră"). 
„Deocamdată — a încheiat Mădălina 
Miloșescu — principala îndatorire 
este de a studia, de a ne pregăti te
meinic pentru ca. în secolul XXI, 
să devenim cetățeni activi, respon
sabili. oameni pe care viitorul orașu
lui să poată conta".

Tineri care visează „con
cret". Tinerii Filiașiului sînt, de 
altfel, de pe acum cetățeni cu un 
statut pe deplin onorat. Gheorghe 
Tudor, secretar cu probleme organi
zatorice al comitetului orășenesc 
U.T.C., a ținut să remarce, pe bună 
dreptate : „Orașul e nou. oamenii 
sînt tineri, entuziaști. Se poate

Participarea la viata obștii
I

o îndatorire, un fapt
cotidian de muncă, de viată1 5

spectaculos. Majoritatea cetățenilor 
urbei sint oameni ai muncii în aces
te unități. întreprinderile amintite 
— parte dintre ele de interes repu
blican. dotate cu tehnică modernă — 
eu adus substanțiale schimbări în 
viata, in mentalitatea oamenilor, în 
modul lor de a se -aporta la colec
tivitate. la ei înșiși, la cotidian. E 
ceea ce sublinia si Oprica Bunăiașu. 
booinatoare la fabrica de motoare a 
întreprinderii de transformatoare și 
motoare electrice, subliniind adevă
rul conform căruia conceptul de 
„viață obștească'! nu este exclusiv o 
metaforă socială. El acoperă un 
fapt de necontestat: aoela că a trăi 
într-o formă de comunitate înseamnă 
a te integra acesteia activ, cu în
treaga ta existentă, a-ti face sim
țită prezenta, a o însufleți prin par
ticipare. nicidecum a te afilia pa
siv, a o întregi numeric și ațît. ,„pe- 
sigur — Spunea interlocutoarea noas
tră, — un lucru esențial este .vela 
de â fi cbnștiehți că și de calitateă 
muncii noastre, aici, în întreprindere, 
depinde, în ultimă instanță, calitatea 
vieții noastre, a tuturor. Este o 
idee fundamentală. un_ adevăr _ care 
apare subliniat, o dată în plus. în 
Tezele din aprilie ale partidului. 
Dar implicarea noastră nu încetează 
în momentul în care am ieșit pe 
poarta fabricii. In oraș sînt multe 

t lucruri de făcut, parte dintre ele 
țin de dezvoltarea și modernizarea 
lui, dar și de înfrumusețarea si de 
gospodărirea lui : acțiuni de felul a- 
cesta organizăm în permanentă". In 

o privește, tinăra muncitoare

spune despre ei că cresc și se ma
turizează o dată cu localitatea. Sîn
tem peste 3 500 de tineri, la o popu
lație de 17 000 de locuitori. Dar pre
zenta noastră se simte efectiv, nu 
numai numeric. Am fost obișnui ti 
să nu luăm totul de-a gata, ci să 
contribuim efectiv la punerea în 
practică a tuturor visurilor noastre. 
Să visăm concret, as spune, dacă nu 
m-aș feri de paradoxuri. Sîntem. vă 
puteți lesne convinge, peste tot. In- 
cepind cu lucrările din agricultură, 
care fac necesar sprijinul nostru, si 
terminind. dacă vreți, cu acțiunile 
de recuperare a materialelor refo- 
losibile. Ca să vă dau un singur e- 
xemplu. pînă în prezent am depășit 
cu 30 de tone planul la fier vechi 
și cu o tonă planul la hîrtie. Es
timăm ca. pînă la sfirșitul anului, 
realizările să crească substantial. 

. Pe de altă, parte,, m-aș referi la via
ța culturali a orașului — un alt mod 
de participare, de implicare. Fiecare 
organizație U.T.C. prezintă prin ro
tație interesante programe cu carac
ter cultural-educatiy. Trebuie să re
cunoaștem că participarea la aceste 
programe — care se desfășoară în 
sediul devenit neincăpător al casei 
de cultură — face imperios necesară 
Construirea alteia".

Răspunderea ca parte a 
edificării conștiinței civice. 
Ne amintim că pe 12 septembrie 
anul acesta, alături de constructorii 
profesioniști, cetățenii au ridicat un 
bloc de locuințe (infrastructura fuse
se realizată) intr-o singură zi.

MW®

Reșița — un oraș al bunilor gospodari Foto : E. Diehiseanu
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Lucrul pare aproape incredibil, dar 
a fost nevoie de el si blocul a fost 
înălțat. Ni se arată fotografiile, e- 
xecutate la intervale de cîteva ore. 
în diferite faze de construcție. Blocul 
acesta este. în felul său. o imagine 
a implicării, a răspunderii. Asupra 
aoestui lucru îi atragem atenția pre
ședintelui O.D.U.S.. Ovidiu Coman. 
Zimbește. mîndru de concetățenii 
săi. Deschide agenda de lucru si ne 
arată. încercuită cu roșu, data de 
12 septembrie. „Deși am să țin 
minte... precizează. S-au realizat 
nenumărate lucruri bune în Filiași. 
prin directa participare a oamenilor. 
Fără ei nici nu se putea : totul în
globează munca lor. totul le apar
ține. Acesta este si spiritul în care 
acționăm, al Tezelor din ■ aprilie. 
Dai- e loc și de mai mult. Se 
simte nevoia. în aoest moment, a 
unei îmbunătățiri substanțiale a 
stilului si metodelor noastre de mun
că. Aceasta în scopul asigurării 
frontului de lucru, a tuturor condi
țiilor pentru participarea unui număr 
cit mai mare de cetățeni la gama 
largă de activități pe care le în
treprindem. O atenție sporită ne-am 
propus să acordăm mobilizării mem
brilor O.D.U.Ș. diin cartiere, unde 
activitatea denotă oarecare inerție. 
Avem — faptul acesta a fost dove
dit — oameni harnici, inimoși. De
pinde însă în mod hotărâtor de noi 
să-i determinăm să se implice cu 
și mai multă răspundere în viața 
obștească a orașului. Pentru că a-și 
trăi viata in comunitate este ga
ranția sigură a realizării lor ca oa
meni. Mă refer la toate categoriile 
de virstă. Deoarece participarea, im
plicarea nu cunosc și nu trebuie să 
cunoască virstă. Avem, spre exem
plu, pensionari in circumscripțiile 
electorale care acționează cu un 
elan de-a dreptul tineresc. Fiecare 
deputat este ajutat de un activ 
obstesc care funcționează pe lingă 
consiliul popular, alcătuit in exclu
sivitate din pensionari".

Democrația socialistă in 
acțiune. Primarul orașului Filiași, 
Alexandru Busuioc, un bărbat : tî- 
năr si inimos, se află peste tot 
Cert este că oamenii — tineri si 
virstnici — îl presimt alături si a- 
ceasta le dă un tonic sentiment, un 
plus de încredere. Am discutat 
despre participare. „Fără un cadru 
larg democratic, cum e acela creat 
în ultimele două decenii, nu se poate 
vorbi despre participare, despre im
plicare îi) toate problemele !___
Dar exercitarea democrației se în
vață; experiența democrației se do- 
bindește zi de zi. in mod practic. 
Una dintre cele mai eficiente astfel 
de «școli» — a cărei utilitate am 
probat-o și o probăm — la care în
vață tineri si mai puțin tineri, 
este. în sensul'acesta, «Tribuna de
mocrației». Avem cîteva rezultate 
pozitive, citeva soluții originale, care 
au dat roade în cadrul aoestui fo
rum al oetătenilor, . dar avem și ; 
destul loc pentru' mai bine. Cert 
este că la fiecare adunare a «Tri- 
’bunei" democrației» (trebuie să ne, 
facem autocritica, mărturisind că 
încă n-am izbutit întotdeauna o 
frecventă consecvent lunară a aces
teia) sala a fost arhiplină, dovadă 
de necontestat a interesului cetăte- 
hilor pentru problemele 
care fac parte, dar și a ________
lor în eficienta acestei forme de 
dialog. Au fost dezDătute 
una probleme de larg interes 
sprijinul activ al specialiștilor din 
diverse domenii. S-au făcut nu
meroase propuneri, oamenii și-au 
oferit aiutorul în rezolvarea diferi
telor chestiuni care. în fond, ii vi
zează direct. S-a acționat de fieca.e 
dată cu operativitatea necesara ; 
gratie prezentei in adunare a o 
serie de factori de conducere, cu 
munci de răspundere, unele dintre 
problemele ridicate de cetățeni au 
fost soluționate pe loc : altora li 
s-a dat răspunsul in proxima adu
nare. O serie de concluzii care re
zultă in urma dezbaterilor din :-Tri- 
buna democrației» fac obiectul unei’' 
minuțioase analize in organul oră
șenesc de partid. Totul in lumina 
sarcinilor și orientărilor trasate de 
partid, de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu".

Există la Filiași un viu sentiment 
de apartenență, un „patriotism locai" 
care îi determină pe oameni să pri
vească 'pe deplin responsabil viito
rul orașului — propriul lor viitor. 
Aceasta o dă însăși participarea lor. 
cu adevărat activă la viata obștii, 
ceea ce inseamnă un plus de matu
ritate politică 
care. într-un 
noi. cum este 
fiecare zi. cu 
in folosul comun.

obștii.

obștii din 
încrederii

mtotdea-
cu

Si civică, maturitate 
oraș nou cu oameni 

Filiașiul. se capătă cu 
fiecare faptă săvârșită

Lelia MUNTEANU 
Nicolae EABA1AU 
corespondentul „Scinteii

Perfecționarea - componentă de bază a strategiei dezvoltării••
din pag. I)

In concordanță cu cerințele redu
cerii continue a cheltuielilor mate
riale și sporirii venitului național, 
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție tre
buie să asigure sporirea continua a 
producției care se obține p^ unita
tea de fonduri fixe, încadrarea în 
normativele stabilite în acest dome
niu. Potrivit sarcinilor stabilite în 
planul cincinal, eficiența fondurilor 
•fixe, calculată ca producție-marfă 
la 1 000 lei fonduri fixe la valoarea 
rămasă în industria republicană, tre
buie să sporească cu 36 la sută in 
anul 1990, față de 1985. Pentru a 
asigura înfăptuirea obiectivelor sta
bilite în acest domeniu, o cerință 
esențială o constituie folosirea depli
nă a potențialului tehnic productiv 
de care dispun unitățile economice. 
„Trebuie să se înțeleagă bine — 
sublinia secretarul general al parti
dului — că modernizarea, aplicarea 
noilor tehnologii, a noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii trebuie să se 
realizeze numai în condițiile în care 
se asigură utilizarea integrală a ca
pacităților existente. Trebuie să mo
dernizăm, să perfecționăm ceea ce 
avem ! Noile dotări, noile capacități 
trebuie să fie legate numai de creș
terea producției fizice, a activității 
generale în toate sectoarele de acti
vitate".

, Folosirea cu randament sporit a 
potențialului tehnic productiv al 
economiei naționale este o cerință 
esențială pentru a asigura înfăp
tuirea obiectivului strategic stabilit

privind trecerea României, la sfir- 
șitul actualului cincinal, la un sta
diu superior, cel de țară socialistă 
mediu dezvoltată. Adunările gene
rale ale oamenilor muncii, care au 
loc în aceste zile în unități econo
mice, reprezintă un prilej de ana
liză exigentă a stadiului realizării 
măsurilor prevăzute in cadrul acțiu
nii de organizare și modernizare, 
de evidențiere a căilor de îmbună
tățire a activității în acest dome
niu, pentru a asigura înfăptuirea 
integrală a obiectivelor stabilite 
pentru trimestrul IV al acestui an, 
pentru anul 1989 și pe întregul 
cincinal.

In lumina experienței acumulate 
pînă în prezent de numeroase uni
tăți economice, pentru a asigura o 
eficiență ridicată a acțiunii de or
ganizare și modernizare, o atenție 
deosebită trebuie acordată de către 

. organele de conducere colectivă fun
damentării temeinice a măsurilor 
tehnice stabilite prin atragerea celor 
mai buni specialiști din cercetare și 
producție, asigurării unei colaborări 
strînse între întreprinderi, institu
tele de cercetare și instituțiile de 
învățămînt superior, extinderii și 
generalizării măsurilor care au de
monstrat o eficiență superioară. 
Totodată, este necesar să se asigure 
repartizarea tuturor măsurilor sta
bilite pe secții și ateliere, cu preci
zarea termenelor si responsabilită
ților, precum și urmărirea realizării 
întocmai a programelor elaborate.

în condițiile dezvoltării și întă
ririi proprietății socialiste, s-a per
fecționat neîncetat și conducerea

științifică a societății. Premisa fun
damentală a acestui proces o con
stituie exercitarea de către Partidul 
Comunist Român a rolului său de 
centru vital al întregii noastre na
țiuni. Partidul a asigurat studierea 
complexă a . fenomenelor social- 
economice, aprecierea lor din pe."; 
spectiva obiectivelor fundamentale 
ale fiecărei etape și adoptarea la 
timp a măsurilor politice, economi
ce. organizatorice necesare. Căile, 
formele, metodele conducerii de că
tre partid s-au integrat continuu și 
se integrează, în prezent, 
neîncetat 
propriei 
angrenaj 
rul său
Nicolae Ceaușescu, elaborează, etapă 
de etapă, linia strategică a perfec
ționării conducerii științifice a acti
vității economico-sociale, mobili
zează și îndrumă masele, întregul 
popor în înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor stabilite, conduce întrea
ga operă de transformare revoluțio
nară a societății. Pe această linie 
directoare, a perfecționării condu
cerii de către partid, se înscrie și 
fundamentarea procesului de moder
nizare a economiei în concordanță 
cu cerințele actualei etape.

Partidul și statul asigură perfec
ționarea in continuare a organizării 
muncii și modernizarea producției, 
proces pe care îl înțeleg nu ca o 
succesiune de acte conjuncturale, ci 
ca o acțiune politică și socială de 
largă perspectivă, o adevărată operă 
științifică programată pe baza celor 
mai moderne metode, mereu în con-

intr-un 
proces de perfecționare a 
activități și a întregului 
social. Partidul, secreta- 

general, tovarășul

cordanță cu exigențele și cerințele 
legităților dezvoltării, ale legilor 
economice generale, cu realitățile 
concret-istorice din actuala etapă.

In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, ce oferă 
un remarcabil exemplu de temeinică 
analiză și aprofundare științifică a 
cîmpului de acțiune a legilor obiec
tive ale dezvoltării, a proceselor și 
fenomenelor specifice societății ro
mânești, în contextul realităților 
lumii contemporane, perfecționarea 
organizării muncii și modernizarea 
producției nu au un punct terminus. 
Acest proces se înscrie într-o de
plină continuitate istorică, mai cu 
seamă in actuala etapă, cînd sini 
multiple probleme noi care așteaptă 
soluții noi ; cînd se impune să fie 
clarificate și înțelese o serie de 
aspecte determinante pentru mersul 
înainte al construcției socialiste și. 
comuniste. In aceste condiții, dobin- 
dește o mare însemnătate creșterea 
eficacității conducerii științifice a 
economiei.

Obiectivele pentru actualul cinci
nal și pentru viitorul deceniu, pînă 
la sfirșitul acestui secol, stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
se întemeiază pe munca creatoare a 
întregului popor, pe valorificarea, 
în industrie și agricultură, în în
treaga economie națională, a celor 
mai noi cuceriri tehnico-științifice. 
In spiritul gindirii social-politice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

' trăsăturile cardinale ale programe
lor de organizare și modernizare 
sînt creșterea forțelor d® producție, 
pe baza accentuării activității de

cercetare și introducerii permanente, 
in toate sectoarele, a tehnologiilor 
noi, a măsurilor ou privire la. mo
dernizarea și organizarea științifică 
a producției și a muncii, aplicarea 
fermă a mecanismului economic și 
social, întărirea continuă a proprie
tății socialiste, de stat și coopera
tiste.

Dezvoltarea societății constituie 
un proces continuu. Și de aici îna
inte, așa cum se prevede în Tezele 
din aprilie, o parte însemnată din 
venitul național, de 30 la sută, va 
fi repartizată pentru asigurarea pro
gresului multilateral al țării. Aceas
tă prevedere, <n deplină concordanță 
cu hotărîrile Congresului al XIII-lea, 
cu legitățile dezvoltării sociale, este 
rezultatul unei opțiuni politice, eco
nomice și morale. Al unei opțiuni 
ce exprimă suprema răspundere 
pentru ziua de mîine. Pentru că 
numai așa România va putea să țină 
pasul cu competiția dezvoltării ce 
se desfășoară pe plan mondial. Nu
mai așa vor putea fi înfăptuite 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției.

înfăptuirea obiectivelor privind 
perfecționarea organizării șl moder
nizarea proceselor de producție va 
crea condiții pentru dezvoltarea în 
ritm susținut a producției materiale 
și accentuarea laturilor intensive ale 
creșterii economice, pentru transpu- 

- nerea în viăță a orientărilor stabilite 
de Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale partidului pri
vind ridicarea patriei noastre pe o 
nouă treaptă, superioară, de dezvol
tare.
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UTILIZAREA LA MAXIMUM
A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE'

Calitate, numai produse 
de cea mai bună calitate

(Urmare din pag. I)

competentei și pasiunii profesionale 
a colectivelor unității. (Sava Bejina- 
riu, corespondentul „Scinteii").

Mai multe produse, 
pe aceleași capacități

,.Cu aceleași utilaje — producție 
suplimentară" — iată una din iniția
tivele viabile, eficiente aplicate cu 
bune rezultate la Combinatul pentru 
lianți și materiale refractare din 
Turda. Concret, în perioada trecută 
din acest an, cu aceleași capacități 
de producție, colectivul combinatului 
a realizat peste prevederile planului 
48 000 tone ciment, 1 000 tone ipsos 
și peste 3 660 tone produse refracta
re, producția-marfă obținută peste 
plan fiind de circa 33 milioane iei. 
Totodată, a crescut productivitatea 
muncii, au fost reduse cheltuielile de 
producție, inregistrindu-se consumuri 
mai-mici de energie electrică și com
bustibil. „Aceste rezultate, ne-a re
latat ing. Ștefan Borza, directorul 
tehnic al combinatului, se datoresc 
în principal mai bunei utilizări a 
fondurilor fixe. .Astfel, la cuptoarele 
de clincher, la morile de ciment și 
la alte utilaje de bază s-au obținut 
indici extensivi și intensivi de folo
sire mult superiori anilor precedenți. 
S-a ajuns ca in acest an gradul de 
folosire a capacităților de producție 
să fie cu peste 10 la sută mai mare 
decit în 1985“.

Una din măsurile organizatorice 
«imple. dar deosebit de eficiente pen
tru îndeplinirea ritmică a programe
lor zilnice de producție este asigu
rarea asistenței tehnice de specialita
te in toate cele trei schimburi. Tot
odată, pentru sporirea in continuare 
a eficientei fondurilor fixe, comitetul

Mobilizați de Îndemnurile si sar
cinile cuprinse in Mesajul to
varășului Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, adresat 
întregii țărănimi cu prilejul „Zilei 
recoltei", lucrătorii ogoarelor călără- 
șene acționează cu toate forțele in 
vederea strîngerii și depozitării tu
turor resurselor de furaje, astfel ca 
cel mai tirziu pină la 10 noiembrie 
paiele, cocenii, tot oeea ce se mai 
găsește încă pe cimp să fie adunat 
pentru a se asigura hrana anima
lelor pe timpul iernii.

Si la această dată mai sint de 
adunat de pe cimp destule furaje. 
Mai pot intra în depozitele de fu
raje cooenii de porumb, vrejii de 
soia, coletele de sfeclă de zahăr si, 
nu in ultimul rind. paiele care au 
rămas din vară. Cum se acționează 
pentru strângerea tuturor resurselor 
de nutrețuri ? Investigațiile în
treprinse în cîteva unități agricole 
din județul Călărași au evidențiat 
preocupări diferite, fapt oglindit nu 
numai in asigurarea balanței fura
jere. ci. mai ales. în nivelul pro
ducțiilor obținute in cele zece luni 
care au trecut din acest an.

Exemple care dovedesc 
că se poate...

în vară am vizitat depozitul de 
furaje , al unei unități fruntașe in 
creșterea animalelor — cooperativa 
agricolă din Ștefan Vodă. Atunci, 
președintele. unității, tovarășul. Con
stantin Ivan, ne vorbea de marea 
preocupare a tuturor cooperatorilor 
pentru strângerea furajelor pentru 
iarnă, in timp ce toate animalele 
unității se aflau la păscut. în sta- 
bulație liberă. Toate griiile pbrneau 
de la întrebări clare : ce cantitate 
de furaje si ce sortimente trebuie 
pentru fiecare animal ? ..Pentru fie
care animal, spunea președintele uni
tății. noi asigurăm minimum 1 200 kg 
de fin de lucerna, 5 tone de sucu
lente și furaje grosiere la discreție. 
Depozităm in baza furajeră cantită
țile necesare, care să ajungă pentru 
șapte luni de stabulatie". In acest 
sCop se asigură animalelor masă- 
verde pină toamna tirziu. pentru a 
se consuma cit mai puțin din sto
cul de nutrețuri pentru iarnă. In 
aceste zile, cele 900 de taurine și 
3 500 de oi pășunează pe cele aproa
pe 20Q hectare de porumb In cui-, 
tură dublă. Animalele vor rămîne 
poate întreaga lună noiemb.rie pe 
miriște, seara si dimineața oferin- 
du-Ii-se rații suplimentare de fu
raje. In balanța furajeră au fost 
prevăzute . și aceste rații suplimen
tare. 

de partid și consiliul oamenilor mun
cii urmăresc aplicarea măsurilor pre
văzute in programul de perfecționa
re a organizării și modernizare a 
producției. Așa. de exemplu, au fost 
confecționate, montate și au intrat în 
exploatare arzătoare construite in 
atelierele combinatului pentru fabri
carea cimentului alb. Două cuptoare 
de var au fost transformate in cuptoa
re cu ardere regenerativă, această mă
sură ducind la dublarea producției 
cu aceleași consumuri energetice, 
precum și la folosirea în procesul de 
fabricație a calcarului cu granulație 
mai mică, ce nu se utiliza pină acum 
la producerea varului. Printre acțiu
nile cu efecte importante asupra îm
bunătățirii indicilor de utilizare a 
fondurilor fixe se numără reorga
nizarea procesului de măcinare brută 
a materiilor prime, extinderea acțio
nării răpitoarelor grătar cu motoare 
de curent continuu, utilizarea cără
mizilor magnezito-spinelice fabrica
te in cadrul combinatului Ia inzidi- 
rea cuptoarelor .de clincher, măsuri 
ce contribuie la mărirea timpului de 
funcționare a acestor utilaje și reduc 
durata procesului de fabricație a ci
mentului și a altor produse fabricate 
de combinat.

Utilizarea eficientă a fondurilor 
fixe se datorește și faptului că in 
combinat se recondiționează, la un 
,nivel calitativ superior, un volum în
semnat de piese de schimb de mare 
complexitate. Șeful serviciului meca- 
noenergetic, Traian Rusu, ne-a ară
tat că în atelierul de recondiționări, 
dotat cu mașini-unelte moderne,1 se 
recondiționează piese complexe cum 
sint grupurile I și II de la reduc- 
toarele de 1 600 kW sau rolele de ru
lare de la cuptoarele de clincher. Re- 
condiționarea inelelor de rulare de la 
cuptoarele CR-800 se realizează acum 
cu ajutorul unui dispozitiv special 
chiar in timpul funcționării. Lunar,

O experiență la fel de valoroasă 
am intilnit si la cooperativa agricolă 
„Stupinele" din Chirnogi. In timp ce 
discutam cu tinărul inginer zooteh
nist ion Coconașu, șeful fermei, zoo
tehnice. tractoare cu cite două re
morci transportau lucerna masă- 
verde. pe care o aduceau din cimp; 
direct pentru furajarea animalelor 
sau pentru insilozfare. La această 
dată lucerna masă-verde recoltată 
din cimp ? — ne exprimăm noi ne
dumerirea. „Da, de pe o bună parte 
din lucerniera noastră, aflată in ve
cinătatea sectorului zootehnic, pe un 
teren cu apă freatică la mică adin- 
cime recoltăm, o otavă tirzie. după 
ce am luat patru coase din care am 
făcut aproape 800 tone de fin de 
cea mai bună calitate — ne explică 
inginerul zootehnist. Cit tine vremea 
bună, continuăm să recoltăm si să 
dăm animalelor o masă-verde îna
inte- de mulsul de seară, precum si 
vacilor gestante sau celor care au 
fătat. Fin nu mai putem faoe. dar 
masa-verde de lucerna care ne râ- 
mine o insilozâm in amestec cu co
ceni de porumb tocati si cu tăitei de 
sfeclă de zahăr, obținind un furai 
bogat in unităti nutritive. Mai avem 
incă de transportat din cimp peste 
150 de tone de coceni de porumb 
masă-verde de pe 41 de hectare și 
sfecla furajeră de pe incă 8 hectare. 
Ce avem depozitat si. cu ce mai 
adunăm in aoeste zile ne va permi
te. ca si în alti ani. să dispunem de 
o bază furajeră bogată. Tot tineretul 
bovin este.ținut la păs.unat .pe mi
riște. Nu vom lăsa nimic pe cimp 
din ceea ce poate constitui sursă de 
furai pentru animalele noastre". De 
altfel, in această unitate, buna or
ganizare și simțul gospodăresc în 
strângerea ■ furajelor pentru iarnă 
sint evidențiate și de rezultatele ob
ținute in zootehnie : producții bune 
de lapte, natalitate de 87 la sută, 
animale viguroase din prăsilă pro
prie.

tn raidul nOstru am intilnit si în 
alte unităti o grijă deosebită pentru 
strmgerea și punerea la adăpost a 
tuturor furajelor de pe cimp. La 
C.A.P. Oltenița, de exemplu, pa
ralel cu pregătirea minuțioasă a 
adăposturilor de animale pentru iar
nă. se desfășoară o intensă activi
tate de insilozare a tăiteilor dg sfe
clă și a porumbului masă-verde din 
cultură dublă. „In nici un an unita
tea nu a avut furajele pe care le 
are în prezent — ne spune ingine- 
rul-șef. Sile Moldoveanu. Avem 
5 000 de tone de siloz, 1 250 tone paie 
de orz; 700 tone fin. 750 tone tăitei 
de sfeclă de- zahăr. 800 tone dovleci 
și 500 tone sfeclă furajeră. De ase
menea. avem de recoltat 30 hec

consiliul oamenilor muncii analizea
ză modul cum sint utilizate- capacită
țile de producție și mijloaoele teh
nice din dotare. In acest cadru, șefii 
de colective informează despre sta
diul realizării sarcinilor ce le sint 
încredințate pentru îmbunătățirea 
fluxurilor de fabricație și moderni
zarea proceselor tehnologice, despre 
folosirea la capacitate a principalelor 
utilaje din secții. Pe baza concluzii
lor desprinse se asigură programele 
de lucru pentru folosirea eficientă a 
mijloacelor tehnice pe întregul flux 
de fabricație, de la exploatarea cal
carului in carieră pină la expedierea 
către beneficiari a produselor. '

Cu toate acestea, spunea directorul 
tehnic al combinatului. în secții sint 
încă rezerve importante in ceea ce 
privește utilizarea mijloacelor fixe. 
Organul colectiv de conducere are in 
atenția sa policalificarea muncitori
lor. aplicarea integrală și la terme
nele prevăzute a măsurilor preconi
zate in programul de modernizare a 
producției și a altor inițiative ale 
colectivelor din secții. Valorificarea 
tuturor acestor acțiuni și preocupări 
va duce la îmbunătățirea în conti
nuare a indicilor de utilizare a ca
pacităților de producție, la obținerea 
peste prevederi a unor cantități spo
rite de ciment și alte produse. (Ma
rin Oprea, corespondentul „Scinteii").

Procesu' de modernizare — 
la baza bunelor rezultate
Numeroase sint argumentele care 

atestă preocuparea colectivului Com
binatului de prelucrarea lemnului 
Brăila pentru utilizarea eficientă a 
capacității de producție. Folosind 
„arsenalul" cifrelor, bunăoară, se 
poate remarca faptul că. in trei tri
mestre din acest an. nivelul planifi
cat al producției și al beneficiilor.la 
1 00)0 lei fonduri fixe a fost depășit 

tare de porumb din care facem 
pastă în amestec cu ciocălăi". 
Intr-adevăr, față de situația critică 
în care se afla unitatea în anii tre- 
cuti, se simte acum un reviriment 
puternic in redresarea fermei zooteh
nice care a început cu asigurarea 
bazei furajere.

Unde duc delăsarea 
și lipsa de răspundere

Din păcate, sint cooperative unde, 
asemeni greierului din baladă, toată 
vara, gospodarii, oamenii învestiți 

Pentru dezvoltarea zootehniei

TOATE RESURSELE DE FURAJE
- folosite cu grijă gospodărească

Sondajul „Scinteii" în unități agricole din județul Călărași

cu mari răspunderi în conducerea 
unităților, specialiști care au trecut 
si. în alti ani prin greutăți au „cîn- 
tat" tot felul de... parodii (sau să le 
spunem scuze) pe teme de lipsă de 
ploaie, lipsă de pășune, suprafață 
mică de bază furajeră, iar acum 
privesc în depozitul de furaje cum 
bate vintul... Tot in vara acestui an 
am vizitat cooperativa agricolă din 
comuna Vlad Țepeș. Șeful de fermă 
ne spunea că la intrarea în iarna 
trecută, in parcul de furaje erau 
mai puține nutrețuri decit strictul 
necesar, fapt ce a creat mari dificul
tăți pentru întreținerea animalelor 
pină la noua recoltă de masă-verde. 
Firesc era să se tragă învățămintele 
ce se impuneau si să se acționeze în 
consecință- Numai că aceiași oa
meni. adică președintele — Con
stantin Iliută. inginerul-șef — Ba
dea Munteanu. șeful de fermă — 
Constantin Tudor, nu au tras con
cluziile necesare din greutățile pe 
care le-au avut in iarna trecută. Și 
asă. iama a trecut, a venit vara, 
nepăsarea ți lipsa de răspundere au 
rămas si ele la același stadiu. Și 
iată că dirt nou a venit toamna cu 
ploi, cu brumă ; se apropie iarna si 

cu 3 și, respectiv. 9 la sută, că aceiași 
indicatori înregistrează creșteri mai 
mari față de realizările anului tre
cut. Cum se acționează. concret, 
pentru această evoluție . favorabilă ?

Mai intii, este vorba de o perma
nentă preocupare a comitetului de 
partid, a consiliului oamenilor mun
cii pentru temeinica organizare a pro
ducției și a muncii. Aceasta se regă
sește in aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, in întreți
nerea corespunzătoare a utilajelor și 
respectarea strictă a graficelor de 
reparații și revizii tehnice, în ordi
ne și disciplină la fiecare loc de mun
că. Merită subliniat și faptul că pon
derea mașinilor și utilajelor in tota
lul fondurilor fixe a ajuns la 77 la 
sută, în condițiile in care nu se înre
gistrează nici un utilaj de disponibi- 
lizat.

Apoi, o serie de obiective din pro
gramul de modernizare vizează creș
terea indicelui de utilizare a mașini
lor si instalațiilor, concomitent cu 
valorificarea mai bună a resurselor 
materiale. Pe această temă, inginerul- 
șef al unității, Constantin Dobrescu, 
ne-a spus : „în acest trimestru sint 
in curs de finalizare ample lucrări 
de modernizare la linia intii a sec
ției PAL, care vizează dublarea ca
pacității de producție, în condițiile 
creșterii deoșebite a eficienței econo- 
micer prin utilizarea unei cantități 
sporite de resurse secundare lem
noase. reducerea consumurilor la 
toate categoriile de materii prime și 
materiale și, foarte important, prin 
realizarea unui produs finit la para
metrii calitativi ai cerințelor actuale. 
Tot in această secție se lucrează la 
modernizarea instalației de finisare 
și sortare a plăcilor aglomerate după 
o concepție proprie. Autori : Gheor- 
ghe Maldăr, șeful grupei de proiec
tări. tehnicianul ■ Vasile Popa și 
maistrul Vasile Rancea. Lucrarea va 
spori producția pentru export cu 
10—15 la sută, in condiții de înaltă 
calitate ..și competitivitate. Și la ate
lierul de mobilă se lucrează la fina
lizarea modernizării fluxului tehno
logic, acțiune care are in vedere uti
lizarea mai bună a capacității, creș
terea productivității muncii cu circa 
10 la sută, concomitent cu sporirea 
calității producției".

Toate acestea și alte măsuri asu
pra cărora nu mai insistăm au con
dus la depășirea indicilor planificați 
de utilizare a mașinilor și utilajelor 
in majoritatea secțiilor combinatului. 
O analiză recent întreprinsă de co
mitetul de partid al unității arată 
insă că rezultatele puteau fi mult 
mai buhe-dacă și secția de PAL me- 
laminat ar fi lucrat la nivelul plani
ficat. Aici insă, indicele de utilizare 
a capacității se situează abia la 53,4 
la sută. „Cauza principală a acestei 
situații constă in aprovizionarea de
fectuoasă cu peliculă melaminată. 
ne-a spus Edmond Esrig, directorul 
unității. Astfel, în trei trimestre din 
acest an furnizorul nostru. C.I.L. Pi
pera, a «-acumulat» o restanță de ă- 
proape 700 mii metri păt.rați, din- 
tr-Un contract de 2 600 mii metri 
pătrați !“. Din această cauză utilajele 
stagnează, un număr de muncitori 
au fost redistribuit! in alte activități, 
se pierde producție, efecte pare se 
repercutează1 și asupra beneficiarilor 
combinatului brăilean. Probleme 
care pot fi evitate prin îndeplinirea 
integrală și la timp a obligațiilor 
asumate prin contracte de C1I.L. Pi
pera. (Candiano Priceputu, cores
pondentul „Scinteii").

depozitul de furaje se prezintă, ca 
și in anul trecut, cu un mare de
ficit de nutrețuri. Cantitatea de fin 
depozitată este cu ' totul insufici
entă. Din necesarul de 3 250 de tone 
de suculente au fost depozitate nu
mai 1 500 de tone. Din 2 470 tone de 
grosiere s-au adus - în depozit de 
abia 700 de tone. Firește, cu o ase
menea cantitate de furaje nu vor 
putea ieși din iarnă cele 980 de bo
vine.' fără a mai încerca să discu
tăm la ce nivel se va situa producția 
de lapte, care si așa de ani de zile 
este inadmisibil de. mică. Adică in 
raport direct cu hrana asigurată 

animalelor. Acum, in aoeastă coope
rativă. organele județene de partid 
și agricole trebuie să ia .măsuri 
hotărâte pentru a se trece la strân
gerea neintirziată a furajelor, care 
la această oră se cuveneau să fie. în 
depozit. Mai sint de adus din cimp 
mai bine de 500 tone de paie. 300 
tone de vreji de soia si peste 1 000 1 
tone de coceni. 600 tone de sfeclă 
furajeră și peste 300 tone de coceni 
verzi pentru saramurare si însiloza- 
re. Sint cantități care ar putea com
pleta. cit de cit. baza furajeră a 
unității. Din păcate, asa cum n-a 
existat preocupare pentru produce
rea de furaje de calitate — cu toa
te că întreaga bază furajeră a uni
tății este așezată pe terenuri irigate 
— tot așa. in aceste zile, nu se 
manifestă un interes maior pentru 
transportul tuturor cantităților de 
furaje din cimp. Dacă numai două 
atelaje ar fi cărat din iulie si pină 
in prezent paiele, acum acestea s-ar 
fi aflat în depozit. Fără îndoială că 
în acest caz se impun măsuri ope
rative și de maximă eficientă pentru * 
îmbunătățirea activității fermei zo
otehnice. Pentru că adevărata di
mensiune a lipsei de răspundere a

Capabilitatea fabricației — iată o 
noțiunb cu totul necunoscută nu cu 
mulți ani in urmă. Ea arată dacă o 
întreprindere — in anumite condi
ții de înzestrare tehnico-materială, 
de tehnologii, de calificare a forței 
de muncă — este sau nu în măsură 
să execute un anumit produs, de re
gulă de ridicat nivel tehnic, la para
metrii solicitați de beneficiar. 
Intr-adevăr, este lungă distan
ta de la „văzut și plăcut" — 
cum. se cumpărau multe produse, in 
urmă cu unul sau două decenii, pe 
piața mondială — pină la tot mai 
ridicatele exigențe de ordin calita
tiv care au dus, printre altele, la 
perfecționate metode de atestare a 
capabilității furnizorului înainte de 
încheierea contractului. Atit este de 
mare importanța acordată, pe plan 
internațional, atestării capabilității, 
incit au apărut instituții specializa
te care realizează această atestare in 
numele potențialului cumpărător.

Cu citva timp în urmă, reprezen
tanți ai unei asemenea instituții au 
vizitat și întreprinderea de mașini 
grele București, pentru a vedea dacă 
unitatea este in măsură să execute 
o serie de produse deosebit de com
plexe; Delegația a fost compusă din 
trei specialiști : un tehnolog gene
ral, un controlor de calitate specia
lizat pe grupa respectivă de produse 
și un metrolog. Acesta din urmă a 
efectuat cea mai minuțioasă verifi
care, la finele căreia s-a încheiat 
contractul între I.M.G.B. și partene
rul extern : „examenul" fusese trecut 
cu brio.

. Intîmplarea ar rămîne in sfera 
obișnuitului dacă nu ar pune în lu
mină cit este de importantă pentru 
calitatea producției o activitate de 
metrologie bine pusă la punct. Este 
un domeniu în care întreprinderea 
bucureșteană se situează, intr-ade
văr, la un foarte ridicat nivel, com
parabil și pe alocuri superior celor 
mai bune realizări mondiale în aceas
tă privință. Iată de ce ne-am 
propus să prezentăm trăsăturile esen
țiale ale activității de .metrologie 
desfășurate aici, a cărei extindere în 
cit mai multe unități, din toate ra
murile de activitate, este nu numai 
posibilă, dar și deosebit de utilă.

în ceea ce privește structura or
ganizatorică, precizăm că la I.M.G.B. 
funcționează 12 laboratoare, speciali
zate pe tehnici de măsurare : lun
gimi, mase, forțe, presiuni etc. In 
afara acestora, există 11 puncte de 
control metrologic, în principalele 
secții de producție, care fac măsură
tori și verificări pe flux. Care sint 
principalele însărcinări care revin 
compartimentului ?

1 „Punctul de pornire" al oricărei 
activități de metrologie, prevăzut ex
pres in actele normative și intilnit 
în fiecare unitate economică, este 
supravegherea metrologică. Ea constă 
in verificarea periodică a tuturor 
aparatelor de măsură și control 
(Â.M.C.) și repararea celor defecte. 
La I.M.G.B. „zestrea" de A.M.C.- 
uri se ridică la nu mai puțin 
de 165 mii aparate, de la ruletă 
la complicate sisteme de măsură in 
trei coordonate. Intervalul între două 
verificări diferă foarte mult, in func
ție de tipul aparatului, de la cîteva 
zile la 2—3 ani. S-a calculat că, 
intr-un an, se efectuează 262 mii de 
verificări. In aceste condiții, numai1 
o organizare temeinică a suprave
gherii metrologice poate permite stă- 
pinirea volumului de activitate ce
rut. Cum s-a procedat ?

Mai intii, planul anual de verificări 
este întocmit cu ajutorul calculatoru
lui electronic, care „listează" lunar, 
pe locuri de utilizare, aparatele sca

cadrelor de conducere din această 
unitate este dată si de faptul că pe 
o suprafață apreciabilă, unde a fost 
semănat porumb pentru siloz, nu s-a 
făcut absolut nimic din cauză că nu 
s-a irigat la timp. Păcat de teren, 
de sămînță si de carburanții irosiți.

Credem că este de datoria organe
lor agricole județene, a specialiști
lor de la direcția județeană pentru 
agricultură de a întreprinde măsuri 
urgente în unitatea din comuna Vlad 
Țepeș. ca si în alte unităti unde se 
mai găsesc importante cantități de 
furaje in cimp si nu in depozitele 
fermelor zootehnice. în mod cu totul 

deosebit se impun un control și un 
sprijin real in cooperativa agricolă 
din Șoldanu, din cadrul consiliului 
unic Budești. Pentru 590 de bovine 
și 680 de oi sînt asigurate pină în 
prezent 305 tone de fin. 1 009 tone 
suculente și 1 030 tone de paie de 
grîu și orz. Și atit. Deși s-au luat 
patru coase de pe cele 46 ha de lu- 
cernă. suprafață in întregime iriga
tă,. s-au făcut numai 305 tone de fin, 
pentru că o cantitate apreciabilă de 
masă-verde a fost consumată de ani
malele lipsite de pășune. Lipsa fu
rajelor valoroase, cu un bogat con
ținut de substanțe nutritive, fura
jarea la iesle cu ceea ce s-a găsit 
la intimplare. existenta unui perso
nal lipsit de calificare si. mai ales, 
nepăsarea si lipsa de răspundere a 
conducătorilor unității au făcut ca 
producțiile zootehnice să fie de ne
comparat. De exemplu, aici sînt 
hrănite, asa cum am spus, fără o 
bază cit de cit normală, ca să nu 
folosim cuvintul științific, un mare 
număr de animale tinere care de 
cinci ani nu au putut fi trecute la 
turma de bază, iar producția de 
lapte din acest an a ajuns la 30 oc
tombrie de abia la... zece la sută din 

dente la verificare, ca și pe cele ră
mase restante din perioadele prece
dente. Calculatorul se „îngrijește" șl 
de „fișa de istorie" a fiecărui aparat 
in parte: cind a fost achiziționat, cite 
revizii s-au făcut și cînd anume ș.a.

Apoi, efectuarea verificării este 
atestată printr-un sistem clar de 
marcare : fiecare aparat poartă la loc 
vizibil cite o etichetă, de o anumită 
culoare, pe care sînt tipărite un nu

la întreprinderea
de mașini grele București :

RIGOARE Șl PRECIZIE 
ÎN ORGANIZAREA 

METROLOGIEI

măr intre 1 și 12, cuvintul „ME
TROLOGIE" și este aplicată o mică 
ștampilă. Ce semnificații are etiche
ta ? Culoarea arată anul pină in 
care este valabilă etalonarea (galben 
— pentru 1988, albastru — pentru 
1989 etc.), c#fra tipărită — luna in 
care ■ expiră valabilitatea, iar ștam
pila reprezintă marca inetrologului 
care a efectuat verificarea. Așadar, 
un sistem simplu, dar riguros.

Curiozitatea... profesională ne-a 
îndemnat să căutăm dacă există ex
cepții de la regulă. în secțiile de 
producție, intr-adevăr, fiecare A.M.C. 
purta cite o etichetă, iar cele de 
culoare galbenă aveau trecută una 
din ultimele, două luni ale. anului. 
Intr-unui din laboratoare am văzut 
însă două aparate care, la prima ve
dere, nu respectau prevederile sta

plan. în acest an au fost obținuți 
numai 76 de viței fată de un plan 
de 264, situind procentul de natali
tate in jurul cifrei de 40 la sută. 
Nici măcar 60 la sută cit a fost 
anul trecut. „M-am descurajat si 
vreau să plec, ne spune șefa de 
fermă. . Mihai St.oicana. aflată la 
conducerea fermei de doi ani. Pre
ședintele cooperativei are si el mul
te pe cap. este și inginer-sef. se 
apropie de pensie, ce să facă niai 
intii? Nu ne sprijină nimeni. In pri
mul rind să avem îngrijitori ’ eu 
dragoste de animale. Aici in cOmu- 
nă este o rușine să lucrezi1 în zoo
tehnie. Mie, care sînt de origine de 
la oraș, dar m-am stabilit priți că
sătorie in comună, mi se pare nefi
resc să văd „funcționarele" din bi
rourile cooperativei, care de. fapt 
sint. fiice de țărani, cum strâmbă din 
nas cînd intru eu sau economista 
fermei în- birourile lor. Nu agreează 
mirosul de grajd... în mod normal, 
într-o unitate toată lumea trebuie să 
pună umărul la redresarea zooteh
niei, începînd chiar cu funcționarele 
noastre care au găsit un loc călduț, 
uitînd că au crescut cu lapte si cu 
carne și. mai ales, uitînd de unde 
au plecat..." Ce să facă două femei 
singure la o fermă zootehnică ? De 
curând, comitetul de partid comunal 
a luat măsura de a detașa în ferma 
zootehnică pe secretarul adjunct, 
un om energic care a reușit să în
troneze cit de cit ordine si discipli
nă în rândurile mulgătorilor. Dar el 
incă nu a reușit să pună la loc ușile 
de la grajduri smulse si rupte din 
balamale, să înlăture noroiul si bă
legarul din padocuri, ajuns la un 
strat de' 30 cm. ce împiedică vizibil 
mișcarea animalelor, să vadă lipsa, 
teslelor atit din padocuri si din 
unele grajduri, din care cauză fu
rajele sînt administrate pe jos. Si. 
mai ales, nu a putut să influențeze 
impulsionarea transportului furajelor 
din cimp în baza furajeră.

Dealtfel. în consiliul unic Budesți. 
starea unor unităti zootehnice, ciim 
sînt cele de la Budești. Aprozi si 
Gruiu. prezintă un numitor comun : 
lipsă de furaje, dezordine si produc
ții mici, pe măsura activității neco- 
rOspunzătoare pe care o desfășoară 
cei cu atribuții in acest domeniu. La 
Gruiu. de exemplu, în vecinătatea 
fermei, un lan de porumb. în cul
tură dublă, ne 40 hectare, trebuia 
mai de mult recoltat și însilozat. 
dar șeful de fermă — tehnicianul 
Matei Vasile. si președintele unită
ții — ing. Valentin Condrațchi, ne 
spuneau că se așteaptă dispoziții de 
la județ. Păcat că un furai atit de 
valoros1 nu a aiuhs încă în depozitul 
de furaje. A dat bruma peste el. a 

bilite : un dinamometru, a cărui eti 
chetă arăta că valabilitatea sa me 
trologică expirase și un aparat op 
tic de măsură fără etich'etă. Expli 
cația gazdelor a venit cu promptitu 
dine : aparatele se aflau in laborato 
tocmai pentru o nouă verificare.

Compartimentul de metrologie n 
efectuează numai verificarea, c! ș 
repararea majorității aparatelor de 
fecte, in mare parte cu piese d 
schimb realizate chiar in întreprinde 
re. Operațiunile sint, evident, deose 
bit de pretențioase, necesitind mun 
citori cu .inaltă calificare și tehno 
logii de .mecanică fină dintre cel 
mai evoluate.

Cele relatate pină aici se înscrii 
in limitele normalului, ca obligați 
prevăzute expres de lege. Este ade 
vărat, forma concretă de realizar 
constituie, în sine, un exemplu d 
bună organizare. de respectări 
scrupuloasă a reglementărilor, în Ii 
tera și spiritul lor. Dincolo, de aceas 
ta însă, activitatea de metrologie si 
împletește strins la I.M.G.B. cu pro 
ducția de zi cu zi. constituind o la 
tură esențială a sistemului de asigu 
rare a calității aplicat in întreprinde 
re. înainte de a intra in detaliili 
însărcinărilor care revin metrologie 
în procesul de fabricație, merită si 
ne oprim asupra împrejurărilor cap 
au permis și care au favorizat aceas 
tă evoluție.

„Întreprinderea noastră a cunoscu 
mai multe etape de dezvoltare - 
ne-a spus fizicianul Radu Badiu, me 
trologul-șef al unității. Prima, ir 
1970, cind am început fabricația di 
turbine, cea de-a doua — in 1983 
o dată cu trecerea la fabricația d< 
produse destinate centralelor nuclea 
roelectrice, pentru ca din âcest ar 
ponderea echipamentului nuclear si 
se extindă mult. Or, fiecare din aces
te dezvoltări s-a realizat pe baz; 
unor proiecte închegate, bine structu
rate, care au vizat toate aspectel» 
legate de noul produs. Astfel, activi
tatea de metrologie a fost avută ir 
vedere de fiecare dată, cunoscînc 
perfecționări cantitative și mai ales 
calitative. S-a ajuns ca, în prezent 
zestrea tehnică a laboratoarelor dt 
metrologie să aibă o valoare de or
dinul sutelor de milioane de lei, re- 
prezentînd aproximativ 6.5 la sută din 
totalul fondurilor fixe ale întreprin
derii".

„Miezul asigurării calității este mă
surarea. Metrologia devine deci 
■«cheia de boltă» a sistemului de asi
gurare a calității — intervine ingi
nerul Paul Joița, din ca
drul ■ Institutului național de 
metrologie, care ne-a oferit, la fața 
locului, o serie de detalii privind ex
periența de la I.M.G.B. Practic, nu 
s-ar. fi putut trece laproducția de e- 
chipament nuclear1 dacă nu ar fi exis
tat o bază metrologică bine pusă A. 
punct, o integrare a metrologiei cu 
fabricația. Aici, la I.M.G.B., s-a 
trecut de la «clasicul» control 
de calitate la asigurarea ca
lității, obligatorie pentru produsele 
nucleare, dar extinsă, datorită avan
tajelor incontestabile, asupra între
gii producții. Intr-un proces asemă
nător, s-a trecut de la supraveghe
rea metrologică, prevăzută prin lege, 
la asigurarea metrologică — salt ca
litativ de cea mai mare importan
ță specific, de altfel, întreprinderilor 
de nivel tehnic mondial".

Intr-un viitor număr al ziarului 
vom prezenta principalele trăsături 
ale asigurării metrologice realizate la 
I.M.G.B., in cadrul sistemului de asi
gurare a calității.

Eugen RADULESCU
Foto : S. Cristian

venit și un îngheț, și acum nu mal 
este bun de nimic !

Măsuri bine venite 
care trebuie aplicate 

întocmai
Con,cluzionind multe din aspectele 

reieșite din investigațiile noastre in 
unități agricole din județul Călărași, 
am avut o discuție cu tovarășul 
Nicolae Zainea. secretar al comite
tului județean de partid. Printre 
altele, am supus atenției faptul că 
in mai multe locuri am intilnit la
nuri de porumb în cultură dublă 
pentru furaie. care nu a fost recol
tat incă. „In județul nostru — ne-a 
precizat interlocutorul — am cul
tivat aproape 10 000 de hectare cu 
porumb în cultură dublă pentru 
boabe, dar temperaturile extrem de 
scăzute apărute brusc in ultimele 
zile ■ ca si bruma groasă si înghețul la 
sol au afectat mult cultura a doua 
de porumb. Starea vremii însă nu 
ne-a prins nepregătiți. încă înainte 
de 18 octombrie, cind nu apăruse 
timpul rece, am mobilizat forte pu
ternice la recoltarea manuală a tu
turor suprafețelor, unde stiuletii au 
ajuns la stadiul de lapte-ceară. strin- 
gind astfel recolta de pe aproape 700 
hectare si punînd-o la adăpost. In 
prezent, continuăm, cu aceleași for
te. recoltarea manuală a stiuletilor, 
afectați de ger și de brumă, urmînd 
să facem pastă pentru hrana anima
lelor. Celelalte suprafețe de porumb 
din cultură dublă sînt în oea mai 
mare parte recoltate pentru bazele 
furajere ale unităților. In ceea ce 
privește balanța furajeră, cu deose
bire a unităților cu rezultate nesa
tisfăcătoare in acest domeniu, preci
zez că am luat măsuri pentru ca 
nici o unitate să nu intre in iarnă 
fără asigurarea bazei furajere. Dih 
partea comandamentului județean 
pentru agricultură s-a indicat ca 
obiectiv principal, alături de recol
tatul porumbului si al sfeclei de 
zahăr, transportul imediat din cimp 
al tuturor resurselor de furaie exis
tente".

Iată, așadar, un cuvînt de ordine: 
stringenea din cimp a tuturor resur
selor de furaje si depozitarea lor 
pentru hrana animalelor. Trebuie să 
se înțeleagă în toate unitățile agri
cole că. la fel cum se string toate 
roadele toamnei si se pun la adăpost 
în hambare, tot asa trebuie să se 
strângă și furajele necesare hranei 
animalelor.

Petre CRISTEA 
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii”
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Lupta poporului român sub conducerea 
partidului comunist împotriva fascismului,

revizionismului și războiului
Jrmare din pag. I)
re putere a Gărzii de fier, înscău- 
>rii dictaturii fasciste in România. 
Starea de spirit antifascistă a ce- 
r mai largi mase ale poporului, 
Rărirea lor de a apăra libertățile 
smocratice, independenta si inte- 
itatea patriei s-au manifestat cu 
itere in timpul demonstrațiilor de 

1 Mai 1936 din București și alte 
■așe ale țării. Prin caracterul lor 
jmocratic, antifascist, aceste mani- 
stații au avut o mare semnificație 
>litică, demonstrind că masa mare 
poporului respingea hitlerismul și 
ai ales pretențiile acestuia de a re- 
zui frontierele țării, de a lovi în 
dependența României.
In șirul nesfirșit de procese poli
ce care au fost înscenate membri- 
r partidului, comunist, expresie a 
ptului că partidul era interzis prin 
ge, multe dintre ele au căpătat și 
1 ascuțiș antifascist, cum a fost 
•ocesul de la Brașov din 1936,
Ample manifestații și demonstra- 
i politice, la, care au luat parte un 
amar crescind de cetățeni din cele 
ai diverse categorii sociale, s-au 
isfășurat împotriva noii ofensive a 
■rcurilor revizioniste ca urmare a 
icurajării lor de către Germania 
.tleristă și Italia fascistă, din toam- 
i anului 1936, care acționau direct 
i linia anulării Tratatului de la 
aris, a revizuirii frontierelor noas- 
e. Muncitorimea Capitalei, întruni- 

la 22 noiembrie 1936, „afirmă 
lată mai mult credința ei nestrămu- 
ită că pacea este o condiție indis- 
ensabilă pentru propășirea si bună- 
area tuturor națiunilor, ea declară 
i este hotărită a sprijini cu toate 
uterile lupta pentru pace..., să lupte 
npotriva fascismului atițător de 
izboaie atît in ordine internă, cit 

externă..., să apere țara împotriva 
ricăror agresiuni și să susțină pină 
i ultimele ei consecințe orice acți- 
ne a tării pentru aplicarea politicii 
e securitate colectivă". Puternice 
itruniri antirevizioniste au avut loc ' 
i Galați, Baia Mare, Timișoara, 
onstanța. Arad, Oradea, Valea 
iului. Brașov, Bacău. Iași, care au 
tat proporțiile unor impresionante 
emonstrații. cînd întregul popor 
i-a afirmat hotărirea de a apăra cu 
rice preț integritatea patriei.
Consecventă tradiției de solidari- 

ite internațională a clasei munci- 
>are, mișcarea antifascistă , și 
ntiră/boinică din România a orga- 
izat manifestații și demonstrații de 
prijinire și solidarizare cu popoare- • 
i austriac, etiopian, spaniol, chinez, 
ehoslovac, devenite, după cum se 
tie, victime ale agresiunii fasciste, 
cționind consecvent pentru apă- 
area principiilor independenței si 
uygranității naționale, .. ..împotriva 
eVlzionismului și a politicii război- 
Iqșs, fasciste. ■ ■■ •••

Momentul culminant al manlfes- 
ațiilor și demonstrațiilor antifascis- 
e l-a constituit marea demonstrație 
ie la 1 Mai 1939. Organizarea și 
iesfășurarea acestei demonstrații 
lustrează în modul cel mai elocvent 
ocul partidului comunist în viața 
>olitică a tării, faptul că el se afla 
n fruntea luptei poporului român 
mpotriva pericolului fascist.

în timp ce fascismul se afla în 
>lină ofensivă pe plan internațional, 
n România s-a instaurat dictatura 
egală a lui Carol II. care a desfiin- 
at toate partidele politice și sindi
catele muncitorești, ceea ce a ingus- 
at baza de masă a luptei antifas- 
■iste. în această situație, analizînd 
pericolul tot mai apropiat al agre
siunii fasciste asupra poporului 
•amân, conducerea partidului comu- 
list a luat inițiativa unor ample le
gături cu conducerile fostelor parti
te politice pentru a găsi formele 
cele mai potrivite de combatere a 
pericolului fascist și revizionist. 

", ......... ' ■ j
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Programe tinerești

pentru crearea unul front național 
împotriva acestuia. Una din hotărî- 
rile importante luate de conducerea 
P.C.R. și a celorlalte organizații 
muncitorești a fost de a intra in 
„bresle", noile organizații create de 
dictatura regală, pentru muncitori, 
mici meseriași și salariații publici.

în complexitatea evenimentelor 
interne și mai ales internaționale 
din primăvara anului 1939, Congre
sul național al breslelor, fixat de 
guvern chiar în ziua de 1 mai, a do- 
bindit o semnificație, deosebită. El 
avea loc cînd pe frontiera nord-ves- 
tică a țării se auzea deja zăngănitul 
armelor hitleriste. Guvernul Armand 
Călinescu, cane semnase recent cu 
Germania un acord economic cu ca
racter ultimativ, a acceptat să dea 
congresului breslelor și demonstra
ției de 1 mai o largă audiență 
antifascistă, primul-ministru infor- 
mîndu-se direct, prin oamenii săi, 
de poziția partidului comunist in 
organizarea demonstrației. In felul 
acesta s-a ajuns Ia desfășurarea 
evenimentelor din capitala Româ
niei în ziua de 1 mai 1939, cînd de
monstrația tradițională a clasei 
muncitoare s-a transformat într-o 
amplă demonstrație antifasoistă a 
poporului român.

Creierul care a pus în acțiune pir- 
ghiile sociale și politice ale celei mai 
importante acțiuni antifasciste din 
România înainte de declanșarea celui 
de-al doilea război mondial a fost 
partidul comunist. Din inițiativa con
ducerii lui s-a constituit o comisie 
formată din membrii de seamă ai 
breslelor, care a asigurat in primul 
rind prezenta comuniștilor, socialiști
lor. social-democraților în grupurile 
de delegați care au venit din întreaga 
tară la Congresul breslelor. Din a- 
ceastă comisie a făcut parte si tinărul 
Nicolae Ceaușescu. înflăcărat patriot 
și antifascist, cunoscut prin activita
tea desfășurată in anii precedenți în 
cadrul Comitetului National Antifas
cist și în alte acțiuni cu caracter 
antifascist.

Ca rezultat al unui consens cu con
ducerea breslelor, primul-ministru 
Armând Călinescu. a rostit la con
gres, în sala cinematografului Aro, 
o cuvîntare cu vădită orientare 
antihitieristă. După congres, tradițio
nala demonstrație muncitorească de 
1 Mai. care a traversat Capitala, de 
la parcul Herăstrău pînă la parcul 
Libertății, a reunit, alături de mun
citori și meseriași, participant la 
Congresul breslelor și la cele două 
întruniri muncitorești, de la sala 
Tomis și Eintracht, muncitori comu
niști. socialiști, social-democrați și 
numeroși patrioți din rindurile popu
lației Capitalei, dornici să ia parte 
la o acțiune de afirmare a hotăririi- 
poporului român de a se, opune ar
matelor -hitleriste. ajunse la hotarele, 
țării, după invadarea Cehoslovaciei. 
Punctul terminus al demonstrației a 
fost Monumentul Eroului Necunoscut 
din Parcul Libertății, simbol al luptei 
pentru unitate națională a poporului 
român, unde reprezentanții breslelor 
au depus o coroană de flori, alături 
de guvern și alte oficialități.

Marea demonstrație antifascistă de 
la 1 Mai 1939, prin cy e poporul 
român și-a afirmat poziția sa 
antihitieristă. a fost un semnal de 
alarmă cu valoare internațională, 
privind, accentuarea pericolului hitle- 
rist și apropierea declanșării marii 
conflagrații. Ca și în alte împrejurări 
din trecutul său istoric, poporul 
român. într-un moment deosebit de 
greu, și-a strins rindurile într-o for
ță unită.

Evenimentele care au urmat în 
vara și toamna anului 1939 au con
firmat justețea orientării partidului 
comunist privind crearea unui front 
larg național și international de luptă 
împotriva agresiunilor fascisto-hor- 
thyste. în luna septembrie 1939, un alt 

stat a dispărut de pe hârta politică • 
a Europei : Polonia. Analizind noile 
raporturi de forță create pe plan in
ternațional, în expunerea prezentată 
în fata Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
V. M. Molotov, primul-ministru al 
Uniunii Sovietice, aprecia războiul 
dintre Germania, pe de o parte, și 
Anglia și Franța, pe de altă parte, ca 
un „război ideologic", asemănător cu 
războaiele religioase din evul mediu, 
motiv pentru care socotea „absurd" a 
duce un război „cum este războiul 
pentru nimicirea hitlerismului. aco
perit sub steagul , fals al democrației".

Asemenea aprecieri, contrare orien
tării antifasciste care fusese proprie 
partidelor comuniste, pină în toamna 
anului 1939. au avut consecințe de
zastruoase asupra luptei antihitleris
te a popoarelor, a activității parti
delor comuniste. Citeva momente 
numai din istoria acelei perioade din 
istoria partidului nostru ne edifică 
asupra acestei situații. în iarna ani
lor 1939—1940, în urma Pactului so- 
vieto-german din august 1939. Parti
dul Comunist Român a fost criticat, 
la Moscova. într-o circulară cuprin- 
zind 14 puncte, pentru poziția sa fer
mă antihitieristă. pentru politica de 
front national. în toamna anului 1940. 
cînd partidul a organizat o manifes
tație împotriva pătrunderii unităților 
germane pe teritoriul national, orga
nele de conducere ale Cominternului 
au apreciat-o drept o „provocare". 
Tocmai ținînd seama de aceste îm
prejurări grele pe plan internațional, 
trebuie subliniate tăria si consecven
ta Partidului Comunist Român, ca 
partid apărător al intereselor funda
mentale ale poporului, ca stegar al 
luptei antihitleriste.

în vara anului 1940, ca urmare a 
evoluției situației internaționale spre 
întărirea puterilor fasciste, statul 
român a suferit sfîrtecarea teritoriu
lui național. Poporul român nu s-a 
împăcat însă nici un moment cu „dic
tatul" care i s-a impus la Viena. în 
această situație. in toamna anului 
1940, clasele dominante, recunoscînd 
implicit falimbntul regimului lor. au 
acceptat aducerea la putere a Gărzii 
de fier, instaurîpdu-se astfel cea mai 
întunecată guvernare din istoria po
porului român — guvernarea fas- 
cisto-legionară. Partidul comunist a 
fost singura forță politică din tară 
care s-a opus prin toate mijloacele 
acestei guvernări, mobilizînd po
porul la lupta pentru izgonirea Gărzii 
de fier de la putere. Atitudinea 
antihitieristă a poporului român a 
ieșit cu putere în relief la începutul 
anului 1941, cînd. în plină dominație 
hitleristă și a prezenței armatelor 
germane. Garda de fier — partidul 
hitlerist din România — a fost înlă
turată de Ia conducerea tării.

Instaurarea unui regim de dictatură 
rpilitară în România, alianța cu Ger
mania hitleristă și angajarea țării in 
războiul antisovietic -r .evoluție pe 
care a influențat-o destpl de mult 
poziția marilor puteri europene față 
de pericolul hitlerist — au adus po
porul român într-o situație extrem de 
grea. Partidele politice, care guver
naseră tara mai înainte, interzise și 
ele încă din 1938, erau neputincioase 
și lipsite de influentă în popor pen
tru a fi in stare să inițieze și să or
ganizeze acțiuni de rezistență și 
luptă împotriva regimului antones- 
cian și a armatei germane, care era 
in tară.

In aceste condiții, partidul comu
nist era' singurul partid care avea 
experiență de luptă în condiții de 
ilegalitate, cadre pregătite și mijloa
ce corespunzătoare. Partidul comu
nist a fost primul partid care a luat 
poziție deschisă, prin manifeste pu
blice, împotriva alianței cu Germania 
fascistă și a organizat mișcarea de 
rezistentă a poporului român. înce- 
pînd cu acțiunile de sabotaj economic 
și sfîrșind cu coalizarea tuturor for

țelor politice din tară în acțiunea de 
răsturnare ' a regimului fascisto- 
antonescian. Partidul comunist a fost 
singurul partid care a desfășurat o 
amplă acțiune de propagandă 
antihitieristă. de informare periodică 
a opiniei publice, cu privire la evo
luția situației fronturilor, a eveni
mentelor politice, a acțiunilor între
prinse pe linia luptei antihitleriste, 
inclusiv cti privire la relațiile cu ce
lelalte partide. Cea mai importantă 
publicație tipărită a rezistentei româ
nești a fost gazeta comuniștilor 
„România liberă", apărută în Capi
tală, la 28 ianuarie 1943.

La 23 August 1944, partidul clasei 
muncitoare, partidul comunist, și-a 
dovedit capacitatea de adevărat apă
rător al intereselor și aspirațiilor vi
tale ale poporului român. Intr-un 
moment de profunde greutăți și ame
nințări pentru viitorul poporului 
român, partidul comunist, asumîn- 
du-și responsabilitatea acestui viitor, 
a știut să găsească căile de salvare 
națională. Reușind coalizarea tuturor 
forțelor antihitleriste și patriotice din 
România, inclusiv a regelui, partidul 
comunista înfăptuit, prin înlăturarea 
regimului antonescian. scoaterea tă
rii din alianța cu Germania hitleristă 
și alăturarea ei puterilor ■ aliate, o 
adevărată revoluție de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperiâlistă.

Evenimentele de la 23 August 1944 
își au rădăcinile în întregul trecut de 
luptă antifascistă a Partidului Comu
nist Român. în patriotismul și clar
viziunea sa puse în slujba apărării 
intereselor fundaihentale ale poporu
lui român. Prin implicațiile și con
secințele sale, actul istoric românesc 
de la 23 August 1944 a constituit, 
totodată, o mare lovitură dată Ger
maniei hitleriste, care a contribuit ia 
scurtarea, războiului, la apropierea 
victoriei finale a coaliției antihitle
riste.

Din septembrie 1944, armata româ
nă. împreună cu armata sovietică au 
trecut la lupta pentru eliberarea păr
ții de nord a țârii de sub ocupația 
horthystă-hitleristă. La 25 octombrie 
1944, intregul teritoriu al patriei a 
fost eliberat. Continuind lupta alături 
de armata sovietică, armata română 
a participat, cu toate forțele ^sale. la 
marile bătălii purtate împotriva fas
cismului. la eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, pînă la victoria finală 
din 9 Mai 1945.

Timp de peste opt luni, peste 
cinci sute de mu de ostași ai armatei 
române au luptat cu eroism și au 
contribuit, cu grele jertfe de singe, 
la victoria împotriva Germaniei fas
ciste. Despre aceasta stau mărturie 
cei circa 170 000 de ostași români 
morti. răniți sau dispăruți in crince- 
neie lupte purtate împotriva mașinii

■ de război hitleriste. contribuția ma- 
’•* *tetialff  de mari proporții a României, 

..care s-a ridicat la peste un miliard 
de dolari ' (in valuta apului 1938), 
uriașa mobilizare a intregului popor, 
care a făcut totul pentru susținerea 
frontului și grăbirea Victoriei finale 
asupra fascismului.

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18
• Filarmonica „George Enescu44
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor : Alain Paris (Fran
ța). Solist : Dan Atanasiu — 18; 
(sala Studio): „Comori camerale"
— 17
• Opera Română (13 18 57) : Othello
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Me
lodii, melodii — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureânu, 14 75 46): 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44): Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): într-o dimineață — 18;
(sala Studio): Idioata — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala 
Majestic): Iarna cînd au murit can

în timpul Conferinței de pace de 
la Paris din 1946. personalități mar
cante din fruntea coaliției antihitle
riste au subliniat aportul poporului 
român la infringerea Germaniei 
hitleriste. la scurtarea celui de-al 
doilea război mondial, Participarea 
României, cu întreaga forță, la răz
boiul împotriva Germaniei . naziste, 
luptele grele purtate de ostașii ro
mâni. sacrificiile uriașe făcute de în
tregul ăopor pentru obținerea victo
riei finale asupra nazismului au de
monstrat cu putere hotărîrea poporu
lui nostru de a lupta pentru zdrobi
rea fascismului și lichidarea politicii 
imperialiste de dominație și asuprire, 
pentru democrație, , pentru cauza 
independentei și libertății popoare
lor. a înțelegerii și colaborării in în
treaga lume.

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

O constatare a tînărului inginer 
Constantin Berechet, șeful secției 
rulmenți mici a întreprinderii de 
rulmenți din Alexandria : „Uzina 
noastră a devenit matură înainte 
de a ieși din virsta tinereții". „Vir- 
sta tinereții" modernei unități 
din Ci.mpia BurnaSului, creație 
a anilor de neasemuite ctitorii 
in istoria țării. înmănuncheați în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". este 
ușor de stabilit : 14 ani. Sint ușor 
de amintit și acele nuanțe de scep
ticism din atitudinea unora, bazate 
pe constatarea că amplasarea in
dustriei de virf într-o zonă pină 
nu de mult „eminamente agrară" 
ește un lucru riscant. Temeri care 
s-au risipit insă curind. Jăsind loc 
convingerii ferme că solul Buma- 
sului este prielnic industriei, chiar 
și a celei de virf. Burnasul pro
duce de mii de ani grine. De 
14 ani produce și rulmenți, aceste 
iscusite componente ale vitezei și 
preciziei. Rulmenți destinați mul
tor sectoare de bază ale economiei 
naționale, precum și exportului in 
peste 40 de țări ale lumii.

— Dacă in urmă cu 14 ani nu se 
putea vorbi de „rulmenți de Ale
xandria", evident nu se putea 
vorbi nici de oamenii care-i pro
duc, nicidecum de noile și mo
dernele apartamente în care locu
iesc, de creșterea continuă a ca
lității vieții lor, de majorarea re
tribuțiilor lor — continuă interlocu
torul. Noi acum nu numai că vor
bim de aceste lucruri, dar le și 
trăim. Potrivit Decretului Con
siliului de Stat pentru, aplicarea 
majorării retribuțiilor personalului 
muncitor, începînd de la 1 august 
peste 1 500 de tineri din întreprin
derea noastră au beneficiat de ma
jorarea retribuției în calitate de 
constructori âe mașini, lor -adău- 
gindu-li-se acum, de la 1 noiem
brie, alte sute de muncitbri. Să fii 
tinăr și să lucrezi într-o uzină mo
dernă care atunci cind te-ai născut 
nu exista nici măcar în planuri I 
Ce altă dovadă poate fi mai con
cludentă privind efectele progra
mului partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor tării 
asupra vieții oamenilor ?

— Iar noi am crescut și Creștem 
o dată cu uzina — completează 
rectificatorul Filică Anghel. Să ai 
pe mină asemenea mașini și uti
laje este o dovadă a marii încre
deri pe care, ne-o acordă societa

Lucrez de 15 ani în fabrica de 
mobilă „Crasna" din Cărei, timp 
în care am trăit cu intensitate 
bucuria împlinirilor muncii acestui 
renumit colectiv de făuritori de 
mobilă. Astăzi, oamenii muncii din 
unitatea noastră mărturisesc adesea 
cu mindrie, pe deplin justificată, 
ori de cite ori au prilejul să-și 
prezinte cartea de vizită : „Lucrăm 
pentru export". O propoziție scurtă, 
dar in care se sintetizează totul : 
competența, dăruirea, angajarea 
muncitorească pentru ' onorarea 
exemplară a contractelor încheiate 
cu partenerii de peste hotare.

O dată cu satisfacțiile muncii 
noastre rodnice, în acest an, îm
preună cu întregul popor, trăim și 
noi din plin bucuria aplicării în 
viată a măsurilor de majorare a 
retribuției personalului munci
tor. măsură stabilită din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
conducătorul înțelept al destinelor 
noastre luminoase.

După ce din luna august mai 
multe sute de muncitori din fabrica 

tea noastră. Iar faptul că, Începînd 
cu prima zi a lui noiembrie, ne 
bucurăm primii de majorarea re
tribuțiilor în etapa a II-a ne îna
ripează și mai mult. La noi, în 
noua secție „rulmenți mici", învă
țătura e o „sarcină de producție" 
zilnică. Finalizăm acum acțiunea 
de modernizare a mașinilor de 
rectificare introducind componente 
electronice — realizate cu forte 
proprii — în locul celor pneuma
tice. Se află, de asemenea. în curs 
de omologare o nouă tehnologie 
de prelucrare a inelelor de rul
menți, ceea ce va asigura creș

Răspunsul 
nostru — 

faptele noastre

terea competitivității produselor 
noastr? pe piața externă. Pe scurt, 
datoria la noi înseamnă a învăța, 
a învăța și iar a învăța și a aplica 
în producție, in munca de fiecare 
zi aceste cunoștințe, așa cum ne 
îndeamnă permanent secretarul 
general al partidului.

— Adevăr intru totul valabil șl 
pentru intregul nostru colectiv — 
adaugă muncitorul Cornel Bunea, 
de la secția sculărie. Căci, deși în
treprinderea noastră e tinără, ea 
nu mai este ce-a fost acum 14 ani. 
Chiar nici cea de-acum șapte ani, 
de cînd lucrez aici. Să luăm numai 
S^D.V.-urile pentru presa automată 
multipost, pe care se execută coli
viile rulmenților radial-axiali cu 
role conice. A fost un adevărat 
examen al competenței pentru în
tregul colectiv al secției. Iar de 
aceste realizări depinde creșterea 
venitului național, baza calității 

.vieții fiecăruia. Aceasta este soli- 
‘ Raritatea noastră muncitorească: 
fapta unită, pe care se întemeiază 

1 și măsurile de creștere a venitu
rilor noastre.

Aceleași ginduri, aceleași fapte 
și în secția mecanoenergetică.

— Uriașa avuție a țării ce ni s-a 
încredințat — mașinile și utilajele

Simțim din plin grija partidului
noastră (reprezentind 27 la sută din 
personal) au beneficiat de majora
rea retribuțiilor, iată că, de la 1 
noiembrie, un nou eșalon de peste 
300 de lucrători din unitate va be
neficia de creșterea , retribuțiilor. 
Este vorba de oamenii muncii cu 
retribuții cuprinse între 2 001—2 250 
lei, intre care mă număr și eu. 
Voi beneficiâ lunar, prin această 
majorare, de circa 400 lei în plus 
față de nivelul retribuției actuale. 
Dacă ținem seama că la aceste spo
ruri de retribuție se vor adăuga 
sumele pe care le vom incasa prin 
depășirea sarcinilor la export (bu
năoară, pe această bază, in luna 
septembrie, colectivul întreprinderii 
a beneficiat de un fond supli
mentar de peste 300 000 lei la re
tribuție), este limpede că în fapt 
cîștigurile noastre vor crește și mai 
substanțial.

Știm că aceste sporuri ale veni
turilor noastre reflectă în mod echi
tabil, prin preocuparea generoasă a 
partidului nostru, eforturile și ca
litatea muncii noastre. Și aceasta 
constituie un adevăr înălțător al 

moderne pe care le folosim — ne 
obligă la malta răspundere, căci 
de modul lor de utilizare depinue 
eficiența întregii întreprinderi, 
strins legată de creșterea venituri
lor noastre. Decretul Consiliului 
de Stat pentru aplicarea majorării 
retribuțiilor este urmarea realiză
rilor întregului popor, dar și un 
îndemn pentru a spori continuu 
aceste realizări, ne spune maistrul 
Nicolae Constantinescu. Răspunsul 
nostru concret la aceste măsuri ? 
Recent, am finalizat lucrările de 
reparații la mașina automată de 
forjat inele, reducind termenul pla
nificat cu două săptămmi. In pre
zent sintem mobilizați cu toate for
țele la punerea in funcțiune a noi 
capacități productive acționînd ală
turi de constructori și montori. 
Chiar in aceste zile, cu contribu
ția muncitorilor și specialiștilor 
din secția mecanoenergetică — 
care s-au implicat efectiv in rezol
varea unor probleme tehnice — se 
finalizează montajul cuptoarelor 
de tratament termic secundar și a 
presei de bile-rble din noile secții 
de strungărie și, respectiv, bile 
pentru rulmenți.

...Ginduri, fapte, angajamente — 
toate exprimind recunoștința oa
menilor muncii din această puter
nică unitate muncitorească față 
de măsurile luate din inițiativa 
secretarului general al partidului 
privind creșterea retribuțiilor. To
varășul Dode Tincu, secretarul co
mitetului de partid din întreprin
dere. ni le sintetizează pe scurt, 
cu adăugirea că ele sint rezultatul 
muncii fiecărui om al uzinei : pla
nul la export în perioada care a 
trecut din acest an — depășit ; 
productivitatea muncii pe lucrător, 
a crescut cu 7 000 lei peste plan ; 
au fost economisite 960 tone de 
metal, 110 tone combustibil con
vențional și 460 MWh energie elec
trică.

— Da. oamenii muncii de la noi, 
ca și din întreaga tară, trăiesc in
tens bucuria de a ști că lucrează 
într-o societate al cărei țel su
prem este creșterea neabătută a 
bunăstării lor materiale șî spiri
tuale — ne spune interlocutorul. 
Bunăstare pe care ei înșiși o fău
resc, fiecare la locul său de mun
că. zi de zi.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii”

societății noastre socialiste care ne 
întărește conștiința de adevărați 
proprietari, producători și benefi
ciari și ne mobilizează să ac
ționăm cu și mai multă dăruire șl 
răspundere pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, pentru 
continua întărire a prestigiului 
mărcii fabricii noastre.

Ca, muncitoare și mamă a doi. 
copii, exprim cele mal calde senti
mente de recunoștință fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, a cărui 
grijă de adevărat părinte ne în
conjoară zi de zi spre a ne asigura 
nouă,, oamenilor muncii și famili
ilor noastre, o viață demnă, tot mai 
prosperă și înfloritoare. De aceea, 
intregul colectiv se angajează să 
muncească în așa fel incit să răs
plătească această grijă statornică 
prin fapte demne de muncă, cu 
conștiința că bunăstarea noastră se 
află în deplină concordanță cu ca
litatea și eficiența muncii noastre.
Maria BOLDAN
tîmplar, fabrica de mobila „Crasna" 
din Cărei, județul Satu Mare

Angajamentul energeticienilor
Timp de o lună de zile, orașul 

Moineșli a găzduit o suită de mani
festări politico-ideologice și cultu
ral-educative organizate de Comite
tul județean de cultură și educație 
socialistă Bacău. în colaborare cu 
consiliul orășenesc de educație po
litică și cultură socialistă, sub ge
nericul „Ritmuri contemporane", 
înscrisă în cadrul generos al Fes
tivalului national „Cintarea Româ
niei". sărbătoarea’ petroliștilor de pe 
Valea Tazlăului. devenită de acum 
tradițională, a atras spre centrele 
de cultură și .creație, biblioteci și 
săli de spectacole mii de oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici din sche
lele petroliere, uzina de reparații 
utilaj petrolier, de pe șantierele de 
construcții, din școli și instituții. 
Au avut loc simpozioane, expuneri, 
dezbateri. întilniri cu brigăzi știin
țifice. vernisări de expoziții, specta
cole artistice etc. Astfel, la centrul 
de cultură și creați? „Cintarea 
României" al petroliștilor a fost or
ganizat un simpozion pe tema „Mă
rețele împliniri ale socialismului
— strălucita încununare a celor 
mai înalte aspirații și idealuri 
ale intregului popor", la care 
și-au adus contribuția activiști de 
partid și de stat, oameni de 
cultură, specialiști ; la cel din 
Lucăcești a avut loc expunerea 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — Epoca 
de aur a României", iar în cartie
rul „Văsiești" — dezbaterea pe 
tema „Faptele noastre de muncă — 
supremtil criteriu al angajării pa
triotice. revoluționare". La biblio
teca orășenească a fost vernisată 
expoziția „Cartea științifică și teh
nică in sprijinul producției", iar la 
cea a trustului de foraj-extracție
— o șezătoare literară pe tema 
„Creația artistică la izvoarele vie
ții poporului, ale realității socialis

te". la care și-au adus contribuția 
membrii cenaclului literar din loca
litate și redactori ai revistei „Ate
neu".

Pentru tineret au fost organizate 
seri distractive, spectacole cultural- 
artistice, schimburi de experiență, 
concursuri, vizionări de expoziții, 
gale de filme documentare si artis
tice etc. La acestea au fost invitate 
să-si dea concursul si colectivele 
teatrelor „Bacovia" si de animație 
din Bacău, orchestra simfonică, oa
meni de cultură si stiintă din tot 
județul. Pentru cei mai mici cetă
țeni ai orașului s-au organizat 
schimbul de experiență pe tema 
„Forme și mijloace folosite de 
comandamentele pionierești pen
tru educarea patriotică și revo
luționară a elevilor", spectacolul li- 
terar-muzical intitulat „Trăim de
cenii de împliniri mărețe", gala 
filmului de animație, concursuri de 
creație etc.

Manifestări asemănătoare pentru 
toate virstele si gusturile au fost 
organizate în toate întreprinderile 
și instituțiile orașului. La baza de 
ateliere si transporturi în petrol a 
fost vernisată expoziția de carte 
social-politică intitulată ..Din gîn- 
direa social-politică si economică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu" ; la 
spitalul orășenesc a avut loc masa 
rotundă ne tema „Realizări de 
prestigiu ale medicinei românești", 
iar la cooperativa meșteșugărească 
„Arta meșteșugarilor" simpozionul : 
„Creșterea puternică a avuției na
ționale — temelia bunăstării po
porului". Luna culturală complexă 
a Moineștiului s-a încheiat cu un 
amplu spectacol intitulat „Cu tot 
ce am aparțin acestui pămînt". sus
ținut de formații artistice laureate 
ale Festivalului national „Cîn
tarea României". (Gheorghe Baltă).

Centrul de cultură ?i creație 
„Cintarea României" pentru tine
ret din orașul Roșiori de Vede — 
lăcaș relativ nou — și-a ciștigat un 
binemeritat prestigiu in inițierea și 
desfășurarea unor manifestări edu- 
cătiv-distractive dedicate tinerilor 
din unitățile economico-sociale și 
liceele localității. Este suficient să 
amintim citeva dintre acțiunile cu 
caracter periodic sau permanent 
care jalonează programele acestui 
primitor și generos lăcaș al cultu
rii. Astfel, acțiunea intitulată „Azi 
scena vă aparține" . oferă prilejul 
uteciștilor din întreprinderi și in
stituții să-și alcătuiască, cu spriji
nul centrului de cultură și creație, 
programe susținute de propriile 
formații, in cadrul cărora se pre
zintă o diversitate de genuri artis
tice cu largă audiență de public : 
recitaluri de muzică și poezie pa
triotică, expoziții de grafică și artă 
plastică, concursuri de dans, reci
taluri de muzică ușoară și folk, 
jocuri și dansuri populare etc. Ase
menea manifestări complexe au 
fost organizate recent de tinerii de 
.la intreprinderea textilă „Teleor
manul", întreprinderea mecanică 
de material rulant, șantierul națio
nal al tineretului, liceul economic. 
Deosebit de distractive și educati
ve se dovedesc, de asemenea, ma
nifestările cuprinse in cadrul „Ba
lului bobocilor" organizate aici pină 
acum de liceele nr. 2 și economic 
din localitate. O interesantă acțiu
ne de petrecere. a timpului liber 
s-a desfășurat recent cu partici
parea a peste 300 de tineri, cu invi
tați numeroși din rindul fruntașilor 
in producție. Programul a cuprins 
o dezbatere cu tema „Anii luminoși 
ai tinereții noastre", vernisajul 
unei expoziții de fotografii, precum 
și un spectacol susținut de forma
țiile de muzică ușoară și de dans 
modern, de taraful de muzică 
populară aparținind centrului de 
cultură și creație. A urmat o fru

moasă seară de dans. „Asemenea 
manifestări — ne spunea Gheorghe 
Pungă, instructor metodist — bine 
pregătite și popularizate in colabo
rare cu organizațiile U.T.C. din în
treprinderi și licee devin atractive 
pentru foarte mulți tineri care iau 
parte la ele în orele lor libere". 
Din larga paletă de acțiuni politi
co-educative și cultural-artistice ce 
sint oferite săptăminal tinerilor din 
multe unități economice teleormă- 
nene mai reținem și pe cele orga
nizate prin biroul de turism pen
tru tineret. Astfel, 1 300 de tineri 
din Turnu Măgurele, Roșiori de 
Vede și Videle au fost prezenți 
nu de mult la acțiunea intitulată 
„Trenul tineretului",, prilej cu care 
au fost vizitate în Capitală Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România, Muzeul satului și T'irgul 
internațional București.

Mulți oameni ai muncii — în 
marea lor majoritate petroliști — 
s-au aflat la manifestările politico- 
educative și instructiv-educative ce 
s-au desfășurat la Centrul de cul
tură și creație „Cintarea Româ
niei" din orașul Videle. După o zi 
record în producție a colectivului 
schelei din localitate, seara cultu- 

•rală găzduită aici a înregistrat un 
adevărat record de participare, ce
lor prezenți oferindu-li-se adevăra
te momente de destindere, de pe
trecere plăcută a timpului liber. 
Alături de corul, formația de dan
suri populare și brigada artistică 
alcătuită din oameni ai muncii din 
cadrul schelei, au prezentat pro
grame elevii școlii generale nr. 3 
Videle (de fapt, copiii petroliștilor) 
și cunoscuți interpreți de muzică 
ușoară și populară din București. 
O expoziție fotodocumentară inti
tulată „Realizări ale petroliștilor in 
Epoca Nicolae Ceaușescu" și o alta 
de creație tehnico-științifică au 
completat în mod armonios agenda 
bogată a acestei complexe manifes
tări recreative. (Stan Ștefan).

Mă bucur și eu, alături de cei
lalți energeticieni ai țării, că fac 
parte din categoria acelor lucrători 
care, începind de la 1 noiembrie, 
beneficiază de majorarea retribu
ției. Pentru mine, ca operator-tur- 
bină, această majorare este sub
stanțială : de circa 400 lei lunar. 
Majorarea retribuțiilor ilustrează 
în mod grăitor faptul că partidul 
și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, manifestă o 
grijă deosebită pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al întregului nos
tru popor, țelul suprem al politicii 
partidului.

Firește, pentru noi. cei ce lucrăm 
în acest sector vital al economiei 
naționale, singurul mod de a ne ex
prima prin fapte mulțumirea față

teatre 

de această măsură inițiată de secre
tarul general al partidului este de 
a ne înzeci eforturile în vederea 
funcționării ireproșabile a fiecărei 
centrale electrice. Redînd gîndurile 
oamenilor muncii de la termocen
trala din Iernut — care în 1988 a 
împlinit 25 de ani de funcționare 
neîntreruptă — pot spune, cu mîn- 
drie. că în această perioadă cen
trala noastră este pregătită în așa 
fel ineît să poată trece cu succes 
perioada virfului de sarcină. Do
vadă : în primele zece luni, centra
la noastră electrică a livrat supli
mentar sistemului energetic națio
nal 200 milioane kWh, lucrările de 
revizie și reparațiile tehnice fiind 
efectuate cu . mult înaintea terme
nelor programate. Bunăoară, grupul 
energetic nr. 5, de 200 MW, a fost

gurii — 18; (sala Giulești): Jean, fiul 
lui Ion — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy): Varietăți 
pe portativ — 18
• Teatrul „Ion Creangă“ (50 26 55): 
Mary Poppins — 9; Pinocchio — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria): Ileana Sînziana — 10; Oul 
buclucaș — 15; (sala Cosmonauților,
11 12 04) : O fetiță mai cu moț pu- 
ne-un căpcăun la colț — 15
0 Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Prof. dr. Omu — 18

cinema
0 Muzica e viața mea : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Hanul dintre dealuri : GRTVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 

pus în funcțiune cu 35 de zile îna
inte de termenul stabilit, ceea ce 
înseamnă realizarea. în acest an, a 
unui plus de producție de circa 
168 000 kWh, iar randamentul ener
getic va crește cu 1,5 la sută. De 
altfel. întregul complex al măsuri
lor. luate ne dă garanția că cen
trala noastră va funcționa în aceas
tă iarnă la întreaga capacitate.

Așa înțelegem noi. energeticieni! * 
din Iernut. să răspundem grijii 
deosebite pe care ne-o poartă con
ducerea partidului și prin măsura 
de majorare a retribuțiilor.
Ioan HULPE 
operator-turbină, 
Centrala termoelectrică din Iernut, 
județul Mureș

GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Nelu : DACIA (50 35 94) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, COSMOS (27 54 85) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
0 Cucoana Chirița: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Fiul stelelor: FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; 11; 13, LIRA (317171) — 9; 11; 
13
0 Răzbunarea haiducilor : FLO- 
REASCA — 15; 17; 19
0 Drumul oaselor : LIRA — 15; 17;
19
0 Agentul straniu : VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30; 16,45; 19
0 Ciudata poveste a doctorului Je- 
kyil : FESTIVAL (15 63 84) — 8,45;
10,45; 13; 15; 17; 19,15
0 Transport secret: BUCUREȘTI 
(15 61 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
0 Cei cinci poznași — 9; 11; 13,
Apașii — 15; 17; 19: DOINA (16 35 38) 
0 Șatra : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19
0 Ali-Baba și cei 40 de hoți : PA
CEA (71 30 85) — 9; 12; 15; 18
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REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TU Primul-ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu,
Doi oameni tineri, de a- 

ceeași vîrstă (30 de 
vîrsta 
ceeași 
meni pe care viața i-a ali
niat in aceeași bancă la 
vremea cind își însușeau 
meseria de lăcătuș-monta- 
tor și apoi, în aceeași sec
ție de producție a aceleiași 
uzine — întreprinderea de 
mașin.i-agregat. și mașini- 
unelte speciale din Iași — 
Vasile Ciubuc și Benone 
Hanganu au trecut, recent, 
printr-un autentic examen, 
printr-o confruntare cu 
viața și cu propria con
știință, din care și unul și 
altul au avut de învățat.' 
Ni-i descrie șeful secției, 
mecanică ușoară, tehnicia
nul principal 
ghediin :

— Sînt cei 
muncitori din 
de buni, oricît' te-ai 
dui să-i departajezi, 
oameni de aceeași „talie", 
cu aceeași categorie de în
cadrare, cu același grad de 
competență și, care, solici
tați la lucrări de mare di
ficultate — știți că noi avem 
în profil produse de serie 
scurtă și unicate —, răs
pund la fel, adică „de nota 
10“ și în ce privește 
promptitudinea, și calita
tea execuției, și aportul 
propriu de inteligență în 
găsirea unor soluții teh
nice, în rezolvarea 
probleme.

Pe acești doi oameni, 
buni și vechi prieteni unul 
cu celălalt — au fost co
legi de școală, apoi colegi 
de muncă, și au fost me
reu la fel de buni la învă
țătură ca și in primii ani 
de profesie, cum am mai 
spus— viața i-a așezat, cu 
un an în urmă, în fața 
unui autentic examen de 
conștiință.

— Știți, Ia noi policali- 
este o condiție 

promo-

ani, 
afirmării), de a- 
profesie, doi oa-

chiar „supraviețuirea" Ia 
I.M.A.M.U.S. pretinde a- 
cest lucru. Iată de ce. dacă 
la cursurile 
perfecționare 
întreprindere 
toată lumea, 
ție. la 
policalificarea participă, in 
primul rînd, cei cu posibi
lități deosebite. Chiar nu
mărul de locuri ne este 
stabilit la nivel de centrală 
și de minister și este limi
tat. Deci, în aces
te condiții, urmează un a- 
semenea curs numai cei 
foarte buni, și numai dacă 
sînt recomandați de colec-

obișnuite de 
organizate- în 

participă 
fără excep- 

cursurile vizind

Și, atunci, cineva a a- 
runcat o vorbă : „Deși Va
sile Ciubuc are cinci copii 
acasă (are și Hanganu trei 
copii, deci tot familie bine 
închegată), parcă e mai 
dăruit uzinei, colectivului". 
„Adevărat — a intervenit 
un altul. Are activitate pe 
linie de U.T.C. — e chiar 
membru in . birou — și 
apoi, el și soția sa sînt su
fletul echipei de dansatori 
Si al brigăzii artistice". 
„Chiar așa, -frumos- ne-a 
încondeiat. în brigadă, dar 
ne-a și lăudat cind am a- 
vut rezultate 1“ Și toată 
lumea l-a susținut. Stu-

Doru

ma.i 
secție,

Se-

buni 
egal 

stră- 
Dol

uno-r

ficarea 
esențială pentru 
varea în profesie. De a- 
ceea ■— dar nu numai de 
aceea — dobîndirea unei a 
doua sau a treia 
este ținta fiecărui 
tor ; aceasta ii dă, în egală 
măsură, garanția, că este 
apt, in continuare, să răs
pundă solicitărilor cu ade
vărat speciale 
prinder.i dar 
face față unor 
perioare. Deci 
obținerea 
tegorii

ale între- 
și. că poate 
cerințe su- 
nu numai 

i unei noi ca
sau trepte, dar

Competiția — 
valoare morală

tivul din 
Sînt cei 
efectiv, 
„spuma", 
un astfel 
cut a trebuit să decidem 
între tovarășul Ciubuc și 
tovarășul Hanganu. A fost 
pentru mine, ca șef de co
lectiv, pentru secretarul 
organizației de bază, pen
tru comuniștii secției ca și 
pentru întreg colectivul 
din secție un moment foar
te dificil. Cum să înclini Matematic, 
spre unui, cind celălalt îi 
era perfect egal ? Altceva 
este să alegi intre doi oa
meni deosebiți profesio
nal, între unul bun și unul 
foarte bun sau intre bun 
și mediocru !

A fost atunci ideea co
legilor să urmeze acest 
curs muncitorul Vasile 
Ciubuc. N-au ajuns cu 
ușurință la acest verdict. 
Ca un făcut, criteriile noi 
pe care le inventau colegii 
pentru a-i departaja pri-

care fac parte, 
ce reprezintă, 

cum se spune, 
Ei bine, pentru 
de loc, anul tre-

meserii . .
munci- meau in egală măsură răs

punsul celor doi. Amîndoi 
— căsătoriți. Soțiile, amîn- 
două, lucrează tot în a- 
ceastă întreprindere. Amin- 
doi au copii. Amîndoi au 
o comportare ireproșabilă 
in familie și in colectiv. Și 
unul și altul au fost pri
miți, aici, in I.M.A.M.U.S., 
în rîndurile comuniștilor.

poare : Vasile Ciubuc, ini
țial. a refuzat.

— Simțeam că pierd un 
prieten — ni se confesea
ză. Eu cu Benone Hanganu 
sînt foarte bun prieten, 
mă ajut și în secție, la o 
lucrare mai grea, dar și în 
viața de toate zilele sîn- 
tem foarte apropiați — 
vreau să spun că ne avem 
ca frații, fiindcă am cres
cut împreună și împreună 
am luat viața în piept, 

fiecare pas 
urcat în profesie de unui 
era și pasul celuilalt. Pe 
undeva mi se părea ne
drept ca. de data aceasta, 
să i-o iau înainte. L-am 
»imțit și pe el frămîntat, 
derutat întrucîtva. Nu 
mi-a spus-o, am simțit-o 
eu. Și atunci am cerut să 
se acorde un Ioc și pentru 
el sau, altfel — spuneam 
— renunț eu. Eram sigur 
că și el ar fi procedat la 
fel. Și am cerut lucrul a- 
cesta, probabil, cu un ton 
nepotrivit, la un timp ne
potrivit, 
dese că, 
hotărire

— Tu 
mim ? - 
tunci, cu severitate, secre
tarul organizației de bază, 
Gheorghe Ciopeică. Tu 
crezi că pui condiții ? Ai 
datoria să-ți însușești a

fără să mă gin- 
într-un fel, calc o 
a colectivului, 
crezi că ne toc-

• i-a replicat a-

doua meserie. Cum poți 
încălca saU ignora hotărî- 
rea colectivului ?

— Și-, uite așa — con
chide — am dat examenul, 
l-am luat, am urmat 
cursul. Dar față de Han- 
ganu mă simțeam, intr-un 
fel, vinovat, nu știu de ce.

Se pare că și Hanganu 
s-a 'simțit vinovat că, pen
tru o clipă, a pus la îndo
ială prietenia, neînțelegînd 
cum se cuvine criteriile 
colectivului cind a hotărit 
în alegerea respectivă. A 
mărturisit față de priete
nul său că a înțeles că. 
oricît de bine ai fi pregătit 
profesional, colectivul de 
muncă este pretențios, îți 

. cere dăruire și mai mare 
in îndatoririle tale de 
muncitor fruntaș. Și. cum 
de mai mult timp era 
preocupat de problemele 
invenției!. Benone Hanga
nu a propus comisiei .pen
tru invenții si inovații din 
întreprindere cîteva 
tehnice îndrăznețe, 
susținut, le-a .pus în prâc-, 
tieă fără întîrziere — aju
tat și de bunul lui prieten 
Vasile Ciubuc și de tova
rășii săi de muncă. A fost 
plodul lui de a-și face 
autocritica pentru pasivi
tatea extraprofcSională de 
mai înainte. De atunci 
vine mereu cu idei noi. cu 
soluții care răspund unor 
stringente p-obleme de pro
ducție. Și. pentru că lucrul 
acesta nu putea trece ne
observat. colectivul secției 
l-a numit, de cîteva luni 
bune, șef de echipă. Acum, 
Benone Hanganu. tînărul 
șef de echipă din secția 
de mecanică ușoară, ur
mează și el cursul de poli
calificare — același curs 
p„ care, nn de mult, l-a 
absolvit prietenul său. Corn-, 
petiția aceasta frumoasă 
continuă Vasile Ciubuc 
se pregătește pentru școa
la de maiștri. S-a sfătuit, 
în acest sens, cu prietenul 
său, Benone Hanganu.

Un fapt de viață. Medi- 
tînd la el, deslușim înțele
suri deosebite, vorbind 
despre atitudini lăudabile, 
caracterizînd oameni ca- 
re-și înțeleg pe deplin ros
tul în sinul colectivului in 
care trăiesc și muncesc, '

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efectua 
o vizită oficială în Republica Arabă

Siriană, la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al acestei 
țări, Mahmoud Al-Zouabi, în prima 
decadă a lunii noiembrie 1988. ■

Adunări festive cu prilejul celei de-a 71-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a făuririi Partidului Comunist din 

Austria vă adresăm dumneavoastră, tuturor comuniștilor austrieci felicitări 
cordiale și salutul nostru frățesc, precum și cele mai bune urări de suoces 
în activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră, împreună cu alte forțe 
democratice și progresiste, pentru apărarea intereselor fundamentale de 
bunăstare și dreptate socială ale oamenilor muncii, în slujba cauzei socia
lismului și păcii.

Folosim acest prilej pentru a releva bunele relații de prietenie și solida
ritate frățească existente între partidele noastre, exprimîndu-ne, totodată, 
convingerea că ele se vor dezvolta in viitor. în interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii, securității, colaborării și cooperării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

idei
Le-a

Cu prilejul împlinirii a 71 de ani 
de la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie au avut loc, joi. adunări 
festive in București, la întreprin
derea de radiatoare, echipament me
talic, obiecte și armături sanitare — 
IREMOAS, la Vasilui, la întreprin
derea de materiale izolatoare, șl 
la centrele de creație și cultură 
„Cîntarea României" ale tineretului 
din Galați și Slatina.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții. Au luat parte membri ai 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

Au luat cuvintul : la București — 
Virgil Pooa, director general adjunct 
al IREMOAS. și B.I. Ilioșin, vice
președinte al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână ; la Vaslui — Nicolae Paseu, 
director al întreprinderii de mate
riale izolatoare, și V.G. Boiko, re
prezentant comercial al U.R.S.S. la 
București ; la Galați — Alexandru 
Iliescu, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, și A.I. Krugleak, 
consul general al U.R.S.S. la Con
stanța ; la Slatina — Celus Neagoe, 
secretar al Comitetului municipal 
Slatina al P.C.R., vicepreședinte ai 
Consiliului popular municipal, și V.D 
Baranov, consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

în cuvintul lor, vorbitorii au re
levat semnificația istorică a eveni
mentului aniversat, succesele înre
gistrate de oamenii muncii români 
și sovietici în construcția socialistă.

Au fost evocate, de asemenea, ra
porturile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, subliniindu-se ro
lul determinant al intilnirilor și în
țelegerilor convenite la nivel înalt in 
extinderea și întărirea continuă ă 
cooperării și conlucrării multilate
rale româno-sovietice.

*
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au fost deschise, ioi. „Zilele 
filmului sovietic". în cadrul specta
colului de gală a fost prezentat 
lungmetrajul „Mîine a fost război".

Au participat membri ai conducerii 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe. Asociației 
cineaștilor, alti oameni de artă si cul
tură. un numeros public.

Au fost prezent! E. M. Tiaielnikov. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în tara noastră, orecurn 
si o delegație de cineaști sovietici. “

„Zile ale filmului sovietic" sînt or
ganizate. de asemenea, în orașele Ti
mișoara și Reșița.

t

(Agerpres)

19.00
19,25

19,45

19,55

20,10

20,25

Telejurnal
Invâțămint — cercetare — pro
ducție (color) • In fața tinerei 
generații 
pregătire șl 
lă
Micul ecran
lor)
Copiii cintă
(color)
Avem cuvîntul ! Selecțluni din 
programul unor brigăzi artistice 
(color)
Dezvoltarea bazei de materii pri
me șl energetice, utilizarea ra
țională, responsabilă, a materiilor

largi orizonturi de 
afirmare profeslona-

pentru cel mici (co-

patria șl partidul

prime și materialelor, combustibi
lilor șl energiei

20,45 Tezele din aprilie. Amplu șl tn- 
suflețltor program pentru perfec
ționarea intregli activități • Sta
tul democrației muncitorești-revo- 
luționare, expresie a puterii su
verane a poporului
Contribuția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu la solu
ționarea marilor probleme ale 
contemporaneității. la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
• Pentru o lume a păcii prin 
dezarmare, fără arme nucleare 
Univers, materie, viață (color) 
Emisiune de educație materlalist- 
ștllnțlfică
Telejurnal 
închiderea programului
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BULETIN RUTIER

Anica FLOHESCU 
Manole CORCAC1

CLUJ : Venituri mari 
din industria micâ

în orașul Gherla s-au asigurat, de 
către consiliul popular orășenesc, 
creșterea și diversificarea produc
ției mici și a activității de prestări 
servicii pentru populație. Primarul 
orașului, tovarășa Minerva Zamfir, 
ne-a informat că, în acest an. pînă 
acum, unitățile de industrie mică 
au realizat mari cantități de pro
duse peste prevederi. In prezent, 
ne ■locuitor, aici se realizează o 
producție-marfă de 11 000 lei, de- 
pășindu-se nivelul planificat. S-au 
realizat, in plus față de plan, can
tități însemnate de încălțăminte, 
confecții, tricotaje, produse din 
ceramică, din mase plastice, mobi
lier din lemn, blănuri, împletituri 
din răchită, unele destinate expor
tului, urmărindlt-se o maj 
valorificare a resurselor 
materialelor refolosibile, 
înființate noi activități 
trie mică. O dezvoltare 
cunoaște producția de 
din răchită (mese, fotolii, 
teri, canapele, etajere, t 
căror valoare este de 4 ori mai 
mare decit in urmă cu cițiva ani, 
cind a luat ființă această activita
te, (Marin Oprea).

ce sau. științifice, fie în calitate de 
turiști. Gazdă primitoare, centrul 
de cultură și creație dispune de 
spații adecvate pentru organizarea 
de spectacole de toate genurile, 
cercuri tehnico-aplicative,. săli 
destinate expozițiilor, precum și de 
spații de cazare în camere confor
tabile. în fiecare zi de joi a săp- 
tăminii aici se organizează seri 
cultural-distractive, iar in finalul 
sănt'mîniî centrul de cultură si 
creație „Cîntarea României" apar
ține organizațiilor de tineret. în 
scopul petrecerii în mod educativ 
și cît mai agreabil a timpului liber. 
(Gheorghe Crisan).

IA$I : Pirometru 
fotoelectric

*

Cronica zilei

bună 
locale și a 

Au fost 
de indus- 
insemnată 

împletituri 
biblio- 

cosuri). a

de

mecanizării lucrărilor 
productivității muncii 
palii factori care au condus la de
pășirea sarcinilor de plan de către 
Trustul antrepriză general"' de con
strucții montaj Argeș. Astfel. în 
perioada care a trecut din acest an 
au fost predate ..la cheie" 2 514 a- 

. partamente. cu 255 peste prevederi, 
în municipiul Pitești au. prins con
tur noile ansambluri de locuințe 
„Tudor Vladimirescu". „Banatului" 
și „Gîrlei". Ansambluri noi se 
înaltă și in orașele Cimpulung. 
Curtea de Argeș, Topoloveni și 
Costești. Faptul că în prezent un 
mare număr de apartamente se 
află în stadii avansate de execuție 
creează condiții ca lucrătorii trus
tului să-și îndeplinească și anul a- 
oesta. in avans, sarcinile de plan. 
(Gheorghe Cirstea).

și creșteri i 
sînt princi-

La Casa Centrală a Armatei din 
Capitală a avut loc, joi, vernisajul 
celei de-a IlI-a ediții a Bienalei de 
pictură, sculptură, grafică și

decorativă a creatorilor din coopera
ția meșteșugărească, desfășurată sub 
egida Festivalului național „Cîntarea 
României (Agerpres)

rsUȘâf»»*

BISTRIȚA : in sprijinul 
tineretului

Centrul de cultură și creație 
„Cîntarea României" al tineretului 
din municipiul Bistrița și-a defini
tivat in prezent întreaga diversi
tate de activități pe care le poate 
oferi tuturor celor care îi trec pra
gul, fie ca beneficiari direcți ai 
actului cultural, activităților tehni-

Specialiștii de la Combinatul 
utilaj greu din Iași au pus la punct 
tehnologia și au realizat un nou și 
valoros aparat denumit pirometru 
fotoelectric. Noul aparat, o premie
ră pe țară, este utilizat la măsura
rea de la distanță a temperaturilor 
de oină la 3 000 grade Celsius. El 
este de o mare precizie, are.ogamă 
largă de întrebuințare, făcîndu-se 
util Ia determinarea temperaturii 
pieselor in medii vidate, a meta
lelor în stare fluidă in cuptoarele 
de topire, a lingourilor și pieselor 
în cuptoare de încălzire și trata
ment etc., ceea ce duce și la re
glări eficiente pentru un consum 
judicios de energie și combustibil. 
(Manole Corcaci).

ARGEȘ : Apartamente 
peste prevederi .

Buna organizare a muncii pe 
șantiere, atenția deosebită acordată

(Urmare din pag. I)
cine sint necunoscu
ta care lasă flori pe 
marginea plăcilor ma
rilor monumente, ade
sea m-am oprit entu
ziasmat in fața cite 
unei străzi întregi de 
adevărate vile noi, în 
cite un sat cu între
barea: cine le-a fă
cut? Din obișnuitul 
interes profesional al 
scriitorului, de a 
schimba idei, a discu
ta. a compara ceea ce 
știi tu cu ceea ce cu
noaște el, un coleg 
m-a întrebat ce anu
me m-a 
deosebire 
drumuri? 
sesc că 
răspunde 
decit „să 
cu carnetul in 
stirnind deseori 
resul interlocutorilor 
mei de a fi „la dispo
ziția opiniei publi
ce", prin intermediul 
presei, am întrebat și 
eu, am primit răs
punsuri, am fost zia
ristul proaspătului e- 
veniment, celui nu de 
mult consumat 
aflat in final de 
gătire, in citeva 
întreprinderi, la 
silii populare, la 
treprlnderi 
Poate răspunsul 
care eu trebuie 
dau — să mi-l 
mie, ca scriitor, 
că, dincolo de amploa
rea, mai mare sau 
mai mică, a acestor 
drumuri, se află ne-

interesat cu 
in aceste 

Mărtun- 
pucat 
mult 
deși, 

mină, 
inte-

n-am 
mai 

vad",

sau 
pre- 
mari 
con- 

in-
agricole. 

pe 
să-l 
dau 
este

FĂLTICENI : „Casa 
tehnicii"

La Fălticeni a fost deschisă, prin 
grija consiliului orășenesc al sindi
catelor, „Casa tehnicii", amenajată 
într-o clădire existentă de către 
colectivele unităților economice din 
localitate. Edificiul dispune de mai 
multe săli destinate 
tivități : punct de 
politico-ldeologică. 
dologic. brevetotecă, 
cele mai noi realizări 
tehni'-o-științif ice ale 
muncii din oraș, sală 
Prin acțiunile ce se 
aici se urmăresc stimu1'ire-> 
ocupărilor pentru dezvoltarea 
creației tehnico-științifîce de masă, 
intensificarea mișcării de invenții 
și inovații, promovarea mai largă 
a nrogresului tehnic. (Sava Beji- 
nariu).

diferitelor ac- 
documen*are  

cabinet meto- 
expoziție cu 

ale 'creației 
oamenilor 

de lectură, 
organizează 

nre-

Condiții bune de odihnă și sănătate 
în stațiunile balneoclimaterice

Oficiile județene de 
turism oferă în aceas
tă perioadă locuri 
pentru cură balneară 
și odihnă in următoa
rele stațiuni :
• Amara. Călimă- 

nești-Căciulata, Efo- 
rie-Nord, Băile Felix, 
Geoagiu-Băi, Băile Go
vora, Băile Herculane, 
Mangalia, Moneasa. 
Pucioasa, Slănic-Pra- 
hova, Sovata, Vatra 
Dornei, Lacu Sărat — 
pentru afecțiunile a- 
paratului locomotor, 
reumatismale, neuro
logice periferice, orto
pedice si posttrauma- 
tice.
• Borsec. Balvanyos, 

Buziaș, Covasna. Va
tra Dornei, Băile Tuș-

nad 
nile aparatului 
vascular.

• Amara, 
Nord, Băile 
Geoagiu-Băi. 
lia. Moneasa. 
Prahova.

pentru afecțiu- 
cardio-

Eforie-
Felix, 

Manga- 
Slănic- 

Prahova. Sovata — 
pentru afecțiîini gir 
necologice.
• Eforie-Nord, Băile 

Govora, Mangalia. Slă- 
nic-Moldova — pen
tru afecțiunile apara
tului respirator.
• Borsec, Călimă- 

nești-Căciulata, Mal- 
naș-Băi. Olănești, Sin- 
georz-Băi, Slănic-Mol- 
dova — pentru afec
țiuni ale tubului di
gestiv și hepatobiliafe.

• Sinaia, Balvanyos. 
Borsec, Borșa, Monea-

sa, Stîna de Vale, Băi
le Tușnad — pentru 
nevroze.

ÎN ACEASTA PE
RIOADA SE POATE 
EFECTUA UN TRA- 

■ TAMENT CU REZUL
TATE EFICACE ÎN 
TOATE STAȚIUNILE 
BALNEOCLIMATERI
CE ALE ȚARII.

Bilete pentru stațiu
nile preferate se 
obține de 
județene 
I.T.H.R. 
precum și 
mitetele 
din întreprinderi și in
stituții.

În imagine : vedere 
din Călimănești-Căciu- 
lata.

pot 
la oficiile 

de turism, 
București, 

de la co- 
sindicatelor

PERMANENTA ÎNNOIRE
voia interioară de a fi 
de față la 
munca altor 
oameni, a 
mai degrabă 
tul decit cu 
tea care să 
consemnarea 
și fapte, 
probleme, diverse, 
mișcare, aceleași 
mereu altele... Da, 
vedea, la Vatra Dor
nei, cum un tinăr pri
mar — loan Cor- 
nețchi —. încearcă să 
caute soluții pentru 
rezolvarea solicită
rii unei vîrstnice fe
mei venite în audien
ță, a te gîndi la cuta 
dintre sprîncenele a- 
celuiași foarte 
om, cu expresie 
dolescent, aflat, 
aceasta, în fața 
tului colectiv 
al modernizării 
oraș în care au rămas 
atitea de făcut !, unde 
urmează a se declan
șa o adevărată ofen
sivă in plan urbanis- 
tico-edilitar... A ve
dea, in același oraș, 
prin fapte ale pre
zentului, un act de*  
respect pentru memo
ria unuia dintre oa
menii de valoare de 
aici: pictorul Gdvril 
Cacina, legat întreaga 
sa viață, printr-o o- 
peră inspirată din is
toria Moldovei, 
inegala bilele 
seți ale 
covinei.
du-mi 
activități 
ției meșteșugărești, in
tre care un interesant

viața și 
și altor 
cunoaște, 
cu sufle- 
lucidita- 

oblige la 
de cifre 

realizări și 
in

a

tinăr 
de a- 
la ora 
efor- 

decisiv 
unui

din 
frumu- 

naturii Bu- 
Prezentin- 

numeroasele 
ale coopera-

atelier de pictură, Do- 
roftei Pașcanu, 
din partea 
președintele 
șugarilor locali, o face 
cu gindul la exigențe
le unui plan de pro
ducție, dar și cu acel' 
sentiment că ei, meș
teșugarii, se situează 
intr-o continuitate de 
hărnicie, de talent 
uman, intre care, in
tr-un punct înalt, s-a 
aflat acel artist al pe
nelului, i 
uneltele 
lui natal, 
tatea vin 
fijieră a 
ror timpurilor 
tr-un unic prezent, al 
muncii 
lerarea 
pentru 
unor 
dezvoltare de care vi
novate au fost con
juncturi, neistorive le 
voi zice, nefavorabile. 
Poate de aici și fre
nezia edificării, face
rii, mai mult decit 
prefacerii sau reface
rii. Există un real 
gust pentru nou și 
proaspăt pretutindeni 
aici, și ce pildă 
bună poate fi 
Suceava! Un 
care, văzut de la fos
ta cetate de scaun a 
Mușatinilor, 
în albeața lui; 
pe care l-am 
cut cindva în

. de pornire al 
înnoiri și care, acum, 
s-a închegat modern 
și puternic. Nimic nu 
e idealizator în aces
te cuvinte și mă voi

om 
locului, 
mește-

cronicar, cu 
lui, al locu- 
Unirea, uni- 
pe această 
topirii tutu- 

in-

pentru acce- 
dezvoltării, 

recuperarea 
„restanțe" de

mai 
decit 
oraș

străluce 
ufl oraș 
cunos- 

punctul 
acestei

grăbi să spun că mo
dernitatea și puterea 
Sucevei stau 
in realismul
ei. In viața de zi cu 
zi, de muncă, a oame
nilor (' 
Traian 
rectorul 
confecții 
sau Viorica 
Maftei Elena, 
și atitea 
din aceeași întreprin
dere, ori inginera Li
dia Sfardi, directoa
rea „casei" vecine, 
întreprinderea de con
fecții, care produce 
— și le vedem in ma
gazine — 286 variante 
de cămăși și 300 va
riante de pantaloni ! 
In aceste întreprin
deri și în altele, din 
Focșani, din Rădăuți, 
Fălticeni... Nu 
să afirm că 
de greutate al 
domenii s-a 
în ceea ce se 
cindva
(probabil e și așa), 
insă, indiscutabil, aici, 
aceste orașe moderne, 
in mare măsură con
struite acolo unde 
tronau paianta și ma- 

• halaua, sint, azi, sce
na unor intimplări cu 
ample repercusiuni a- 
supra societății noas
tre. Nu e o oarecare 
întîmplare un simpo
zion național al ma
tematicienilor, care se 
ține la Suceava, și nici 
faptul că din același 
oraș un elev a do- 
bîndit locul întii la o 
olimpiadă de limba 
latină desfășurată la... 
Roma! Evident, men-

tocmai 
muncii

de aici, fie ei 
Dominte, di- 

l fabricii de 
„Zimbrul", 

Ipsilat, 
atitea 

muncitoare

vreau 
centrul 

unor 
mutat 

numea 
.provincie"

tele și performanțele 
sint individuale; cli
matul prielnic este 
insă colectiv, consti
tuie fondul fertil. La 
Focșani aveam să a- 
flu citeva alte aseme
nea exemple ilustre, 
și nu se poate să nu 
le pui in strinsă legă
tură cu acea forță in
telectuală a orașului, 
numărind peste 3 590 
de ingineri și econo
miști, 1 200 de cadre 
didactice, 400 de me
dici, specialiști de fină 
nuanță in cercetare și 
practică, de la vie și 
vin pînă la scule și e- 
lemente de ...............
hidraulice, 
fină, mase „_____ ,
fire de bumbac „cu e- 
fect", adică țesături
sofisticate etc.

Este, efectiv, o lume 
nouă, pe care e greu 
să ți-o imaginezi fără 
să o fi văzut in exis
tența și munca ei, o 
Iunie aș zice, confir- 
mind planuri și anti
cipări in ultimele două 
decenii mai cu seamă 
și, in același timp —~ 
esențial pentru scri
itor, desigur — dind 
trup uman ingenios, 

. inventiv, imprevizi
bil poate, acestor pla
nuri și anticipări la 
care generația noas
tră a luat parte. La 
Suceava, cel mai nou 
teatru din țară, con
dus de poetul Marcel 
Mureșeanu, este real 
prin ceea ce între
prinde ca prezență 
culturală și prin ceea 
ce vrea, ar vrea să 
izbutească. La Focșani,

instalațil 
mecanică 
plastice.

primarul Gheorghe 
Mihail, om tinăr, gră
bește repunerea In fo
losință, ca edificiu 
cultural important, a 
ateneului popular. La 
Vatra Dornei, Gheor
ghe Huiazi și Petru 
Țăranu reiau, redis
cută rețete inedite de 
preparare a brinzetu- 
rilor... Exemplele sint 
multe, foarte multe ; 
pretutindeni, in fie
care colectivitate exis
tă măcar un aseme
nea om frămîntat de o 
idee, dorind să-și jus
tifice cu o faptă pen
tru obște trecerea lui 
prin viață. Pentru 
scriitor acești oameni 
sint un seismograf al 
timpului pe care-l 
trăiesc, exponent!. ai 
unei stări a faptei, in 
care un loc important 
il ocupă și creația ar
tistică. O stare a mun
cii, dar și a gindirii, 
cum îmi spunea unul 
dintre mulții interlo
cutori din această că
lătorie: să asigurăm 
mereu un timp pentru 
gindire. Pentru că 
fapte, performanțe, 
mari pariuri cu ziua 
de azi și cea de mîine 
au la temelia lor a- 
cest izvor al nemuri
rii: gindul. Cu riscul 
retorizărli, spun, la 
încheierea acestor în
semnări, cui mă în
treabă, mie însumi, că 
am văzut, cu ochiul și 
cu sufletul o 
care gindește. 
gindind.
Frumos și durabil. 
Pentru prezent și vi
itor.

lume
Care, 

construiește. 
Și

v r a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 4 noiembrie, ora 20 — 
7 noiembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi rece, mai ales in prima parte a 
intervalului, iar cerul va fi variabil, 

■Se vor semnala precipitații, mal ales 
sub formă de ninsoare, pe alocuri, la 
Începutul intervalului, in sud-estul ță
rii, iar la sfirșitul intervalului in nor
dul țării. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări trecă
toare in sud-estul țării, in prima zi. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se, in general, intre minus 12 șl mi
nus 2 grade, iar maximele intre mi
nus 2 și 8 grade, mal ridicate in sud- 
vest. Dimineața, local, se va produce 
ceață cu depunere de chiciură, ' 
ales în centrul țării. Pe alocuri, 
vor semnala brumă și îngheț la sol. 
în București : Vremea va fi rece, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil. Condiții de ninsoare 
slabă, la începutul intervalului. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 5 și minus 1 grad, iar ma
ximele între 4 și 8 grade.. Dimineața 
se vor produce ceață slabă, brumă și 
îngheț la sol.

mal 
se

Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția

Deplasările riitiere pe drumurile 
publice in deplină siguranță impun 
celor de la volan — mai ales acum, 
cind am pășit in sezonul rece — o 
manieră de pilotaj a autovehiculelor 
și o comportare preventivă în trafic, 
între normele a căror respectare 
condiționează securitatea circulației 
de-a lungul traseelor și în traficul 
urban figurează și pătrunderea corec
tă în intersecții, respectiv, priorita
tea de trecere. în cadrul acțiunilor 
întreprinse cu sprijinul activului de 
conducători auto voluntari, agenții de 
circulație au constatat o frecventă 
sporită a neacordării priorității auto
vehiculelor în intersecții, de natură 
să genereze situații deosebit de cri
tice. în unele cazuri, nerespectarea 
prevederilor legale a avut grave con
secințe. Un autoTobilist care nu a 
respectat semnifirctia indicatorului 
de pierdere a priorității într-o inter
secție din municipiul Slatina și-a 
pierdut viața — el si soția sa. care 
a ocupat locul din dreapta — într-o 
coliziune cu un autovehicul greu. 
Accidentul s-a produs datorită nea
tenției automobilistului, care. în mo
mentul pătrunderii în intersecție, nu 
s-a asigurat.

în condițiile specifice sezonului 
rece, cind oprirea bruscă a autovehi
culelor nu este întotdeauna posibilă 
fără a se risca deraparea, aut.omobi- 
liștii trebuie să reducă din timp vi
teza, chiar dacă rulează pe o arteră 
cu prioritate, pentru a fi in măsură 
ca în intersecții să prevină și conse
cințele neatenției unor parteneri de 
drum. Precauția dovedită de condu
cătorul autoturismului 3-BC-16I6 a 
permis evitarea consecințelor grave ' dusă, frecvente 
ale unel' cbltziurti provocate prin h£- 
acordarea priorității de trecere de 
către un șofer profesionist.

Categoria cea mai numeroasă de 
participanți la trafic o constituie pie
tonii. Este deci firească preocuparea 
pentru protejarea lor de pericolul 
accidentelor. Măsurile de sistemati
zare. amenajările destinate traversă
rilor și activitățile de popularizare a 
folosirii corecte a drumurilor de către 
pietoni vizează tocmai acest aspect

circulație
deosebit de important al siguranței 
circulației, în numeroase împrejurări, 

. comportarea preventivă a celor de la 
volan a permis evitarea unor accj- 
dente grave în situații datorate nea
tenției pietonilor. La Vaslui, un auto
mobilist a circulat atent pe o arteră 
cu trafic pietonal intens, și aceasta 
i-a permis să prevină accidentarea a 
doi copii care. încercind să traver
seze prin spatele unui autobuz sta
ționat. au apărut inopinat pe calea 
de rulare, la mică distanță în fața 
mașinii. Un caz asemănător la Te
cuci. unde omul aflat la volanul 
autoturismului 3-GL-2046 a izbutit în 
ultima clipă să evite lovirea unui 
pieton imprudent. Sînt înșă și situa
ții cind conducătorii auto nu mai pot 
face nimic pentru a-i proteja pe acei 
pietoni care, hazardîndu-se în tra
versări. își riscă sănătatea și chiar 
viața. Trebuie reținut faptul că în lo
calitățile rurale numărul evenimente
lor rutiere soldate cu victime în rin- 
dul pietonilor se datorează atît ne- 
adaptării vitezei, respectiv nereduce- 
rii acesteia pină la limita evitării 
oricărui pericol la trecerea pe lîngă 
grupuri de persoane, cît și faptului 
că unii pietoni nu se asigură în
deajuns la traversarea drumurilor 
sau se deplasează incorect pe carosa
bil, pe partea dreaptă în direcția de 
mers, de unde nu pot observa auto
vehiculele care se apropie și nu-și 
pot lua măsuri de prevedere. Astfel 
de situații devin periculoase. îndeo
sebi la orele de vîrf ale traficului, 
cind și gradul redus de vizibilitate 
creează dificultăți sporite celor de la 
volan.. în condițiile de vizibilitate re- 

■ ,i.„.» in Sezonul rece; un
pieton îmbrăcat în haine de culoare 
închisă nu poate fi observat decît de 
la cel mult 26 de metri, distanță care 
nu permite, la nevoie, oprirea în si
guranță la o viteză de deplasare a 
autovehiculului mai mare de 40 km/ 
oră. Este deci necesară mai faulta 
atenție din partea pietonilor, care 
trebuie să evite deplasările pe partea 
carosabilă a drumurilor și să se asi
gure temeinic înaintea traversărilor.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL • Comentind rezultatele 

înregistrate miercuri in grupa 1 a 
preliminariilor Campionatului mon
dial de fotbal, corespondenții, agen
țiilor internaționale de presă evi
dențiază victoria echipei României, 
care a întrecut detașat, cu 3—0, for
mația Greciei, etalind un joc tehnic 
și o concepție tactică dintre cele mai 
eficiente.

Astfel, comentatorul agenției A.P.A. 
Viena scrie, printre altele : „Selec
ționata României a obținut o victorie 
convingătoare in meciul disputat la 
București cu echipa Greciei, marcînd 
din nou trei goluri ca și in partida 
susținută în urmă cu două săptămîni 
la Sofia în compania formației Bul
gariei. In urma acestui succes. fotba
liștii români și-au mărit șansele de 
calificare in turneul final al Cam
pionatului ce se va disputa în 1990 
in Italia".

Referindu-Se la partida Danemarca 
— Bulgaria, agenția D.P.A. Hamburg 
arată : „Echipa Danemarcei, care 
pornea favorită, a trebuit să se mul
țumească in cele din urmă cu un 
meci egal (1—1), formația Bulgariei 
prestind un joc foarte bun la Copen
haga". • Azi, la Oradea, în ca
drul etapei a Xl-a. se va juca me
ciul F.C. Bihor — Victoria București; 
sîmbătă. în Capitală, vor avea loc 
partidele Sportul studențesc — Steaua 
și Dinamo — Flacăra Moreni. Cele
lalte meciuri ale etapei se vor dispu
ta duminică. Jocurile vor începe la 
ora 14. • La Viena, in meci pen
tru preliminariile Campionatului 
mondial de fotbal, selecționata Aus
triei a învins cu scorul de 3—2 (2—0) 
formația Turciei. Golurile au fost 
marcate de Polster (min. 38). Herzog 
(min. 42 și min. 54), respectiv, Feyaz 
(min. 61) și Colak (min. 81). Au asis
tat peste 25 000 de spectatori. în cla
samentul 
U.R.S.S. — 3 puncte, urmată de R.D. 
Germană. Austria. Islanda — cu cite 
2 puncte si Turcia — 1 punct. • Dis
putat la Limasol. meciul dintre 
echipele Ciprului si Norvegiei din

cadrul preliminariilor Campionatului 
mondial de fotbal 
scorul de 3—0 (0—0) 
peților. Golurile au 
Soerloth (min.
Osvold (min. 89). în __ ___________
pei a 5-a conduc formațiile Scoției și 
Franței — cu cîte 3 puncte, urmate 
de Norvegia — 2 puncte!: Iugoslavia 
și Cipru — 1 punct. • La St. Polten 
(Austria), în meci pentru prelimina
riile Campionatului european de 
fotbal rezervat echipelor de tineret, 
selecționata Austriei a învins cu sco
rul de 3—0 (2—0) formația Turciei. 
Golurile au fost marcate de Hasse- 
nutti, Mader și Zeller. • La Torino 
s-a disputat un meci de fotbal intre 
o selecționată mondială si echipa Ita
liei. care a cîstigat titlul mondial în 
anul 1982. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 3—3.

56

s-a încheiat cu 
in favoarea oas- 
fost înscrise de

Si min. 78) și 
clasamentul gru-

HANDBAL. • Joi seara, în sala 
Rapid din Capitală, în meci retur 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa Steaua 
București a întrecut cu scorul de 
40—19 (20—8) formația turcă Halk 
Bankasi A. S. Ankara. învingători și 
în prima partidă (28—23), handba- 
liștii români s-au calificat pentru 
turul al doilea al competiției. 
• Campionatul mondial feminin 
de handbal (grupa C), desfășu
rat în diferite orașe din Franța, s-a 
încheiat cu victoria echipei Suediei, 
urmată în clasamentul final de for
mațiile Franței. Spaniei si Olandei. 
Rezultate înregistrate în ultima zi a 
competiției: Suedia — Franța 19—18 ; 
Spania — Olanda 19—17 ; Islanda — 
Elveția 19—17 ; Portugalia — Belgia 
18—17 ; Italia — Grecia 19—14.

grupei a 3-a conduce
ATLETISM. Cu prilejul unui con

curs desfășurat Ia Jinan (R.P. Chine
ză). atleta chineză Cui Yingzhi a sta
bilit un nou record mondial in proba 
de 5 km mars, cu timpul de 21’13”16' 
100. Vechiul record era’de 21’20'’02/100 
si aparținea compatrioatei sale. Yan 
Hong.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Șirul acțiunilor cu caracter apar

te din luna lui noiembrie debutea
ză cu una care evocă întrucîtva 
contextul favorabil al marilor 
avantaje oferite in ultimul timp de 

. altele similare cu suport sportiv, a- 
nume concursurile PRONOSPORT. 
Spre marea satisfacție a .partici- 
panților, precizăm că este vorba de 
o nouă TRAGERE EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES, care se 
soldează întotdeauna cu mari cîști
guri, constind în autoturisme, im
portante sume de bani și excursii 
peste hotare. O mare atractivitate 
prezintă și formula acestei trageri, 
care cuprinde 42 de numere (din 
seria numerelor naturale de la 1 la 
45), încadrate în 6 extrageri, res-

pectiv trei de cite 8 numere și alte 
trei de cite 6 numere. Interesant 
de reținut că, spre deosebire de 
tragerile obișnuite, la TRAGERILE 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
se poate cîștiga și cu numai 3 nu
mere ciștigătoare, din totalul celor 
5 înscrise pe o singură variantă. 
De toate aceste avantaje pot bene
ficia din plin cei care vor participa 
la acțiunea programată să aibă loc 
duminică, 6 noiembrie 1988, ultima 
zi de participare cu numerele fa
vorite fiind deci sîmbătă, 5 no
iembrie. Și o ultimă precizare : bi
letele în valoare de 25 de lei (in
clusiv cele cu 4 variante jucate in 
proporție de 25 la sută) au acces 
la toate extragerile și, implicit, la 
întreaga paletă de cîștiguri.

ȘAH. în runda a 6-a a turneului 
international de la Skoplje. Theodor 
Ghițescu a cîstigat la Rusomanov. iar 
Parik Ștefanov l-a învins ne Troia- 
novski. Alte rezultate : Kiroski — 
Kozul 0—1 ; Ciurezu — Akimovici re
miză ; Ostojici — Ilincici remiză ; 
Todorovici — Mitkov 0—1 ; Nikolov 
— Șahovici 1—0. în clasament con
duce Kozul cu 6 puncte, urmat de 
Buljovici — 5.5 puncte. Ghițescu. Di
movski. Mitkov — cite 5 puncte. Ste
fanov — 4,5 puncte etc. .

PATINAJ ARTISTIC. Concursul 
internațional de patinai artistic de la 
Thunder Bay (Canada), s-a încheiat 
cu proba individuală masculină, in 
care victoria a revenit sportivului ca
nadian Kurt Browning. Pe locurile 
următoare s-au situat Viktor Pe
trenko (U.R.S.S.) si Angelo Agostino 
(S.U.A.). In proba de dansuri, pe pri
mul loc s-a situat cuplul sovietic 
Natalia Annenko — Henrik Sretenski.



TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R. 
Umanismul politicii partidului 
și promovarea răspunderii față 
de ocrotirea mediului ambiant

Sesiunea Comisiei mixte româno-israeliene 
de cooperare economică, tehnică și de comerț

Spiritul de responsabilitate al 
partidului și statului nostru tată de 
destinele omenirii, realismul și uma
nismul caracteristice întregii politici 
externe românești au fost puse cu 
putere în evidență în Tezele pen
tru plenara. C.C. al P.C.R.

Se poate spune că nu există dome
niu important al vieții internaționale, 
al raporturilor dintre state, pe plan 
regional sau mondial, asupra căruia 
România să nu fi formulat de-a lun
gul timpului inițiative și propuneri 
constructive de abordare a probleme
lor în vederea soluționării lor în 
concordanță cu principiile uma
nismului, cu interesele majore ale 
omenirii — incepind cu imperativul 
stăvilirii cursei înarmărilor și trece
rii la. măsuri eficiente de dezarmare 
și necesitatea lichidării subdezvoltă
rii economice și continuînd cu pro
blemele ce privesc promovarea co
laborării și înțelegerii intre popoare.

Demers în consens cu in
teresele popoarelor. Sfera largă 
de cuprindere a pozițiilor exprimate 
în Tezele din aprilie și-au găsit 
materializare și prin propunerea 
de a se înscrie pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. punctul intitulat „Răs
punderea statelor pentru apărarea 
mediului de viată al omului si pre
venirea poluării acestuia ca urmare 
a acumulării de reziduuri toxice si 
radioactive și întărirea cooperării 
internaționale in solutionarea acestei 
probleme".

Primejdia degradării mediului În
conjurător s-a făcut cu deosebire re
simțită in vremea din urmă, cînd 
s-au înmulțit considerabil analizele 
și avertismentele oamenilor de știin
ță, ca și luările de poziție ale unor 
organizații politice și sociale asu
pra efectelor nocive ale diferitelor 
forme de poluare, care conturează 
riscuri din cele mai serioase pentru 
condițiile de existență ale omenirii 
în caz că nu se întreprind măsuri 
hotărîte de natură să stăvilească 
aoest proces. Dacă progresele științei 
și tehnicii moderne au făcut să 
crească, în general, nivelul de viață 
în mai toate regiunile globului, din 
păcate, nu-i mai puțin adevărat că 
reversul civilizației industriale, al 
progresului material a fost și este 
deteriorarea vertiginoasă a mediului 
natural.

Situația se prezintă de ne acum cit 
se poate de îngrijorătoare. Ca urma
re a poluării solului, apei și aerului 
au dispărut sau sint pe cale de dis
pariție multe specii de plante și ani
male, iar omul este. confruntat.. Ta 
rindul lui. cu diverse boli provocate 
de poluare, fenomene ce cuprind as
tăzi. desigur, cu intensități diferite, 
zone de pe toate continentele. Des
tul să spunem că efectele sint re
simțite deja și pe întinderile, oină 
mai ieri imaculate, ale Antarcticii. 
S-a calculat că, in timp de un dece
niu. avatarurile civilizației au cauzat 
mediului natural pagube mai. mari 
decit intr-un mileniu ! De aceea se 
vorbește meneu mai mult de „bom
ba ecologică" ce planează asupra 
destinelor omenirii, unul din aspecte
le ei cele mai alarmante fiind ten
dința de schimbare a climei Pămin- 
tului, mai precis de încălzire a ei 
datorită „efectului de seră" — feno
men ce comportă mari pericole pentru 
viitorul condițiilor de viață pe pla
neta noastră, inclusiv pentru înfăți
șarea sa geografică. A devenit, astfel, 
mai limpede ca oricînd că omul este 
sortit să trăiască în armonie cu na
tura, ca parte inseparabilă a ei, sau 
să dispară împreună cu ea.

tn abordarea acestei probleme glo
bale, România socialistă pornește de 
la premisa că. asemeni altor dome
nii de însemnătate majoră, Se impu
ne. deopotrivă.'acțiunea energică și 
judicioasă a fiecărei țări, concomi
tent cu o largă colaborare internațio
nală.

Această poziție de principiu a tării 
noastre este însoțită și materializată 
prin propriile preocupări și acțiuni 
pe plan ecologic. Se știe că în Româ
nia a fost legiferată in anii din 
urmă o suită de măsuri pentru con
servarea și dezvoltarea fondului fo
restier, care statuează în mod unitar 
ansamblul de acțiuni privind gos
podărirea judicioasă a pădurilor — 
principalul factor natural de absor

bire a substanțelor poluante din at
mosferă. Pe aceeași linie se înscriu 
adoptarea unei legi atotcuprinzătoare 
specifice privind protecția mediului 
înconjurător, un șir de programe na
ționale de perspectivă aflate în vi
goare — cele privind amenajarea 
bazinelor hidrografice, dezvoltarea și 
modernizarea localităților, protecția 
apelor. Preocuparea constantă în a- 
oest domeniu este oglindită și de 
strictețea față de abaterile de la nor
mele existente, inclusiv prin acțio
narea în justiție a celor ce incalcă în 
mod grav aceste norme. în afara mă
surilor de ordin legislativ, acțiunile 
în sfera ecologiei cuprind acțiuni de 
promovare a unor variate forme de 
educație, îndeosebi in rindurile ti
neretului, de cultivare a grijii pentru 
ocrotirea naturii.

Dar, potrivit poziției susținute de 
România, oricît de salutare și cu
prinzătoare ar fi măsurile adoptate 
la nivel național. în abordarea pro
blemei ecologice este indispensabilă 
colaborarea internațională. Aceasta 
fiindcă atît atmosfera,, cît și cea mai 
nîare parte a apelor lumii nu au 
„limitări naționale", acțiunile între
prinse în unele țări răsfrîngîndu-se 
și asupra altora învecinate sau 
chiar îndepărtate. lucru valabil chiar 
în cazul unor forme de degradare a 
solului, care, printr-o dinamică pro
prie, se extind uneori dincolo de 
frontierele statelor. Pe de altă parte, 
în ultima vreme amplificarea conti
nuă a surselor de poluare afectează 
și spațiul extraatmosferic, ceea ce 
implică pentru toate popoarele 
riscuri care deocamdată nici un pot 
fi bănuite în toată amploarea lor.

Pentru combaterea pri
mejdiei reziduurilor toxice. 
Unul din aspectele majore ale pro
blemei ecologice este cel al acumu
lării în unele țări de mari cantități 
de substanțe și reziduuri toxice și 
radioactive, poluante. Numai în în
treprinderile din țările Pieței co
mune se adună anual cel puțin 150 
milioane tone de deșeuri industriale 
dăunătoare. Cu circumstanța agra
vantă că, in- ultimul timp, s-au în
mulțit încercările de transferare a 
reziduurilor peste granițele țărilor 
de origine și de depozitare a lor pe 
teritoriul altor state — sînt cunos
cute dezvăluirile scandaloase privind 
transferarea de reziduuri toxice în 
diferite țări ale Africii — precum si
de deversare in apele internaționale.

Pornind de la această realitate în
grijorătoare. propunerea românească 
prezentată Națiunilor’ Unite preconi- 
zeâită o suită de măsuri avind drept 
obiectiv înlăturarea acestui . pericol. 
Astfel, țara noastră propune să se in
stituie un sistem de norme univer
sale privind împiedicarea, prin toat- 
te mijloacele, a practicii de transfe
rare a reziduurilor dăunătoare în 
alte țări sau de deversare a acesto
ra in apele internaționale, precum si 
urmărirea celor ce se fac vinovați 
de asemenea acte. Se are în vedere, 
totodată, stabilirea de reguli privind 
răspunderea concretă a statelor sub 
jurisdicția cărora au loc activități din 
care rezultă reziduuri toxice și ra
dioactive. precum și a firmelor pro
ducătoare, pentru pagubele provo
cate prin transferarea acestora pes
te frontiere și depozitarea lor pe te
ritoriul altor state sau in apele in
ternaționale. In același scop ar urma 
să fie instituit un grup de experți in 
cadrul organului specializat al O.N.U. 
— Programul Națiunilor Unite pen
tru mediul înconjurător — menit 
să studieze problema adoptării, unor 
principii și a unor norme obligatorii 
pentru toate statele în acest domeniu, 
i

Componentă a problema
ticii securității și păcii. Pr0' 
punerea țării noastre prezentată fo
rumului mondial vizează, totodată, 
ansamblul problematicii ecologice, 
subliniind necesitatea de a se' trece 
la pregătirea convocării în anul 1992 
a celei de-a doua Conferințe a 
O.N.U. pentru mediul înconjurător, 
care să pună bazele unei largi cola
borări internaționale in sfera mediu
lui de viață al omului, cu luarea in 
considerare a preocupărilor si propu
nerilor tuturor statelor în acest do
meniu.

însemnătatea dosarului ecologic

PLENARA. La Budapesta s-au 
desfășurat lucrările plenarei C.C. 
al P.M.S.U., care a dezbătut un ra
port cu privire la situația politică 
internă și sarcinile partidului. La 
plenară a rostit o cuvintare Ka- 
roly Grosz, secretar general al 
P.M.S.U., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.U.

CONSULTĂRI. La Paris au avut 
loc noi consultări îrftre I. A. Roga- 
ciov. adjunct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., și G. Sigur, 
asistent al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele Asiei de 
est si zona Pacificului — anunță 
agenția T.A.S.S., menționînd că au 
fost examinate probleme ale regiu
nii Asiei si Pacificului . căile de 
asigurare a păcii si stabilității în 
Extremul Orient și Asia de sud-est.

SITUAȚIA DIN REPUBLICA 
MALDIVE. Detașamente înarmate 
au luat cu asalt, joi, orașul Male, 
capitala Republicii Maldive — stat 
alcătuit din mai multe insule si
tuate în partea de nord-vest a 
Oceanului Indian — informează a- 
genția T.A.S.S. După cum transmit 
agențiile de presă, acțiunea forțe
lor invadatoare ar fi eșuat. Joi sea- 

rezultă Insă și din faptul că Intre 
problemele păcii, securității si eco
logiei există raporturi de intercondi- 
ționare. Cursa înarmărilor, după cum 
se știe, este nu numai un .factor de 
amenințare a păcii și vieții popoare
lor și de risipire a resurselor natu
rale, ci și o sursă ce . prejudiciază 
direct mediul de viață al omului. Nu 
poate fi omisă trista realitate că ex
perimentele cu armele nucleare re
prezintă o cumplită poluare a mediu
lui, comportînd mari primejdii pen
tru viața oamenilor, plantelor și ani
malelor. în rindurile specialiștilor a 
fost formulată părerea că acest gen 
de poluare a cauzat deja daune ire
versibile patrimoniului genetic al o- 
mului, că datorită contaminării ra
dioactive, provocate de exploziile 
bombelor nucleare sau de „scurgeri" 
din instalații nucleare civile, toți lo
cuitorii planetei. îndeosebi cei mai 
tineri, sînt purtători ai unor anumi
te doze de stronțiu radioactiv, desi
gur variate, fără a mai vorbi de ceea 
ce ar însemna o conflagrație atomică sau despre urmările potențiale 
ale folosirii armelor chimice sau bio
logice. Prin urmare, și din unghiul 
preocupărilor ecologice se impune 
necesitatea eliminării pericolului re
prezentat de armele nucleare. de 
celelalte arme de exterminare in 
masă, amenințările ecologice oferind 
și ele argumente solide in sprijinul 
dezarmării. Practic, măsurile in 
direcția dezarmării ar însemna și 
diminuarea amenințărilor la adresa 
mediului înconjurător.

Subdezvoltarea — o altă 
formă de poluare. Realităt'Ie a’ 
rată, de asemenea, că ocrotirea mediu
lui de viîtță al omului ar putea do- 
bindi o adevărată eficientă prin eli
minarea subdezvoltării economice, 
a sărăciei în care trăiește trei sfer
turi din populația globului. Intrucit 
mijloacele tehnice antipoluante sint 
deosebit de costisitoare, fiind produ
se in exclusivitate de către țările 
avansate, statele in curs de dezvol
tare. strivite și de povara datoriilor, 
nu pot să achiziționeze asemenea 
mijloace. Dar chiar si in acele țări 
în curs de dezvoltare unde industria 
aproape lioseste sau se află la un 
nivel scăzut, apar fenomene preocu- 
pante legate de poluare — deși nu 
activitatea economică reprezintă aci 
principala cauză a deteriorării me
diului. ci însăși subdezvoltarea. Po
luării industriale si celei cauzate de 
mijloacele de transport, degradării 
terenurilor datorită mecanizării, chi
mizării sau irigațiilor din țările dez
voltate li se substitijie aici degra
darea terenurilor datorită mijloace
lor rudimentare folosite la cultiva
rea lor. poluarea apelor prin parti
cule de sol erodat, sau prin reziduu
rile menajere deversate in cursurile 
de aoă naturale, sau — tot din lipsă 
de dotări corespunzătoare — conta
minarea mediului și a oamenilor cu 
germeni patogeni, atingind uneori 
niveluri dramatice. Faptul că în nu
meroase asemenea țări principala 
resursă energetică este lemnul a dus 
și duce la tăieri masive și necontro
late, la despădurirea flagrantă a 
unor zone considerate drept „nlă- 
mini regeneratori" ai planetei. Foa
metea, lipsa de locuințe, de asisten
ță sanitară, de îmbrăcăminte și edu
cație alcătuiesc alt gen de poluare, 
nu mai puțin nocivă ca cea indus
trială. eliminarea ei. orin promova
rea unei dezvoltări judicioase, în ar
monie cu echilibrul ecologic. impu: 
nindu-se ca una din marile* 1 priori
tăți ale contemporaneității.

. ȘEDINȚA. Cu prilejul sărbători
rii a 70 de ani de la crearea sta-

I tului independent cehoslovac — 
anunță agenția C.T.K., opinia pu-

Iblică cehoslovacă și-a exprimat 
sprijinul față de politica Partidu
lui Comunist Cehoslovac și a

I Frontului Național — s-a relevat 
la ședința Prezidiului C.C. al Fron
tului Național din R.S. Cehoslova-

Icâ, întrunit sub președinția lui 
Milos Jakșs. secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele C.C. al Frontului Națio-

Iijal. De asemenea, prezidiul a 
dezbătut proiectul declarațieiipro- 
gram al guvernului cehoslovac, qx-

I primind deplin sprijin față de 
acest proiect.

CONFERINȚA. In perioada 4—6
I noiembrie se va desfășura la Viena 

conferința mondială a Comitetu
lui internațional de legătură pen- 

Itru reunificarea independentă și 
pașnică a Coreei — a anunțat, la 
Paris. Secretariatul comitetului, ci
tat de agenția A.C.T.C. Conferința 

Iva analiza probleme legate de ate
nuarea actualei tensiuni din Pe
ninsula Coreeană, de înfăptuire a 
reunificării independente și paș- 

' nice a Cbreei-și instaurarea păcii 
in Asia și in întreaga lume.

Prezentarea unei asemenea proble
me de către jjtomânia ca subiect de 
dezbateri la Națiunile Unite repre
zintă astfel o nouă dovadă de răs
pundere față de prezentul și viitorul 
omenirii. Această propunere, *ca  si 
celelalte formulate de România la 
O.N.U.. evidențiază cu putere realis
mul, justețea și importanța efortu
rilor perseverente ale țârii noastre, 
ale președintelui Nicolae Ceăușescu 
sintetizate în Tezele din aprilie pen
tru apropiata plenară a C.C. al P.C.R. 
și. îndreptate spre soluționarea pro
blemelor majore ale contemporanei
tății, în interesul tuturor statelor, 
pentru crearea unei lumi a păcii și 
progresului general.

Vasile OROS

ra. situația continua să fie . con
fuză.

IN ALGERIA s-a desfășurat, joi, 
un referendum național, în cadrul 
căruia cetățenii au fost chemați să se 
pronunțe în problema aducerii unor 
amendamente parțiale Constituției 
cu privire la creșterea rolului si 
atribuțiilor guvernului în conduce
rea tării. Președintele algerian. 
Chadli Bendjedid. a subliniat nece
sitatea revizuirii procedurilor de 
alegere a membrilor consiliilor 
populare si organelor &e conducere 
locale, astfel incit la acestea să 
participe reprezentanți ai tuturor 
forțelor societății.

REUNIUNE. La Manama (Bah
rein) a început reuniunea Consi
liului ministerial al Organizației 
arabe pentru dezvoltare industria
lă, care este consacrată extinderii 
colaborării între țările regiunii.

Deschizind lucrările, ministrul 
tării-gazdă însărcinat cu probleme
le dezvoltării si industriei. Yousuf 
Al-Shirawi, a arătat că. in con
junctura nou creată, orin încetarea 
focului între Iran si Irak, eforturile 
țărilor organizației vor fi îndrep
tate către dezvoltarea globală in 
zonă.

BOLIVIA a plătit. în perioada 
1983—1987, 1,416 miliarde de dolari 
numai pentru serviciul datoriei sale 
externe. Datoria externă a acestei 
țări este de circa 3,5 miliarde de 
dolari. .1

CURSUL DOLARULUI A CON
TINUAT SA SCADA la bursa din

DEZARMAREA - NĂZUINȚA 

TUTUROR POPOARELOR
împotriva sporirii alocațiilor militare

TOKIO 3 (Agerpres). — In orașul 
nipon Akita s-au încheiat lucrările 
conferinței anuale a Asociației pen
tru apărarea constituției, la care au 
luat parte reprezentanți ai organi
zațiilor politice și de masă care fac 
parte din această organizație a mi- 
litanților pentru pace. In interven
țiile lor, participanții au criticat po-

în sprijinul creării unor zone lipsite de arme nucleare
LISABONA 3 (Agerpres). — In

tensificarea luptei împotriva armelor 
nucleare, lărgirea mișcării pentru 
transformarea teritoriului Portuga
liei, al întregii Peninsule Iberice 
într-o zonă liberă de arma nucleară 
au constituit problemele ce s-au 
aflat în centrul atenției la o confe
rință de presă la care au participat 
primarii orașelor portugheze decla
rate zone denuclearizate. Mulți con
ducători ai municipalităților au

Acțiuni în sprijinul lichidării bazelor militare străine
ATENA 3 (Agerpres). — Uniunea 

femeilor din Grecia a hotărît să ex
pedieze pe adresa Ministerului de 
Externe mii d>e cărți poștale prin 
care se cere desființarea bazelor mi
litare americane din aoeastă țară. 
Acțiunea a fost inițiată în contextul 
continuării negocierilor americano- 
elene privind statutul bazelor.

Australia se opune continuării experiențelor nucleare 
în sudul Pacificului

CANBERRA 3 (Agerpres). Mi
nisterul Afacerilor Externe și Co
merțului Exterior al Australiei a dat 
publicității o declarație prin care 
exprimă opoziția fermă a guvernu
lui acestei țări față de continuarea 
de către Franța a experiențelor nu-

O demonstrație cu participarea a 8 000 de persoane a avut loc în capitala 
R-F.G. — Bonn — împotriva masurilor de austeritate pe care guvernul vest- 
german intenționează să le aplice sistemului național de sănătate. In 
locul remediilor prevăzute in programele oficialităților de la Bonn, care 
afectează interesele unor pături largi ale populației, demonstranții ou 
propus reducerea cheltuielilor militare. Pe una din pancartele purtate de 
mc ni festa n ți stă scris : ,,Dezarmarea constituie cel mai indicat tratament 

pentru suferindul sistem de sănătate" din R.F.G.

ORIENTUL MIJLOCIU
Contacte diplomatice la Bagdad și Roma

BAGDAD 3 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a efectuat o 
scurtă vizită în Irak, unde a avut 
convorbiri cu președintele Irakului, 
Saddâm Hussein. Au fost discutate 
probleme referitoare la evoluțiile din 
lumea arabă si pe plan internațional, 
precum si extinderea relațiilor bila
terale. Vizita regelui Hussein al Ior
daniei se înscrie in cadrul consultă
rilor la nivel înalt constante dintre 
cele două țări.

Frankfurt pe Main, unde moneda 
americană a fost cotată cu 1,7814 
mărci, față de 1,7891 mărci in ziua 
precedentă.

RESTRICȚII,. Potrivit agenției 
China Nouă, în R. P. Chineză 
fumează 250 milioane de persoane, 
iar alte 750 de milioane sint așa- 
numiții „fumători pasivi". 70 la 
sută din populația tării suferă de 
afecțiuni datorate fumatului,. Pînă 
in anul 2025, dacă nu se vor lua 
măsuri de limitare a fumatului, vor 
muri’ de boli datorate fumatului 2 
milioane de persoane, iar pagubele 
economice vor fi uriașe. De aceea, 
precizează agenția .citată, este în 
curs de elaborare un proiect de lege 
care prevede instituirea unor res
tricții severe în ce privește fumatul.

PRECIZARE. In legătură cu acci
dentul suferit cu un avion al com
paniei „LOT" pe ruta Varșovia — 
Rzeszow. s-a precizat că. la în
ceputul manevrei de aterizare, s-a 
produs o defecțiune la motoare si 
pilotul a „așezat" aparatul pe o 
pajiște. La bordul avionului s-a de
clanșat un incendiu. După cum s-a 
anunțat, o persoană si-a pierdut 
viata, iar cinci au fost rănite.

REPREZENTARE. în favoa
rea adoptării unei legi prin 
care să fie consacrată egalitatea 
între sexe s-au pronunțat partici- 
pantii la reuniunea ..Femeile și 
economia în anii ’90". care se des
fășoară in Berlinul occidental. In- 
tr-o asemenea lege. trebuie să fie 

litica guvernului de sporire a aloca
țiilor bugetare în scopuri militare. 
In timp ce pe plan mondial- se 
constată acțiuni pozitive îndreptate 
spre reducerea cursei înarmărilor 
nucleare, guvernul Japoniei continuă 
să sporească cheltuielile militare, se 
arată in documentul final al confe
rinței.

vorbit despre pericolul pe care îl 
reprezintă pentru securitatea țării 
bazele din insulele Azore. Un număr 
tot mai mare de portughezi, s-a 
arătat, consideră că țara nu are 
nevoie de baze și obiective militare, 
ci de noi spitale, școli, drumuri, care 
pot fi construite renunțîndu-se .la 
cheltuielile pentru înarmare.

In prezent, peste o sută de mu
nicipalități portugheze s-au declarat 
zone lipsite de arma nucleară.

După cum informează agenția
Efe. forțele democratice și patrio
tice de stingă filipineze au anunțat 
convocarea unor acțiuni de protest 

i și denunțare a actualului tratat, 
semnat la 17 octombrie la Wa
shington, dintre guvernele Filipinelor 
și S.U.A., privind prezența militară 
americană pe teritoriul filipinez.

cleare subterane din sudul Pacificu
lui. In document Se -subliniază că 
Australia este profund dezamăgită 
de menținerea acestui program 
francez de teste nucleare, în pofida 
unei puternice și ample opoziții din 
partea statelor din regiune.

ROMA 3 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, care întreprinde o vi
zită la Roma, a avut convorbiri cu 
ministrul italian al afacerilor exter
ne. Giulio Andreotti. După cum re
levă agenția ANSA, Arafat a de
clarat ziariștilor că au fost exami
nate acțiunile ce ar. trebui întreprin
se pe plan internațional in vederea 
reglementării conflictului din Orien
tul Mijlociu. .

înscrisă prevederea ca femeile să 
aibă asigurată o reprezentare 
adecvată in toate forurile politice | 
și sociale ale tării.

VALUL DE FRIG care afectează 
de mai multe zile nord-vestul Fran- • 
tei a provocat si victime. In orașul 
Nantes, de pildă, politia a găsit trei 
persoane fără adăpost decedate din | 
cauza frigului.

NINSORI IN GRECIA. După un 
val de frig care a făcut ca tempe
raturile din toate regiunile mun- 
toase din nordul Greciei să scadă 
pină la minus 12 grade Celsius, pe | 
teritoriul elen au fost înregistrate 
căderi abundente de zăpadă.

INUNDAȚII. Creșterea rapidă. în 
ultimele zile, a nivelului apelor 
lacului Ciad — aflat in punctul de I 
contact ăl granițelor dintre Ciad. I 
Nigeria. Camerun și Niger — a dus 
la inundarea unor întinse supra
fețe agricole si așezări din , statul | 
nigerian Borno.

VISCOL. Zone întinse ale Sue
diei au fost cuprinse de viscol. Ca • 
urmare a vintului puternic, ce a 
atins in anumite locuri 145 km pe 
oră, s-au produs întreruperi- în ■ 
aprovizionarea cu energie electrică. 
Pe unele sectoare ale căii ferate 
s-au produs dereglări, intîrzierile I 
trenurilor ajungînd pînă la 10 ore. 
Consecințe grave ale acestei fur
tuni și poleiului s-au înregistrat și ' 
pe căile rutiere. Accidentele de . 
circulație s-au soldat cu moartea 
a trei persoane. *

TEL AVIV 3 (Agerpres). — In Is
rael s-au desfășurat lucrările celei 
de-a XI-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-israeliene de cooperare eco
nomică. tehnică și de comerț. Cu a- 
cest prilej, șeful delegației române 
la sesiune, loan Ungur, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a fost pri
mit de Yitzhak Shamir, primul mi
nistru al guvernului israelian, și a 
avut întîlniri și convorbiri cu Shi

Necesitatea creșterii rolului O.N.U. in menținerea păcii 
si securității internaționale• I •

— subliniată in Comitetul special al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— Lucrările Comitetului special al 
Adunării Generale a O.N.U. au scos 
în evidență importanta operațiunilor 
pentru menținerea păcii desfășurate 
de Națiunile Unite ca parte insepa
rabilă a creșterii rolului organizației 
in menținerea păcii și securității in
ternaționale. Membrii comitetului au 
adoptat, o rezoluție în care s-au 
pronunțat pentru un schimb con
structiv de opinii asupra diverselor 
aspecte practice ale unor asemenea 
operațiuni, arătînd că actualul climat 
politic favorizează realizarea de

BELGRAD: Reuniune a
BELGRAD 3 (Agerpres). — La Bel

grad a avut loc o reuniune a Prezi
diului R.S.F.I. consacrată analizării 
pregătirilor ce se fac in vederea 
celei de-a IX-a reuniuni Ia nivel 
înalt a mișcării de nealiniere, care 
se va desfășura Ia Belgrad anul 
viitor. Subliniind rolul mișcării de

GENEVAContinuă negocierile dintre Iran și Irak 
Țările Consiliului de cooperare al Golfului salută 

reluarea negocierilor
GENEVA 3 (Agerpres). — Iranul 

și Irakul au continuat joi la Geneva, 
in cadrul unor ședințe la nivel de 
experți. convorbirile lor de pace sub 
egida Națiunilor Unite.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a declarat 
presei că acceptarea de către cele 
două țări a ideii continuării negocie
rilor la nivel de experți este dovada

\ *
RIAD 3 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Arabiei Saudite, Saoud 
Al Faisal, a declarat că țările-Con
siliului de cooperare al Golfului — 
Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele 
Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qa
tar — salută reluarea dialogului de 
lâ Geneva dintre Iran și Irak. El a 
exprimat speranța statelor membre 
că procesul de negocieri se va în
cheia prin instaurarea păcii intre 
cele două țări și aplicarea rezolu
ției 598 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U., care pune bazele pentru 
realizarea Securității și stabilității 
în zona Golfului.

Intr-o declarație făcută presei la 
încheierea reuniunii de la Riad a 
miniștrilor de externe din statele 
C.C.G., Saoud Al Faisal a subliniat, 
intre altele, că organizația sprijină 
lupta poporului palestinian și trans
punerea in viață a aspirațiilor sale

Eforturi pentru soluționarea
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

Adunarea Generală a O.N.U. a 
hotărît. la propunerea țărilor ce fac 
parte din Grupul celor 77. înființa
rea unei comisii consultative in pro
blemele datoriilor externe și ‘ ale 
dezvoltării, informează agenția Ta- 
miug.

Din această comisie vor face parte 
experți internaționali din domeniul 
finanțelor, comerțului și dezvoltării, 
misiunea lor fiind aceea de a iden
tifica modalitățile de soluționare a 
problemei datoriilor externe. Mem
brii comisiei vor fi numiți de secre
tarul general al O.N.U., . luind in 
considerare interesele atît ale debi
torilor. cit. și ale creditorilor, cît si 
criterii ce țin de distribuirea geo
grafică. Primul raport al comisiei 
va fi înaintat spre dezbatere urmă
toarei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., din anul 1989.

Constituirea acestei comisii este o 
materializare a ideii subliniate in 
repetate rinduri de țările membre 
ale O.N.U. privind rolul crescînd pe 
care Organizația mondială trebuie 
să-1 joace; in eforturile de soluționa
re a problemelor majore ce con
fruntă omenirea.

BRASILIA 3 (Agerpres). — Ex
perți din Argentina, Brazilia. Co
lumbia. Mexic, Peru, Uruguay și Ve
nezuela urmează să se reunească la 
Rio de Janeiro, la 21 noiembrie, pen
tru a elabora un document conținînd 
propuneri de depășire a crizei dato
riei externe — transmite agenția 
Taniug. Această activitate va marca 
inițierea transpunerii în practică a 
obiectivului latino-american vlzind 
soluționarea acestei probleme pe 

■ baza consolidării unității de acțiune.

Solidaritate cu victimele apartheidului
MAPUTO 3 (Agerpres). — La Ma

puto se vor desfășura, in perioada 
17—19 noiembrie, lucrările unei con
ferințe internaționale de solidaritate 
cu tinerii care simt victime ale sis
temului de apartheid — informează 
agenția ANGOP. Obiectivul reuniu
nii este sensibilizarea opiniei. publi
ce internaționale in legătură cu po
litica de destabilizare promovată de 
R.S.A. și întreprinderea de acțiuni de 
solidaritate cu victimele aparthei
dului.

Vor lua parte reprezentanți ai ti
neretului din țările din „prima li
nie", ai Organizației Unității Africa
ne, mișcărilor de eliberare, militanți 
antiapartheid din Europa. 

mon Peres, viceprim-ministru și mi
nistrul afacerilor externe. Ariei 
Sharon, ministrul industriei și co
merțului, Chaim Korfu. ministrul 
transporturilor, precum și cu repre
zentanți .ai unor companii comerci
ale și industriale israeliene. Au fost 
discutate și s-au convenit o serie de 
acțiuni și măsuri care să conducă la 
dezvoltarea în continuare a schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice și tehnice dintre cele două 
țări.

progrese în activitatea Comitetului 
special al O.N.U. pentru operațiunile 
de menținere a păcii.

Intr-un alt proiect de rezoluție al 
Adunării Generale a O.N.U. s-a 
recomandat satisfacerea cererii R.P. 
Chineze de a fi inclusă în compo
nența Comitetului special al O.N.U. 
pentru menținerea operațiunilor de 
pace și cu privire la creșterea de la 
33 la 34 a numărului țărilor membre 
ale acestui organism.

Națiunile Unite desfășoară In 
prezent operațiuni de menținere a 
păcii în Liban. Cipru. înălțimile Go
lan și în zona Golfului.

Prezidiului R.S.F.I.
nealiniere In lumea contemporană, 
participanții au scos în evidență im
portanța ei în soluționarea proble
melor economice și financiare cu 
care se confruntă omenirea și care 
constituie o condiție pentru instaura
rea păcii și securității pe planeta 
noastră.

interesului pe care ele II manifestă 
pentru soluționarea conflictului. Pe
rez de Cuellar a spus că miniștrii de 
externe ai Iranului și Irakului au 
clarificat o serie de aspecte ale po
zițiilor lor și este nevoie să se intre 
mai mult în detalii, pentru a se pu
tea evalua șansele de apropiere a 
pozițiilor — relatează agenția KUNA.

*
legitime, informează Qatar News A- 
gency.

MASCAT 3 (Agerpres). — Omanul 
și R.D.P. Yemen consideră că buna 
vecinătate și neamestecul în trebu
rile interne ale altor state sint prin
cipii ce trebuie să prevaleze în re
lațiile țărilor Peninsulei Arabice cu 
ceie din zona Golfului. In declarația 
comună dată publicității la încheie
rea convorbirilor dintre sultanul 
Qaboos Bin Said și președintele 
Haidar Abu Bakr Al-Attas, care a 
făcut o vizită la Mascat, sînt salu
tate eforturile întreprinse in cadrul 
O.N.U. pentru soluționarea pașnică 
a diferendului dintre Iran și Irak, 
în folosul normalizării situației din 
regiune și consolidării solidarității 
arabe, a anunțat Omani News A- 
gency.

problemei datoriei externe
Cu o datorie externă globală de 

circa 420 miliarde de dolari — din 
care celor șapte țări le revin peste 
trei sferturi —. America Latină, 
din cauza nivelului ridicat al dobin- 
zilor, înregistrează cele mai mari 
pierderi de capital, în beneficiul sta
telor industrializate.

Reprezentanții celor 26 de țări 
membre ale Sistemului Economic La
tino-American (S.E.L.A.) se vor re
uni. in zilele de 4 și 5 noiembrie, la 
Geneva, pentru a evalua desfășura
rea rundei Uruguay a G.A.T.T. și a 
defini o inițiativă regională asupra 
relației dintre datoria externă și co
merț — informează din Caracas a- 

‘ genția IPS. Intîlnirea va fi inaugu
rată de secretarul executiv perma
nent al S.E.L.A.. Carlos Peres del 
Castillo, și va servi ca preambul 
pentru prezentarea unei poziții con
certate a Americii Latine ța viitoa
rea reuniune ministerială a Comite
tului de negocieri a rundei Uruguay, 
programată să aibă loc in decembrie, 
la Montreal țCanada).

In orașul bolivian Santa Cruz a 
avut loc un seminar privind Grupul 
ANDIN și runda Uruguay a G.A.T.T. 
de negocieri comerciale multilate
rale — transmite agenția Prensa 
Latina. Experți! au procedat la o a- 
naliză a situației regionale, semna- 
lind agravarea crizei economice cu 
care se confruntă țările latino-.ame- 
ricane. De asemenea, pârticipahțil âu 
evidențiat importanța intensificării 
și extinderii relațiilor comerciale, ca 
factor în sprijinul dezvoltării gene
rale a statelor. - ...

înoetanea represiunii și terorii îm
potriva populației africane majorita
re și eliberarea tuturor deținuților 
politici din R.S.A. constituie dezide
rate fără de care pacea și securitatea 
nu pot fi instaurate în sudul conti
nentului african — se arată într-o 
declarație difuzată Ia Accra de Co
mitetul ghanez de luptă împotriva 
apartheidului. Arătînd că opinia pu
blică ghaneză condamnă politica sta
telor occidentale de sprijinire a re
gimului rasist, documentul le oere 
acestora să instituie sancțiuni cu
prinzătoare și obligatorii împotriva 
R.S.A.
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