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SARCINILE ECONOMICE
ÎNFĂPTUITE EXEMPLAR!

ÎN INDUSTRIE Produse de calitate sepnră
pentru îniieplinra integrală a pe acesi an

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al ziarelor kuweitlene

JJAl Seyassah" și „Arab Times"
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, sîm- 
bătă dimineața, pe Mustafa Abu

Libdeh, trimis special al ziarelor 
kuweitlene „Al Seyassah" și „Arab 
Times".

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru ziarele „Al Seyas- 

Arab Times".

Imagine a Combinatului chimic din Rimnicu Vilcea Foto : Sandu Cristian
Pentru a elimina un import deo

sebit de costisitor, o uzină producă
toare de utilai energetic s-a angajat 
să asimileze in fabricație un produs 
de mare complexitate, pe cit 
punător ca dimensiuni, pe 
dificil de realizat, pretinzînd 
cizie in execuție de ordinul 
pilor. La început, lucrurile 
mers tocmai bine, se irosea mult 
metal pentru fiecare reper in parte, 
în timp însă, competența și ambiția 
profesională, tehnologiile temeinic 
puse la punct, experiența dobîndită 
și-au spus cuvintul : astăzi, uzina 
realizează acest produs nu numai 
pentru piața internă, dar și pentru 
export. Și. foarte important, pe lingă 
performanta în sine, eficienta econo
mică este remarcabilă : valoarea fie
cărei tone de metal încorporat ajun
ge la 800 mii lei ! Este nu numai un 
preț, ci o reală prețuire a lucrului 
bine făcut, a calității unui produs 
pe care numai puține firme în lume 
pot să-I 
ducerea 
comenzi 
perilor 
avem noi capacitate disponibilă pen
tru cite comenzi ar fi !“ — ni s-a 
răspuns.

Acest exemplu — alături de multe 
altele din. practic, toate ramurile 
economiei naționale — pune in lu
mină o corelație esențială pentru 
bunul mers al activității produc
tive : calitate-competitivitate-efi-
ciență, in care termenul-cheie îl re
prezintă CALITATEA. într-adevăr.

de im- 
atit de 
o pre- 
micro- 
nu au

realizeze. Am întrebat con- 
înt «prinderii dacă există 
suficiente din partea parte- 
externi. „Suficiente ? Nu

astăzi, mai mult ca orieînd. nu se 
poate concepe o activitate producti
vă care să nu fie racordată la im
perativele unui înalt nivel tehnic și 
calitativ, nici un producător nu se 
poate bizui, în strategia desfacerii, 
decît pe satisfacerea 
continuă sporire, 
săi.

Iată de ce una 
fundamentale ale 
a partidului o constituie ridicarea 
permanentă a calității produselor in 
fiecare ramură, in fiecare unitate 
economică. în repetate rinduri. to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat importanța, caracterul vital al 
preocupărilor pentru un nivel tehnic 
și calitativ ridicat, competitiv. în 
Tezele pentru plenara Comitetului 
Central, secretarul general al parti
dului arată că, in intrccerea socia
listă. criteriul fundamental trebuie 
să fie calitatea și eficiența produc
ției. Este necesar să fie ridicat me
reu nivelul calității, al eficienței, cu 
tot ceea ce cuprinde

Este o orientare 
maximă importantă, 
catalizeze energiile 
velor de oameni ai muncii, din toa
te ramurile de activitate, pentru a 
se adopta acele măsuri concrete, pe 
termen scurt si de perspectivă, care 
să creeze un climat favorabil ridi
cării neîntrerupte a nivelului tehnic 
Si calitativ al produselor.

Din păcate, se intilnesc încă situa
ții in care, din diferite cauze, sint 
fabricate si vindute produse neco-

ale
exigențelor în 
beneficiarilor
coordonateledin

politicii economice 
constituie

acesta.
strategică . de 
ce trebuie, să 

tuturor colecti-

resounzătoare. iar beneficiarii 
troduc in propriile fluxuri de 
cație. Ce se întîmplă atunci ? 
secție fie prelucrări mecanice 
buteaza un număr mare de piese da- 
dorită otelului slab calitativ. într-un 
combinat chimic se ratează o șarjă 
întreagă din cauza defectării acci
dentale a echipamentelor pentru au
tomatizare. intr-o centrală termo
electrică nu se atinge randamentul 
prevăzut pentru că morile de măci
nat cărbune nu realizează granulatia 
optimă... în toate cazurile, non-cali- 
tatea componentelor procesului de 
producție — fie materii prime, fie 
utilaje, fie aparate de măsură si 
control — atrage pierderi substan
țiale. de zeci și chiar sute de ort 
mai mari decît valoarea acelor com
ponente. Este „prețul" suportat de 
întreaga societate in ultimă instanță, 
pentru că un produs necorespunză
tor a fost. în mod eronat, recunos
cut ca o valoare utilă...

Iată de ce este esențial ca fiecare 
colectiv, fiecare conducător de uni
tate să înțeleagă că nu se poate 
vorbi despre realizarea producției, a 
celorlalți indicatori de plan în afa
ra unui nivel calitativ adecvat. Iar 
aceasta pentru că nivelul de reali
zare a planului este dat in ultimă 
instanță de numărul de produse 
bune obținute, societatea nerecunos- 
cind. pe bună dreptate, decit munca 
și materialele înglobate in produse 
ce satisfac trebuința pentru care au 

■ fost create. Mai devreme sau mai 
tirziu. o întreprindere care nu acor-

le in- 
fabri- 
lntr-o 
se re-

dă suficientă atenție calității pro
duselor sale se va izbi de incapaci
tatea de a mai asigura desfacerea 
lor. Pentru a evita o asemenea e- 
ventualitate. consiliul oamenilor 
muncii și organizația de partid din 
fiecare unitate economică au datoria1 
să stabilească o strategie clară, cu 
obiective precise, urmărite in mod 
consecvent, in scopul ridicării ni
velului tehnic si calitativ al pro
duselor.

într-o asemenea strategie, un rol 
însemnat revine controlului de cali
tate — pentru a păstra o denumire 
consacrată. însă insuficient de aco
peri țpare pentru funcțiile care re
vin in prezent acestei activități — 
mai cu seamă prin orientarea sa cu 
precădere asupra laturii preventive, 
a preintimpinării apariției defecte
lor. în unitățile, industriale, potrivit 
unor calcule confirmate de practică, 
fiecare leu cheltuit pentru preveni
rea defectelor antrenează o reducere 
cu cinci lei a cheltuielilor cu reme
dierea defectelor. Mai mult, litera
tura de specialitate avansează o in
formație impresionantă : pînă la 80 
la sută din defectele produselor au 
drept cauză erori de proiectare. De 
aceea, extinderea controlului asupra 
calității proiectelor de execuție a 
produselor, iar apoi asupra compo
nentelor furnizate de industria ori
zontală contribuie substantial la re-

Eticen RADULESCU
(Continuare în pag. a Iil-a)
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ÎN AGRICULTURĂ încheierea grabnică
a lucrărilor prin mobilizarea tuturor forțelor

® Concomitent cu strânge
rea și transportul ultimelor 
cantități de produse din 
cîmp, să fie îndeplinite in
tegral sarcinile de livrări 
la fondul de stat

• Sfecla de zahăr - livra
tă cît mai repede fabricilor 
prelucrătoare și însilozată 
spre a se preveni orice 
pierderi

• In fiecare unitate agri
colă și județ este necesar să 
se realizeze și chiar să se 
depășească vitezele zilnice 
prevăzute la efectuarea ară
turilor

• Toate resursele de fu
raje ce se mai află pe cîmp 
trebuie strânse neîntîrziat 
și puse cu grijă gospodă
rească la adăpost

70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Gîndirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind lupta popoarelor pentru dreptate

socială, libertate, independență
și colaborare internațională

AMENAJĂRILE PENTRU IRIGAȚII
pregătite pentru a funcționa

la întreaga capacitate!
tru amenajarea căruia statul a chel
tuit fonduri bănești și materiale 
uriașe, să fie pregătit în cele mai 
bune condiții pentru a putea fi ex
ploatat cu maximum de eficiență. 
De altfel, această cerință majoră este 
subliniată cu pregnanță de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Mesajul de 
„Ziua recoltei'1 adresat întregii țără- 
nimi. „O condiție hotărîtoare în 
vederea obținerii de recolte superi
oare — se arată in mesaj — o con-

si cel
XIV-lea

în anul viitor, agriculturii noastre 
socialiste ii revin sarcini deosebit de 
mari în creșterea producției agricole. 
Acest fapt este ilustrat cu pregnan
ță in chemarea-indemn adresată de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tuturor 
oamenilor muncii de pe ogoare, cu 
prilejul „Zilei recoltei", de a nu 
precupeți nici un efort și de a face 
totul pentru a întîmpina cele două 
evenimente politice de însemnătate 
majoră din viața partidului și a po
porului nostru — 
a 45-a aniversare ______________
a sărbătorii na
tronale 
de-al
Congres al parti
dului — prin ob
ținerea celei mai 
mari recolte agri
cole din istoria 
țării. în strategia 
de ansamblu ce 
trebuie stabilită 
si urmată în fie
care județ și în 
fiecare unitate agricolă pentru în
deplinirea acestui obiectiv, un rol 
de primă importanță revine exploa
tării științifice, cu maximă eficien
ță a sistemelor de irigații și, in ge
neral, a tuturor amenajărilor de 
îmbunătățiri funciare. Ca să avem o 
imagine asupra dimensiunii ce o are 
acest element pentru realizarea de 
producții mari, sigure și stabile este 
suficient să arătăm că in anul vi
itor agricultura noastră socialistă va 
dispune de o suprafață totală ame
najată pentru irigații de 4 016 000 
hectare, de lucrări pentru elimina
rea excesului de umiditate pe 3,5 
milioane hectare și pentru comba
terea eroziunii solului pe 2,5 mili
oane hectare. Toate aceste lucrări, 
prin care în ultimă instanță se ur
mărește punerea deplină în valoare 
și creșterea capacității productive a 
pămintului, reprezintă un potențial 
remarcabil pentru sporirea puterni
că a producțiilor.

Este deci îndreptățită cerința ca 
acest imens potențial productiv, pen-

Cîteva concluzii utile acum 
pentru îmbunătățirea radicală a activității 
în acest sector decisiv pentru realizarea 

de producții cît mai mari în anul viitor

stituie efectuarea, în perioada care 
urmează, a tuturor lucrărilor de 
care depinde buna funcționare a sis
temelor de irigații în anul viitor... 
Trebuie pregătite din timp toate 
condițiile pentru a putea folosi cu 
maximum de eficiență toate terenu
rile irigate, astfel incit să obținem 
de pe acestea producții de 25—30 
tone porumb știuleți la hectar. Pa
ralel cu lucrările de ameliorare a 
solurilor și de pregătire a irigațiilor, 
vor trebui luate măsuri in vederea 
bunei funcționări a sistemelor de 
desecare, de curățire și de adîncire 
a șanțurilor, a lichidării la maxi
mum a băltirilor, astfel ca pe fie
care metru pătrat de pămînt să se 
obțină recolte mari". Indicațiile deo
sebit de valoroase ale secretarului 
general al partidului trebuie să se 
constituie in tot atitea direcții de 
acțiune concretă pentru organele și 
organizațiile de partid de la sate, 
organele agricole județene și condu
cerile unităților agricole, in scopul 
ridicării la cote superioare a întregii

activități de întreținere și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare.

îmbunătățirea radicală a activită
ții din acest domeniu, la nivelul 
exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului, trebuie să 
pornească de la analiza critică,- exi
gentă și responsabilă atit a expe
rienței înaintate, cu valoare de ge
neralizare, cit și, mai ales, a stări
lor de lucruri negative manifestate în 
activitatea din acest an, pentru a da 

posibilitate de
pistării, fără ten
dința de a ignora 
neajunsurile *și  
de a masca rea
litatea. a cauze
lor reale care au 
determinat rezul
tate slabe. cu 
mult sub limita 
admisă. într-o se
rie de unități a- 
gricole.

Și în acest an, 
un număr mare 

de unități agricole au făcut dovada 
de netăgăduit a eficienței irigațiilor 
cind acestea sint folosite rațional și 
științific. Organizarea temeinică a 
activității de udare a culturilor, asi
gurarea și instruirea forței de mun
că, pregătirea corespunzătoare a 
echipamentelor de udare, buna func
ționare a sistemelor și, nu în ultimul 
rind, îndrumarea și controlul perma
nent al întregii activități de către 
specialiști au constituit principalele 
elemente care au determinat într-un 
număr însemnat de unități obținerea 
de producții mari, in medie, la hec
tar, de peste 25 tone porumb știuleți, 
8-9 tone de grîu sau orz, 70-80 tone 
de sfeclă de zahăr, 3 500-4 000 kg de 
floarea-soarelui, peste 3 300 kg de 
soia etc.

în același timp însă, într-un număr 
încă mare de unități agricole, pro
ducțiile realizate pe terenuri irigat?

Apropiata săr
bătorire a 70 de 
ani de la făurirea 
statului național 
unitar român tre
zește cu îndrep
tățire. in cugetul 
porului nostru, i_________
driei pentru această epocală 
plinire a visului 
care a marcat 
patriei pe calea 
tor independent. ______ __ .
desăvirșirii unirii statale a români
lor s-a înscris in mod ineluctabil pe 
traiectoria profundelor transformări 
in structura social-politită a lumii 
din primele decenii ale acestui secol, 
în care s-a afirmat tot mai puternic 
lupta popoarelor pentru independen
ță și dezvoltare liberă, lipsită de do
minație și asuprire străină. Mișcările 
revoluționare, frămintările sociale și 
naționale din această perioadă au 
dus la importante mutații in dezvol
tarea conștiinței umane, au asimilat 
și impus istoricește recunoașterea 
inalienabilității dreptului la libertate, 
independență și egalitate al popoare
lor.

în spiritul concepției revoluționare 
despre lume și viață. P.C.R., 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. apreciază că ma
nifestarea de nestăvilit a voinței po
poarelor de eliminare a oricărei po
litici imperialiste de dominație și 
asuprire strățnă constituie un prooes 
cu caracter ireversibil.

întreaga evoluție a vieții interna
ționale evidențiază cu putere marele 
adevăr că independenta reprezintă 
catalizatorul profundelor transfor
mări revoluționare care au schimbat 
însăși configurația politică a lumii. 
Constituie astfel un titlu de glorie 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general de a fi 
militat permanent, cu exemplară 
consecvență și fermitate, pentru res
pectarea acestui drept sacru al fie
cărui popor. „Independenta — sub
linia cu deosebită forță de sugestie 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu 
este o problemă de zile mari, ci o 
problemă de viață, de existență 
a fiecărei națiuni" — si de aceea 
realizarea și consolidarea acesteia 
rămine 
trebuie 
tuturor 
politice

In acest context, este oportun să 
se sublinieze că orice încercare de 
a pune sub semnul întrebării juste
țea constituirii zecilor de state na
ționale și a afirmării națiunilor in
dependente. cu deosebire in aoeastă

lon STOIAN
membru supleant al ’Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

si simțirea po- 
sentimentul min- 

îm- 
său de veacuri, 

decisiv destinele 
făuririi unui vii- 
Crucialul act al

permanent .ca un obiectiv.ce 
să stea în centrul activității 
statelor, al luptei forțelor 
progresiste, revoluționare.

ultimă jumătate de veac, faoe parte 
din arsenalul politic și ideologic al 
apologeților asupririi naționale a po
poarelor, slujește intereselor exploa
tatoare ale celor mai reacționare 
cercuri imperialiste și colonialiste. 
Practica a validat neintrerupt ade
vărul dialectic, sesizat de Karl Marx, 
că dezvoltarea și evoluția socială im
pun parcurgerea inevitabilă, in for
me diverse, a unor perioade sau eta
pe obiectiv necesare. O astfel de 
etapă obiectiv necesară este caracte
rizată în zilele noastre de faptul real, 
rezultat din dezvoltarea istorică, al 
existentei și afirmării națiunilor, al 
continuării procesului de formare a 
statelor naționale, care — așa cum 
menționa V. I. Lenin — „constituie 
o regulă in experiența istoriei uni
versale".

Națiunea a îndeplinit în decursul 
istoriei unul din rolurile cele mai 
importante în accelerarea progresu
lui social. Independența — atribut al 
națiunii — constituie în prezent și 
va rămine multă vreme un factor 
esențial în asigurarea dezvoltării 
fiecărui popor, al colaborării lor pe 
baze egale. Avertizînd asupra perico
lului de a nega sau minimaliza rolul 
istoric pi națiunii în actuala etapă 
de dezvoltare a societății, partidul și 
statul nostru au subliniat neîncetat 
că un asemenea raționament condu
ce la slăbirea preocupării pentru 
afirmarea relațiilor de egalitate in
tre națiuni. „Subaprecierea cauzei 
suveranității popoarelor — menționa 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — dove
dește o gravă neînțelegere a reali
tăților lumii contemporane. în care 
apărarea și consolidarea independen
tei constituie o oerințâ 
progresistă, revoluționară, 
ordinea zilei".

Tocmai aceste realități 
cu putere teza de excepțională în
semnătate formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia 
națiunea, departe de a-și fi epuizat 
rolul istoric, reprezintă și va repre
zenta o îndelungată perioadă un 
factor profund mobilizator în lupta 
pentru progres, pentru libertate și 
dreptate socială. Este un adevăr 
incontestabil că accesul la indepen
dență al fiecărui popor, obținerea si 
consolidarea acesteia au fost întot
deauna nu efectul intimplării sau al 
bunăvoinței unor forțe exterioare, ci 
rezultatul nemijlooit al luptei și ac
țiunilor sale, adesea îndelungate și

legitimă, 
aflată la
confirmă

Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a IlI-a)

pline de sacrifi
cii grele — cum 
a fost de altfel 6i 
cazul realizării 
idealurilor națio
nale de libertate 

poporului român.și unitate ale
Apărătoare fermă a marelui ideal 

al independenței, România socialis
tă a urmărit cu profundă simpatie 
lupta de eliberare națională a po
poarelor ținute vreme îndelungată 
departe de curentul principal al is
toriei. Și este un adevăr de largă 
notorietate că partidul și statul nos
tru și,-au manifestat cu vigoare soli
daritatea militantă și sprijinul 
neprecupețit, pe multiple planuri — 
material și moral, politic și diploma
tic — cu mișcările de eliberare na
țională. în această privință este 
profund semnificativ faptul că recu
noașterea internațională a legitimi
tății unor mișcări de eliberare na
țională din diverse zone ale lumii 
a fost marcată, pentru prima dată, 
în documente semnate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu conducători 
ai mișcărilor respective. Iar imediat 
după încununarea cu succes a luptei 
de eliberare din aoeste țări. Româ
nia a stabilit și a dezvoltat cu ele 
raporturi de prietenie și amplă con
lucrare. Cum tot astfel țara noastră 
dezvoltă relații de solidaritate si 
colaborare cu țările care și-au cu
cerit de multă vreme independenta 
politică și care luptă pentru conso
lidarea acestei independente pe 
plan economic, pentru accelerarea 
progresului lor economico-social.

Apariția socialismului, ca o nouă 
și superioară orinduire socială, 
a dat un impuls fără precedent 
și a imprimat un conținut nou 
luptei popoarelor pentru formarea 
națiunii și statelor naționale inde
pendente. S-a demonstrat faptul 
că „există o singură cale pen
tru a scutura jugul imperialist, colo
nial — calea luptei pentru indepen
dență, pentru dezvoltarea fiecărui 
popor, așa cum o dorește, fără nici 
un fel de dominație din partea 
cuiva".

Istoria a consemnat, de asemenea, 
că înfăptuirea aspirațiilor, de liber
tate și independență s-a realizat în 
condiții și forme diverse. în con
textul cărora rolul conducător și l-au 
asumat nu o dată, chiar in zilele 
noastre, clase și forțe politice ce au 
acționat în sensul cerințelor obiec
tive ale dezvoltării sociale. Hotăritor 
în ultimă instanță a fost și rămine 
faptul că independența creează pre-
(Continuare in pag. a IV-a)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
Formarea omului nou,

cu o înaltă conștiință socialistă
Evidențiind cu vigoare importanța 

deosebită pe care partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă proble
melor ridicate de activitatea de dez
voltare a conștiinței revoluționare, 
de formare a omului nou, Tezele din 
aprilie acordă un loc central pro
cesului de perfecționare a acțiunilor 
menite să consolideze și să ampli-’ 
fice tipul uman superior propriu 
orinduirii socialiste și, in perspecti
vă istorică, orinduirii comuniste. Pe 
bună dreptate se subliniază în teze 
că „ceea ce am realizat in toate do
meniile de activitate este și un re
zultat nemijlocit al activității ideo
logice și politico-educative" — cu 
alte cuvinte, al muncii susținute, 
perseverente de făurire a conștiinței 
înaintate, de implementare a valori
lor politice, etice, culturale ale so
cialismului. Toate marile noastre 
realizări obținute in anii revoluției 
șl construcției socialiste, mai cu 
seamă în cele peste două de
cenii care au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea, realizări care,

schimbînd din temelii peisajul ma
terial și spiritual al patriei, au con
figurat, pur și simplu, o altă Româ
nie, sint de neconceput fără acțiu
nea conștientă, decisă, revoluționară 
a milioanelor de muncitori, țărani și 
intelectuali animați de hotărirea de 
a pune tot ceea ce este mai bun in 
ființa lor in slujba înfloririi pămîn- 
tului străbun, a victoriei socialismu
lui și comunismului. Iar această ho- 
tărire este dovada de netăgăduit, 
certitudinea că omul nou acționează 
in proporții de masă, că trăsăturile 
sale se regăsesc multiplicate la 
nesfirșit in rindurile celor ce mun
cesc și trăiesc in România socia
listă.

Este adevărat. Dar la fel de ade
vărat este că — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului și în 
Tezele din aprilie — se manifestă o 
anumită răminere in urmă in dome
niul conștiinței. „Am înaintat mult 
în domeniul dezvoltării forțelor de 
producție, al dezvoltării generale — 
arăta secretarul general al partidu

lui —, dar nu în aceeași măsură am 
asigurat ridicarea nivelului politico- 
ideologic, al conștiinței revoluționa
re. Va trebui să acționăm in așa fel 
ca, intr-o perioadă scurtă, să lichi
dăm această stare de lucruri, să 
faceiți astfel incit activitatea politi- 
co-ideologică 
puternică, să 
poate spune 
forță motrice 
nostru popor 
și comunismului".

Și în acest domeniu, tezele pun 
în fața organelor și organizațiilor de 
partid, a organismelor democrației 
muncitorești-revoluționare, a tuturor 
celor ce muncesc sarcini de o im
portanță deosebită, a căror realizare 
se dovedește a fi hotărîtoare pen
tru mersul procesului revoluționar 
în etapa actuală. Putem spune, fără 
teama de a greși, că misiunea de 
formare și educare a omului nou se

să devină o forță mai 
se transforme, dacă se 
așa, într-o adevărată 
a înaintării întregului 
pe calea socialismului

Georqe-Radu CHIROVIC1
(Continuare în pag. a V-a)
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R. 
program de muncă pentru partid, pentru popor

SPIRITUL REVOLUȚIONAR, 
UN INEPUIZABIL FACTOR DE PROGRES

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI44
- cadra larg de afirmare a inițiativei cetățenești

După participarea la o adunare de 
partid care avusese loc la una din 
organizațiile de bază din turnătoria 
de oțel de la Combinatul de utilaj 
greu din Iași, am mal zăbovit o vre
me în hala secției. Cuptoarele, for
mele, piesele turnate, maselotele, 
toate au aici dimensiuni ciclopice. 
Tinârul inginer Lică Teodor, șeful 
secției, ne oferă explicații : „O mie 
de oameni muncesc in acest sector. 
Cit într-o uzină de mărime mijlo
cie. Colectivul este tînăr, in curs de 
formare. Probleme de rezolvat des
tule. inclusiv cele legate de disci
plină". Intr-adevăr, in adunarea 
care avusese ca temă tocmai întări
rea disciplinei, fuseseră evocate și 
criticate o seamă de abateri, intîr- 
zieri. absențe nemotivate, muncă su
perficială. Spiritul critic fusese la 
înălțime. Au fost făcute și multe 
propuneri, unii au cerut — în spiri
tul Tezelor pentru viitoarea plenară 
a C.C. al P.C.R. — mai multă 
intransigență și fermitate față de 
cei care nu se aliniază disciplinei 
muncii și de producție. Facem o re
marcă : „Tovarășe inginer. în cu- 
vintul dumneavoastră ați fost mai 
puțin intransigent decit majoritatea 
vorbitorilor". „Nu am fost mai pu
țin intransigent decit ceilalți — a 
fost răspunsul. Am pus doar un 
accent mai mare pe munca cu oa
menii. pe latura educativă a activi
tății de partid, pe necesitatea creș
terii conștiinței revoluționare. In Te
zele pentru viitoarea plenară a C.C. 
al P.C.R. se subliniază cerința ca or- 
ganizațiile de partid să nu se sub
stituie conducerii administrative, ci 
să-și exercite rolul de conducător 
politic prin intensificarea muncii 
educative, prin intensificarea contro
lului de partid. De aceea am apelat 
la comuniști să se apropie mai mult 
de sufletul noilor angajați, de tine
rii muncitori, să le cunoască frămîn- 
tările. comportamentul și în afară 
secției, în familie, în societate, să-i 
ajute să se îndrepte atunci cind pă
șesc pe căi greșite, să-i facă să în
țeleagă rosturile muncii lor, dato
riile lor. Secția noastră, mărindu-se, 
a primit oameni și din alte sectoa
re. Și, cum se intlmplă uneori, din 
păcate. în asemenea situații, nu sînt 
transferați cei mai buni. De pildă, 
am primit de la turnătoria de fontă 
muncitori mai slab pregătiți profe
sional și certați cu disciplina". „Și 
nu v-ați supărat pe șeful secției de 
Ia fontă ?“ „Ba încă cum ! Numai 
că șeful secției de la fontă este in 
prezent șeful turnătoriei de oțel, 
adică eu. Intre timp mi s-a încre
dințat răspunderea turnătoriei de 
oțpl, ceea ce a însemnat, o promo? 
Vțire care m-a onorat. Dar viața 
mJAa jucat o festă. M-am reintilr.it 
cu cei de care voisem... să scap. 
Un adevărat bumerang. Am meditat 
mult asupra acestei lntlmplări și 
mi-am propus să nu mai împart a- 
prioric oamenii în buni și răi, ci să 
plec de la premisa că fiecare om 
are în el ceva bun, ce se cere scos 
la Iveală și valorificat printr-o sus
ținută muncă educativă, dusă cu 
convingere. Am ajuns astfel la con
cluzia că munca cu oamenii este tot 
a.tît de importantă ca interesul față 
de producția propriu-zisă. Ba, mai 
mult, aceste două preocupări nici 
nu trebuie despărțite".

...Iar ceea ce înseamnă a munci 
cu oamenii, a-i face să vibreze la 
unison pentru obiectivele majore pe 
care șl le propune o colectivitate 
umană ne-a fost cu prisosință ilus
trat de activitatea desfășurată de 
directorul întreprinderii de mobilă 
tapițată „Relaxa" din Mizil, tovară
șul Nlcolae Marin. „Faptul că sînt 
și secretar al comitetului orășenesc 
de partid are o deosebită im
portanță pentru activitatea mea din 
întreprinderea pe care o conduc. 
Așa am înțeles mult mal bine că 
munca de partid este prin definiție

o muncă cu oamenii la modul cel 
mai concret, muncă pentru impulsio
narea conștiinței revoluționare. Pre
zența mea, aproape permanentă, 
în mijlocul colectivului îmi oferă 
avantaje indiscutabile. Astfel se 
scurtează circuitul informațional — 
și pe această bază pot adopta de
cizii rapide și conforme cu realita
tea, pe de o parte. Pe de altă parte, 
reușesc să cunosc mai bine oamenii, 
gindurile și frămintările lor, să pre- 
intîmpln dereglările în producție, a- 
baterile 
Examinez 
verse, de 
pînă la 
fiind faptul că sint și deputat în 
consiliul popular orășenesc, unde pot 
ridica asemenea probleme și încerc, 
în măsura posibilităților, să le re
zolv. în mod deliberat, prin abor
darea problemelor stringente de 
producție, fac și o muncă de edu
cație, atrăgînd atenția nu numai a- 
supra îndatoririlor profesionale, ci 
și asupra rațiunilor mai înalte ale 
sarcinilor economice pe care le 
avem de îndeplinit ; bunăoară. în
semnătatea deosebită pe care o are 
pentru economia națională creșterea 
exportului.

Este drept, acest lucru cere timp. 
De aceea, pentru mine problema 
cea mai dificilă este cea a planifi
cării timpului. Nu degeaba se spu
ne că timpul nu bate în același ritm 
pentru toți oamenii. Pentru unii mai 
încet, pentru alții, printre care mă 
număr și eu, mai repede. Trebuie 
să-ți drămuiești timpul pentru a 
mai pune mina și pe o carte. Altfel 
nu se poate. Tocmai pentru a-mi 
îmbunătăți stilul de muncă, mă inte
resează lucrări de psihologia muncii, 
în acest sens aș aminti de un articol 
despre actul conducerii economice. 
Am reținut că natura activității de 
conducere este o activitate predomi
nant umană, că ea se reflectă în 
competența cadrelor de conducere 
de a avea relații umane bune cu toți 
oamenii muncii cu care lucrează, 
indiferent de poziția lor în ierarhia 
întreprinderii. De aceea, pentru a 
iniția, menține șl dezvolta 
umane 
cadrele 
„simtă 
asculte 
inspire 
bleme au, care sint cauzele ce le 

. generează, să comunice cu ei, să le 
ciștige respectul și atașamentul, să 
fie apropiate de ei, într-un cuvint 
să desfășoare o muncă educativă 
implicată. Pentru aceasta este abso-

de la disciplina muncii, 
la fața locului aspecte di- 
la ambalarea produselor 
cererile de locuințe, dat

relații 
bune in cadrul colectivului, 
de conducere trebuie să 
natura umană", să știe să-i 
pe oamenii muncii, să le 

încredere, să sesizeze ce pro-

principale să se afle în primele 
rînduri, în cele mai grele și mai 
complexe probleme. In altă ordine 
de idei, s-ar putea să mi se repro
șeze că eu consider audiențele un 
act formal, de vreme ce oamenii din 
întreprindere mu prea vin pe la bi
roul meu. Dar de ce ar veni, din 
moment ce eu reușesc, cel puțin o 
dată pe lună, să stau de vorbă cu 
fiecare muncitor in parte, la locui 
său de muncă". La spusele directo
rului se impune o precizare : „Re
laxa" își îndeplinește și își depă
șește cu regularitate prevederile 
planului, îndeosebi exportul care 
formează 92 la sută din volumul 
producției. în acest an. pentru re
zultatele din 1987, colectivul între
prinderii a fost distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa I.

...Am menționat două exemple de 
înțelegere a necesității participării 
cadrelor de conducere la munca de 
educare a oamenilor, de a susține 
— prin prezența lor activă în mijlo
cul colectivelor de muncă, prin for
ța argumentelor lor, pe care o con
feră atribuțiile cu care au fost in
vestite — acțiunile politico-educati
ve întreprinse de organele și orga
nizațiile de partid pentru ridicarea 
gradului de conștiință politică a oa
menilor muncii. Se mai găsesc din 
păcate cadre cu funcții de răspun
dere care afirmă că menirea lor s-ar 
limita exclusiv la aspectele tehnice 
și administrative ale 
proceselor de producție 
rol revine cu precădere 
organizațiilor de partid, 
lor de masă și obștești. Este o men
talitate păgubitoare deoarece, în ulti
mă instanță, factorul decisiv în orice 
activitate este omul. Un adevăr sim
plu și foarte cunoscut, dar, așa cum 
o demonstrează viața, tocmai lucru
rile simple sînt uneori mai greu de 
înțeles. Nici un moment nu trebuie 
să se piardă din vedere faptul că 
înseși aceste cadre fac parte din 
organizațiile de partid respective — 
și deci au îndatorirea de a se im
plica în activitatea politico-organi- 
zatorică desfășurată de acestea, de a 
participa nemijlocit la afirmarea 
conștiinței revoluționare. De aici da
toria organizațiilor și organelor de 
partid de a combate cu tărie ase
menea mentalități „tehniciste" — atît 
prin criticarea lor deschisă și direc
tă, cit și prin integrarea tuturor ce
lor învestiți cu răspunderi în unele 
dintre acțiunile politico-educative de 
ridicare a conștiinței politice a oa
menilor muncii, care să se oglindeas
că în gradul lor sporit de angajare

desfășurării 
și că acest 

organelor și 
organizații-

In Tezele pentru plenara C.C. al 
P.C.R. se relevă cu pregnanță că 
dezvoltarea continuă a democrației 
muncitorești-revoluționare, factor e- 
sențial al făuririi cu succes a noii 
orinduiri pe pămintul patriei, al în
tăririi independentei și suveranității 
țârii izvorăște din însăși esența so
cialismului rare se construiește cu 
poporul și pentru popor. De altfel, 
este un adevăr de necontestat că in 
societatea noastră socialistă s-a sta
tornicit un larg sistem democratic, 
unic in felul său. care corespunde 
pe deplin etapei actuale de dezvol
tare economico-socială a țării. Dar, 
fapt esențial, existența cadrului de
mocratic nu rezolvă de la sine com
plexele probleme ale atragerii ma
selor la înfăptuirea planurilor și 
programelor adoptate de partid și de 
stat, fiind necesar să se asigure buna 
funcționare a sistemului democratic 
în toate componentele sale și la toa
te nivelurile.

între modalitățile practice prin 
care se realizează participarea in 
mod organizat a tuturor categoriilor 
de cetățeni la dezbaterea și aprofun
darea politicii interne și externe a 
țării, la soluționarea problemelor ob
ștești, un loc distinct îl ocupă „Tri
buna democrației". Concepută, în 
urmă cu mai multi ani, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ca o formă originală de dialog pu
blic. de consultare și atragere a ce
tățenilor la luarea deciziilor și, deo-

potrivă. la traducerea lor în viață, 
„Tribuna democrației" se dovedește 
a fi un izvor viu și bogat de idei, 
de propuneri și inițiative cetățenești, 
o permanentă școală de educație ci
vică

— Analiza exigentă efectuată in 
județul nostru in spiritul indicațiilor 
și orientărilor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Tezele din a- 
prilie. privind răspunderile oe revin 
consiliilor F.D.U.S. și tuturor, orga
nizațiilor componente ale F.D.U.S. in 
organizarea și desfășurarea „Tribu
nei democrației", a scos în evidență 
rezervele importante oe există pe 
această linie, ne spunea tovarășa 
Lucia Huțanu, președinta Consiliului 
județean Botoșani al F.D.U.S. De 
altfel. Tezele din aprilie, document 
de referință pentru activitatea din 
toate sferele vieții noastre economi- 
co-sociale, au stimulat și în județul 
nostru inițierea unor măsuri practice 
pe linia perfecționării cadrului de 
organizare a „Tribunei democrației", 
măsiuri care. în bună parte, și-au gă
sit deja materializarea in activitatea 
curentă, altele constituind preocupări 
de viitor.

Pentru a afla detalii în legătură 
cu aceste măsuri, cu modul de apli
care a lor. ziarul nostru a organizat, 
cu sprijinul Consiliului județean al 
F.D.U.S., o dezbatere. Ce probleme 
au fost ridicate de participanți cu 
acest prilej ?

Propuneri utile pentru perfecționarea 
activității

— Deși „Tribuna democrației" este 
o intilnire cetățenească democratică, 
fără convocator, fără liste de pre
zență. fără ordine de zi fixă, parti- 
clpanții avînd dreptul să întrebe și 
să solicite răspunsuri la tot ceea ce 
îi preocupă, la tot ceea ce îi intere
sează. să facă propuneri și obser- 

. vații — menționa tovarășul Gheor- 
ghe Ciobanu, secretarul consiliului 
județean al F.D.U.S. — aceasta nu 
constituie un motiv pentru ignorarea 
unor răspunderi organizatorice, care 
să ia locul improvizației, intîmplă- 
rii. Or. cu toate că „Tribuna demo
crației" și-a confirmat din plin și în 
județul nostru utilitatea și eficiența 
practică, totuși ea nu se desfășura 
pretutindeni cu regularitate, fiind a- 
preciată în nu puține locuri ca o ac
țiune de campanie — cu vîrfuri și 
pauze prelungite de .multe orf. Iată 
de ce prima măsură inițiată de con- 
.rilhil nrr-.tru județean al F.D.U.S.. in

P.C.R.. a fost să asigurăm „Tribunei 
' democrației" frecventa lunară nece

sară. convinși că pe această cale se 
poate lărgi cadrul de participare a 
oamenilor, de dialog între cetățeni 
si instituțiile publice.

— Creșterea frecvenței „Tribunei 
democrației" a fost însoțită în mu
nicipiul Botoșani de preocupările 
privind perfecționarea organizării 
sale — spunea tovarășul Gheorghe 
Botoșneanu, președintele Consiliului 
municipal Botoșani al F.D.U.S. Con- 
tinuind să oonvocăm „Tribunele de
mocrației" la nivelul întregii locali
tăți. am inițiat și organizarea aces
tora pe oartiere ori în întreprinderi. 
Se evită astfel deplasările cetățeni
lor. monotonia participărilor și, lu
crul cel mai important, se pot dis
cuta probleme specifioe colectivității 
respective, care să intereseze între
gul auditoriu. Tot sub aspect orga-
nizatoric «m- urmărțt șă 
„Trlbtinei'democrație'" —Constanîin VARVARAtovarășul Nicolae Ceaușescu in Te

zele din aprilie, comuniștii, cadrele

Construcțiile din fotografie au existat mai întîi pe planșetele proiectanților. Pentru a deveni realitate ele au fost apoi discutate șl cu cetățenii Botoșa- 
niului în cadrul „Tribunei democrației" Foto : Eugen Dichiseanu

de locul în care se desfășoară — o 
formulă distinctă, care să o parti
cularizeze. pentru a nu mai fi con
fundată. nici de participanții din 
sală și nici de cei din prezidiu, cu 
o serie de ședințe obișnuite, cum ar 
fi intilnirile deputaților sau ale pri
marului cu cetățenii, dezbaterile or
ganizate de consiliul popular cu re
prezentanții asociațiilor de locatari 
si ai comitetelor de cetățeni, ședin
țele diverselor organisme democra
tice din întreprinderi și cartiere etc.

— La sate sint perioadele campa
niilor agricole, cind oamenii nu au 
prea multă vreme de ședințe — spu
nea loan Sposib. președintele Con
siliului F.D.U.S. din comuna Bu- 
cecea. Asta nu poate scuza insă con
siliile comunale ale F.D.U.S. care 
nici in iarnă șl nici în perioadele 
dintre campanii nu organizează „Tri
bune ale democrației". Cind există 
preocupare se poate convoca „Tribu
na democrației" și in zilele nepriel
nice lucrărilor agricole, important 
fiind ca cetățenii să manifeste inte
res față de problemele ce se discută. 
Pentru lărgirea cadrului de partici
pare a cetățenilor la aceste acțiuni, 
consiliul F.D.U.S. din comuna noas
tră și-a reanalizat munca prin pris
ma exigențelor formulate în Tezele 
din aprilie, hotărând să treacă la or
ganizarea „Tribunei democrației" pe 
sate și pe unități eoonomice. Așa se 
face că. acum, participarea oameni
lor este mai ”
folosind acest prilej pentru a se in
forma asupra 
pentru a face propuneri și sugestii. 
Cu acest prilej se stabilesc și moda-

numeroasă, cetățenii
diverselor probleme.

litățile concrete de înfăptuire a ceea 
ce propun cetățenii. Iar dacă comuna 
noastră este astăzi mai bine gospo
dărită. înregistrindu-se o serie de 
progrese in privința creșterii anima
lelor in gospodăriile populației, a în
făptuirii programului de autocondu- 
cere și autoaprovizionare, a colec
tării materialelor refolosibile. o con
tribuție importantă au avut-o și dez
baterile prilejuite de „Tribuna de
mocrației".

— La „Tribuna democrației" — 
menționa in cadrul dezbaterii tova
rășul Vasile Ungureanu. președintele 
consiliului F.D.U.S. din comuna Tu- 
dora — vine desigur cine dorește, 
cine este interesat de problematica 
care se dezbate. Ceea ce nu în
seamnă că mobilizarea cetățenilor la 
aceste adunări poate fi lăsată pe 
seama vreunui anunț sau bilețel li
pit intr-un avizier oarecare. E ne
voie să se desfășoare o susținută 
muncă de popularizare, de anunța
re a oamenilor. Noi folosim in a- 
oest scop deputății, membrii comi
tetelor de cetățeni, delegații săteșt . 
stația locală de radioficare. factor 
de răspundere din organizațiile com
ponente ale F.D.U.S. din comună. SI 
totuși, participarea cetățenilor la 
„Tribuna democrației" na este la ni
velul cerințelor. Nu e vorba de as
pectul numeric, ci de faptul că o 
bună parte din participanți sînt me
reu aoeiași. Iată de ce, fără să li
mităm accesul la „Tribuna democra
ției". ne-am propus totuși ca să 
invităm a participa pe fiecare ce
tățean al comunei, cel puțin o dată 
pe an, la asemenea adunări.

Problematica de profund interes public 
la baza eficienței întîlnirilor

— Măsurile organizatorice inițiate 
de consiliul local al F.D.U.S. pen
tru perfecționarea desfășurării „Tri
bunei democrației" s-au împletit cu 
preocupările privind îmbunătățirea 
conținutului adunărilor — afirma to
varășa Elena Burac, președinta bi
roului executiv al Consiliului popu
lar orășenesc Dorohoi. Pentru că, 
de ce să nu recunoaștem, slaba pre
zentă a cetățenilor la unele „Tri
bune ale democrației" se datora și 
modului formal de organizare a a- 
cestora. caracterului nu de puține 
ori neinteresant al dezbaterilor. 
„Tribuna democrației" era și încă 
mai este confundată, din păcate, de 
unii participanți — din sală și chiar 
din prezidiu — cu o simplă întâl
nire pe probleme edilitar-gospodă- 
rețtLrCU șjeqsebirea că jUȚiai vine șl 
cțnevâ de la'F.D.U.S.", Preocupindu- 
ne de lărgirea ariei tematice a „Tri
bunei democrației", nu vrem să 
transformăm însă aceste întîlnirl in 
simple conferințe, in ședințe de co
municări. ci în adevărate dezbateri, 
prin stimularea dialogului între cei 
din sală și invitații din prezidiu. Așa 
înțelegem noi să aducem perfec
ționări „Tribunei democrației" 
spiritul exigentelor formulate 
secretarul genejal al partidului 
Tezele din aprilie.

— Nu-i mai puțin adevărat că 
sigurarea unul conținut cit mai in
teresant și atractiv al „Tribunei de
mocrației" — a continuat ideea to
varășul Vasile Adăscăliței, președin-

tele Consiliului orășenesc Dorohoi al 
F.D.U.S. — depinde foarte mult și 
de cine este invitat să dialogheze 
cu cetățenii. Dacă sint mereu doar 
reprezentanți de la gospodăria co
munală. rețele electrice, termofica- 
re. apă. canal, atunci și dialoguri
le din sală se vor reduoe numai la 
aceste aspeote. Tocmai pentru a 
ciștiga în audiență, ultimele „Tri
bune ale democrației" din Dorohoi 
au găzduit — și această practică se 
va amplifica la viitoarele adunări — 
Invitați din domenii cit mai diver
se, din instituțiile de cultură și artă 
din domeniul științei, legislației, 
crotirii sănătății etc.

— Pentru a crește interesul șl 
stimula participarea cetățenilor 
„Tribuna democrației" s-a aplicat 
o -altă măsură.dnspirată djn 
din aprilie, anume "stabili:

o-

a 
la 
Și 

Tezele 
. , , . jirea in

prealabil a unei tematici orientati
ve a dezbaterilor — spunea tova
rășul Vasile Dominte. secretarul 
Consiliului municipal Botoșani al 
F.D.U.S. Este de înțeles că fixarea 
prealabilă a tematicii nu exclude 
dialogul pe orice altă temă, capito
lul „diverse" constituind o comple
tare a programului de desfășurare a 
„Tribunei". Iar pentru a cunoaște 
din timp ce probleme anume intere
sează cetățenii și pe care aceștia do
resc să le dezbată in cadrul viitoa
relor „Tribune ale democrației" a 
fost montată o cutie de sugestii la 
sediul consiliului local al F.D.U.S.

Dezbaterile au pus în evidență eă pentru a deveni cu adevărat utile 
și eficiente, pentru a stimula participarea cetățenilor, „Tribunele de
mocrației" trebuie să fie bine pregătite și din punct de vedere al orga
nizării. si din punct de vedere al conținutului tematic. Sint aspec.e asu
pra cărora au obligația să reflecteze mai mult consiliile locale ale 
F.D.U.S. din județul Botoșani, incit cerința formulată în Tezele pentru 
plenara C.C. al P.C.R. de a se asigura o funcționalitate sporită largu
lui nostru sistem democratic să se materializeze și in ceea ce privește 
organizarea Și desfășurarea „Tribunei democrației" in acțiuni practice, 
concrete, cu efecte pozitive in planul vieții sociale.

Mihai IONESCU 
Euqen HRUȘCA 
corespondentul „Scinteii”

în 
de 
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FILMUL DE ACTUALITATE
ÎN EDUCAȚIA PATRIOTICĂ

Prin însăși natura sa, prin capacitatea 6c a 
transfigura emotional o substanțială încărcătură 
și tensiune ideatică, prin puterea sa de a angaja 
un dialog profund cu individul, chemlnl, tot
odată, la o împărtășire colectivă de trăiri, im
presii și atitudini, creația cultural-art’.stică poa
te exercita o puternică inr'.urire asupra conș.i- 
infelor și, cu deosebire, asupra gindirii și sen
sibilității tinerei generații. Iată de ce cartea 
de poezie și proză, piesa de teatru ca „specta
col in fotoliu" sau transfigurată in luminile 
rampei, vibrația plastică a tabloului sau seu p- 
turii șl nu in ultimul rind filmul (cea mai 
populară dintre arte fiind tocmai arta a 7-a !), 
„obiecte estetice", oriclt de implinite, rotunde, 
nu sint pur și simplu „lansate" intru receptare. 
Considerate importante, prețioase instrumente 
în munca politică și cultural-educativă de ridi
care a conștiinței maselor, de formare a omului 
nou. ele sint fructificate printr-o susținută ac
tivitate de popularizare și valorificare spiritua

li, beneficiind de preocupări speciale, menite a 
le asigura o răspindire cit mai largă și pro
fundă pe tot cuprinsul țării.

întreprinderile cinematografice județene, con
sacrate muncii „pentru" șt „cu" filmul, joacă, 
fără îndoială, un rol important in difuzarea aces
tuia. O activitate cu mult mai complexă decit 
ar presupune-o, să zicem, numărul sălilor de 
cinematograf din țară (peste 5 560), căci filmul, 
ca „moment de artă", dar și ca instrument de 
informare, de ridicare a nivelului pregătirii pro
fesionale etc., este programat in tot sistemul 
așezămintelor de cultură (centre de cultură și 
creație orășenești, ale sindicatelor, ale tineretu
lui, cluburi muncitorești, centre de cultur.ă și 
creație de la sate etc.), ele contribuind la reu
șita unor importante manifestări culturale, ști
ințifice, tehnice — colocvii, seminare, „gale" sau 
a unor sesiuni pe teme profesionale mai strict 
circumscrise.

Cea mai importantă atribuție a întreprinde

rilor cinematografice rămâne, fără îndoială, 
aceea consacrată potențării calității receptării, 
fructificării filmului intr-un demers de ed".cc- 
ție patriotică, de cultivare a înaltelor virtuți de 
morală comunistă, de stimulare a spiritului re
voluționar, a unei atitudini creatoare. In acest 
sens se apelează la filme documentare (pe 
teme științifice, etice, juridice etc.), cit si la 
peliculele de animație, dar, mai a,les, la filmul 
artistic, șl cu deosebire la cel de actualitate.

„Purtlnd filmul spre oameni", activiștii în
treprinderilor cinematografice sînt în măsură să 
culeagă și impresii, opinii, sugestii din partea 
„beneficiarilor", de natură „să apropie filmul 
de oameni", de realitățile umane cele mai carac
teristice ale vieții noastre, de marile idealuri ale 
contemporaneității.

Incepînd cu numărul de față, inițiem o suită 
de materiale consacrate relevării unor aspecte 
ale muncii cu filmul.

RĂSPUNSURI EDIFICATOARE PE ECRANE
REALITĂȚILOR Șl ASPIRAȚIILOR UMANE
Alături de ceilalți factori educa

ționali, întreprinderea cinemato
grafică a județului Timiș, sub con- 
duoerea secției de propagandă a 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R.. cu sprijinul comitetului exe
cutiv al consiliului popular iudetem. 
al oentralei „Rcmânla-film" și co
mitetului județean de cultură si edu
cație socialistă. are ca ob'ectiv trans
punerea in viață a Programului 
partidului, a hotăririîor Cong-esului 
al XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, a Tezelor din aprilie, 
a sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la forumurile 
democrației muncitoresti-revolutio- 
nare. în lumina acestora, activitatea 
cu filmul, desfășurată în forme spe
cifice de mare atractivitate si forță 
de penetrație pe, raza județului Ti

miș, urmărește integrarea tot mai 
activă a realizărilor celei da-a șap
tea arte în ansamblul demersurilor 
cî își propun drept scop ridicarea 
nivelului de pregătire politico-ideo- 
logică si profesională a tuturor ca- 
tegorilor de oameni ai muncii, in- 
sus -ea aprofundată si aplicarea în 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nost’U oe.itru 
creșterea spiritului revoluționar de 
luată, pentru sporirea exigentei, a 
combativității si responsabilității 
fiecărui om al muncii la locul de 
producție si în societate.

Corespunzător bazei tehnico-ma- 
teriale moderne și funcționale puse 
la dispoziție de organele județene 
și locale, de partid și de stat. înaltei 
conștiințe a răspunderii difuzorilor 
de film, activitatea cultural-educa

tivă prin intermediul aoestuia a cu
noscut an de an. în ultima perioa
dă, o continuă ascendență.

Perspectiva deschisă de Tezele din 
aprilie, responsabilitățile sporite ce 
se configurează pentru toate dome
niile artei fac cercetarea modului 
in care filmul de actualitate este 
utilizat ca u 1 outemic instrument 
de educate patriotică și cetățe
nească deosebit de oportună si. spe
răm. cu efecte benefice asupra de
terminării a noi căi de ancorare, tot 
mai adincă. a filmului românesc în 
realitățile noastre socialiste.

Ca oameni profund devotat! Ideii 
de înfrumusețare si îmbogățire a 
vieții spirituale a contemporanilor 
noștri prin intermediul cinemato
grafiei. ne-am putut convinge ade
sea de înrîurirea deosebită pe care

o poate avea asupra mentalităților, 
convingerilor, comportamentelor oa
menilor în general, si a tineretului 
mai ales, filmul nostru si cu deose
bire cel artistic de actualitate.

Printre filmele difuzate în ultima 
vreme, care au întrunit adeziunea 
publicului datorită virtuților re
flectării realității si calității reali
zării artistice, am dori să menționăm 
„Cale liberă", apreciat ca un film 
de stringentă actualitate dedicat con
structorilor primului nostru metrou, 
un emoționant omagiu adus muncii 
si demnității. „Punct... si de la 
capăt" — receptat ca un film de a- 
titudine și meditație asupra actua
lității. incitant prin viziunea dra
matică și conflictuală asupra omului 
contemporan. De asemenea: „Furtu
nă în Pacific" — pentru felul în care

relevă forța morală, atitudinea pa
triotică și abnegația echipajelor din 
flota comercială românească in în
deplinirea exemplară și curajoasă a 
sarcinilor oe le revin. Opinii favo
rabile au stîrnit si „Vară sentimen
tală" — realizat în maniera come
diei lirice, care surprinde aspecte 
inedite ale vieții si activității din- 
tr-o localitate rurală, ca pledoarie 
pentru necesitatea autodepăsirii. a 
efortului susținui in domeniul mo
dernizării agriculturii. De ase
menea: „Un oaspete la cină" — film 
receptat cu căldură pentru semni
ficațiile sale psihologice si morale. 
Și nu în ultimul rînd : „Vulcanul 
stins" — peiiculă ce se constituie in- 
tr-o frumoasă pledoarie pentru vo
cație, pentru spiritul nobil al sacri
ficiului.

Dintre permanentele programelor 
noastre de difuzare, un mare interes 
au stîrnit si stirnesc în continuare 
confruntările dintre personajele 
principale ale filmului „Puterea si 
adevărul", permanent raportate la 
evenimente care evocă momente din 
Istoria contemporană a tării, sub
liniind că numai îmbinarea de
săvârșită dintre o înaltă competen
tă și devotament fată de cauza so
cialismului poate sta la baza unei 
conduceri realiste, adecvate sarci
nilor complexe pe care le impun 
noile realități ale tării. în aceeași 
situație : ecranizarea romanului 
„Clipa".

Iubitorii artei a șaptea, tinerii mai 
ales, au primit cu interes și „Cursa". 
„Salutări de la Agigea". „Imposibila 
iubire". „Un petic de cer", pentru 
modul in care prezintă eroismul 
cotidian. „Extemporal la dirigentie", 
filmul cel mai împlinit al serialului 
cu liceeni, continuare a filmelor 
„Declarație de dragoste" și „Li
ceenii". a întrunit si în județul nos
tru adeziunea marelui public. în 
numai cinci luni la vizionarea lui 
parțicipînd peste 130 000 spectatori. 
Credem că meritul principal al a- 
cestui film este sinceritatea lui.

Numărul mai redus al spectatori
lor la alte filme, precum „Sania 
a'bastră", „Egreta de fildeș" „Ano
timpul iubirii" etc., atestă neimpli- 
niri la nivelul puterii de comunicare.

Din diferitele sondaje de opinie or
ganizate de-a lungul anilor în rîn- 
durile spectatorilor, dintre care a- 
mintim pe cel efectuat în colabora
re cu Institutul de cercetări socio
culturale si educație permanentă

din Timișoara, experimentele în a- 
ceastă direcție initiate la cinemato
graful „Arta" din Timișoara, la Casa 
tineretului (in cadrul cenaclului de 
cultură cinematografică „Filmart”), 
la cercul de prieteni ai filmului de 
pe lingă cinematograful „Dacia" 
din Timișoara sau cu ocazia desfă
șurării unor spectacole de gală cu 
participarea realizatorilor filmelor 
prezentate în premieră, rezultă ata
șamentul spectatorilor timișeni față 
de filmele românești de actualitate, 
care sînt rodul unei gindiri îndrăz
nețe. constructive, revoluționare, ca
pabile să redea, spiritul epocii noas
tre. at unei noi etape in istoria de
venirii istorice a societății româ
nești.

Cinefili și colaboratori apropiati ai 
activității noastre și-au exprimat 
dorința de a revedea pe ecran exis
tenta cotidiană transfigurată artis
tic (nu in stilul reportajului sec. 
capabil de virțuti. dar aoartinînd 
altui gen), care să nu copieze reali
tatea. uneori într-o notă naturalis
tă pentru mai mult „realism", ci să 
o interpreteze profund, stimulator 
în lumina documentelor de partid. 
Cei chestionați au declarat că ar 
dori să vizioneze filme care să 
aducă pe ecran figurile unor mari 
oameni de litere (Eminescu, Coșbuc. 
Rebreanu ș.a.). din alte domenii ăle 
artei, oameni de știință. apoi ecra
nizări ale unor cărți importante ale 
literaturii românești contemporane 
(aoartinînd lui D. R. Popescu. Eu
gen Barbu, Augustin Buzura. Ale
xandru Ivasiuc. Constantin Toiu 
ș.a.). Foarte multi spectatori își do
resc să poată viziona mai multe fil
me „de acțiune", care să ia in dez
batere. eventual, cauzele producerii 
unor infracțiuni de către tineri ne
integrați încă efortului constructiv 
al generației lor, in sfirșit, iși ma
nifestă atașamentul față de comedia 
cinematografică (de substanță insă, 
nu clădită pe nisip).

Aria de cuprindere a activității 
cu filmul se lărgește mult prin 
desfășurarea acesteia, cu tot mai 
mare frecventă, direct la locul de 
muncă, in unități economice din in
dustrie și agricultură, instttute de 
cercetări, unităti școlare de toate 
gradele, de la grădinițe si cămine 
de copii Pînă la institute de învătă- 
mint superior, cluburi muncitorești 
etc. Activitatea cu filmul la locul de 
muncă urmărește să-si aducă contri
buția la îmbunătățirea proceselor de

fabricație și tehnologiilor, la crește
rea randamentului si eficientei pro
ducției materiale, prin sporirea pro
ductivității muncii, reducerea consu
murilor materiale și energetice, ci- 
minuarea stocurilor ' supranormati- 
ve, la mobilizarea tuturor forțe
lor pentru Îndeplinirea sarcinilor 
noii revoluții agrare. Acționăm, 
de asemenea, prin intermediul filmu
lui. in domeniul pregătirii tortei de 
muncă, în sprijinul învățămîntului 
agrozootehnic de masă, pentru înar
marea oamenilor muncii cu bogate 
cunoștințe științifice, economice si 
tehnico-profesionale.

Printre formele specifice activită
ții cultural-educative cu filmul, fo
losite de noi. evidențiem manifestă
rile complexe devenite tradiționa
le : Zilele filmului la sate. Zilele 
filmului pentru pionieri si elevi. 
Luna culturii cinematografice. Luna 
educației patriotice revoluționare. 
Decada filmului patriotic revoluțio
nar, Decada filmului românesc. 
Caravana juridică. Seri cinemato
grafice complexe de educație ateis
tă. materialist-știintifică. Săptămii}! 
ale filmului românesc.

Aniversarea unor evenimente cu 
deosebită semnificație in istoria 
patriei și partidului constituie pri
lejuri de intensificare a educației 
patriotice, revoluționare prin inter
mediul filmului.

în scopul educației juridice moral- 
cetățenești a oamenilor muncii, oe 
marginea unoi- filme cum sînt : 
.Dialectica răspunderii". „Ce facem 
pentru ei". „Uriți-vă cu măsură, to
varăși" și altele, organizăm ex
puneri. dezbateri, simpozioane, con
sultații juridice. Rezonanta acestor 
demersuri este oglindită, printre 
altele, și de faptul că. în cadrul 
concursului republican privind inten
sificarea difuzării culturii prin fil
mul românesc, întreprinderea cine
matografică a județului Timiș a 
obținut de două ori locul I pe tară 
și Diploma de onoare. în anii 1981 
și 1987. un loc III și trei mențiuni ; 
de asemenea a fost distinsă cu titlul 
de laureată si a obtinut locul I în 
cadrul etapelor republicane ale Fes
tivalului national „Cintarea Româ
niei" la edițiile a V-a și a Vl-a, 
rezultatele din acest an fiind supe
rioare anilor precedenti.
Mircea ANDREI 
directorul întreprinderii 
cinematografice a județului Timiș

reintilr.it
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PLANUL PE ACEST AN - REALIZAT INTEGRAI, LA ÎNALT NIVEL CALITATIV!
ÎN INDUSTRIE

După cum s-a subliniat la recenta 
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., in perioada in 
care ne aflăm în toate întreprinde
rile trebuie să se acorde cea mai mare 
atenție realizării exemplare a sar
cinilor la export.

în răstimpul celor 10 luni care au 
trecut din acest an, colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprinde
rea de talpă și incâlțăminte din 
cauciuc Drăgășani a urmărit cu ri
gurozitate îndeplinirea ritmică și la 
inalți parametri calitativi a sarcini
lor de export prin onorarea la 
termenele contractuale sau chia- în 
devans a obligațiilor asumate față de 
partenerii de peste hotare. Zilnic, la 
prima oră a dimineții, conducerea 
operativă a în
treprinderii este 
informată asupra 
stadiului de rea
lizare a fiecărui 
lot de producție 
introdus în fabri
cație. Se creează 
astfel posibilita
tea unor inter
venții imediate 
de ordin tehnic 
sau organizatoric 
in vederea înlă
turării eventua
lelor greutăți și 
neconcordanțe pe 
fluxurile tehno
logice. ^Dintr-o 
asemenea infor
mare reținem că 
sarcinile de export aferente perioadei 
care a trecut din acest an au fost 
îndeplinite în proporție de 101,3 la 
sută,'in condițiile in care toate con
tractele cu termene scadente pe 10 
luni, unele chiar pe 11 luni, au fost 
realizate. Trebuie reținut, de aseme
nea, că aceste rezultate au fbst ob
ținute pe fondul unor preocupări asi
due in direcția gospodăririi judi
cioase și economisirii severe a ma
teriilor prime, materialelor, combus
tibilului și energiei. Numai in luna 
octombrie, de exemplu, in condițiile 
onorării integrale a planului de ex
port., s-au economisit aproape 280 000 
kWh energie electrică.

— La unele sortimente sarcinile de 
export au fost de pe acum îndepli
nite pe întregul an — ne precizează 
inginerul Sabin Diculescu, directorul 
întreprinderii. La altele, cum sint 
cizmulițele pentru copii, vom livra 
ultimele loturi către partenerii ex
terni pe parcursul acestei săptămîni. 
După cum, la alte sortimente am luat 
măsurile necesare pentru a ne rea
liza programul anual de export cu 
cel puțin o lună mai devreme. Am 
.făcut aceste precizări spre a se in- 
țelege că problemele exportului nu 
le privim la modul global, ci, in 
analizele săptăminale, uneori chiar 
zilnice, pe care le Întreprindem fie 
in cadrul comitetului de partid, fie 
in organul colectiv de conducere,

PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARĂ
(Urmare din pag. I)
ducerea unor cheltuieli mari de re
mediere a defectelor din etapa de

0 înlocuirea controlului de calitate static și pasiv, înțeles ca o ope
rațiune de sortare finală, cu un sistem de asigurare a calității, care 
„preia" produsul incă din faza de concepție, reprezintă un proces nece
sar si posibil de realizat in actuala etapă de dezvoltare a economiei.

& In noua sa accepțiune, asigurarea calității devine o componentă 
indispensabilă a lluxu ui productiv, prezentă in toate etapele concepției 
și fabricației, tot atît de necesară ca. de pildă, debitarea materialului și 
montarea pieselor și suoansamblelor.

® Cheltuielile efectuate pentru asigurarea calității reduc volumul 
total al costurilor de fabricație, ducind la sporirea eficienței activității 
productive.

® Efectele calității se răsfrîng și se multiplică la beneficiarii produ
selor, in întreaga economie națională.
Așadar, extinderea rapidă în toate 

unitățile industriale a sistemelor de 
asigurare a calității este o pîrghie 
deosebit de utilă pentru sporirea ca
lității și eficienței intregii activități 
productive. Adoptarea unor regle-

urmărim în detaliu stadiul de execu
ție al fiecărei comenzi în parte, pre
cum și modul in care se aplică fie
care măsură stabilită anterior. 
Această strategie iși are izvorul în 
experiența anilor trecuți, cînd, deși 
sarcinile de export erau mai mici, 
obișnuiam, in mod greșit, să le avem 
in atenție abia in ultima perioadă a 
anului, !

De pe acum se poate aprecia că 
activitatea desfășurată in perioada 
care a trecut din acest an va permi
te un substanțial progres in acest 
domeniu, astfel incit volumul total 
al exportului va fi aproape egal cu 
cel realizat în ultimii trei ani, cu
mulat. Important este că sarcinile la 
export, substanțial sporite, nu au 

LA ÎNTREPRINDEREA DE ÎNCĂLȚĂMINTE DRĂGĂȘANI

Bună organizare și disciplină pentru 
creșterea producției de export

creat nici un moment de îngrijorare. 
Dimpotrivă, cele 17 formații special 
organizate pentru realizarea produc
ției destinate exportului, din rîndul 
cărora s-au evidențiat cele conduse 
de Maria Boncan, Floarea Răducu, 
Constanța Alexandru, au acționat 
energic și cu răspundere, incă de la 
începutul anului, reușind între timp 
să producă, peste prevederile la zi, 
aproape 70 000 perechi încălțăminte. 
A devenit deci posibil ca solicitările 
suplimentare ale unuia dintre par
tenerii externi de a majora produc
ția contractată anterior cu incă 
140 000 perechi încălțăminte cu talpă 
din PVC să fie acceptate.

Evident, dacă stăruim asupra mă
surilor politico-organizatorice și teh
nice luate și urmărite cu atenție 
■pină la finalizare, facem acest lu
cru deoarece modul in care s-a ac
ționat aici in direcția promovării ex
portului și felul in care sarcinile din 
acest domeniu au fost indeplinite se 
constituie într-o experiență ce se 
cuvine remarcată. Bunăoară, în le
gătură cu organizarea unor linii teh
nologice specializate trebuie precizat 
că in formațiile de lucru de pe a- 
ceste fluxuri au fost antrenați cei 
mai buni muncitori, cu o temeinica 
pregătire politică și profesională, iar 
maiștrii și tehnologii de linii au fost 
recrutați după ce, în prealabil, au 

fabricatie sau chiar de utilizare a 
produsului. Se desprind de aici o se
rie de concluzii de mare utilitate 
practică : 

mentări precise in acest domeniu — 
fie sub formă de standarde de stat, 
fie de reglementări legale — ar 
grăbi aoest. proces, ce nu trebuie lă
sat la latitudinea unui conducător 
sau altuia de întreprindere. 

trebuit să treacă probele unui exi
gent examen de competență profe
sională și de organizare a produc
ției.

O altă paletă de măsuri a vizat 
introducerea unui sistem riguros de 
asigurare și control al calității de la 
pregătirea producției, aprovizionarea 
tehnico-materială și continuind cu 
fluxul de fabricație pină la livrarea 
produselor. Practic, înainte de a fi 
introduse in fabricație, toate mate
riile prime și materialele sint supu
se unei amănunțite verificări spre a 
se preveni orice posibilitate de com
promitere a produselor din acest 
motiv. Același control exigent se 
efectuează și pe fluxul tehnologic, 
evitindu-se astfel executarea unor 

produse cu defecțiuni cauzate de 
dereglarea unor utilaje ori de ne
atenția unor muncitori. în acest fel 
se explică faptul că în 10 luni din 
acest an toate loturile de produse 
realizate pe cele 17 linii de fabri
cație au fost competitive, satisfă
când exigențele partenerilor, fără 
nici un' fel de refuzuri sau recla
mați! din partea acestora pe motive 
legate de calitatea produselor.

Referindu-se la aceste aspecte ale 
activității productive, directorul În
treprinderii a insistat în egală mă
sură asupra unor greutăți apărute in 
relațiile cu unii furnizori de ma
terii prime și materiale care, nu de 
puține ori, au pus și mai pun incă 
unitatea in situații dificile. De exem
plu, lună de lună, numeroși dele
gați ai unității din Drăgășani au 
trebuit să se deplaseze la între
prinderea „Stela" — București pen
tru impulsionarea livrăriloi- de stea- 
rină. dar in dese cazuri aceste in
tervenții directe n-au reușit să so
luționeze neajunsurile in aprovizio
nare. Alte probleme deosebite au 
fost legate de asigurarea la nivelul 
necesităților și al repartițiilor de 
semifabricate textile, granule din 
PVC sau bioxid de siliciu, ultimul 
produs fiind de mai multă vreme 
solicitat să se bucure de atenția spe
cialiștilor de la Centrul de cercetări

Ar fi o greșeală să se considere 
că atribuirea unor noi însărcinări 
compartimentului de calitate din în
treprindere rezolvă de la sine toate 
problemele. De altfel, sistemul de 
asigurare a calității nu poate fi im
plementat de pe o zi pe alta, deci 
nici rezultatele nu pot fi imediate, 
cheltuielile ocazionate avînd. inițial, 
caracterul unei investiții — este a- 
devărat, una dintre cele mai renta
bile. Dar în timpul implementării și 
după aceea răspunderi mari revin 
organelor de conducere colectivă, 
organizațiilor de partid din între
prinderi. centrale, ministere. Este 
vorba în primul rînd de crearea u- 
nei opinii de masă favorabile creș
terii nivelului calitativ al producției, 
chiar dacă sau tocmai pentru că se 
bulversează obiceiuri dăunătoare, de 
multă vreme împămiiitenite. se „a- 
tentează" la comodități individuale 
in favoarea binelui colectiv. Apoi, se 
modifică o serie de răspunderi im

chimice Rimnicu Vilcea în vederea 
asimilării in fabricație. Fără îndoia
lă. prin rezolvarea unor asemenea 
probleme potențialul de export al 
întreprinderii poate crește simțitor 
în continuare.

Desfășurarea corespunzătoare a 
activității productive în perspectiva 
anului 1989 impune, așa cum s-a sub
liniat la recenta Ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., pregătirea din vreme, sub 
toate aspectele, a condițiilor pentru 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor la 
export, care marchează o însemnată 
creștere.

— încă din vara acestui an — ne 
spune economistul Petre Liță, di
rectorul comercial al întreprinderii 

— am pregătit si 
trim is parten eri - 
lor mai multe 
colecții și modele 
de produse, pre- 
zentindu-le, tot
odată. la diferite 
tirguri și expozi
ții din Europa, 
S.U.A.. Orientul 
Apropiat ș.a. La 
ora actuală, am 
introdus în fa
bricație noi mo
dele de încălță
minte tip sport 
cu talpă injecta
tă din cauciuc 
termoplastic, îm
bunătățirile teh
nice aduse la a- 

ceastă categorie de produse de- 
terminînd satisfacerea deplină a 
exigențelor în ceea ce privește 
estetica și funcționalitatea încăl
țămintei, flexibilitatea și durata 
de folosire. De asemenea, întărind 
compartimentul de creație, am reu
șit să diversificăm gama sortimen
tală a produselor potrivit tendințe
lor de pe piața externă și cererilor 
partenerilor.

în acest sens, se cuvine relevat 
că specialiștii unității se Implică, 
alături de cei din întreprin
derea de comerț exterior spe
cializată. în sondarea cererilor și 
exigențelor de pe piața mondială, 
participă la încheierea contractelor 
cu firme străine, fapt ce a favorizat 
cunoașterea directă, și nu prin inter
mediari ca pină acum, a preferințe
lor și structurii sortimentale de în
călțăminte, cu desfacerea sigură la 
export. Se poate aprecia, așadar, că 
întreg colectivul de oameni ai mun
cii din această întreprindere a 
luat măsurile cuvenite, acționează in 
mod corespunzător, cu răspuhdere și 
competență, pentru a-și spori sim
țitor în anul 1989 participarea la 
activitatea de comerț exterior a eco
nomiei naționale.

Joîl STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

portante, pe întreaga structură or
ganizatorică a întreprinderii. Specia
liștii in domeniu arată clar că nu 
este nevoie de mai mulțe posturi în 
schemă, ci de mai multi oameni im- 
pl'cați in asigurarea calității cu sar
cini bine stabilite. pornind de la 
președintele consiliului oamenilor 
muncii pînă la fiecare maistru și fie
care muncitor.

De bună seamă, nu sînt obiective 
ușor de realizat. Dar pentru econo
mia noastră națională, aflată în plin 
proces de dezvoltare intensivă, nu 
există altă alternativă decît conti
nuarea acțiunilor desfășurate pentru 
creșterea nivelului calitativ al pro
ducției. Numai astfel se pot asi
gura valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane, un 
portofoliu ridicat de '’comenzi din 
partea beneficiarilor, sporirea ne
încetată a eficienței . economice — 
condiții esențiale in îndeplinirea o- 
biectivelor actualului plan cincinal.

nu ni■
Producția de energie poate 

și trebuie să sporească substanțial
Sarcinile majore puse în fata ener- 

geticienilor la recenta ședință a Co-, 
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. au găsit un larg ecou și in 
rindul colectivului de la termocen
trala Rovinari, căruia in această pe
rioadă îi revin mari răspunderi pen
tru asigurarea unor cantități sporite 
de energie electrică. Pe parcursul a- 
nului. cu deosebire în lunile de vară, 
aici s-au Înregistrat puteri medii tot 
mai ridicate, creindu-se premisele 
unor rezultate corespunzătoare in ex
ploatarea cu randament superior a 
agregatelor. Este de remarcat in acest 
sens aportul colectivului secției Ter- 
mo III.

Trebuie spus însă că, după o pe
rioadă de virf, producția de ener
gie electrică de la Rovinari a înre
gistrat o anumită scădere, determi
nată in principal de ieșirea din cir
cuit a blocului nr. 4. de 330 MW — 
prin producerea unor defecțiuni la 
turbogenerator — și întirzierea lu
crărilor de reparații la blocul nr. 2. 
de 200 MW. „Fiind vorba de unele 
intervenții de durată, ne-a explicat 
inginerul Răducu Teodorescu. direc
torul tehnic al termocentralei, in 
acest trimestru nu putem conta pe 
aportul blocului 4. Din această cauză 
continuăm să menținem în exploa
tare blocul 3. de 330 MW care, con
form programării, la această dată 
trebuia să fie oprit pentru reparații 
capitale și modernizări. Pornind de 
la situația creată, sintem mobilizați 
pentru efectuarea în cele mai bune 
condiții a intervențiilor, reviziilor si 
reparațiilor curente, pentru suprave
gherea atentă și exploatarea judici
oasă a agregatelor în vederea menți
nerii unui număr cit mai mare de 
grupuri în funcțiune și cu sarcini 
mai ridicate. Există multe probleme 
de rezolvat, mai ales în ceea ce pri
vește finalizarea unor investiții, ri

in carierele Gorjului se acționează intens pentru sporirea cantităților de 
cărbune livrat termocentralelor

Foto : Eugen Dichiseanu

dicarea calității reparațiilor, asigu
rarea ritmică a cărbunelui, dar sin
tem constienti că principala răspun
dere ne revine nouă, celor ce mun
cim in această termocentrală, și. de 
aceea, sintem angajați să facem tot 
ce depinde de noi pentru ca în sezo
nul de iarnă să asigurăm cantități 
sporite de energie electrică, cores
punzător cerințelor economiei na
ționale". De bună seamă, acest «an
gajament responsabil solicită ener- 
geticienilor de la Rovinari preocu
pări mai susținute pentru organi-

LA TERMOCENTRALA 
ROVINARI

zarea temeinică a activității, întări
rea ordinii și disciplinei, folosirea 
deplină și eficientă a mijloacelor de 

' care dispun, astfel incit producția de 
energie electrică să se ridice în cel 
mai scurt timp la nivelul sarcinilor 
prevăzute. Ce măsuri și acțiuni se 
întreprind în acest scop ?

— Datorită volumului mare de 
indisponibilități, ne-a răspuns ing. 
Teodor Ștefan, directorul antreprizei 
de reparații, preponderente sînt in 
această perioadă lucrările de inter
venții Si revizii la agregatele auxi
liare de la blocurile de 330 MW. în 
acest scop am reorganizat echipele 
de reparatori. întărindu-le cu spe
cialiști si muncitori cu înaltă califi
care, astfel ca instalațiile reparate 
să prezinte garanția unei funcționări 
îndelungate. De altfel, deși cu unele 
întîrzieri, am încheiat reparația la 
instalațiile aferente blocului nr. 2, 

care la ora actuală produce energie 
electrică. Cu forțe proprii am exe
cutat un stand de echilibrare a ro- 
torilor turbinelor de 330 MW. care 
poate fi folosit cu bune rezultate. 
Va trebui să conlucrăm mai bine cu 
brigada de la „Energoreparații" 
București în efectuarea intervențiilor 
la turbine, astfel ca acestea să fie 
executate la timp și de calitate. Este 
necesar, de asemenea, ca unitățile 
furnizoare să fie mai prompte în 
onorarea comenzilor, iar livrările de 
piese de schimb să decurgă in con
formitate cu graficul de aprovizio
nare.

— Pentru buna funcționare a ter
mocentralei in sezonul de iarnă — 
ne-a relatat ing. Grigore Trântea, 
directorul uzinei de combustibil — 
se impun cu prioritate asigurarea 
stocurilor de lignit, alimentarea rit
mică a centralei cu cărbune, ma
nifestarea unei răspunderi sporite 
pentru Întreținerea si functionarea 
în bune condiții a instalațiilor din 
gospodăria de cărbune. Colectivul 
nostru a înțeles pe deplin acest de
ziderat si acționează în consecință, 
între altele, am revizuit și pus 
la punct concasorii și mașina de 
scos cărbune, am reparat coper
tinele planurilor înclinate la ben
zile transportoare, precum șl la. 
circuitele din depozitul de cărbune 
concasat în depozit dispu-mm -'e un 
stoc de peste 320 de tone de că-bune 
concasat și am luat măsuri pentru 
protejarea stivelor împotriva intem
periilor. în depozitul de cărbune ne- 
concasat se află o cantitate de peste 
500 000 tone lignit, urmind ca. în ci- 
teva zile, prin creșterea ritmului de 
livrare, să asigurăm cantitatea sto- 

' cată la nivelul sarcinii prevăzute. Și 
noi simțim lipsa acută a unor piese 
de schimb — angrenaje, rotori. pinl- 
oane. materiale de vulcanizare si 
altele, necesare pentru efectuarea 
unor reparații și lucrări curente. In 
ceea ce ne privește, ne-am analizat 
temeinic posibilitățile si sintem hotă- 
riti să nu precupețim nici un efort 
in vederea alimentării fluente . a 
blocurilor energetice, astfel incit 
Termocentrala Rovinari să poată 
furniza constant cantități sporite de 
energie electrică în sezonul rece.

Asa cum am aflat de la tovarășul 
George Condescu. secretarul comite
tului de partid, situațiile concrete 
existente la fiecare loc de muncă, 
măsurile și acțiunile întreprinse in 
spiritul sarcinilor stabilite la recen
ta se^ip.ță a,Comitetului Politic Exe- i 
cut.iv ăl C.tj'. al P.C.R. au fost ana
lizate cu răspundere în cadrul tu
turor organizațiilor de partid. în 
fruntea acestor acțiuni se află comu
niștii, cei mai buni energeticieni d’n ' 
termocentrală. Lor li se cere acum 
mai mult efort organizatoric, mai 
multă dăruire, astfel ca. o dată cu 
soluționarea multiplelor probleme 
tehnice ale procesului productiv, să 
se asigure functionarea la parametri 
superior a agregatelor energetice. Au 
fost, după cum aminteam, perioade 
îndelungate in care Termocentrala 
Rovinari a funcționat cu puteri de 
800—1 000 MW și există condiții ca, 
prin angajarea responsabilă a tutu
ror forțelor, acest nivel să fie din 
•nou atins și permanentizat.

Dumitru PRUNĂ
corespondentul „Scînteii" .
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PENTRU DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI 

Toate resursele de furaje 
— strinse neîntîrziat!

înainte de a ne însoți într-un raid 
prin citeva ferme zootehnice din 
județ pentru a urmări la fața locu
lui cum se acționează pentru stringe- 
tea ultimelor resturi vegetale in 
vederea completării necesarului de 
nutrețuri pentru perioada de stabu- 
lație. i-am adresat tovarășului Con
stantin Găvan, director cu zooteh
nia al Direcției agricole județene 
DOLJ, întrebarea: „Cum se prezintă 
acum stocul de furaje comparativ cu 
anul trecut ?". „Mai bine. Dar anul 
trecut a fost rău, ne răspunde direc
torul. Unități agricole cum sint cele 
din Poiana Mare, Daneți, Băilești, 
Mischi. Coțofenii din Dos și Amă- 
răștii de Sus, cărora in 1987 le-au 
prisosit furajele, string și acum tot 
ce oferă cîmpul. Doar conducerile 
cooperativelor agricole Teasc, Zănoa- 
ga, Zăval, Gighera, Românești, Do- 
brești și Birza se complac și acum 
în postura condamnabilă a greieru
lui. în loc să ia măsuri pentru a se 
aduna de pe cîmp tot ceea ce se mai 
poate aduna, s-au apucat să consume 
din rezerve și caută vinzători de 
■furaje".

într-adevăr, operativa „la zi“ 
ilustrează că față de anul trecut — 
ca urmare a aplicării unui program 
coordonat nemijlocit de comite
tul județean de partid — au 
sporit simțitor calitatea și cantitățile 
de fin. de furaje suculente și gro
siere însilozate, dar și faptul că 
acestea, atit ca structură, cit și ca 
volum, sint sub necesar. Hotărît lu
cru. dacă deficitul de fin — datorat 
in bună măsură secetei excesive și 
prelungite — nu mai poate fi re
cuperat, cel înregistrat la furajele 
grosiere, care la 1 noiembrie depășea 
50 000 de tone, cu siguranță că poate 
fi completat. Și nu numai atit : în 
multe unități agricole lipsa finului 
mai poate fi compensată — neavînd 
altă soluție — cu furajele grosiere, 

cu coceni și paie, a căror cantitate 
aflată in cimp se ridică la circa 
100 000 tone, așa cum am fost infor
mați de directorul cu zootehnia de 
la direcția agricolă, furaje care ■ pînă 
la 10 noiembrie trebuie să ajungă 
în sectoarele zootehnice.

Cum se acționează in acest sens ? 
De la inceput trebuie făcută preci
zarea că în ciuda înrăutățirii vremii, 
la indicația comandamentului jude
țean pentru agricultură, in majorita
tea unităților agricole din consiliile 
agroindustriale Băilești, Circea, Fi- 
liași. Poiana Mare, Segarcea, Mur- 
gași, Măceșu de Jos, Bîrca, Amâ- 
răști. Perișor și Calafat se acționea
ză cu răspundere pentru strîngerea 
și punerea la adăpost a ultimelor 
resturi vegetale rămase în cîmp. Un 
argument : deși era o oră tirzie a 
după-amiezii, pe o vreme rece, lu
crătorii fermei zootehnice a C.A.P. 
Coșoveni erau la datorie. Echipa de 
servire a sectorului zootehnic — 
profitind de faptul că animalele se 
aflau incă in cimp la pășunat, iar 
membrii cooperatori de la coope
rativa agricolă nu se grăbeau să 
stringă cocenii ce mai sint in cimp 
— s-au deplasat in cimp cu atelajele 
să aducă in furajerie aceste grosie
re. „Iarna trecută, cind am împrumu
tat furaje, ne-a fost învățătură de 
minte, ne spune Elena Feraru, eco
nomista fermei. Iată de ce, in 
această vară, și acum. chiar pe 
vreme rea. cind, oricum, e mai ușor 
decit in miezul iernii, stringent absolut 
tot ce ne mai oferă cîmpul pentru 
hrana la iesle a celor 426 bovine și 
988 ovine. Pentru a completa defici
tul de fin, 'am adunat peste 50 tone 
vrejuri de soia, fasole și năut șl 
acum stringem toți cocenii și paiele 
ce mai sint in cimp". Am stăruit 
asupra acestui exemplu pentru că 
ilustrează faptul că, tocmai in con
diții deosebite, pe vreme rea, sînt

mai bine puse in valoare calitățile 
organizatorice, pasiunea și dăruirea 
în muncă ale celor investiți cu răs
punderea asigurării bazei furajere. 
Am consemnat acest exemplu și 
pentru a fi pildă și îndemn și pen
tru lucrătorii din zootehnia coope
rativei agricole vecine, Zănoaga. 
înainte de orice, să amintim un 
amănunt, deloc lipsit de importanță, 
ce ține de „jocul cifrelor" — lucru 
ce se mai întimplă și ar trebui 
stîrpit de factorii de resort de la 
direcția agricolă. Despre ce este 
vorba 7 înainte de a ne deplasa la 
fața locului, ne-am interesat la con
siliul agroindustrial despre stocul de 
furaje grosiere însilozate la C.A.P. 
Zănoaga : „Au în plus 550 tone
grosiere", ni s-a spus. „Din cele 1 050 
tone planificate, s-au însilozat numai 
1 000 de tone, ne dă răspunsul, in 
ferma zootehnică, inginerul zooteh
nist al consiliului, Virgil Răileanu. 
Cele 550 tone în plus se află pe 
cimp". Numai că pe cimp, la strinsul 
furajelor, la data documentării noas
tre, nu se afla țipenie de om, după 

cum a recunoscut și Toma Prisching, 
contabilul-șef al cooperativei agri
cole, ce a fost dus să vadă situația 
din zootehnie, intrucit președintele 
unității și șefa fermei erau plecați 
la un proces pentru... pagubele din 
zootehnie. Ce au văzut contabilul- 
șef. directorul cu zootehnia și ingi
nerul zootehnist zitla in amiaza mare 
la sectorul zootehnic ? Că cele 357 
vaci cu lapte —ce dădeau o produc
ție la jumătatea celei planificate 
mincau la iesle paie și coceni, care de 
altfel se găseau încă din abunden
ță in cimp ; că cei 41 cai și 4 boi de 
tracțiune ăi sectorului zootehnic se 
hrăneau, îndestulător, cu fin, în timp 
ce vițeii și junincile consumau gro
siere ; că in baza furajeră se găseau 
grosiere aruncate vraiște ; că nu se 
respectă programul de grajd ; că 
lipsesc îngrijitorii ; că pregătirile de 
iarnă nu s-au încheiat și că rația 
animalelor este făcută și administra
tă după ureche. „Dacă am avea 
tărîțe și borhot de sfeclă să le dăm 
animalelor, alta ar fi situația" — 
afirmă contabilul-șef. „Dar aveți re
partizate 5 tone tărîțe și aproape 
500 tone borhot de Ia fabrica de 
zahăr Calafat, vine replica directo
rului cu zootehnia. De ce nu le-ati 
ridicat ?“. „N-am știut". „Aflați 
acum și mai aflați că vom lua măsuri 
in legătură cu cei care nu-și fac 
datoria la sectorul zootehnic" — a 
conchis directorul cu zootehnia de la 
direcția agricolă. Este și necesar. Dar 
direcția agricolă nu ar trebui să 
cunoască asemenea situații ?

Nîcolae BĂBALAU
corespondentul „Scînteii"

■ A

AMENAJĂRILE PENTRU IRIGAȚII
(Urmare din pag. I)
se situează la un nivel scăzut, care 
nu justifică eforturile mari făcute 
pentru amenajarea sistemelor. De 

«altfel, din analiza modului în care 
s-a desfășurat activitatea de între
ținere, exploatare și de aplicare a 
udărilor în acest an, analiză efec
tuată de organele de specialitate 
din Direcția generală economică de 
execuție și exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare din Ministerul 
Agriculturii, rezultă că, deși s-au 
obținut unele rezultate notabile, to
tuși in acest domeniu, pe toată filie
ra răspunderilor — la nivelul siste
melor, al întreprinderilor .de specia
litate și al unităților agricole bene
ficiare — s-au manifestat serioase 
neajunsuri, care s-au răsfrînt nega
tiv asupra producțiilor realizate.

Ne vom referi la citeva din defici
ențele cu o frecvență mai mare, care 
intr-o proporție mai mică sau mai ri
dicată se regăsesc în majoritatea uni
tăților agricole, tocmai pentru că de 
inlăturarea lor depinde îmbunătăți
rea radicală a activității din acest 
domeniu.

Dintr-un început trebuie făcută 
precizarea că recoltele slabe obținute 
de un șir de unități agricole pe tere
nurile amenajate pentru irigații nu 
pot fi puse exclusiv pe seama ne- 
asigurării apei sau a energiei la ni
velul cerut, idee acreditată nu în 
puține locuri pentru a se ascunde 
de fapt activitatea necorespunză
toare la udarea culturilor. Proble
ma esențială este ca apa pompată 

z în sistemele de irigații, atîta cită 
este, să fie folosită in totalitate, 
fără nici o pierdere. la udarea 
plantelor. Or, din aoest punct de 
vedere, se constată cele mai’ grave 
deficiențe, localizate cu deosebire 
în activitatea de organizare și apli
care propriu-zisă a udărilor. Să 
notăm în acest sens, ca un fapt po
zitiv, că în ce privește funcționalita
tea sistemelor, aceasta s-a situat la 
un nivel corespunzător, nereal izarea 
programelor de udare fiind determi
nată in mică măsură de defecțiunile 
apărute la rețeaua de canale sau con
ducte îngropate sau la stațiile de 
pompare. Cel mai adesea, în unele 
unități agricole beneficiare, îndeosebi 
din județele Constanța, Tulcea, Dolj, 

Mehedinți și Teleorman, programele 
de udări stabilite săptăminal nu au 
fost realizate întocmai și datorită 
neasigurării forței de muncă necesa
re mutării echipamentelor mobile de 
udare. Tot datorită lipsei forței de 
muncă, atit la unitățile agricole de 
stat, cit și la cele cooperatiste din 
județele Constanța, Ialomița, Mehe
dinți și Dolj, chiar în perioadele de 
virf ale irigării culturilor, un număr 
mare de aripi de udare nici măcar nu 
au fost scoase și montate pe cîmp. 
Aceasta a diminuat serios capacitatea 
de udare și a dus la irosirea unor 
mari cantități de apă. Pierderi mari 
de apă s-au înregistrat și prin Infil
trații în rețelele de canale neimper- 
meabilizate. Deși unele documentații 
de execuție au prevăzute fonduri încă 
neconsumate, unitățile de construcție 
specializate din județele Brăila, Dolj, 
Constanța și Teleorman nu au conti
nuat acțiunea de impermeabilizare a 
canalelor, din care cauză a fost ne
voie de consumuri sporite de energie 
electrică pentru asigurarea apei.

Una din cauzele cele mai frecvente, 
care determină folosirea cu randa
ment scăzut a apei pompate in sis
temele de irigații, o constituie cali
tatea slabă a udărilor, aspect ce s-a 
putut constata în marea majoritate a 
unităților agricole beneficiare. Nesu- 
pravegherea echipamentelor de iri
gat, nerespectarea timpului de mu
tare a acestuia și intervenția cu în- 
tirziere pentru remedierea defecțiu
nilor apărute la echipamente, hi- 
dranți și rețeaua de canale și con
ducte sînt situații negative ce s-au 
manifestat, mai mult sau mai puțin, 
în toate județele, dar cu deosebire în 
județele Tulcea, Mehedinți. Călărași, 
Giurgiu și in sectorul agricol Ilfov, 
ele pirovocind mari pierderi de apă. 
Asemenea neajunsuri dovedesc o 
slabă preocupare din partea unor 
organizații de partid si a consiliilor 
de conducere din unitățile agricole 
pentru urmărirea calității udărilor, 
pentru instruirea și ridicarea pregă
tirii profesionale a udătorilor, într-un 
cuvînt pentru efectuarea unui control 
exigent care să asigure bunul mers 
al activității de irigații. Tocmai în 
aceste condiții devin explicabile une
le situații păgubitoare, ca să nu le 
numim altfel, constatate în unele 

unități agricole din sistemul de iri
gații lanca — Surdila — Greci, jude
țul Brăila, și din sectorul agricol Il
fov, unde irigarea culturilor s-a fă
cut mai mult „la vedere", adică la 
șosea, in timp ce in interiorul sole
lor plantele sufereau de lipsa apei.

Cu deosebire in acest an s-a pus 
problema extinderii pe suprafețe cit 
mai mari a metodelor de irigare a 
culturilor pe brazde, mal ales a celor 
cu talie înaltă. Deși, pe ansamblu, 
suprafețele irigate astfel au crescut 
în acest an cu 350 000 hectare, în une
le județe, cum sînt Olt, Călărași, Te
leorman și Brăila, preocuparea pen
tru identificarea tuturor terenurilor 
ce pot fi udate pe brazde nu se situ
ează la nivelul cerințelor, această 
metodă fiind aplicată în județele res
pective pe suprafețe mici, de numai 
6 000—10 000 hectare în fiecare.

Dincolo de aceste aspecte, activita
tea de irigații din acest an a pus în 
evidență și unele cauze obiective, ca
re au condus la nerealizarea progra
melor de udări stabilite. în primul 
rînd, a apărut necesitatea realizării 
unei concordanțe strinse intre supra
fețele planificate să fie irigate și 
cantitățile de energie electrică și de 
combustibil repartizate pentru asigu
rarea apei. Apoi, pentru o suprafață 
amenajată însemnată, unitățile agri
cole nu dispun de echipamente de 
udare corespunzător prevederilor din 
regulamentul de exploatare a siste
melor de irigații, cu toate consecin
țele ce decurg din această situație.

în acțiunea amplă, începută din a- 
ceastă perioadă, pentru pregătirea 
temeinică, sub toate aspectele, a 
campaniei de irigații din anul viitor, 
problemele aduse în discuție trebuie 
să se afle în atenția organelor și a 
organizațiilor de partid de la sate, a 
consiliilor populare, a consiliilor dț 
conducere ale unităților agricole be
neficiare, dar și a intreprinderilor ju
dețene de specialitate, pentru stabi
lirea unor programe de măsuri cu
prinzătoare, care să asigure în fie
care sistem și în fiecare unitate agri
colă îmbunătățirea radicală a activi
tății de udare a culturilor. Despre 
obiectivele imediate și de perspectivă 
privind pregătirea în cit. mai bune 
condiții a sistemelor de irigații — 

într-un număr viitor al ziarului.
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70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN Adunările și conferințele pentru dare de seamă
Gîndirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

privind lupta popoarelor pentru dreptate socială, 
libertate, independență și colaborare internațională

și alegeri - moment important in îmbunătățirea
radicală a activității sindicatelor

(Urmare din pag. I)
misele progresului fiecărei națiuni, 
ale afirmării forțelor progresiste, re
voluționare în lupta pentru adinei 
prefaceri social-economice si ale in
staurării în lume a unor raporturi 
noi, de egalitate și cooperare. De 
aoeea. așa cum se arată in Progra
mul P.C.R., „salvgardarea indepen
dentei și suveranității constituie o 
parte integrantă a luptei împotriva 
politicii imperialiste, a dominației și 
asupririi de clasă, pentru transfor
marea revoluționară a societății.

In consens cu Izbînzile fără prece
dent ale spiritului creator uman în 
lupta necontenită pentru propria-i 
devenire, in dezvoltarea socială con
temporană se afirmă cu toată forța 
atit respectul față de om, eliberarea 
sa de orioe fel de exploatare și asu
prire. cit și respectul față de națiuni, 
față de năzuințele lor de a trăi li
bere și independente, de a se mani
festa de sine stătător in constelația 
civilizației universale. Multiplele 
mișcări de eliberare socială și na
țională, inclusiv frămîntările și 
luptele seculare ale poporului român, 
au demonstrat durabil în istorie uni
tatea dialectică a obiectivelor liber
tății și neatîrnării cu imperativele 
dreptății și egalității sociale, ale li
chidării exploatării. Omenirea, prin 
însuși sensul legic al dezvoltării, se 
îndreaptă cu pași fermi srpre socie
tatea fără clase, a dreptății sociale 
și a egalității intre națiuni, in care 
fiecare popor și fiecare cetățean 
participă „conștient atît la dezvol
tarea relațiilor noi pe plan interna
țional, cit și la dezvoltarea demo
cratică pe plan național, la afirma
rea plenară a personalității umane".

Experiența a dovedit că instau
rarea societății socialiste într-o țară 
sau alta nu poate fi soluționată de- 
cît de fiecare popor, de națiunea 
respectivă, că „socialismul se reali
zează prin lupta clasei muncitoare, a 
forțelor revoluționare, ca rezultat al 
voinței maselor populare, a popoare
lor înseși". încercările de a se impu
ne din afară un sistem politic, ale 
cărui rădăcini nu sint adine implan
tate în condițiile economice si sociale 
dintr-o tară, au fost totdeauna sor
tite eșecului Aceeași soartă au avu
t-o si o vor avea, de asemenea. în
cercările de a opri cursul evenimen
telor spre progres și civilizație prin 
forță, șanta). prin diferite forme de 
presiuni sau intervenție militară. De 
aoeea, partidul și statul nostru s-au 
pronunțat in mod constant cu fermi
tate împotriva exportului d.e revolu
ție sau de contrarevoluție. Subliniind 
întemeiat și cu toată claritatea că 
„solidaritatea cu forțele progresiste 
Si antiimperialiste nu înseamnă in
tervenția militară", secretarul general 
al partidului nostru reafirmă hotărit 

Imagine din centrul orașului Buzâu Foto : Eugen Dichiseanu

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• „Celui ce trece astăzi prin sa
tele ce fac parte din comuna Lunca 
Tecii, județul Mureș (Băița, Logig, 
Lunca, Frunzeni și Sîntu) — ne 
scrie corespondentul voluntar Vio
rel Vingărzan, secretar al organi
zației de partid din satul Sîntu — 
privirea îi este atrasă de frumuse
țea caselor nou construite, de 
blocurile de locuințe destinate spe
cialiștilor, de așezămintele cultu
rale, cu o estetică aparte, zidite 
prin contribuția sătenilor și cu 
sprijinul primăriei, de școlile spa
țioase și frumos îngrijite, de dis
pensarele medicale care dispun de 
cadre de înaltă calificare și apa
ratură modernă, de magazinele noi 
ș.a. De la an la an. comuna capătă 
un aspect tot mai îngrijit ; perio
dic, prin contribuția cetățenilor, 
se execută lucrări de întreținere a 
drumurilor și trotuarelor, se curăță 
șanțurile, se amenajează terenurile 
sportive, se plantează pomi pe 
marginea șoselelor etc. Așa înțeleg 
să-și gospodărească comuna locui
torii acestei străvechi așezări din 
apropierea Reghinului, care, si el 
la rindul său, a devenit un puter
nic centru industrial cu marile 
combinate și fabrici construite aici, 
ca o reflectare a politicii partidu
lui de dezvoltare echilibrată a tu
turor zonelor și localităților țării".
• La Brăila s-a desfășurat, re

cent, în cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României", cea de-a 
treia ediție a concursului foto-film 
„Ancora", organizat de comitetul 
de cultură și educație socialistă, 
in colaborare cu comitetul sindi
catului de la șantierul naval din 
localitate. După cum ne informea
ză corespondentul nostru voluntar

* Profir Dascâlu, în concurs au in
trat 44 de lucrări de artă fotogra
fică si 15 filme de scurtmetraj. 
La concursul de fotografii, locui I 
l-a ocupat lucrarea „Romanța", 
autor Mezinu Beneamin de la 
șantierul naval, iar la film, cel 
realizat de cineclubul de la între
prinderea de utilai greu „Progre
sul", cu titlul „Calitate, forță, com
petență, excavator". De asemenea,

necesitatea de a se pune capăt cu 
desăvirșire amestecului in treburile 
interne și de a se respecta dreptul 
popoarelor de a-și decide în mod in
dependent căile dezvoltării. Contro
versele actuale, cu directă semni
ficație politică, asuora problematicii 
condiției umane au la bază tocmai 
Ignorarea adevărului general valabil 
că aspectele esențiale ale drepturi
lor omului, în diversitatea și com
plexitatea lor. nu pot fi so
luționate efectiv decît în cadrul 
fiecărei țări, in condițiile unei 
dezvoltări pașnice ; factorii poli
tici naționali poartă răspunderea 
față de propriul popor pentru mo
dul în care îi garantează o viață li
beră și demnă, asigură formarea și 
afirmarea multilaterală a personali
tății fiecărui membru al societății. 
O însemnătate teoretică și practică 
de excepțională însemnătate ane e- 
valuarea. conținută in Tezele din 
aprilie, după care în perioada unor 
tumultuoase schimbări pe plan na
țional șt pe arena internațională, 
cum sînt cele din zilele noastre, apar 
în mod inevitabil diferite puncte de 
vedere, multe dintre ele eronate sau 
confuze, referitoare la concluziile ce 
se desprind din dezvoltarea de pînă 
acum a societății noi. socialiste, pre
cum și asupra căilor și formelor e- 
voluției sale in viitor. Trebuie spus 
că. in decursul istoriei, fenomenul a 
mai fost întiln't, că asemenea mani
festări nu sînt inedite. Partidul și 
statul nostru evidențiază cu tărie ne
cesitatea analizei temeinioe a proce
selor complexe în desfășurarea lor 
concretă pentru a se putea trage 
concluziile corespunzătoare si jalona 
direcțiile perfecționării în toate sfe
rele activității de construcție a so
cialismului. pornindu-se tocmai de la 
rezultatele obținute, prin eforturi 
conștiente, în zidirea noii orînduiri, 
in condițiile date și într-o perioadă 
extrem de scurtă privită la scara is
toriei.

Pe deplin justificat subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu oportu
nitatea efectuării unei evaluări o- 
biective a realizărilor din țările so
cialiste. pornindu-se de la faptul 
real că „întreaga dezvoltare a socie
tății. deci și a socialismului, nu se 
realizează în gol. ci pe baza a tot 
ce s-a înfăptuit in decursul istoriei". 
Combătîndu-se de pe poziții militan
te propaganda și acțiunile anticomu
niste. ca și concepțiile teoretice și 
practice greșite, extremiste, se im
pune a reliefa cu putere adevărurile 
incontestabile ale superiorității orga
nizării socialiste a societății și uria
șul său potențial, care o postulează 
drept alternativa capabilă să ofere 
o nouă perspectivă de progres și în
florire a civilizației.

Dintr-o astfel de perspectivă care 
trebuie să ia. totodată, în considera

premiul consiliului de conducere 
al clubului șantierului naval a fost 
acordat filmului „O clipă de nea
tenție", realizat de cineclubul „Să
nătatea". Felicitări și noi suc
cese !

O Valoarea lucrărilor de interes 
obștesc efectuate în. acest an. prin 
muncă patriotică, de către locui
torii orașului Sînnicolau Mare, 
județul Timiș, se ridică la circa 27 
milioane lei — ne aduce la cu
noștință corespondentul voluntar 
Gheorghe Negricioiu. Angajamen
tul asumat, a fost depășit astfel 
plnă in prezent cu peste 2 mili
oane lei. Aceasta se concretizează 
în construirea a peste 10 000 mp 
străzi și trotuare, desfășurarea 
unor activități pe șantierele con
strucțiilor de locuințe pentru gră
birea lucrărilor, amenajarea zonei 
de agrement a orașului etc.

0 Majoritatea vagoanelor de la 
trenurile cursă de persoane nr. 6461 
și 6462 de pe ruta Iași—Hîrlău, 
precum șl nr. 6475 și 6476 de pe 
ruta Hîrlău—Podu Iloaiei sînt 
neiluminate. „înainte de plecarea 
în cursă — se întreabă pe bună 
dreptate corespondentul voluntar 

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
0 Neglijente generatoare de pagube. „La coopera

tiva agricolă de producție Concești, județul Boto
șani — semnala Vasile Hudișteanu din această loca
litate — din neglijența unor factori de răspundere din 
unitate s-au produs pagube avutului obștesc. Deși 
forurile locale cunosc aceste neajunsuri, nu au luat 
măsuri pentru înlăturarea lor și recuperarea preju
diciului".

Soluționind această sesizare trimisă de redacție. 
Comitetul județean Botoșani al P.C.R. ne-a comu
nicat un răspuns referitor la constatările făcute și 
măsurile adoptate. A reieșit astfel că. intr-adevăr, 
din neglijenta șefilor de fermă Chirica Nazare și 
Constantin Avasiloaie, s-a depreciat o cantitate de 
cartofi de sămînță, contravaloarea acestora fiind im

putată celor in cauză. Totodată, au fost atenționate 
conducerea cooperativei agricole și biroul comitetului 
comunal de partid pentru lipsă de răspundere in buna 
gospodărire a avutului obștesc. S-a hotărit. de ase
menea, ca serviciul contabilitate al unității să urmă
rească și să țină evidența consumurilor de materiale 
pentru flecare obiectiv in parte. Intrucît contabila- 
sefă a unității a manifestat lipsă de răspundere și 
incompetentă în exercitarea controlului financiar pre
ventiv și în urmărirea evidenței pe gestiuni, ea a 
fost destituită din funcție. Au fost adoptate și alte 
măsuri pentru mai buna organizare a muncii în coo
perativă, pentru întărirea răspunderii in ce privește 
păstrarea și dezvoltarea avutului obștesc.

Rubrică realizată de Gheorqhe PARVAN

ție realitățile accentuării interdepen
dențelor in lume, problematica cola
borării internaționale capătă noi va
lențe și dimensiuni. Factor esențial 
al dezvoltării economico-sociale din 
fiecare țară, popoarele sînt nemijlo
cit interesate in promovarea unor 
relații interstatale stabile și echita
bile. în rezolvarea in interesul pro
priu a marilor probleme ale menți
nerii păcii. înfăptuirii dezarmării, 
eliminării subdezvoltării și extinde
rii schimburilor de valori materiale 
și spirituale. Aceasta presupune, 
totodată, lupta împotriva tendin
țelor expansioniste, agresive ale im
perialismului, a pretențiilor de domi
nare mondială ale acestuia, pentru 
instaurarea unor relații de egalitate 
în drepturi între toate țările. Confi
gurația lumii atestă că. în mod o- 
biectiv, colaborarea include coexis
tența pașnică între state cu orîn
duiri social-politice și economice 
diferite.

O cerință esențială, primordială in 
acest sens o constituie așezarea fer
mă a raporturilor dintre state pe te
melia trainică a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității depline în drepturi, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc — principii 
pentru a căror deplină afirmare și 
generalizare in viața internațională 
Partidul Comunist Român. România 
socialistă acționează cu nedezmințită 
fermitate. In concepția partidului și 
statului nostru, respectarea strictă a 
noilor principii de relații înseamnă 
respectarea dreptului sacru al fiecă
rui popor de a-și hotărî In mod liber 
calea de dezvoltare, de a decide în 
mod suveran asupra propriilor pro
bleme, de a le soluționa asa cum do
rește, potrivit condițiilor din propria 
țară, năzuințelor și intereselor sale 
fundamentale. „Evenimentele de
monstrează — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că in zi
lele noastre are loc o dezvoltare 
fără precedent a unei conștiințe noi 
a popoarelor, care înțeleg tot mai 
bine de oe forță uriașă dispun, fap
tul că de ele însele depind lichi
darea stărilor de lucruri anacronice 
din epoca noastră, transformarea în
noitoare a societății, instaurarea u- 
nor relații de prietenie. încredere și 
colaborare internațională".

Fenomenele pozitive emergente pe 
arena mondială sînt rezultatul direct 
al acțiunii popoarelor, al luptei for
țelor politice înaintate ale epocii. 
Pentru ca aoeste tendințe să devină 
o trăsătură durabilă Și ireversibilă 
a vieții internaționale este însă ne
cesară activizarea maselor populare, 
a opiniei publioe mondiale pentru a 
determina renunțarea la vechea po
litică de dominație, spoliere și 
amestec, pentru a impune o schim

loan Alistar din comuna Erbiceni 
— nu se verifică oare amănunțit, 
sub toate aspectele, starea tehnică 
a vagoanelor ?“. Nădăjduim că 
semnalul corespondentului nostru 
voluntar va fi recepționat cum se 
cuvine de lucrătorii care formează 
trenurile respective.

0 Eugen Niță, secretar adjunct 
al comitetului de partid al comu
nei Dumbrava, județul Prahova, 
ne-a trimis recent cîteva date des
pre activitatea a doi lucrători care 
muncesc cu rivnă pe ogoarele coo
perativei agricole de producție din 
localitate, oameni cu care întreaga 
obște se mindrește. Este vorba de 
Zina Negoiță, șefă de echipă la 
sectorul legumicol, șl Petre Vaslle, 
mecanizator. Din 1960. cind a de
venit membră cooperatoare. Zina 
s-a situat întotdeauna între frun
tașii unității, fie că . s-a aflat in 
grădina de legume, fie la acțiuni 
edilitar-gospodărești. Cea mai 
mare bucurie, în calitatea de șefă 
de echipă la sectorul legumicol, a 
trăit-o în acest an. cind în „re
gistrul" ei de evidență a trecut 
peste 150 tone de legume livrate 
către fondul pieței. In ce-1 priveș

bare a gîndirii și practicilor în ra
porturile internaționale, corespunză
tor cerințelor eliminării pericolului 
unei catastrofe nucleare, ale salvgar
dării civilizației umane și ridicării 
ei pe noi culmi de progres.

Conceptele menționate sînt de na
tură să mobilizeze conștiințele și să 
le stimuleze încrederea în perspecti
vele luptei pentru pace, înțelegere, 
colaborare si progres, încredere pro
pulsată de capacitatea oamenilor, a 
popoarelor de a-și făuri pe mai de
parte istoria, potrivit intereselor na
ționale, năzuințelor lor de dreptate 
socială, democrație și echitate. Ace
leași aspirații perene au însuflețit 
de-a lungul veacurilor însuși poporul 
român, obligat de vitregiile istoriei 
să-și apere cu eroism, nu o dată dînd 
grele jertfe de singe, ființa naționa
lă. să poarte lupte necurmate pentru 
înlăturarea asupririi de clasă și pen
tru făurirea unei societăți a liber
tății. dreptății și egalității sociale. 
Actul istoric de la 23 August 1944, 
care a deschis calea unor mari trans
formări revoluționare, democratice 
în țara noastră, a conferit, de ase
menea, un conținut nou vocației paș
nice milenare a poporului și înfăp
tuirii voinței sale de colaborare, în
țelegere și apropiere de alte națiupi.

înfățișarea României de azi. apre
cierea înaltă de care se bucură poli
tica ei de paoe, colaborare și dezvol
tare economico-socială stau mărturie 
justeței politicii partidului și statu
lui. încununînd strălucit activitatea 
creatoare a maselor pentru înfăp
tuirea prezentului socialist, dînd e- 
iocventă expresie năzuințelor lor ar
zătoare de a trăi intr-o lume a păcii 
si colaborării, fără arme și fără răz
boaie. Demersul politic al României 
pe plan extern confirmă o dată în 
plus marea valoare a gîndirii și ope
rei președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a căror esență profundă se află sub 
semnul finalității revoluționare și al 
acțiunii concrete pentru triumful 
luptei unite a popoarelor, consacrate 
păcii și progresului, afirmării noii 
gindiri în viața internațională, în 
consens cu cele mai nobile aspirații 
si interese ale națiunilor, ale oame
nilor de pe întreaga planetă.

Concepția și acțiunea politică ro
mânească — strălucit întruchipate în 
operă și -inițiativele secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
— iși afirmă prin aceasta deplina 
compatibilitate cu simțirea și faptele 
glorioșilor înaintași ai națiunii, ale 
maselor largi populare, cane au fost 
adevărații făuritori ai statului na
țional unitar, care au crezut nestră
mutat și au militat cu ardoare oen- 
tru emanciparea social-politică a 
țării, pentru afirmarea si manifesta
rea sa independentă și demnă în 
rindul statelor lumii.

te pe Petre Vasile, în primăvara 
anului viitor se împlinesc 30 de 
ani de cind poartă cu mindrie 
titlul de mecanizator. în acest răs
timp, zorii zilei l-au găsit pe ogor, 
iar noaptea in drum spre casă. 
Nu-și amintește să fi avut defec
țiuni mari la utilajele cu care a 
lucrat in campanii. Exnlicațla ce 
o dă : „Cine repară bine iarna 
tractorul vara nu nădușește". Me
canizatorii Marius Pădurețu și 
Petre Vlad sint numai doi dintre 
cei care și-au perfecționat pregă
tirea profesională sub îndru
marea sa.

0 De aproape doi ani, condu
cerea cooperativei meșteșugărești 
„Arta" din Novaci, județul Gorj, 
tot promite să mute in altă parte 
un circular instalat intr-o anexă 
confecționată din tablă la Comple
xul meșteșugăresc Sadu. in ime
diata apropiere a blocurilor de 
locuințe ale muncitorilor între
prinderii mecanice din localitate, 
„în mai multe rinduri am sesizat 
această situație atit conducerii 
cooperativei, cit și celei a U.J.C.M. 
Gorj — ne scriu cititorii Vasile 
Sandu și Ion Scorei. Dar în zadar, 
întruciț promisiunile făcute n-au 
fost respectate, funcționarea circu
larului, acționat de un puternic 
electromotor, contfnuînd să tulbure 
liniștea locatarilor". După cum se 
vede, pentru conducerea coopera
tivei „Arta" Novaci este ușor să 
facă promisiuni, dar mal greu să 
șl le respecte. Ce părere are con
ducerea U.J.C.M. Gorj 7

în perioada începută la 10 octom
brie și care se va încheia la 3 de
cembrie au ioc, eșalonat, adunări 
generale și conferințe pentru dare 
de seamă și alegeri in grupele sin
dicale. în organizațiile sindicale (de 
secție, uzină, fabrică etc.) și în sin
dicatele din întreprinderi, instituții 
și comune. Potrivit prevederilor sta
tutare, în locul organelor sindicale 
actuale — al căror mandat de doi 
ani și jumătate expiră — se aleg noi 
birouri de grupă, comitetele organi
zațiilor sindicale, comitetele sindica
telor și consiliile sindicatelor comu
nale.

Cu aceste prilejuri sint puse în lu
mină, o dată mai mult, atenția deo
sebită pe care Partidul Comunist 
Român, secretarul său general o a- 
cordă sindicatelor, cea mai largă 
organizație a clasei muncitoare, cla
să conducătoare în societatea noas
tră. preocupările stăruitoare pentru 
continua îmbunătățire a activității 
acestora. Se afirmă și se demon
strează, și prin actualele adunări și 
conferințe, rolul important pe care 
îl au sindicatele in sistemul demo
crației muncitorești-revoluționare din 
țara noastră, pentru conducerea so
cietății de către popor, pentru uni
rea eforturilor maselor in vederea 
înfăptuirii planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială, 
pentru rezolvarea problemelor so
ciale ale oamenilor muncii și desfă
șurarea unei cuprinzătoare munci 
politico-educative.

Prin tematica și problematica dă
rilor de seamă și a dezbaterilor, 
acest eveniment de amplă rezonanță 
în viața sindicatelor se integrează 
organic în atmosfera generală de pu
ternică angajare revoluționară prile
juită de dezbaterea și înfăptuirea 
largă, de către întregul nostru po
por, a Tezelor din aprilie pentru 
apropiata plenară a Comitetului 
Central al partidului. Iar prin aceste 
teze, sindicatelor le revin sarcini 
deosebite, sintetizate și subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cînd 
spunea că se impune o îmbunătățire 
radicală a activității sindicatelor, 
chemate să-și îndeplinească mai ac
tiv atribuțiile, să se ocupe perma
nent de activitatea întreprinderilor, 
do producție, de problemele sociale 
și de orice alte probleme care se 
ivesc în viața întreprinderilor și a 
oamenilor.

In spiritul acestor cerințe, adună
rile și conferințele sindicale — pre
gătite și desfășurate sub directa în
drumare a organizațiilor de partid — 
se constituie, trebuie să se consti
tuie în momente de analiză temei
nică, multilaterală și constructivă, a 
activității desfășurate, de stabilire a 
direcțiilor și măsurilor politico-or- 
ganizatorice necesare pentru îmbu
nătățirea substanțială a muncii sin
dicale în viitor, pe toate planurile ei.

Firesc și necesar, în centrul aten
ției trebuie să se situeze — mai cu 
seamă la conferințele sindicatelor 
din întreprinderi și instituții, la 
adunările de grupă și conferințele 
din mediul rural, care încep în a- 
ceste zile — problemele privind me
reu mai eficienta participare a oa
menilor muncii, a sindicatelor, la în
deplinirea și depășirea planurilor 
economice la fiecare indicator in 
parte, a angajamentelor afumate pe

GALAȚI : Restaurarea unor edificii culturale
In ultimele luni. în județul Ga

lati. circa 30 de edificii culturale de 
la sate, sedii ale centrelor comu
nale de cultură și creație „Cîn
tarea României", au beneficiat 
de lucrări de reparații și res
taurare. O dată cu încheierea aces
tora. în fiecare dintre aceste centre 
au fost prezentate atractive pro
grame culturale, de inaugurare a 
unor activități instructive, educati
ve. distractive, ce se vor desfășura 
in continuare ne parcursul ano
timpului rece. La alte cinci edificii 
de acest fel lucrările se află în

PRODUCȚIE MAI MARE CU MAI PUȚIN LEMN
Unitatea forestieră 

de exploatare și trans
port (-U.F.E.T.) Măne
ciu, județul Prahova, 
exploatează și valori
fică lemnul din pădu
rile cuprinse in bazi
nul riului Teleajen și, 
parțial, al Buzăului. 
In cei 75 de ani de 
existență, perioada de 
după Congresul al 
IX-lea al partidului a 
constituit și pentru 
această unitate o eta
pă de dezvoltare fără 
precedent, îndeosebi 
pe seama valorificării 
superioare și comple
te a lemnului. Astfel, 
in timp ce volumul 
de masă lemnoasă 
exploatată a scăzut 
față de 1965 la 53,2 la 
sută in acest an, 
valoarea producției- 
marfă a crescut de 3 
ori, iar cea a unui 
metru cub de lemn 
exploatat — de 2 ort.

Prin aplicarea con
secventă a măsurilor 

de modernizare a pro
ducției și mai buna 
organizare a muncii, 
harnicii forestieri de 
la U.F.E.T. Măneciu 
au realizat planul pe 
acest an la producția 
pentru export in'-ă 
din luna septembrie 
a.c., iar la indicato
rul producția-marfă 
se înregistrează o de
pășire la zi de peste 
14 milioane lei. tn 
acest fel, planul anual 
va putea fi îndeplinit 
cu cel puțin 50 zile 
mai devreme. De re
marcat că întregul 
spor de producție a 
fost obținut integral 
pe seama creșterii 
productivității muncit.

O preocupare per
manentă a colectivu
lui întreprinderii o 
constituie introduce
rea in fabricație a 
unor produse noi, cu 
caracteristici tehnice 
și calitative superi-

Aspecte din secția de semifabricate și prefabricate din lemn din ca
drul U.F.E.T. Măneciu, unitate unde se fabrică și mobilier tapițat

acest an și pe întregul cincinal, pen
tru buna pregătire a producției anu
lui 1989. Realitatea, sarcinile de 
stringentă actualitate ce stau in fața 
sindicatelor impun ca în fiecare co
lectiv să se raporteze propria activi
tate la modul concret de receptare 
și transpunere in fapte a tezelor, a 
orientărilor și indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului. 
Se impune să se evidențieze concret 
și analitic, în spirit revoluționar, 
cum s-a acționat și cum trebuie să 
se acționeze, in fiecare organizație 
sindicală, pentru : îndeplinirea rolu
lui și atribuțiilor conferite in auto- 
conducerea muncitorească ; înlătura
rea formalismului din întrecerea so
cialistă și mai buna organizare a a- 
cesteia (prin transformarea ei intr-o 
competiție generală a hărniciei, în 
care pe prim plan să se pună cali
tatea produselor, nivelul tehnic al 
acestora și creșterea răspunderii 
pentru „marca fabricii") ; intensifi
carea preocupărilor privind realiza
rea integrală și ritmică a exportului; 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii și reducerea consumu
rilor normate de resurse materiale 
și energetice ; stimularea inițiative
lor muncitorești și generalizarea ce
lor mai eficiente dintre acestea ; 
participarea efectivă la înfăptuirea 
programelor de modernizare a pro
ducției și a muncii ; perfecționarea 
pregătirii profesionale a forței de 
muncă.

Un capitol important trebuie să 
ocupe, , în dările de seamă și în 
dezbateri, calitatea muncii politico- 
educative pentru formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste proprii 
omului nou, creșterea răspunderii 
oamenilor muncii — în calitatea lor 
de proprietari, producători și bene
ficiari — față de bunul mers al ac
tivității economico-sociale in între
prinderea sau instituția respectivă, 
mobilizarea la muncă exemplară, 
întărirea ordinii și disciplinei în 
producție.

în același timp, așa cum cere to
varășul Nicolae Ceaușescu sindicate
lor. o atenție deosebită se cuvine a 
se acorda problemelor privind în
făptuirea politicii sociale, profund 
umaniste a partidului nostru. Sindi
catele pot și trebuie să se ocupe per
manent și cu mai multă eficiență de 
rezolvarea acestor probleme, de a- 
plicarea măsurilor destinate protec
ției și igienei muncii, asigurarea 
condițiilor bune de muncă și a con
dițiilor corespunzătoare de cazare in 
căminele pentru tinerii necăsătoriți 
și de servire a mesei la cantine, mi- 
crocantine și bufete de incintă, dez
voltarea gospodăriilor-anexă. creș
terea stării de sănătate a personalu
lui muncitor. După cum. sindicatele 
au răspunderea pentru folosirea ju
dicioasă, în scopuri educative, a ba
zei materiale existente în centrele 
de cultură și creație „Cîntarea 
României", in biblioteci și cabinete 
metodologice, pentru organizarea 
plăcută și instructivă a timpului li
ber al oamenilor muncii in excursii 
turistice, în săli, pe stadioane și in 
parcuri. \

Potrivit specificului activității sin
dicale din fiecare ramură, sector și 
loc de muncă, dările de seamă și 
dezbaterile sint chemate să analizeze 

curs de finalizare. Intre unitățile 
de construcții din Galați care au 
contribuit — alături de forța de 
muncă locală — la realizarea aces
tor reamenajări se numără între
prinderea de antrepriză pentru 
construcții, montaje si reparații si
derurgice. trustul județean de an
trepriză generală Dentru construc- 
ții-montaj. întreprinderea de exe
cuție si exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, antrepriza 
pentru construcții hidrotehnice. 
(Dan Plăesu).

oare. Este de relevat 
in acest sens că, ince- 
pînd cu această lună, 
colectivul de la 
U.F.E.T. Măneciu a 
devenit șl producător 
de mobilier tapițat. 
Primele garnituri de 
mobilă prezentate la 
contractările pentru 
anul 1989 au fost bine 
apreciate de reprezen
tanții comerțului.

In actuala perioadă, 
sarcina prioritară a 
colectivului nostru o 
constituie realizarea 
integrală a contracte
lor încheiate cu toți 
beneficiarii interni, 
pregătirea producției 
de export pentru anul 
viitor și a programu
lui de organizare a 
șantierelor de exploa
tare pentru producția 
trimestrului I 1989.

Inq. Vaîeriu 
NEAMTU 
directorul U.F.E.T. 
Măneciu

— în spirit critic și autocritic, con
structiv — stilul și metodele de mun
că ale organelor și organizațiilor 
sindicale, creșterea rolului sindicate
lor in sistemul democrației muncito- 
rești-revoiuționare, afirmarea auu- 
narilor lunare ale acestora ca sesi
uni deschise, permanente ale adună
rilor generale ase oamenilor muncii. 
Este necesar să se acorde maximă 
atenție întocmirii in colectiv, de că
tre membrii organelor sindicale, a 
dariior de seamă și a celorlalte do
cumente supuse dezbaterilor, prm 
inițierea, in prealabil, a unui larg 
dialog de lucru și consultarea larga 
a membrilor de sindicat asupra pro
blemelor ce trebuie avute in vedere 
în activitatea economică, socială, 
cultural-educativa, in viața internă 
de organizație.

In contextul preocupărilor pentru 
întărirea vieții interne de organiza
ție, a legăturii directe cu membrii 
de sindicat, nu pot lipsi din anali
zele întreprinse aprecierile și reco
mandările privind modul in cane 
președinții sindicatelor iși onorează 
învestitura lor in organele de con
ducere colectivă — ca președinți ai 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii și vicepreședinți ai con
siliilor oamenilor muncii. Potri
vit indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și hotaririi Secre
tariatului C.C. al P.C.R.. in cadrul 
actualelor adunări și conferințe sin
dicale pentru dare de seamă și ale
geri se fac cite trei propuneri <ie 
candidaturi pentru organizatorul 
grupei sindicale și organizatorul ad
junct, pentru președintele organiza
ției sindicale de secție (și similare), 
precum și pentru funcția de pre
ședinte al sindicatului, de vicepre
ședinte și secretar al comitetului 
sindicatului. Se are, totodată, in ve
dere ca cel puțin o treime din mem
brii noilor organe sindicale să nu fi 
făcut parte din componența celor al 
căror mandat expiră. Este deci ne
cesar să se asigure selecționarea, 
alegerea și promovarea in noile or
gane sindicale a celor mai activi oa
meni ai muncii, membri de sindicat, 
care au obținut rezultate deosebite 
în producție și activitatea obșteasca, 
oameni care dovedesc inițiativă și 
spirit de dăruire, se bucură de res
pect și stimă îh colectivul respectiv, 
sint buni organizatori ai diferitelor 
activități, sint exemple de compor
tare in muncă, în familie și socie
tate.

In buna pregătire și desfășurare a 
adunărilor și conferințelor sindicale 
de dare de seamă și alegeri, sarcini 
însemnate revin organizațiilor și or
ganelor de partid din întreprinderi 
și instituții, din orașe, de la sate, 
îndrumarea și conducerea de către 
partid a sindicatelor trebuie să se 
manifeste — și in acest moment po
litic, ca in tot timpul — prin parti
ciparea efectivă la consultarea oa
menilor, întocmirea materialelor, ri
dicarea nivelului dezbaterilor, stabi
lirea unor planuri de măsuri eficien
te. selecționarea șt alegerea unor 
organe de conducere capabile să 
asigure. îmbunătățirea radicală a 
muncii sindicatelor -- așa cum cere 
secretarul general al partidului, așa 
cum impune însăși viața. în numele 
intereselor majore ale oamenilor 
muncii, ale întregii țări.

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 : GR1VITA 
(17 08 58) — 9: ti; 13; 15; 17; 19.
CIULEȘTI (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) — 8; 
11,30; 14: 16.30: 19
0 Cucoana Chirița: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: II; 13; 15; 17; 19
0 Fiul Stelelor: FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; II; 13, LIRA (317171) — 9; 11; 
13
0 Răzbunarea haiducilor : FLO
REASCA — 15; 17; 19
• Drumul oaselor : LIRA — 15; 17: 
19
0 Agentul straniu : VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30; 16,45; 19
0 Ciudata poveste a doctorului Je- 
Kyll : 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; 10
0 Cei cinci poznași — 9; 11; 13,
Apașii — 15: 17; 19: DOINA (16 35 38)
0 Șatra : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19

teatre
O Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Nu se știe niciodată •— io; 
Bădăranii — 14,30; Hagi Tudose 
18,30; (sala Amfiteatru); Un anotimp 
fără nume — 10; Poveste din Holly
wood — 18; (sala Atelier): Clovnii
— 14; Intre patru ochi (A) — 18,30
• Filarmonica „George Enescu- 
(13 68 75, Ateneul Român); Stagiunea 
concertelor educative. „Piese mici, 
compozitori mari* *. Dirijor: Nicolae 
Racii. Solistă: Clara Cernat —11; 
Recital de vioară: Mircea Călin. La 
pian: Viorica Rădoi — 18; (sala Stu
dio) : Recital de violă: Liviu Condriuc. 
La pian : Nicoiaeta Luca — 17
• Opera Română (13 18 37): Albă ca 
Zăpada și cci 7 pitici — 11; Frei- 
schutz — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Paganini — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Gin-Rummy — 10,30, (sala Grădina 
Icoanei, 11 93 44): Dimineață pierdută
— 10,30; A treia țeapă — :8
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05); Ano
nimul venețian — 11; 19
• Teatrul „Nottara* (59 31 03 sala 
Mâgheru); Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio): EX — 10,30; Iva-Diva
— 18,30
O Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : S& nu-ți faci prăvălie cu sca
ră — 11; Discuție fără martori — 
18; (la foaier); Pasărea măiastră — 
Maria Tănase — 11,30; (sala Giuleștl): 
Cocoșelul neascultător — 11; Hotel 
„Zodia gemenilor* — 18
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna
se* (sala Savoy, 15 56 78): Varietăți 
pe portativ — 18
® Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55): 
Muzicanții veseli — 10,30
© Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria): Ileana Sînziana . — 11;
(sala Cosmonauților, 11 12 04): O fe
tiță mai cu moț pune-un căpcăun la 
colț — 11,30
i® Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 18,30
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PANORAMIC IEȘEAN
® La Combinatul de 

utilaj greu din Iași, 
mișcarea de invenții 
și inovații cunoaște o 
largă dezvoltare. Prin
tre noutățile tehnice 
realizate de inovatorii 
și inventatorii de aici 
■figurează arzătoarele 
cu un consum de gaz 
metan mai redus cu 
30—40 la sută, realiza
rea pereților hinerbo- 
lizați la cuptoarele de 
încălzire și de trata
ment al pieselor in 
greutctt.e de peste 103 
tone, care difuzează 
uniform căldura peste 
toată masa lingoului, 
un ingenios dispozitiv 
de prelucrare a roți
lor dințate consce prin 
frecare directă, fără 
a mai fi turnate pe 
segmente și prelucrate 
separat. Eficienta eco
nomică a lucrărilor 
concepute si realizate 
de inventatorii și ino
vatorii comb'nctului 
ieșean se ridică la 
peste 100 milioane let 
anual.

® Meșteșugarii ie
șeni au reușit să rea
lizeze. cu bune rezul
tat'’. ace pentru tra- 
tamentul prin acu
punctura. Esfe rezul
tatul încercărilor în
delungase făcute cu 
sprijinii1 cadrelor me
dicale de specialitate 
și cu utilaje realizate 
prin cvtodo*"re.  Ace’e 
se produc în seturi 
complete sau parțiale, 
la cererea beneficia
rilor.

O tn anii socialis
mului, cu deosebire 
după Congresul al 
IX-lea al partidului, 
constructor1’ ieșeni eu 
înălțat neste 130 000 
de apartamente nț lo
cuințe noi. Acestora li 
se adaugă noi. edificii 
de cultură. învățăm înt 
și sănătate, magazine 
comerciale, unități

prestatoare de servi
cii pentru populație.

9 Un colectiv de 
muncitori și specialiști 
de la întreprinderea 
metalurgică din Iași a 
conceput și realizat, 
cu forțe proprii, un 
nou și ingenios turo- 
metru digital, dispozi
tiv complex, de mare 
fiabilitate in exploa
tare. Montat in cabina 
de comandă a moto
rului de la cafele re
versibile ale redacto
rului alungitor la cald 
de la laminor, noul 
dispozitiv asigură sin
cronizarea mișcării 
motoarelor de antre
nare de pe fluxurile 
do fabricație, contri
buind, practic, la înlă
turarea rebuturilor.

9 In comunele Poft-i 
Iloaiei. Be’cești. Ră- 
ducăneni, Vlădeni si 
Tlbănești. centre de 
consilii agroindustria
le. demn tot mai vizi
bile atributele urbani
zării. S-au înălțat nu
meroase blocuri, pre
văzute la parter cu 
spatii comerciale și u- 
nități prestatoare de 
servicii pentru popu
lație. tn fiecare d’h 
aceste localități s-au 
construit, tn ultimii 
ani. între 100 și 200 de 
apartamente, precum 
și noi scoli, grădinițe 
de copii, alte obiec
tive social-edilitare. 
Blocuri noi de locuințe 
s-au construit și se 
mai află în construc
ție si in celelalte loca
lități din județ, astfel 
incit celor peste 4 200 
apartamente existente 
acum in mediul rural 
li se vor adăuga in 
acest an încă 600.

9 In județul Iași se 
acordă atenție deose

FORMAREA OMULUI NOU
(Urmare din pag. I)
constituie ca o sarcină de supremă 
onoare pentru ansamblul societății 
noastre, de ducerea ei Ia bun sffrșit 
depinzînd calitatea și ritmul înain
tării pe drumul ascendent al con
struirii noii orinduiri pe pămîntul 
României.

La temelia activității de făurire a 
omului nou trebuie să stea concep
ția revoluționară despre lume și so
cietate, materialismul dialectic și is
toric, principiile Socialismului ștlih-” 
țific. Ea este — și poate să devină — 
o forță motrice' dbat în măsura în, 
care cuprinde masele. în măsura în 
care, încorporată organic de către 
cei ce muncesc, se transformă în 
atitudini și comoortamente. determi
nă actele existenței de fiecare zi. 
Concenția revoluționară despre lume 
și viață, proprie omului nou. nu e=te 
un ,.dat“ static, ea se îmbogățește 
pe măsura înaintării societății, a re
zolvării problemelor noi care apar. 
In acest sens. Tezele din anrilie scot 
în relief necesitatea de a trage con
cluziile ce se impun din practica 
socială, de a concepe elaborările teo
retice ne care viața le cere in chin 
categoric pentru prefigurarea noilor 
căi de înaintare ale societății noas
tre.

Procesul revoluționar nu s-a în
cheiat o dată cu instaurarea puterii 
democratice a clasei muncitoare sau 
cu făurirea socialismului ; el conti
nuă și va continua pentru că e-te 
însăsi garanția construirii socialis-*  
mulul multilateral dezvoltat si a tre
cerii la comunism. La fel — și pro
cesul de făurire a omului nou. care 
nu are limite istorice. Este de ne
conceput o pauză în munca de for
mare și educare a omului purtător 
al valorilor socialismului, dună cum 
este de neconceput chiar si o slăbire 
a eforturilor îndreptate în această 
direcție. Omul nou este — și va fi 
— o creație a unui proces îndelun
gat. a unui permanent efort de auto- 
depășire la nivelul fiecărui individ,

Sportul studențesc - Steaua 0-4 (0-2)
îmbucurător pentru fotbalul nos

tru, echipele „europene" se arată in 
continuare in bună formă sportivă, 
toate trei (vineri. Victoria 2—1 la 
Bilror ; ieri. Steaua Si Dinamo) ob- 
ținind victorii de etapă prin evoluții 
pe cit de convingătoare, pe atît de 
aplaudate.

Pe stadionul din Regie, „comba
tantele" s-au încălzit mai greu și 
jocul a lincezit o vreme. Pe de o 
parte, fiindcă Steaua — cu gindul 
la revanșa de miercuri seară. în 
deplasare, cu Spartak Moscova — 
pregătea mai ou grijă și pe îndele
te atacurile, pe de altă parte, fiindcă 
Sportul își luase măsuri de apărare' 
„om la om" : Pologea — la Hagi ; 
Pană — la Lăcătuș ; M. Popa — la 
Pițurcă. Dar pe măsură ce campio
nii își puneau în mișcare „morișca". 
au început să apară și greșelile de 
apărare ale Sportului (la primul gol. 
înscris de Pițurcă). și greșelile de 
arbitraj (la al doilea gol. înscris tot 
de Pițurcă dtotr-o poziție de ofsaid).

Dinomo - Flacăra Moreni 3-1 (3-1)
Pentru a se cruța pe cit pasibil 

terenul central al stadionului Dina
mo. in vederea meciului retur cu 
Dundee United, partida Dinamo 
București — F'acăra Moreni s-a ju
cat la stadionul ..Autobuzul" din Ca
pitală. Timpul, rece și umed, a fost 
ieri mai degrabă scoțian decit bucu- 
neștean, totuși, oele două echipe 
n-au părut stînjenite. practicînd 
continuu un joc vioi, plin de com
binații reușite. E drept. Rednic și 
Andone. considerați de scoțieni oei 
mai buni jucători de pe teren in 
meciul de la Dundee, n-au mai avut 
de stăvilit acea avalanșă vie cu vir- 
furile Gallacher. Paatelairien și 
Meade ; astfel, ieri, primii care s-au 
evidențiat dintre bucureșteni au fost 
tunarii echipei — Cămătaru. Vaișco- 
vici și Mateuț, autorii seriei de trei 

bită folosirii surselor 
neconvenționale de e- 
nergie și a resurselor 
energetice refoloșibile. 
Astfel, instalațiile de 
biogaz de la stațiile 
de epurare a apelor 
uzate din Iași și Paș
cani sint folosite la 
încălzirea de sere, a 
unei stații pentru mix
turi asfaltice și a apel 
calde menajere în car
tierul „Dancu“ din Iași 
pentru 1 188 aparta
mente. De asemenea, 
energia solără reali
zată prin captatoare a- 
sigură apă caldă me
najeră pentru 2 300 
apartamente. Din re
surse energetice refo- 
losibile de la Combi
natul ieșean de fibre 
sintetice și de la Fa
brica de zahăr din 
Pașcani se asigură apă 
caldă pentru 2 000 a- 
partamente la Iași și, 
respectiv, pentru 2 320 
apartamente la Paș
cani, economisindu-se 
astfel, importante can
tități de combustibil.

9 La Facultatea de 
tehnologia si chimia 
textilelor din cadrul 
Inst‘tutului politehnic 
din Iași a fost pusă la 
punct o nouă și valo
roasă tehnologie de 
valorificare a mate
rialelor textile auxilia
re refoloșibile. Pe 
baza acestei tehnologii 
s-au obținut, in pre
mieră, două produse 
textile nețesute, folo
site ca înlocuitori de 
vată pentru matlasat 
și tapiserie. Noile pro
duse au fost realizate 
pe instalații proprii în 
atelierele de micropro- 
ducție. utilizindu-se 
materiale textile uza
te. colectate de la 
populație.

Manole 
CORCACI

al fiecărei colectivități, la scara în
tregii națiuni.

Să nu uităm că se dezvoltă și se 
perfecționează continuu însăși baza 
obiectivă pe care are loc procesul de 
făurire a omului nou : proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de pro
ducție și sistemul democrației mun- 
citorești-revoluționare. In aceste con
diții, activitatea formativ-educativă 
operează cu date mereu noi. de care 
trebuie să țină obligatoriu seama 
.pentru a fi tot mai eficientă, pen
tru a răspunde sarcinilor mereu al
tele pe care le pune viața. Omul 
nou este reflexul acestor realități șl, 
la rîndul său. le transformă în chip 
revoluționar. Schimbind lumea, el se 
schimbă pe sine, iar schimbindu-se 
pe sine el schimbă lumea.

Superioritatea orinduiri! socialiste 
rezidă și in această capacitate for
mativă înscrisă in „codul ei- gene
tic". Spre deosebire de toate cele
lalte orinduiri din istoria omenirii, 
socialismul își propune in mod con
știent să instituie un nou tip uman, 
să elibereze natura umană de con- 
strîngerile milenare, să dea cale li
beră capacității creatoare, energiei 
constructive a omului. Tot ceea ce 
am Înfăptuit în România este o de
monstrație vie a acestui adevăr. Tot
odată, este un prilej de mindrie. o 
adevărată sursă de putere în noile 
bătâlii pe care le vom purta, in
clusiv marea și permanenta bătălie 
pentru perfecționarea omului, pen
tru lichidarea răminerilor in urmă 
in domeniul conștiinței.

In fața comuniștilor, a întregului 
popor stă sarcina de supremă răs
pundere de a dezvolta puternic spi
ritul revoluționar în muncă. în gin- 
dire. In toate domeniile. Spiritul re
voluționar dă însăși măsura staturii 
omului nou, este axul său. Tn lu
mina și sub auspiciile spiritului re
voluționar cresc și se dezvoltă acele 
trăsături care îl definesc pe omul 
Înaintat al societății noastre, pe 
omul nou. Nou — în opoziție cu

ACTUALITATEA sportivă
Ieri, in etapa a Xl-a a diviziei A la fotbal

După pauză însă, pe teren a exis
tat practic o singură echipă : Steaua 
— care și-a masat adversarul in pro
pria-! jumătate de teren, s-a mișcat 

• dezinvolt, a șutat, a mai marcat de 
două ori. fără dubii (în poarta apă
rată de Râzvan Lucescu, aflat la de
butul său ca tituiar) : din nou prin 
Pițurcă (spectaculoasă și promiță
toare intrare în... șut) și prin Rota- 
riu. Si mai putea marca. Deci. 4—0.

Sportul, fără replică (doar cu o 
„bară" a lui Olteanu în min. 88), a 
trecut Ia minus 3 in '„clasamentul a- 
devărului". răminînd să încerce a 
reface pe terenurile de la Constanta, 
Bacău și Oradea.

Steaua — revenită la valoarea-i 
recunoscută — pleacă lâ Moscova cu 
încredere si cu șanse considerabile. 
Chiar dacă — așa cum glumea ci
neva din tribună — ieri a repetat 
jocul pe o singură jumătate de teren, 
in partea adversarului, nu in Par- 

, tea sa !
G. MITROI

goluri din prima repriză, la sfirșitul 
căreia Dinamo conducea pe Flacăra 
cu 3—1 (pentru Flacăra înscrisese 
Beldie).

în partea secundă, meciul a fost 
mai echilibrat si din cauza faptului 
că bucureștenii au rămas in zece ju
cători (d n minutul 68). prin acciden
tarea lui Orac (se efectuaseră de-a- 
cum cele două schimbări regulamen
tare). De remarcat : in minutul 84, 
tinărul portar Stelea a apărat un 
penalii executat de Văidean. Și așa, 
golurile înscrise in prima parte a 
jocului au fost aoelea care au fixat 
și scorul final, Dinamo — Flacăra 
3—1. intr-un meci in care toți fot
baliștii celor două echipe au arătat 
o bună formă fizică.

V. M1RONESCU

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, vice- 

prim-miniștru ăl guvernului. îm
preună cu tovarășul loan Ungur, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice international e, s-au 
irttîlnit. sîmbătă. cu Reginaldo Pan
ting, ministrul economiei si comer
țului din Republica Honduras.

Au fost examinate posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea colabo
rării economice dintre România și 
Honduras, precum și pentru crește
rea și diversificarea schimburilor 
comerciale bilaterale. (Agerpres)

tv
11.30 Lumea copiilor Telefilmoteca 

de ghiozdan (color) : „Peripeții 
de vacanță". Ecranizare a roma
nului „Doi ani de vacanță" de 
Jules Verne. Versiunea româ
nească — producție a Casei de 
filme cinci. Film realizat în stu
diourile Centrului de producție 
cinematografică „București", în 
colaborare cu Techniso.nor — Pa
ris și Tele-MUnchen. Scenariul și 
dialogurile versiunii românești : 
Francisc Munteanu. Regia : Ni- 
colae Corjos. Episodul 1

12.20 Sub tricolor, la datorie ! (color)
12.40 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color) 
15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19.25 Cîntarea României (color) A O- 

magiul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Bistrița-Năsăud

20.25 Film artistic (color) : „Lucrare 
de control". Producție a studiou
rilor sovietice. Premieră pe țară. 
Cu : Evghenia Simonova, Rufina 
Nifontova, Inna Makarova, Tati
ana NJarxel, Cazimlr Vitkus, Ivan 
Dtmitriev, Pavel Karmunim. Re
gia Boris Sadurski

21.30 Coruri celebre din opere (color) 
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI. 7 NOIEMBRIE
19,00 Telejurnal
19.20 Ctitorii ale Epocii de Aur (co

lor)
19.40 Resurse energetice naturale : e- 

nergia solară (color)
19,55 Tezaur folcloric (color)
20.20 Seara Televiziunii sovietice (co

lor)
21,00 Film serial (color) : „Singur pe 

lume". Ecranizare după Hector 
Malot. Producție a studiourilor so
vietice. Premieră pe țară. Cu : 
Sașa Vasiliev, Ian Hviler, Sos 
Sarkison, Elena Solovei. Regia : 
Vladimir Bortko. Partea a doua

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vechi. Nou — pentru că acționează 
cu hotărire împotriva vechiului, îm
potriva a tot ceea ce este perimat, 
împotriva osificării, a anchilozei gîn- 
dlrii, împotriva cramponării de po
ziții vetuste, depășite de viață. Nou 
— pentru că este capabil să dis- 
cearnă în procesul dezvoltării mu
gurii, mlădițele viitorului, ceea ce 
reprezintă valoare viitoare, rod și 
împlinire. Nou — pentru că este an
gajat în bătălia dintre vechi și nou, 
pentru că prin toate actele și acțiu
nile sâle se situează dă partea pro
gresului, de partea viitorului.

Omul nou este un om liber. Liber 
și stăpin pe destinele sale pentru că 
acționează in deplină cunoștință de 
cauză pentru transformarea lumii. 
Tezele din aprilie acordă un loc de 
primă însemnătate cerinței de a face 
ca legile dezvoltării societății, con
cepția materialist-dialectică și isto
rică să fie cunoscute și însușite de 
către toți oamenii pentru a le da 
posibilitatea să acționeze conștient 
pentru crearea-unei lumi mai bune 
și mai drepte. ,.în acest sens — 
arăta tovarășul Nico’ae Ceausescu — 
trebuie înțeleasă activitatea de dez
voltare a conștiinței revoluționare, 
de formare a omului nou. Trebuie 
să promovăm mai hotă-ît princinifîe 
de etică și echitate socială, să com
batem ou fermitate egoismul si in
dividualismul, forme de îniosire a 
omului, si care, fără nici o îndoială, 
sint n rămășiță a trecutului, a con
cepțiilor retrograde, înapoiate, dar 
demonstrează. încă o dat\ rămî»crea 
în urmă a activității noîitico-ednca- 
tivc“. In pregătirea plenarei C.C. a1 
P.C.R., dezbaterea acestor chestiuni 
cardinale în organizațiile de partid a 
scos și scoate la iveală imense re
surse de îmbunătățire a activ’tăt.ii 
politico-educative, a pus în evidență 
mărite îndatoriri ce revin comuniști
lor în îndeplinirea sarcinii de su
premă onoare pe care o reprezintă 
procesul revoluționar de făurire a 
omului nou.

Celelalte jocuri ale etapei se vor 
desfășura astăzi, după următorul 
program : Rapid — F.C. Farul Con
stanța (stadionul Giulești) ; F.C. 
Inter Sibiu — S.C. Bacău ; F.C. Ar
geș Pitești — Oțelul Galați ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — F.C.M. 
Brașov ; F.C. Olt — Corvinul Hu
nedoara ; Universitatea Craiova — 
A.S.A. Tg. Mureș. Partidele vor în
cepe la ora 14.

ȘAH. • In runda a 8-a a turneu
lui internațional de șah de la Skoplje, 
jucătorii români au obținut victorii: 
Theodor Ghitescu a ciștigat la Ilin- 
cici, Mircea Ciurezu. eu piesele 
negre, l-a învins pe Toșevski. iar 
Parik Ștefanov l-a întrecut pe mare
le maestru Ostojici.

în clasament conduce iugoslavul 
Kozul — cu 7 puncte (1). urmat de 
Ghițescu si Mitkov — 6.5 puncte, 
Dimovski — 6 puncte (1). Ciurezu, 
Traikovskl, Buljovici — 6 puncte, 
Ștefanov — 5,5 puncte etc.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 6 noiembrie, or-» 20 — 
9 noiembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi rece șl în general închidă. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ploaie, lapovlță șl ninsoare, îndeosebi 
în prima parte a intervalului, dar în 
majoritatea regiunilor țării. Ulterior, 
acestea vor deveni izolate. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse ziua 
între zero și 10 grade, iar minimele 
noaptea între minus 10 și zero grade, 
mai coborîte în depresiuni. In Bucu
rești : Vremea va fl rece și în gene
ral închisă. Condițiile de precipitații 
sînt reduse. Temperatura maximă va 
fi cuprinsă ziua între 2 și 7 grade, 
iar minima noaptea intre minus 3 și 
plus un grad.

A 71-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ __ ________________________________________________________________ *_________

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Tovarășului MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului NIKOLAI IVANOVICI RÎJKOV
Președintele Consiliului de Miniștri al

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central, al Partidului Comunist Român, al Con- 

siliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și al nostru personal, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist ai Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., po
poarelor sovietice frățești cordiale felicitări și cele mai bune urări, cu pri
lejul aniversării a 71 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie — Ziua națională a Uniunii Sovietice.

Partidul Comunist Român, poporul nostru dau o înaltă apreciere succe
selor importante obținute, sub conducerea P.C.U.S., de oamenii sovietici, în 
cele peste șapte decenii care au trecut de la Revoluția din Octombrie — eveni
ment crucial în realizarea aspirațiilor de eliberare socială și națională ale 
popoarelor. Urmărim cu mult interes preocupările Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice privind soluționarea problemelor dezvoltării economico- 
sociale, perfecționarea democrației socialiste și afirmarea cu putere a prin
cipiilor socialismului în opera de edificare a noii societăți în Uniunea So
vietică.

Intre partidele și popoarele noastre există bogate și îndelungate tradiții 
de colaborare și de solidaritate revoluționară, care, în anii construcției so
cialiste in Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, au fost ri
dicate pe o treaptă superioară prin eforturi comune, pe baza trainică a 
principiilor socialiste de relații intre state, a deplinei egalități în drepturi,

Popoarele sovietice și, împreună 
cu ele, forțele revoluționare, pro
gresiste și democratice de pretu
tindeni sărbătoresc împlinirea a 71 
de ani de la victoria Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, eveni
ment de importanță istorică. înfăp
tuit sub conducerea partidului co
munist făurit de Lenin, care a dus 
la constituirea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor, dind. tot
odată, un puternic, impuls luptei 
popoarelor, maselor muncitoare din 
întreaga lume pentru eliberare na
țională ji socială, pentru indepen
dență Și pace, pentru socialism.

însuflețite de ideile marelui Oc
tombrie, popoarele sovietice au 
parcurs un drum greu, de luptă ; 
sub conducerea partidului comunist, 
ele au apărat cu eroism cuceririle 
revoluționare, au scos țara din îna
poierea economică. Intr-o perioadă 
istorică scurtă, invingîndu-se ne
numărate piedici și greutăți, vicisi
tudini de tot felul, s-au dezvoltat 
forțele, de producție, au fost înre
gistrate progrese considerabile și 
de necontestat in construcția socia
listă.

O viguroasă validare a trăiniciei 
socialismului a constituit-o asprul 
examen al războiului, cind, dind 
dovadă de un eroism deosebit și de 
un fierbinte patriotism, oamenii so
vietici au repurtat victoria de im
portanță istorică asupra cotropitori
lor naziști, aducind o contribuție 
hotăritoare la zdrobirea mașinii de 
război hitleriste. la salvgardarea 
omenirii de primejdia înrobirii fas
ciste.

In anii ce au urmat, dovedindu-și 
profundul atașament la valorile so

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 71-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia. general-colonel Vasile Milea. a 
adresat o te'egramă de felicitare mi
nistrului aoărării al U.R.S.S., gene
ral de armată D.T. Iazov.

Cu același prilej. Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România. Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist. Consiliul Național al Femeilor, 
alte Instituții centrale Si organizații 
de masă si obștești au trimis tele
grame de felicitare instituțiilor si 
organizațiilor similare din U.R.S.S.

(Agerpres)

Adunare festiva
La Centrul de cultură si o-eație 

„Cîntarea României" din Pitești a 
avut loc. sîmbătă. o adunare festi
vă consacrată celei de-a 71-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La adunare au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de par
tid si de stat, ăi organizațiilor de 
masă si obștești, oameni ai muncii 
din intreprinderile si instituțiile ora
șului.

A fost prezentă delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-română, 
care efectuează o vizită in tara 
noastră.

Au vorbit Salomia Bobeică. secre
tar al Comitetului municipal Pitești 
al P.C.R.. vicepreședinte al consi
liului popular municipal, și B. I. 
Ilioșin, viceoresedinte ai conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română, care au subliniat 
semnificația istorică a evenimentu
lui aniversat si au evidențiat reali
zările obținute de oamenii muncii 
din România si din Uniunea Sovie
tică în edificarea societății socia
liste.

S-au evocat, totodată, relațiile tra
diționale de prietenie si colabora
re dintre partidele, țările și po
poarele noastre, relevindu-se rolul 
esențial al intilnirilor si înțelegeri
lor convenite la cel mal inalt nivel 
în dezvoltarea și in-ărirea continuă 
a cooperării si conlucrării româno- 
sovietice pe multiple planuri.

★

La Muzeul de artă din Iași s-a 
deschis, simbălă. ex oozitia sovietică 
„Arta prelucrării metalelor la po
poarele din Asia Centrală și din 
Caucaz". Sînt expuse podoabe, giu- 
vaeruri. obiecte casnice care atestă 
rădăcinile străvechi ale acestei arte 
populare.

La vernisai au fost prezenti mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

(Agerpres) 

cialismului și comunismului, mun
cind cu abnegație, popoarele sovie
tice au asigurat ridicarea țării pe 
noi trepte ale progresului, in pre
zent. Uniunea Sovietică oferă ima
ginea unui mare stat socialist, cu o 
puternică industrie modernă, cu o 
agricultură dezvoltată, dispunînd, 
totodată, de un uriaș potențial teh- 
nico-științific și cultural.

tn actuala etapă a edificării noii 
orinduiri, oamenii sovietici sint an
gajați in realizarea amplului pro
gram elaborat de Congresul al 
XXVII-lea al P.C.U.S., dezvoltat și 
concretizat in hotărîrile adoptate de 
Conferința Unională a partidului, 
program menit să ducă, in condiții
le specifice ale țării, la afirmarea 
cu și mai mare putere a principii
lor socialismului, a potențialului 
său creator. Se are astfel în ve
dere dublarea venitului național și 
a producției industriale pină la sfir
șitul secolului, sporirea eficienței în 
toate domeniile de activitate, de
mocratizarea vieții politice si socia
le. perfecționarea conducerii și ri
dicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Prin marele său potențial mate
rial și spiritual, prin politica con
structivă pe care o desfășoară. 
Uniunea Sovietică îndeplinește un 
rol de deosebUi importanță tn viața 
internațională, fiind cunoscute ro
lul și contribuția sa majoră în apă
rarea păcii, în soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții po
litice mondiale, propunerile șl ini
țiativele sale pentru înfăptuirea 
dezarmării și promovarea colabo
rării între popoare.

Așa cum este cunoscut, în cadrul

PE CALEA VALORIFICĂRII 
UNUI VAST POTENTIAL

Apropierea zilei de 7 Noiembrie 
este un factor de puternică inten
sificare a eforturilor constructive 
in toate sferele vieții sociale. In 
mod deosebit se reliefează. în 
acest tablou, rolul de primă în
semnătate al științei șj tehnicii mo
derne ca pîrghie a innoirii și per
fecționării generale a activității 
economice și sociale, a dezvoltării 
intensive și asigurării progresului 
mai accelerat al țării — rol pus 
în evidență cu deosebită putere la 
Congresul al XXVII-lea și apoi 
la cea de a XlX-a Conferința 
Unională ale P.C.U.S. Așa cum se 
arată în documentele adoptate, 
strategia dezvoltării economice și 
sociale în actuala etapă se bazează 
ps accelerarea progresului științi
fic și tehnic, înainte de toate, pe 
asimilarea realizărilor celor mai 
recente legate de avîntul tehnolo
giilor de virf : microelectronica,
robotica, Informatica, biotehnolo- 
giile etc. In acest spirit, la recenta 
adunare generală a Academiei de 
științe a U.R.S.S., vorbitorii au 
subliniat rolul de mare însemnă
tate ce revine acestui for in pro
movarea progresului tehnico-știin- 
țific, în materializarea obiectivelor 
prioritare stabilite de partid pen
tru cincinalul actual și în per
spectivă pe linia dezvoltării mai 
rapide a economiei naționale, a 
unor sectoare legate direct de 
condițiile de viață ale oamenilor, 
cum ar fi intensificarea construc
țiilor de locuințe, rezolvarea pro
blemei alimentare și asigurarea 
unui volum sporit de mărfuri de 
larg consum. Ca tendință pozitivă, 
presa sovietică consemnează orien
tarea mai pronunțată spre scurta
rea perioadei de aplicare a rezul
tatelor cercetării în producție, in 
vederea ridicării cit mai rapide a 
nivelului tehnic al acesteia. în 
atingerea acestui scop, un rol im
portant revine centrelor și com
plexelor științifice și tehnice inter- 
sectoriale, celor de inginerie și 
grupurilor de cercetări cu misiuni 
precise, strict legate, ca finalitate, 
de cerințele prioritare ale indus
triei și ale. altor ramuri ale econo
mie!. O însemnătate deosebită se 
acordă in etapa actuală integrării 
organismelor de cercetare în sis
temul bazat pe autonomia finan
ciară, ștrins legat de producție.

Pentru cercetarea științifică so
vietică, ce dispune de un mare 
potențial uman, de importante 
fonduri alocate.de către stat, ca o 
preocupare majoră se înscrie va
lorificarea uriașelor resurse de

Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA 

respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc.

Evocind cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, ne exprimăm ferma convingere că vizitele și 
convorbirile pe care le-am avut la București și Moscova, înțelegerile la 
care am ajuns vor da noi impulsuri raporturilor româno-sovietice, întărind 
și mai puternic prietenia și colaborarea pe multiple planuri dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, în 
spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, în interesul 
și spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Sintem încredințați că, acționînd împreună cu celelalte state socialiste, 
cu toate forțele care se pronunță pentru o politică nouă de egalitate și 
respect, pentru o colaborare reciproc avantajoasă, România și Uniunea So
vietică își vor aduce contribuția lor activă și în viitor la înfăptuirea de
zarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, soluționarea problemelor 
majore cu care se confruntă omenirea, apărarea dreptului suprem al po
poarelor, al oamenilor la viață, la pace, la existență liberă și demnă, pen
tru instaurarea unei lumi mai bune și mal drepte pe planeta noastră.

Cu ocazia celei de-a 71-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, adresăm comuniștilor, tuturor Oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică sincere urări de bunăstare, fericire și noi suepese in traducerea 
în viață a hotăririlor celui de-al XXVII-lea Congres și ale celei ds-a XlX-a 
Conferințe Unionale ale P.C.U.S., în lupta pentru înfăptuirea nobilelor 
idealuri de pace, securitate și colaborare intre toate popoarele lumii.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

politicii sale de dezvoltare a cola
borării cu toate țările socialiste, 
partidul și statul nostru acordă o 
deosebită atenție întăririi prieteniei 
și conlucrării multilaterale cu Uniu
nea Sovietică. Avînd vechi șl lu
minoase tradiții in lupta popoarelor 
din cele două țări, a forțelor lor 
progresiste, revoluționare pentru 
eliberare națională și socială, rela
țiile româno-sovietice au fost ridi
cate la un nivel calitativ superior 
după instaurarea puterii populare 
în România, cind, stimulate de co
munitatea de orinduire și de ideo
logie, de țelurile mărețe ale socia
lismului și comunismului, ele s-au 
îmbogățit și dezvoltat continuu, pe 
baza principiilor egalității în drep
turi. respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc.

Așa cum a arătat viața însăși, o 
însemnătate deosebită pentru inten
sificarea acestor relații au legătu
rile de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comtmist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și, în acest cadru, intîlnirile 
și convorbirile la nivel inalt. Re
centa vizită oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în U.R.S.S., convorbirile . cu tova
rășul Mihail ' Gorbaciov au pus 
in lumină concluzii de însemnă
tate majoră pentru extinderea și 
aprofundarea ansamblului raportu
rilor dintre partidele, țările si po
poarele noastre.

O pondere deosebită în ansamblul 
relațiilor româno-sovietice revine 
colaborării în domeniul economiei.

materii prime din regiunea Orien
tului îndepărtat sovietic, con
siderat drept o puternică bază — 
în prezent și, mai ales, în perspec
tivă — pentru dezvoltarea în an
samblu a economiei Uniunii So
vietice. Centrul științific ce func
ționează aici de mai mulți ani a 
fost transformat in 1987 în secție 
a Academiei de științe.

Dacă inițial centrul reunea 21 de 
institute de cercetări cu diverse 
profiluri. în prezent el cuprinde 
un număr mult mai mare de in
stitute și organizații, in cadrul 
cărora iși desfășoară activitatea 
9 600 de lucrători, printre ei fi- 
gurînd 8 academicieni, 16 membri 
corespondenți ai Academiei și 1 200 
de doctoranzi. Institutele respec-

CORESPONDENȚĂ 
DIN MOSCOVA

tive s-au angajat in rezolvarea, în 
actualul cincinal, a 21 de programe 
științifice de interes unional, 
participind la studierea a 351 de 
teme, ale căror rezultate se vor 
adăuga celor 1 550 de soluții teh
nico-științifice și recomandări cu 
efecte economice elaborate în anii 
precedenți și care au adus econo
miei naționale mari beneficii. 
„Deși Academia de științe a 
U.R.S.S. se ocupă de peste 50 de 
ani de studierea bogățiilor natu
rale ale Orientului îndepărtat, aici 
există încă multe probleme nere
zolvate, iar orientarea spre cerce
tarea naturii rămine o preocupare 
esențială în activitatea noastră — 
arăta academicianul V. Iliciov, pre
ședintele prezidiului centrului de 
cercetări. Este vorba, in primul 
rînd, de elaborarea unor noi me
tode, mai perfecționate, de ex
plorare a minereurilor. Metodele 
obișnuite de explorare permiteau, 
de regulă, descoperirea unor ză
căminte aflate la adîncimi de 
circa 100 de metri. In ultimii ani,1 
cercetătorii noștri au reușit, in 
două zone, să «privească mai 
adine» și, ca rezultat, să asigure 
din regiunile respective unele ma
terii prime pentru industrie cu un 
avans de 25 de ani".

O altă direcție urmată de cerce
tători o constituie punerea la punct 
a unor mijloace tehnice de valori
ficare economică a resurselor mă
rii. In acest scop, la Vladivostok a 
fost înființat un Institut pentru 

Uniunea Sovietică definind în mod 
constant primul loc in ansamblul 
legăturilor economice externe ale 
țării noastre. Pornindu-se de la 
potențialul economic și tehnico-ști- 
ințific în continuă creștere al celor 
două țări, in cadrul recentelor con
vorbiri la nivel înalt au fost stabili
te noi măsuri concrete in vederea 
sporirii și diversificării schimburi
lor de bunuri materiale, intensifi
cării cooperării și specializării in 
producție, prin promovarea unor 
forme noi, moderne de conlucrare.

O componentă importantă a rela
țiilor româno-sovietice o constituie 
colaborarea în domeniul tehnico- 
științific, cele două țări exprimîn- 
du-și hotărîrea de a extinde conlu
crarea în acest domeniu, inclusiv 
prin crearea de colective comune de 
cercetare, în scopul aplicării în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice. Se ex
tind legăturile în domeniul culturii 
și artei, schimburile de experiență 
în diferitele domenii ale construc- 
ției-socialiste. -...  -■■■

România și Uniunea Sovietică co
laborează. de asemenea, pe plan in
ternațional, âcționînd pentru înfăp
tuirea dezarmării, in primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru asigu
rarea păcii, înțelegerii și cooperă
rii in Europa și în întreaga lume.

In România, ca și in U.R.S.S., este 
deopotrivă împărtășită convingerea 
că relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală rodnică dintre 
partidele, iările și popoarele noas
tre se vor dezvolta continuu. în in
teresul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului, păcii. înțelegerii și 
cooperării internaționale.

problemele tehnologiilor marine, 
care iși va concentra activitatea 
asupra descoperirii unor noi căi, 
metode și tehnici de extragere din 
apele oceanului a unor substanțe 
utile pe plan economic, și rezolvă
rii problemelor folosirii resurselor 
energetice ale mării — energia 
valurilor, energia recuperabilă ca 
urmare a diferențelor de tempera
tură a masei acvatice, fluxurile de 
energie existente Ia gurițe fluvi
ilor etc. Institutul și-a inclus, de 
asemenea, în programele sale 
elaborarea unor aparate de scu
fundare la mari adîncimi, in sco
pul începerii de lucrări experi
mentale pentru scoaterea de pe 
fundul mărilor a unor minerale de 
valoare economică — domeniu pe 
care specialiștii îl compară ca di
ficultate cu punerea la punct a 
tehnologiilor spațiale.

Savanții șl cercetătorii care-și 
desfășoară activitatea in Extremul 
Orient sovietic au la activul lor 
și alte înfăptuiri importante. De 
pildă, ca urmare a punerii la punct 
a unor tehnologii complexe de pre
lucrare a minereului, s-a asigurat 
o sporire cu 25 la sută a produc
ției de cositor și, totodată, a fost 
posibilă separarea a încă cinci 
substanțe utile din acest minereu. 
Cercetările au permis, de aseme
nea, creșterea producției de aur 
din minereuri cu concentrație 
mică, punerea la punct a unor 
substanțe de protecție a metalului 
împotriva coroziunii provocate de 
salinitatea marină, substanțe fo
losite in prezent cu succes și la 
construcția de nave, precum și 
valorificarea superioară a poten
țialului piscicol al zonei.

Paleta de preocupări a științei și 
tehnicii sovietice cuprinde, bine
înțeles. o mare diversitate de direc
ții și teme de cercetare, funda
mentală și aplicată, mergînd de 
la ridicarea calității și moderni
zarea produselor de uz curent la 
cucerirea și utilizarea in scopuri 
pașnice a Cosmosului și de Ia 
utilizarea descoperirilor genetice 
în agricultură, medicină și în alte 
sectoare la punerea la punct a 
unor noi computere de mare ca
pacitate, din „a cincea generație", 
și multe altele. Se poate spune că 
știința și tehnica, legate tot mai 
strins de necesitățile concrete ale 
producției, aduc o contribuție tot 
mai importantă la accelerarea pro
gresului general al țării pe calea 
socialismului șpre marele obiectiv 
al popoarelor sovietice, înaintarea 
spre comunism.

Nicolae CHILIE

alocate.de


ROMANS PREȘEDINTELE NKOUE CEAUSESCU
- PRODIGIOASA ACTIVITATE CONSTRUCHUA CONSACRATA 
NOOILELOR TELURI ALE PACII, LIRERTATII. PROGRESULUI

ARTICOLE SI COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Ziare și reviste din diferite țări ale lumii prezintă, totodată, realizările 
de seamă ale poporului nostru obținute cu precădere în perioada care 
a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., preocupările vizind 
dezvoltarea multilaterală a patriei, înălțarea ei pe noi culmi de progres 
si civilizație.

Vocația de pace și colaborare internaționala a României socialiste, 
acțiunile, demersurile și inițiativele țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru edificarea unei lumi în care toate popoarele 
să trăiască și să se dezvolte liber, să progreseze într-un climat de destin
dere, securitate și încredere sînt, în continuare, reflectate în numeroase 
articole publicate de presa de peste hotare.

FERMA ANGAJARE IN LUPTA PENTRU 0 LUME
MAI BUNĂ Șl

Meritul președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, este de a £i 
gmdit și elaborat, intr-o viziune 
sistemică, ample programe privind 
dezarmarea, securitatea și dezvol
tarea și de a dovedi, prin prodi
gioasa sa activitate, că idealurile 
supreme ale popoarelor pot fi 
transpuse in viață ; o asemenea 
dovadă, de înaltă semnificație, o- 
feră România. îndeosebi prin ma
rile sale succese și prin larga ei 
deschidere spre lume, începind 
din 1965 — scrie ziarul bra
zilian „CORREIO DO BRASIL" 
în articolul intitulat „Președintele 
Nicolae Ceaușescu : Pacea nu are 
frontiere4'.

Epoca inaugurată de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român cu 23 de ani în urmă — se 
arată in articol — a descătușat e- 
nergiile creatoare ale țării și a des
chis noi orizonturi dezvoltării im
petuoase a tuturor ramurilor de 
activitate. Din inițiativa și cu a- 
portul determinant al președintelui 
Nicolae Ceaușescu au fost elabora
te și aplicate programe de dezvol
tare multilaterală și in ritmuri 
înalte, fizind creșterea forțelor de 
producție, făurirea și modernizarea 
unei puternice baze tehnico-mate- 
riale. racordarea tuturor regiunilor 
țării la procesul dezvoltării, spori
rea necontenită a avuției naționale.

Programele de dezvoltare econo- 
mico-socială a României — cele 
deja înfăptuite, ca și orientările de 
perspectivă — consacră vocația 
constructivă, eminamente pașnicăi a 
poporului român, voința lui nestră
mutată de a-și dedica toate for
țele. toate energiile înfloririi nein-' 
trerupte a patriei, dezvoltării eco- 
nomioe și progresului social, ridi
cării nivelului de viață materială 
și spirituală — subliniază ziarul, 
care relevă în continuare :

O asemenea vocație definitorie 
este atestată și de realitatea că 
România a căutat și a reușit să nu 
se lase antrenată in cursa înarmă
rilor și in exacerbarea cheltuielilor 
militare, rezistind cu dirzenie pre-

ECONOMIE MODERNĂ, IN PLINĂ 
DEZVOLTARE

Un amplu articol este consacrat 
de ziarul „EXPRES", din Grecia, 
dezvoltării economiei țării noastre 
și, implicit, a relațiilor economice 
și comerciale ale României.

în strategia dezvoltării economi- 
co-sociale accelerate a României pe 
baza industrializării, cu precădere 
in ultimii peste 20 de ani. elemen
tul fundamental l-a constituit efor
tul propriu, ca și armonizarea in
tereselor imediate cu cele de per
spectivă — se arată în articol.
■ Cea mai mare parte a fondurilor 
pentru dezvoltare au fost orientate 
către industrie, transporturi și a- 
gricultură. Ca urmare, economia 
românească dispune astăzi de 
fonduri fixe, concretizate in mari 
obiective economice, din care peste 
80 la sută au fost puse în func
țiune după 1965. Miile de capacități 
productive, judicios amplasate in 
toate zonele tării, produc astăzi de 
peste 120 de ori mai mult decât se 
producea în 1945, fiind suficiente 
doar 3—4 zile pentru a se realiza 
producția anuală de acum 44 de ani 
și circa două luni pentru a o realiza 
pe cea din 1965. Agricultura, orga
nizată pe principii intensive și în
zestrată cu o bază tehnico-mate- 
rială nouă și puternică, realizează 
o producție mai mare de peste șase 
ori în comparație cu cea din 1945.

După ce se amintește că Româ
nia și-a propus ca. pină in 1990, 
să depășească stadiul de tară in 
curs de dezvoltare și să atingă sta
diul de tară mediu dezvoltată, in 
articol se relevă :

Cu o industrie care-i satisface 
in proporție de peste 91 la 
sută nevoile de mașini, utilaje și 
instalații necesare realizării inves

E DE PRESA
scurt

PRIMIRE. Premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Li Peng, 
l-a primit pe Kim long Nam, vice- 

I premier al Consiliului Administra
tiv, ministrul afacerilor externe al 
R. P. D. Coreene, aflat in vizită 
oficială in China. După cum trans- 

Imite agenția China Nouă. Li Peng 
a relevat că R. P. Chineză va spri
jini, ca și oină acum, cu fermitate 

I cauza R.P.D. Coreene de inde
pendență, paoe și unitate, ca și 
eforturile sale de diminuare a in- 

. cordării în Peninsula Coreeană.
ÎNTREVEDERE. La Moscova a 

avut loc o întrevedere intre minis- 
ItruJ de externe al U.R.S.S.. Eduard 

Șevardnadze, și ministrul de stat 
pentru afacerile externe al Indiei, 

INatwar Singh. Au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, ca 
și unele probleme ale situației in

MAI DREAPTĂ
siunii evenimentelor, ținînd seama 
de faptul că țara este situată pe 
continentul care deține primul loc 
în conoentrarea de arme și trupe, 
începind cu anul 1978, cheltuielile 
militare ale României nu nu
mai că nu au sporit, dar au fost 
înghețate sau reduse în repetate 
rinduri — acțiuni unice pe bătrinul 
continent și de înaltă semnificație 
pentru întreaga lume.

România — se evidențiază în 
continuare — s-a angajat, in 
schimb, cu toate forțele sale in 
lupta popoarelor pentru dezarmare 
și pace, pentru triumful politicii de 
independentă, dezvoltare și progres 
social, pentru colaborare intre toa
te națiunile lumii, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
fără arme și fără războaie. O ast
fel de orientare principială și sta
tornică — se spune in articol — 
decurge din postulatul formulat de 
președintele Nicolae Ceaușescu pri
vind unitatea organică dintre poli
tica internă și politica externă ale 
României. în întreaga sa politică 
internațională. România pornește 
de la necesitatea creării condițiilor 
oerute de înfăptuirea obiectivelor 
fundamentale de dezvoltare a tării, 
de creșterea continuă a forțelor de 
proâucție, de dezvoltarea indus
triei. a agriculturii, științei, cultu
rii. de ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului po
por, de împlinirea năzuințelor tu
turor popoarelor spre progres, spre 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Arhitectul și constructorul a- 
cestei politici este președintele 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, care i-a 
imprimat dinamism, spirit de ini
țiativă. disponibilitate față de dia
log. maximă preocupare pentru de
mersuri corespunzătoare intereselor 
poporului român și. in același 
timp, conforme intereselor de in
dependență. securitate și colabora
re ale tuturor națiunilor lumii, se 
subliniază in încheierea articolului.

tițiilor. România realizează o pale
tă largă de produse, oferite si la 
export, care îi permite să întrețină 
relații comerciale si de cooperare 
cu peste 150 de state, față de 98 
in 1965. Volumul comerțului exte
rior al României a crescut an de 
an. îmbunătățiri calitative au avut 
loc și in structura schimburilor 
sale economice. Astfel ponderea 
mașinilor, utilajelor, mijloacelor 
de transport, produselor chimice și 
a mărfurilor industriale de larg 
consum a ajuns să dețină, anul 
trecut, peste 64 la sută din totalul 
exportului, fată de 36.2 la sută in 
1965. în multe state — in specia] 
în țări în curs de dezvoltare — 
specialiștii români au realizat, cu 
mijloace materiale si tehnică ro
mânească. sute de obiective econo
mice si sociale. Totodată, România 
participă la activitatea a zeci de 
societăți mixte de producție si co
mercializare. precum si bancare. 
Ea intensifică tot mai mult comer
țul cu licențe si brevete, documen
tație tehnică, dezvoltă serviciile.

Promovarea largă a comerțului 
exterior, creșterea competitivității 
produselor si derularea schimburi
lor prin forme suple, moderne si 
eficiente au permis României să. 
realizeze permanent, începind din 
1981. excedente în balanța sa co
mercială.

România — se arată în încheiere 
— urmărește amplificarea în con
tinuare a schimburilor comerciale 
cu toate statele indiferent de orîn- 
duirea lor socială, fiind preocupată 
de participarea largă la cooperarea 
și specializarea în producție cu 
alte țări, realizarea de acorduri de 
lungă durată, care să permită dez- 

ternaționale actuale, referitoare la 
consolidarea stabilității și diminua
rea încordării in Asia și în întrea
ga lume.

CONFERINȚA. In capitala Aus
triei s-a deschis cea de-a IV-a 
Conferință internațională pentru 
reunificarea independentă și paș
nică a Coreei. Reuniunea se inscrie 
in contextul eforturilor vizind so
luționarea pe cale pașnică, la o 
dată cit mai apropiată, a proble
mei coreene, transmite agenția 
A.C.T.C. La conferință iau parte 
reprezentanți guvernamentali, ai 
unor partide politice și organizații 
obștești de pe toate continentele, 
inclusiv delegații ale R. P. D. Co
reene și forțelor democratice din 
Coreea de Sud. precum si repre
zentanți ai unor organizații inter
naționale. 

voltarea cooperării pe baze stabile 
și asigurarea unei balanțe de plăți 
active.

Participarea tot mai activă a 
României la circuitul mondial de 
valori, arată. într-un articol, ziarul 
,.O COMERCIO DO PORTO", din 
Portugalia, este ilustrată si de suc
cesul unui eveniment economic in
ternațional găzduit de mai multi 
ani de capitala țării — Tîrgul in
ternațional București. Evidențiind 
că T.I.B. se înscrie pe agenda 
manifestărilor prestigioase de acest 
gen organizate in lume, ziarul sub

AMPLE ACȚIUNI DE ORGANIZARE Șl 
MODERNIZARE A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
Sub titlul „România — Dezvol

tarea urbanizării44, săptăminalul 
chinez ..BEIJING REVIEW" se re
feră. intr-un articol, la eforturile 
depuse în ultimii ani ■ pentru mo
dernizarea orașelor si a localități
lor țării, cu scopul de a îmbună
tăți condițiile de viată ale cetățe
nilor.

în cadrul obiectivelor politicii de 
dezvoltare a României — se arată 
în articol — s-a pus accentul pe om 
Si pe satisfacerea, intr-o măsură 
din ce în ce mai mare, a nevoilor 
sale materiale Si spirituale, s-au 
depus eforturi considerabile pentru 
modernizarea orașelor si a localită
ților și s-au obținut succese remar
cabile.

Construcția de locuințe — se re
levă — a fost întotdeauna un 
obiectiv prioritar. Statisticile ofi
ciale date publicității arată că. în 
ultimii peste 20 de ani, au fost con
struite peste 3.3 milioane aparta
mente în orașe si circa 2,2 milioa
ne de locuințe în zonele rurale t 
în prezent, peste două treimi din 
populația urbană a României lo
cuiește in apartamente noi.

Potrivit prevederilor celui de-al 
XIII-lea Congres al P.C.R. — se 
spune în continuare — în actualul 
cincinal (1986—1990) în întreaga 
țară se construiesc 750 000 de apar
tamente. Pe lingă construcția' de 
locuințe. în numeroase orașe au 
fost ridicate noi edificii, cum ar fi 
complexe culturale, diverse maga
zine Si unităti pentru prestarea de 
servicii. Au luat, de asemenea, am
ploare lucrările publice, transpor
tul in comun si amenajarea parcu
rilor.

în România. în ultimii peste 20 
de anii, procesul de urbanizare s-a 
accelerat, notează ..Beijing Re
view". subliniind : Numărul orașe
lor a crescut de la 183. în 1965. la 
237. populația urbană reprezentând 
în prezent 51,5 la sută din popu
lația tării.

Cu toate acestea, potrivit concep
ției românești — se evidențiază în 
articol — creșterea numărului ora
șelor nu este sinonimă cu creșterea 
populației acestora, ci cu îmbună
tățirea condițiilor de viață. De 
aceea. Partidul Comunist Român, 
conducerea țării pun întotdeauna 
accentul pe dezvoltarea, pe moder
nizarea urbană, astfel incit să se 
asigure, prin toate mijloacele, tu
turor locuitorilor, un mediu am
biant, confortabil, atît acasă, cit și 
la locul de muncă.

Acțiunea de organizare si moder
nizare a orașelor si localităților 
României este reflectată si într-un 
articol publicat de ziarul „SALON- 
GO“ din Zair.

România — se arată în articol — 
desfășoară de mai bine de două 
decenii un vast program de orga
nizare si modernizare a localități
lor. program care constă în ridi
carea nivelului de trai al popu
lației din diferite zone, care sînt 
aduse pe același Plan cu oele dez
voltate.

Creșterea economică a României 
in ultimii 23 de ani a fost astfel 
concepută incit omul si satisfacerea 
la cel mai înalt nivel a cerințelor 
sale constituie obiectivul principal 
al politicii românești. Principiul de 
bază al creșterii economice — rea
lizarea unor ritmuri inalte — este 
în măsură să asigure transformări 
structurale susceptibile să creeze

CONVORBIRI. în prezența secre
tarului general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, la Geneva a 
avut loc simbătă o nouă ședință 
in cadrul negocierilor directe ira- 
niano-irakiene la nivel ministerial. 
Intr-o declarație făcută presei la 
sfirșitul acestor convorbiri. Perez 
de Cuellar a-informat că ambele 
țări au confirmat că vor res
pecta acordul privind încetarea 
focului, iar tratativele se desfășoară 
îptr-o atmosferă bună, de lucru. 
Prezentindu-și pozițiile, cele două 
părți încearcă să le apropie — a 
precizat el. Secretarul general al 
O.N.U. a informat că tratativele de 
pace vor continua luni, la nivel 
ministerial, cu participarea repre
zentantului său special, ambasa
dorul Jan Eliasson.

LA MALE, capitala Republicii 
Maldive, situația se află sub- con
trolul autorităților, iar activitățile 
reintră în normal. O parte din 
mercenari au fost arestați. După 
cum a declarat un reprezentant o- 
ficial indian, vineri a început re
tragerea contingentului Indiei din 
Maldive, unde sosise la cererea 
guvernului maldivian pentru a 

liniază că edițiile desfășurate pină 
in prezent au demonstrat cu eloc
ventă bunul renume dobîndit de 
România pe plan mondial. Totoda
tă. cotidianul portughez pune in 
lumină faptul că gama foarte va
riată a produselor românești ex
puse. în cea mai mare parte pro
duse noi, reflectă amplul proces de 
modernizare pe care il parcurge in 
prezent economia românească. Sint. 
astfel. relevate competitivitatea 
produselor românești, nivelul teh
nic ridicat, fiabilitatea si calitatea 
lor.

pentru cetățenii din toate județele 
tării o reală egalitate a șanselor in 
toate domeniile vieții : politic, eco
nomic. social-cultural.

Modalitatea de expresie a aces
tei concepții privind progresul 
multilateral — se subliniază — 
este o politică de dezvoltare armo
nioasă si echilibrată a forțelor pro
ductive în toate zonele și județele 
tării, politică profund originală și 
novatoare, inaugurată prin foru
mul politic cu valoare istorică ți
nut în 1965 — cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Completînd in mod logic 
și necesar această concepție de 
mare anvergură, dezbătută incă la 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din 1967. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu arăta 
că se impune o soluție rațională 
dezvoltării în perspectivă a rețe
lei de localități urbane și rurale, 
problemă cu consecințe complexe 
pentru viața economică și socială 
a țării. Acest concept este rezulta
tul unei profunde și cuprinzătoare 
analize a realităților si necesități
lor societății românești, dezbătut 
cu cetățenii români si aprobat de 
forumul legislativ suprem al tării. 
Punerea in aplicare. în etape suc
cesive, conform principiilor dez
voltării planificate și potențialului 
economic, este eșalonată pe o 
lungă perioadă, cu aprobarea și 
participarea directă a poporului 
român.

Organizarea și modernizarea o- 
rașelor și comunelor, care tre
buie să dinamizeze și să orien
teze în mod unitar dezvoltarea 
localităților urbane și rurale in 
ansamblu, se realizează într-o 
concepție care ține cont de co
relarea orașelor și satelor cu zo
nele în cane se găsesc, de apro
fundarea cooperării între locali
tăți și care are în vedere dezvol
tarea unitară a infrastructurii na
ționale. astfel incit să răspundă 
necesităților de perspectivă ale 
societății românești, subliniază co
tidianul zairez, care arată, de ase
menea, că prin aplicarea acestei 
politici în România s-au produs 
transformări calitative impresio
nante.

Cotidianul turc „SON HAVA- 
DIS“ se referă, într-un amplu ar
ticol, la dezvoltarea fără prece
dent a capitalei României în ulti
mii peste 20 de ani. Evidențiind 
creșterea deosebită a potențialului 
orașului in ceea ce privește pro
ducția, cercetarea și învățămintul, 
ziarul subliniază că întreaga pro
ducție a Bucureștiului din anul 
1945 se realizează, in prezent, în 
numai două zile. Se relevă, de 
asemenea, că Bucureștiul este an
grenat într-un amplu proces de 
construcție de lungă durată, pretu
tindeni ridieîndu-se cartiere noi, 
moderne.

Revista egipteană ,.AL IKTI- 
SADI" consacră un articol Ca
nalului Dunăre — Marea Neagră. 
„Această construcție gigantică, de 
proporții unice in România, a de
monstrat forța economiei românești 
și perseverența unui popor pentru 
propășirea țării sale" — se arată 
în arțicol, care subliniază că ;,Ma
rea cale albastră reprezintă de la 
concepție pină la execuție un efort 
în întregime românesc".

(Agerpres)

ajuta la combaterea încercării 
unor mercenari de a înfăptui o 
lovitură de stat. S-a precizat că 
retragerea in continuare a forțelor 
indiene se va efectua de comun 
acord cu guvernul Republicii Mal
dive.

PROVOCĂRI. „Concentrarea pu
ternică de trupe sud-africane in 
nordul teritoriului namibian și ne- 
indeplinirea Rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate — prin ne- 
respectarea termenului de 1 no
iembrie a.c. privind începerea pro
cesului de decolonizare a Namibiei 
— pun in lumină poziția regimului 
rasist de la Pretoria de a împie
dica eforturile vizînd soluționarea 
pașnică a conflictului namibian" — 
subliniază agenția NAMPA, refe- 
rindu-se la acțiunea Africii de Sud 
de a masa 50 000 de militari la 
frontiera de nord a Namibiei cu 
Angola.

ÎN FRANȚA s-a încheiat campa
nia electorală in vederea referen
dumului de la 6 noiembrie privind 
viitorul Noii Caledonii, „teritoriu 
de peste' mări" francez. Se pre
vede ca în termen de zece 
ani. să fie înfăptuită reorganiza

Dialogul dintre Grecia 
si Turcia«

Declarație oficială 
dată publicității la Atena

ATENA 5 (Agerpres). — Dialogul 
dintre Grecia și Turcia este util și 
de dorit pentru ambele părți, se 
arată intr-o declarație oficială dată 
publicității la Atena. Acest dialog 
trebuie să se desfășoare intr-o at
mosferă favorabilă, care să permită 
elaborarea unor măsuri de încre
dere și găsirea unor noi domenii de 
'interes comun, se relevă in docu
mentul menționat. La rindul său, 
ministrul grec al afacerilor externe, 
Karolos Papoulias. a declarat. într-o 
conferință de presă, că organizarea 
unei noi întilntri între premierii elen 
și turc se află în atenția celor două 
guverne.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea Comitetului 
Executiv al O.E.P. • Noi 
ciocniri în Liban • Turneul 
ministrului apărării al S.U.A.

TUNIS 5 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc o reuniune a Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, sub conduce
rea președintelui acestuia. Yasser 
Arafat. Surse palestiniene, citate de 
Qatar New Agency, au declarat că 
au fost examinate o serie de docu
mente de lucru ce vor face obiectul 
dezbaterilor la apropiata sesiune a 
Consiliului Național Palestinian.

BEIRUT 5 (Agerpres). — în ca
drul unui contraatac, vineri seara, 
forțe ale rezistenței naționale liba
neze au distrus trei posturi militare 
ale forțelor Armatei Libanului de 
Sud (creată și finanțată de Israel). 
Pe de altă parte, agențiile de presă 
KUNA și MENA anunță bombar
darea de către forțele armate israe- 
liene de ocupație a localităților Har
ris, Kafra și Shagra din sudul Liba
nului. Totodată, se semnalează lupte 
între milițiile rivale la est de ora- 
șul-port Saida din sudul țării.

în teritoriile de pe malul vestic al 
Iordanului și Gaza, ocupate de Is
rael, a continuat mișcarea de pro
test palestiniană. Noi ciocniri au fost 
înregistrate între demonstranți și 
forțele israeliene de ocupație, în ul
timele 24 de ore. ca urmare a inter
venției brutale a militarilor israe- 
lieni, 66 de palestinieni au fost ră
niți, a anunțat postul de radio Am
man, citat de agenția MENA.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Israelului, Yitzhak Sha
mir, l-a primit pe Frank Carlucci, 
ministrul apărării al S.U.A., aflat 
într-un turneu în țări din regiune, 
în timpul intîlnirii au fost discutate 
probleme referitoare la relațiile bi
laterale și situația din zonă.

REALITĂȚI

DIN LUMEA CAPITALULUI

Șomajul — 
la cote ridicate

WASHINGTON 5 (Agerpres). < 
— Ministerul Muncii al S.U.A. 
a anunțat că rata șomajului în 
luna octombrie a fost de 5,3 
la sută, totalul persoanelor fără 
un loc de muncă fiind de 6.5 
milioane. în rindul populației 
de culoare rata șomajului s-a 
ridicat la 11 la sulă.

OTTAWA 5 (Agerpres). — 
în Canada, nivelul șomajului a 
crescut in luna octombrie, re- 
prezentind 7,9 la sută din popu
lația activă. Potrivit datelor di
fuzate de Biroul canadian de 
statistică, in întreaga țară 
existau in octombrie 963 000 de 
șomeri. în unele provincii rata 
șomajului a fost de 13,1 la sută 
din forța de muncă. •

PARIS 5 (Agerpres). — Nu
mărul șomerilor in Franța se 
ridică in prezent la 2.5 milioa
ne. menționează un raport al 
Institutului național de statis
tică publicat la Paris.

BRUXELLES 5 (Agerpres). 
Numărul șomerilor in Belgia a 
fost in luna octombrie de 
459 820, echivalind cu 10.9 la 
sută din totalul populației 
active — a anunțat la Bruxel
les serviciul de statistică al 
Ministerului pentru Problemele 
Muncii.

BERLINUL OCCIDENTAL 5 
(Agerpres). — Numărul șome
rilor înregistrați in Berlinul oc
cidental la sfirșitul lunii octom
brie s-a ridicat la 95 624, fiind 
cu 6 300 mai mare decit în 
aceeași lună a anului 1987 și 
reprezentând 10,7 la sută din forța de muncă.

rea teritorială a Noii Caledonii. 
înaintea referendumului privind 
autodeterminarea — prevăzut să 
aibă loc în 1998 —, extinderea im- I 
puternicirilor organelor locale si 
înfăptuirea altor măsuri economice 
și financiare care să asigure dez
voltarea comunității kanakă. popu
lația băștinașă a arhipelagului.

DISPUTA COMERCIALA DIN- . 
TRE S.U.A. ȘI PIAȚA COMUNA 
continuă să se agraveze, a declarat, 
intr-un interviu acordat ziarului . 
belgian „De Standaard", Willy de 
Clercq. vicepreședinte al Comisiei • 
executive a C.E.E. în context. Willy 
de Clercq a relevat că. sub presiu
nea problemelor economice interne 
Si confruntate cu un puternic defi
cit comercial. Statele Unite recurg . 
la sporirea vizibilă a măsurilor 
protecționiste. in special împotriva I 
statelor membre ale C.E.E.

INFLAȚIE. Brazilia va avea în 
acest an o inflație anuală acumu
lată de peste 1 000 la sută, aprecia- i 
ză analiștii sistemului financiar al 
pieței de valori din Sao Paolo. 
Surse ale Ministerului Planificării , 
au confirmat că în luna noiembrie 
indicele inflaționar acumulat va I 
ajunge la 980 la sută.

Adunarea festivă de la Moscova
consacrată celei de-a 71-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 

Palatul Congreselor din Kremlin a 
avut loc simbătă adunarea festivă a 
reprezentanților oamenilor muncii și 
ai forțelor armate din garnizoana 
Moscova, consacrată celei de-a 71-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, transmite agen
ția T.A.S.S.

în prezidiul adunării au luat loc 
M. S. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
alti conducători de partid și de stat 
sovietici.

Au participat fruntași în muncă, 
veterani ai partidului și ai Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, oa
meni de știință și cultură, militari, 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din regiunea Moscova.

în raportul prezentat de Nikolai 
Sliunkov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
fost evidențiată semnificația Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
pentru popoarele Uniunii Sovietice, 
cit și pentru întreaga omenire. Vor
bitorul a reliefat succesele remarca
bile obținute de popoarele sovietice 
in dezvoltarea social-economică a 
țării în anii care au trecut de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, in ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a poporului

Oamenii de știință se pronunță în apărarea păcii
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Oa

menii de știință pot și trebuie să 
contribuie la rezolvarea principalei 
probleme cu carq se confruntă unta- 
nitatea — apărarea păoii. Aceasta a 
fost concluzia .intîlnirii sovieto-ame- 
ricane a oamenilor de știință din 
U.R.S.S. și S.U.A., desfășurată in

Negocieri eleno-americane privind viitorul bazelor 
militare ale SILA, din Grecia

WASHINGTON 5 (Agerpres). - 
La Washington s-a incheiat cea 
de-a Xl-a rundă a negocierilor 
eleno-americane privind statutul 
bazelor militare ale S.U.A. în Gre
cia. fără ca părțile să fi ajuns la 
un acord. Purtătorul de cuvint al 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
a precizat că următoarea rundă de 
negocieri va avea loc în luna de
cembrie a.c.

Precedenta rundă de negocieri — 
a zecea — privind viitorul bazelor 
S.U.A. din Grecia a avut loc la

CONSECINȚE ALE PROLIFERĂRII ARSENALELOR MILITARE

„Greșeli“ care se
ROMA 5 (Agerpres). — Autorii 

unui studiu și ai unei anchete spe
ciale transmise de televiziunea ita
liană afirmă că avionul de pasageri 
de tipul „DC-9". aparținind compa
niei aeriene „Itavia". care s-a pră
bușit la 27 iunie 1980 în zona insu
lei Ustica. din Marea Tireniană. a 
fost doborit de o rachetă a N.A.T.O. 
Nu este exclusă posibilitatea ca ra
cheta să fi fost trasă din greșeală 
de un pilot italian. Argumentele a- 
duse in cadrul studiului lasă să se 
înțeleagă că militarii au fost direct 
răspunzători de moartea celor peste 
80 de persoane aflate la bordul avio
nului. ce zbura pe ruta Bologna— 
Palermo. S-a relevat astfel că. in 
acel moment, in apropierea insulei 
Ustica se desfășura un exercițiu mi
litar al N.A.T.O.. de care echipajul 
aparatului civil nu știa nimic.

Lacrimi de crocodil
Tară in care manifestațiile 

de protest împotriva regimului 
antipopular și antidemocratic aflat 
la putere de patru decenii au că
pătat de mult un caracter endemic, 
înăbușirea lor imbrăcind forma unor 
represiuni violente și brutale sau 
chiar masacre, așa cum s-a intim- 
plat in 1980 la Kwangju, Coreea de 
Slid a dezvoltat o adevărată „in
dustrie specializată44, care pune la 
dispoziția unităților de poliție un 
arsenal din cele mal variate. Se 
produc de toate : de la gloan
țe din plastic sau de cauciuc 
— nu puține fiind cazurile cind se 
folosesc și gloanțe reale — la 
autoblindate prevăzute cu furtunuri 
cu jeturi extrem de puternice de 
apă rece ca gheața, inclusiv o ga
mă largă de substanțe chimice (fu
migene, lacrimogene ș.a.) cu efecte 
„sigure44 și „imediate44.

între altele, o uzină din această 
țară, „Samyang Chemical Co“, se 
bucură de trista faimă de a fabri
ca gazele lacrimogene considerate 
a fi cele mai virulente din cite se 
produc pe glob. Se știe că, in 
cursul uneia din manifestațiile din 
vara anului trecut, studentul sud- 
coreean Lee Han Yol, lovit in 
plină față de fragmentele unui 
proiectil umplut cu asemenea gaze, 
a decedat la spital. Moartea tînă- 
rului student, devenit un simbol al 
luptei tineretului și muncitorimii 
sud-coreene pentru democrație și 
libertate, pentru reunificarea Co
reei dezmembrate artificial, a de
clanșat un val de indignare la 
scara întregii țări, in urma căruia 
fostul dictator militar Chun Du 
Hwan a fost nevoit să accepte 
cererile opoziției de convocare a 
unor alegeri intr-un cadru ceva 
mai democratic decit cele anteri
oare, retrăgindu-se, totodată, de la 
putere.

La rindul ei, proprietara amin
titelor uzine. Han Young Ja, con
siderată a fi unul din cei mai bo- 
gați oameni din Coreea de Sud 
(dintre toți patronii de întreprin
deri din țară a obținut anul trecut 
veniturile cele mai mari și nici 
nu-i de mirare, instalațiile uzine
lor funcționind zi și noapte din 
plin !), a cerut scuze mamei stu
dentului ucis — ca și cum un ase

sovietic, in dezvoltarea științei, cul
turii, invățămintului. Raportul a evi
dențiat preocupările P.C.U.S. pentru 
soluționarea problemelor dezvoltării 
economico-sociale din societatea so
vietică, hotărirea cu care comuniștii, 
toți oamenii muncii sovietici acțio
nează pentru traducerea in viață a 
sarcinilor și obiectivelor stabilite de 
cel de-al XXVII-lea Congres și do 
cea de-a XlX-a Conferință Unională 
ale P.C.U.S.

Raportul a prezentat, totodată, 
principalele orientări ale politicii ex
terne a U.R.S.S.. acțiunile partidului 
și statului sovietic în slujba cauzei 
generale a socialismului, consolidării 
păcii, instaurării unui climat gene
ral de încredere, securitate și co
laborare internațională. A fost sub
liniat faptul că în relațiile dintre 
state au intervenit elemente noi, po
zitive, dar cu toate acestea încă nu 
există garanția ireversibilității pro
ceselor pozitive. Continuă cursa înar
mărilor, a fost diminuat, dar nu a 
dispărut pericolul unui război nu
clear. Iată de ce, menționează rapor
tul, trebuie continuate eforturile în 
vederea creării unui sistem cuprin
zător de pace si securitate interna
țională. în acest sens, se spune in 
încheierea raportului. Uniunea So
vietică va continua să promoveze co
laborarea in toate domeniile.

orașul Samarkand din Asia centrală 
sovietică. în ■ cadrul întrunirii, cu- 
noscuți oameni de știință din cele 
două state, inclusiv (aureați ai Pre
miului Nobel, au examinat probleme 
ale securității internaționale și stă
vilirii cursei aberante a înarmărilor 
— relatează agenția T.A.S.S.

Atena, la începutul, lunii octombrie. 
Pe teritoriul Greciei există patru 
baze mari și 20 dispozitive militare 
americane. Guvernul elen a anunțat 
că acordul semnat în iulie 1983 ex
piră la 31 decembrie anul acesta 
a precizat că S.U.A. trebuie să ț 
chideze, pentru început, baza ae
riană de la Hellenikon, aflată la 15 
km depărtare de Atena. în cazul ne- 
realizării unei noi înțelegeri, S.U.A. 
urmează ca, in termen de 17 luni, 
să-și retragă bazele militare de pv 
teritoriul Greciei.

pot dovedi fatale
LONDRA 5 (Agerpres). — Potri

vit unui raport publicat de ziarul 
londonez „The Independent", sub
marinele britanice si americane ar 
fi responsabile de moartea a peste 
30 de pescari și membri ai echipa
jelor unor iahturi, in ultimii șase 
ani. in Marea Irlandei. Raportul 
menționat afirmă că. potrivit de
clarațiilor pescarilor, această zonă 
maritimă a devenit „extrem de pe
riculoasă" ca urmare a creșter 
numărului submarinelor britanice . 
americane care acționează în regiu
nea bazelor de la Holy Loch și Fas- 
lane, pe coasta vestică a Scoției. 
Ziarul relatează despre dispariția 
neașteptată si bruscă a unor am
barcațiuni mici în condiții meteoro
logice calme.

menea act odios ar putea fi scuzat 
— și a făgăduit că va folosi o 
parte din ccșiigurile sale pentru a 
indemniza familiile celor ce au 
avut de suferit de pe urma atacu
rilor cu gaze lacrimogene, ba chiar 
că, pe viitor, va sista producerea 
acestor gaze...

Faptele au venit insă să dezmin
tă imediat asemenea cuvinte fru
moase. La 3 noiembrie, dată mar
cată ca „Zi a studențimli44, in 
amintirea marilor acțiuni desfă
șurate in 1929 de studenții coreeni 
împotriva ocupației coloniale japo
neze, tineretul de la universitățile 
din Seul, grupat, in Uniunea Na
țională a Asociațiilor de Studenți, 
a convocat o demonstrație de rrro- 
porții impresionante, cerînd pres
tarea fostului dictator Chun Du 
Hwan șl judecarea sa pentru gra
vele abuzuri, in special acțiunile 
de corupție, săvîrșite in anii cit s-a 
aflat la putere. Pentru a-l proteja 
pe fostul dictator, peste 3 000 de 
polițiști, înarmați pină în dinți, au 
fost postați în jurul reședinței sale 
particulare, aflată in cartierul bo
gătașilor din Seul. în același timp, 
alți 20 000 membri ai unităților de 
represiune au 'înconjurat institu
țiile de invățămint superior din 
Seul. Intrecindu-se, parcă, pe sine, 
poliția a intervenit din nou cu. o 
brutalitate de neînchipuit împotri
va demonstranților, bastoanele de 
bambus au intrat din nou in func
țiune, furtunurile, cu jeturile lor 
năprasnice, au acționat din plin 
și, mai ales, nu s-a făcut cîtuși de 
puțin economie de gaze lacrimo
gene. Un număr de tineri și tinere 
au trebuit internați in spital, fără 
a mai pune la socoteală pe cei și 
mal mulți arestați. Pină aici, așa
dar, cu regretele, scuzele șl făgă
duielile. Lacrimile de căință văr
sate s-au dovedit a fi... lacrimi de 
crocodil.

Ciudat insă că acele cercuri care 
se arată atit de îngrijorate șl 
bat atita monedă (falsă) pe tema 
drepturilor omului nu au avut și 
nu au nimic, absolut nimic de zis 
împotriva unor astfel de acte 
barbare.

Să fie oare lacrimile de crocodil 
molipsitoare ?

R. CAPLESCU
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