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In telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
• Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea 

recoltării unor culturi și obținerea de producții mari 
la hectar

• Noi colective muncitorești din economie raportează 
obținerea unor importante rezultate în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul 
cincinal

IN PAGINA A V-A

IN SPIRITUL ORIENTĂRILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU -

TOATE SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLAR!

In sectorul energetic - activitate bine 
organizata, muncă susținută pentru buna 

funcționare a tuturor instalațiilor
Ne aflăm, iată, in pragul ulti

mului trimestru al acestui an. 
Pretutindeni se lucrează cu întregul 
potențial, la parametri dintre cei mai 
ridicați, astfel incit sarcinile econo
mice să fie îndeplinite în mod exem
plar in întimpinarea Congresului al 
XIV-lea al partidului. De bună sea
mă. in contextul angajării ferme a 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii de a realiza în avans planul 
pe acest an. asigurarea ritmică a re
surselor energetice, funcționarea la 
capacitatea stabilită a tuturor gru
purilor energetice constituie în mo
mentul de fată imperative majore, 
preocupări prioritare pentru toti fac
torii de răspundere, pentru cei care 
muncesc în termocentrale si hidro
centrale. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit se apropie sezonul rece, cînd, 
după cum se știe, consumurile cresc 
si. ca atare, sînt necesare măsuri 
deosebite pentru asigurarea funcțio
nării normale a sistemului energetic 
național. Care este, prin urmare, 
stadiul pregătirilor pentru sezonul 
rece în unitățile producătoare de e- 
nergie electrică ?

Din datele prezentate Ia direcția 
de specialitate din cadrul Ministeru
lui Energiei Electrice rezultă că în 
acest an trebuie efectuate reparații 
capitale la 20 de grupuri energetice. 
Pină in prezent. 10 dintre acestea 
au fost deja repuse în funcțiune. La 
alte 8 se lucrează intens si. potrivit 
programului stabilit, urmează ca 
toate să fie puse in funcțiune pină 
cel mai tirziu la 15 noiembrie. Pe 
cele mai multe șantiere de reparații 
lucrările se află în stadii avansate, 
dar asa' cum ne-a precizat inginerul 
Nicolae Moldovan, sef de serviciu in 
Ministerul Energiei Electrice, ritmul 
de lucru este în prezent, cind tim
pul presează si îndeamnă la măsuri 
energice, mult sub nivelul cerințelor 
Si al programelor stabilite, deoarece 
montorilor le lipsesc multe din ele
mentele necesare finalizării lucră
rilor.

Astfel, pe lingă o serie de furni
turi. cabluri si alte subansamble ne
cesare oricărei intervenții, cit de 
mici, la grupurile energetice lipsesc

încă echipamente de bază, care tre
buiau să sosească de la furnizori 
încă din lunile iunie si iulie. La 
termocentrala din Giurgiu, de pildă, 
unde lucrările de reparații aveau 
termen de finalizare data de 31 au
gust. mai lipsesc încă circa 10 tone 
de echipamente. La termocentrala 
Mintia, pentru încheierea reparațiilor 
la grupul numărul 3. oprit din 12 
august mai sînt necesare circa 100 
tone echipamente care aveau termen 
de livrare 30 iunie. De aseme
nea. întreprinderile de țevi din 
București. Roman și Zalău, precum 
Si Combinatul Siderurgic Galati tre
buie să urgenteze livrarea cantități
lor de teavă si table contractate.

Practic, este necesar să se urgen
teze execuția și livrarea echipamen
telor și materialelor necesare pentru 
finalizarea reparațiilor capitale și a 
reviziilor la toate grupurile energeti
ce. Aceasta cu atît mai mult cu cit alte 
2 grupuri, care au îndeplinit norma 
de funcțipnare. urmează să fie opri
te în perioada următoare în vederea 
efectuării reparațiilor. Montorii 
dispun de forțele necesare execuției 
lucrărilor de reparații, chiar în acest 
interval de timp scurt, în fiecare 
unitate fiind organizate brigăzi com
plexe care-si desfășoară activitatea 
zi si noapte. în schimburi prelungi
te. Este nevoie deci doar de piesele și 
echipamentele așteptate de la furni
zori. Intre aceștia, cu mari restante, 
se înscriu constructorii de mașini de 
lă întreprinderea ..Vulcan" București; 
cei de la întreprinderea de Utilaj Pe
trolier Tîrgoviste. de la întreprin
derea de Utilaj Tehnologic Bistrița și 
de la întreprinderea Constructoare de 
Mașini Reșița. De asemenea, pentru 
asigurarea unui stoc de pieșe de 
Schimb de strictă necesitate, pentru 
iarnă. în special pentru morile de 
cărbune, trebuie executate și livrate 
urgent toate echipamentele cerute de 
energeticieni. Constructorii de ma
șini. metalurgistii. toti ceilalți fac
tori care au sarcini în acest do
meniu trebuie să înțeleagă că. 
pentru a putea primi ritmic ener
gia necesară bunului mers al ac
tivității în secțiile și atelierele pro

prii, practic in întreaga economie, 
se impune să execute urgent piesele, 
echipamentele și furniturile stabilite 
pentru încheierea reparațiilor capi
tale la toate grupurile energetice. 
Problemele energeticienilor sînt pro
blemele tuturor și. ca urmare, toate 
colectivele muncitorești din indus
trie. din alte domenii de activitate 
au datoria să sprijine soluționarea 
acestora.

O importantă deosebită pentru a- 
sigurarea bunei funcționări a siste
mului energetic național în perioada 
următoare o are asigurarea stocu
rilor de cărbune planificate. în pre
zent. minerii trebuie să livreze căr
bune atît pentru ■ funcționarea gru
purilor energetice din termocentrale, 
cit și pentru completarea stocurilor. 
Potrivit programului stabilit, pină la 
15 octombrie, cel mai tirziu. in de
pozitele termocentralelor trebuie 
aduse încă circa 2,5 milioane tone 
cărbune. Lucru pe deplin posibil 
dacă se înfăptuiesc întocmai măsu
rile stabilite. Pentru că. așa cum am 
remarcat, consultind situația opera
tivă a livrărilor pe această lună, la 
unitățile extractive se află in pre
zent in stoc o cantitate apreciabilă 
de lignit. Numai în uitimele 10 zile 
stocul existent in unitățile miniere 
a crescut cu aproape 100 mii tone 
si asta în timp ce. in perioada 
1—25 septembrie, cantitatea de căr
bune livrată unităților producătoare 
de energie electrică este cu 2,4 mi
lioane tone mai mică decît cea~ pla
nificată. Practic, ritmul livrărilor 
este zilnic cu 80 000—100 000 tone mai 
mic decît s-a prevăzut in grafic. De 
ce această situație ? Concluziile sînt 
unanim acceptate atît de furnizori, 
cît si de beneficiari : de multe ori 
minerii nu au vagoane potrivit po
sibilităților de încărcare si ritmului 
planificat. Si aceasta pentru că na
vetele sînt descompletate sau ur
mează alte destinații. Cauza princi
pală rămîne însă neasigurarea com
bustibilului necesar locomotivelor, 
ceea ce face ca garniturile să ră- 
mină blocate în statii sau pe liniile
(Continuare în pag. a II-a)
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ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI 

Puternic caracter de lucru, 
mobilizatoare perspective de viitor

Pe tot cuprinsul țării continuă să se desfă
șoare adunările de dări de seamă și alegeri ale 
organizațiilor de bază. în aceste adunări, comu
niștii își analizează temeinic activitatea, pun cu 
justificată mîndrie in evidență marile înfăptuiri 
dobindite îndeosebi după istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, se preocupă de perfecțio
narea muncii politico-organizatorice, ideologice 
și educativ-formative, iau atitudine fermă, 
combativă față de neajunsuri, vin cu substan
țiale inițiative și propuneri care îmbogățesc, cu 
propria lor experiență, cu gîndirea lor fertilă, 
proiectul Programului-Directivă și Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al partidului, întoc
mesc și aprobă cuprinzătoare programe de 
măsuri.

într-o puternică ți impresionantă unani
mitate de gînd, de simțire, de voință, sen
timentele pornite din inima fiecărui om și ri
dicate. prin multe și multe milioane de oameni, 
la statutul de Hotărîre a întregului partid și 
popor, de adevărat Referendum al întregii na
țiuni, exprimă convingerea că realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supre
mă de secretar general al partidului constituie 
opțiunea fundamentală care — viguros afirmată 
în adunările de partid și in dezbateri — înseamnă 
in România de azi, în lumea de azi garanția 
viitorului de progres, de prosperitate și de pace. 
Unitatea de nezdruncinat în jurul partidului, al 
secretarului său general — trăsătură dominantă 
a adunărilor de dări de seamă și alegeri, a în
tregii atmosfere politice cu care este întîmpinat 
Congresul al XIV-lea — este izvorul nesecat de 
forță cu care intrăm într-o etapă nouă, superi
oară de dezvoltare a patriei socialiste și cu care 
pășim încrezători către pragul mileniului trei.

Adunările de dări de seamă și alegeri repre
zintă, prin conținutul lor substanțial, un mo
ment Important în procesul neîntrerupt de creș
tere a rolului partidului de forță politică condu
cătoare în toate domeniile de activitate, o înaltă 
școală de educație revoluționară, patriotică, co
munistă, a democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, un prilej de întărire a legăturilor partidu
lui cu masele de oameni ai muncii. Cu atit mai 
necesar este ca, pe fondul general al unei acti
vități bune, să fie avute in vedere existența in 
anumite locuri a unor deficiențe în pregătirea 
și desfășurarea adunărilor. Ele au drept cauză

— așa cum. se relevă în concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie a.c.
— tendința de a trece mai repede peste etapa 
alegerilor de la organizațiile de bază, fapt care 
poate duce la unele manifestări de superfi
cialitate și formalism. Astfel, nu în toate 
cazurile activitatea organizațiilor de partid 
este analizată și evaluată in perspectiva ce
rințelor perfecționării ei în spiritul larg cu
prinzător al prevederilor din proiectul Pro
gramului-Directivă și al Tezelor pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului. în unele 
dări de seamă își fac loc preocupări restrîn- 
se, limitate, lipsite de perspectivă și de forță 
mobilizatoare. Cerința pe deplin justificată 
ca problemele planului, ale realizării programe
lor economico-sociale să ocupe un loc central 
este, în unele cazuri, înțeleasă deformat, existînd 
situații în care dările de seamă și dezbaterile 
se rezumă doar la înșiruiri de cifre și date sta
tistice, care nu pun în evidență nici realizările, 
nici neajunsurile și nici — mai cu seamă ! — 
cauzele lor. Este evident că numai analiza 
profundă, echilibrată a tuturor laturilor activită
ții, numai abordarea problemelor prin prisma 
muncii politico-organizatorice, numai punerea în 
evidență a resurselor perfecționării stilului și 
metodelor de muncă ale birourilor organizațiilor 
de bază și ale celorlalte foruri de conducere co
lectivă pot duce la întărirea .rolului conducător 
al organizațiilor de partid In cadrul colectivelor 
de muncă, la valorificarea maximă a capacități
lor umane și resurselor materiale care să asigure 
îndeplinirea tuturor sarcinilor.

Deosebit de importantă este orientarea for
mulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, ca, pe lingă proble
mele economice, în centrul preocupărilor adu
nărilor de dări de seamă și alegeri să fie pusă 
ridicarea nivelului de combativitate revoluțio
nară, a spiritului revoluționar, de a se lua o 
atitudine fermă față de manifestările negative 
de orice fel, inclusiv cele legate de încălcarea

principiilor eticii și echității socialiste. în aceas
tă privință, un rol deosebit îl are exercitarea 
criticii și autocriticii de substanță, care nu tre
buie să se limiteze doar la numirea unor ne
ajunsuri, ci să dezvăluie cauzele acestora și 
să propună soluții pentru perfecționarea acti
vității, pentru aducerea stărilor de lucruri pe 
făgașul normal. Tot așa după cum autocritica 
timidă, formală și angajamentele luate doar de 
dragul cuvintelor înfrumusețate în ședințe tre
buie înlocuite pretutindeni de capacitatea de a 
desprinde cele mai judicioase învățăminte, de 
a formula concluzii consistente, de a ridica pre
tutindeni întreaga activitate la nivelul posibi
lităților reale și la cel al cerințelor majore cu
prinse în proiectul Programului-Directivă și Te
zele pentru Congresul al XIV-lea.

Pentru activitatea noilor birouri ale organiza
țiilor de partid o mare însemnătate are întoc
mirea unor programe de măsuri cuprinzătoare, 
bine fundamentate, cu modalități de acțiune, 
termene și responsabilități precis formulate, 
care să dea consistență și perspectivă întregii 
activități politico-organizatorice, angajării ple
nare a colectivelor în îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul cincinal, a pro
gramelor dezvoltării economico-sociale. în acest 
context este deosebit de important ca progra
mele de măsuri să cuprindă — ca rod al expe
rienței, gîndirii și acțiunii colective — propu
nerile comuniștilor făcute în lumina proiec
tului Programului-Directivă și a Tezelor pen
tru Congresul al XIV-lea, conectînd organic 
preocupările și interesele fiecărui colectiv la 
cele ale economiei naționale, ale întregului popor.

„Alegerile, pregătirea Congresului trebuie să 
ducă la o schimbare radicală a stilului de muncă", 
subliniază tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Este o cerință de prim-ordin căreia toate or
ganele și organizațiile de partid, toți comuniș
tii trebuie să-i răspundă printr-o bună pregăti
re și desfășurare a adunărilor și conferințelor 
de dări de seamă și alegeri — moment deosebit de 
important în viața partidului și a întregii țări.

PRILEJ DE ANALIZA TEMEINICA A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI, 
ÎNALTĂ ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ. 
Relatări de la adunări de dări de seamă și alegeri, în PAGINA 
A III-A).

Locuințe moderne, confortabile în municipiul Pitești Foto : S. Cristian
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Ț IN DEZBATEREA PARTIDULUI, A ÎNIREGUI UI POPOU 1
PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,

L TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA Â

Dialectica general - particular 
în făurirea și perfectionarea 

societății socialiste
„împliniri care prefigurează viitorul oraș“

Epoca de mărețe înfăptuiri, de realizări fără pre
cedent. inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, justețea drumului de constante prefaceri 
înnoitoare ales atunci își află astăzi. în împlinirile 
prezentului, o strălucită confirmare. împliniri care 
constituie premisa, chezășia unor noi și noi impliniri. 
(Rostim, iată, tot mai des. cu tot mai deplin temei, 
cuvintul „împlinire"...). Aprofundate, dezbătute în ple
nul organizațiilor de partid, cu întregul popor. Tezele, 
proiectul Programului-Directivă pentru apropiatul 
Congres al partidului oferă tuturor garanția unui 
viitor luminos, de progres și prosperitate.

Asemenea cetățenilor întregii țări, oamenii din co
muna Praid. județul Harghita — cei pe care îi pre
zintă reportajul nostru — nutresc sentimente de 
profundă mulțumire pentru investiția materială si de 
încredere care s-a acordat dezvoltării localității lor 
în acest ultim sfert de veac, privind cu îndreptățit 
optimism viitorul. în documentele pregătitoare ale 
Congresului al XIV-lea al partidului regăsesc pro
priile lor planuri de dezvoltare, chipul viitoarei lor 
localități, așa cum l-au gindit. asa cum nu vor pre
cupeți nici un efort să-l înfăptuiască. înaintind cu 
pași fermi pe drumul progresului continuu, drum aie 
cărui principale direcții se află sintetizate în Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al partidului : „In comu
ne se vor dezvolta mai puternic agricultura și unele 
activități industriale, îndeosebi mica industrie. Se vor 
perfecționa invățămintul, asistența sanitară, rețeaua 
comercială, vor fi dezvoltate activitățile cultural-spor
tive, asigurindu-se condiții de viață cit mai apropiate 
de cele din orașe — una dintre cerințele fundamentale 
ale progresului socialist".

Istoria unei așezări poa
te fi ea înghesuită in file
le, bogate chiar, ale vreu
nui manuscript ? Cu sigu
ranță că nu in totalitate ; 
va rămîne totdeauna ceva 
in afară, ceva ce scapă și 
minuțioaselor descrieri de 
exterioare, șl amplelor a- 
nalize ale sufletului oame
nilor. ceva ce se sustrage

obstinat ochiului atent al 
investigatorului. „Amănun
tul" acesta vine din 
străfundurile cele mai a- 
dinci ale comunității, dîn- 
du-i acesteia un „aer de 
familie", canalizindu-i e- 
forturile comune construc
tive într-o direcție unică, 
unanim simțită și accepta
tă, luminîndu-i fiecare

gest, existența cea de toa
te zilele. Vine „amănun
tul" acesta, desigur, din 
modul in care comunitatea 
se raportează la sine, la 
trecut, trăindu-și în conti
nuitate prezentul, punînd 
temelii viitorului.

Puși să-și localizeze a- 
șezarea, prăidenii au fost 
multă vreme obișnuiți să 
declare, aproape fără ezi
tare : „La capătul lumii..." 
Viața îi obligase să se con
sidere, o anumită perioa
dă a istoriei lor, mereu ul
timii, cei la care se sfir- 
șeau toate. Și, ca o întris
tătoare și amuzantă con
firmare, linia ferată — 
construită in urmă cu a- 
proape o sută de ani 
— s-a intîmplat să se sfir- 
șească tot aici. „Tot la noi 
s-au terminat și traversele", 
și-au spus oamenii, zîm- 
bind mihniți. La capătul 
lumii, la capătul liniei...

Primul tren care a oprit 
atunci, demult, in gara 
Praid, din județul Harghi
ta, în acea stație-terminus, 
a adus cu sine parcă, in 
vagonul de marfă, ca pe o 
prețioasă încărcătură — 
speranța. Au prins oame
nii să nădăjduiască, din 
momentul acela, că viața 
lor se va schimba peste 
noapte : că schimbarea va 
veni de departe, cu tre
nul. Localitatea va d’epăși 
statutul de modest reper 
într-un manual de geogra

fie economică, de nume 
într-o lungă înșiruire — 
astfel gîndeau tăietorii de 
sare, auzind și din adine 
și adînc in somn șuieratul 
locomotivei. Unii, visînd 
cu ochii deschiși, conduse
seră chiar : „Vom deveni 
oraș !“, rostind cu atita pa
tos cuvintele acestea incit 
părea că orașul stă gata- 
gaita să crească în pro
priul lor suflet, să nu le 
mai încapă în suflet și să 
se reverse pe străzile ne
pavate.

Aproape o sută de ani 
de speranță ; istoria aces
tui veac a fost pentru co
muna Praid, in covirșitoa- 
re măsură, istoria unei 
stări de spirit. Cu incetul 
însă, oamenii au priceput 
că un oraș nu se poate clă
di pe un șuierat de loco
motivă, că doritele schim
bări nu vin pe calea fera
tă, trase de o obosită lo
comotivă cu aburi, nu vin 
ca veștile. împăturite în 
ziarele mirosind a cernea
lă de tipar. Abia după ac
tul istoric de la 23 August 
1944 și-au luat oamenii a- 
cestor locuri istoria în pro
priile mîini, și-au asuma
t-o ca pe un bun al lor, al 
tuturor. Dar ceea ce a des
chis zăgazurile acelui timp 
așteptat al prefacerilor, 
ceea ce a dezlănțuit cu a- 
devârat energiile creatoare 
a fost istoricul Congres al 
IX-lea al partidului. Noile

orizonturi deschise țării 
i-au apropiat și pe prăi- 
deni de ei înșiși, i-au fă
cut să se cunoască, să se 
înțeleagă, să se prețuias- 
că la adevărata lor valoa
re, le-au dat încredere in 
propriile lor puteri. Astfel, 
prin muncă unită, și-au 
materializat, treptat, fie
care speranță ; s-au născut 
nădejdi noi, „pretențiile au 
crescut" — cum spun cei 
de aici — durindu-se teme
lii urbanității sperate.

— De fapt, ce resort a 
condus la toate transfor
mările acestor ani, petrecu
te aici la Praid ? — îl în
trebăm pe Petru Reisz, di
rectorul salinei.

— Fundamentarea unei 
noi calități a vieții — in 
Praid. ca pretutindeni in 
România anilor socialis
mului — ne spune — a 
fost noua misiune, noua 
răspundere, adică noua în
țelegere a calității muncii, 
determinate de întreaga 
politică economică si socia
lă a partidului nostru. Să 
exemplific. Anul trecut 
am dublat productivita
tea muncii fată de 1965 
— acesta din urmă an-re- 
per. marcind relansarea 
întregii noastre activi
tăți. ridicarea ei pe o 
treaptă calitativ superioa
ră. Poate că informația ca

(Continuare in pag. a IV-a)

în cadrul problematicii teoretico- 
ideologice vaste abordate în Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea, la loc 
de frunte se află f, cea referitoare 
la raportul general-particular, la 
relația organică dintre principiile 
fundamentale ale teoriei revoluțio
nare și realitățile concrete, specifice 
unei țări sau alteia, unei etape sau 
alteia.

Complexitatea dezvoltării contem
porane arată cît de important este 
ca generalul si particularul să fie 
examinate permanent în unitatea lor 
dialectică, iar în fiecare moment și 
etapă istorică să se aibă in vedere 
cerința împletirii spiritului creativ 
cu consecvența în promovarea prin
cipiilor fundamentale ale socialis
mului, a legilor obiective ale acestui 
proces. Astfel, în lumina concepției 
despre lume și societate a clasei 
muncitoare, cucerirea și exercitarea 
puterii în stat de către clasa mun
citoare, în strînsă alianță cu țărăni
mea și intelectualitatea, exercitarea 
rolului conducător al partidului re
voluționar al clasei muncitoare — 
forța socială hotăritoare a progresu
lui social contemporan —, instaura
rea și dezvoltarea proprietății socia
liste, ca bază economico-socială a 
sistemului politic — unica în măsură 
să garanteze înfăptuirea valorilor 
centrale de dreptate și egalitate ale 
teoriei si practicii revoluționare —. e- 
dificarea noii orînduiri într-un per
manent dialog cu masele, în cadrul 
democrației socialiste, se înscriu in
tre principiile fundamentale, intre 
cerințele obiective ale edificării noii 
orinduiri, acele cerințe și principii 
fără de care socialismul nu poate fi 
nici conceput teoretic, nici înfăptuit 
practic.

Desigur, sublinierea importanței a- 
cestor legități obiective nu exclude 
în nici un fel spiritul creator, preo
cuparea ca în procesul revoluționar 
să fie luate în considerare specifi
cul fiecărei țări, fiecărei etape de

dezvoltare. Experiența construcției 
socialiste in patria noastră ilustrea
ză cu putere adevărul că succesele 
în opera de făurire a noii societăți 
sint strins legate de capacitatea par
tidului de a ține permanent seama 
de aceste condiții specifice, de a pro
mova soluții, orientări în deplină 
concordanță cu acestea, de a le 
„topi" in propria strategie. Dacă as
tăzi putem aprecia că perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea se în
scrie drept o etapă de mărețe împli
niri in toate domeniile construcției 
socialiste, aceasta se datorează în 
primul rînd faptului că procesul de 
edificare a noii societăți a fost re- 
gîndit în toate laturile și compo
nentele sale sub semnul înaltelor 
principii ale socialismului științi
fic, în toate articulațiile vieții so
ciale fiind promovat suflul no
vator. autentic al gîndirii revoluțio
nare, creatoare. „Se poate afirma cu 
deplin temei că al IX-lea Congres al 
partidului — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — a deschis 
calea unei gindiri noi, revoluționare, 
redind partidului și poporului senti
mentul de demnitate și încredere în 
forțele proprii, inarmind partidul cu 
linia politică generală, cu strategia 
revoluționară, in concordantă cu le
gile obiective, universal valabile, cu 
principiile socialismului științific, 
care au fost și sint aplicate in mod 
creator la condițiile și realitățile din 
România".

Se impune cu forța evidenței fap
tul că in vasta creație teoretică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt 
abordate și îmbogățite în spirit crea
tor principalele concepte și principii 
ale teoriei revoluționare; sînt valori
ficate superior, cu pregnanță și rele
vantă originalitate, teze tradiționale 
ale socialismului științific (de la ro
lul conducător al partidului la răs
punderile statului socialist și dez
voltarea democrației revoluționare) 
și ale filozofiei marxiste (de la

teoria contradicției la concepția 
despre națiunea socialistă și uma
nism), a fost deschisă o nouă 
perspectivă cursului dezvoltării eco
nomico-sociale prin noua viziune a- 
supra industrializării socialiste, a co
relației industrie-agricultură, a rolu
lui creației științifice românești; în 
tezaurul teoriei revoluționare sînt 
promovate teze și concepte noi, de o 
deosebită semnificație principială și 
practic politică : societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, partidul ca 
centru vital al societății, statul de
mocrației muncitorești-revoluționare, 
autoconducerea și autogestiunea eco
nomi co-financiară, noua revoluție 
agrară etc.

Chiar și această succintă enume
rare reliefează in chip elocvent am
ploarea și profunzimea operei secre
tarului general al partidului, operă 
aflată la temelia mărețelor izbinzi 
ale poporului nostru în anii de glo
rioasă istorie revoluționară inaugu
rată de Congresul al IX-lea, labo
rioasa activitate desfășurată pentru 
aplicarea creatoare a principiilor so
cialismului științific la condițiile și 
particularitățile României socialiste.

Se cuvine subliniat adevărul fun
damental că aplicarea creatoare nu 
implică în nici un fel părăsirea, de
formarea sau chiar eludarea princi
piilor revoluționare, a acelor princi
pii care formează matricea teoreti- 
co-ideologică a socialismului științi
fic, ci presupune asigurarea condi
țiilor optime pentru materializarea, 
pentru izbinda, pentru triumful lor. 
Spiritul creator înseamnă studierea 
condițiilor specifice, respectarea a- 
cestora tocmai pentru ca legitatea 
fundamentală să-și poată croi mai 
repede drum, să poată acționa în 
consens cu direcțiile majore ale pro
gresului.

De aceea, în elaborarea strategiei 
și politicii sale, partidul nostru a

(Continuare in pag. a IV-a)
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REDUCEREA CONSUMURILOR ENERGETICE

obiectiv principal al cercetării în industria metalurgică
Succesele obținute de poporul ro

mân în anii construcției socialiste 
sînt strîns legate de dezvoltarea ști
inței și tehnicii, de valorificarea în 
producție, in intreaga viață econo
mică și socială a cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice contemporane. 
In mod deosebit în perioada de 
după Congresul al IX-lea cercetarea 
științifică românească a cunoscut o 
evoluție spectaculoasă, rezultatele 
obținute fiind mult superioare față 
de etapele anterioare. Bilanțul aces
tor realizări, acum, în preajma ma
relui eveniment din viața partidului 
și a țării, Congresul al XIV-lea, este, 
am putea aprecia, bilanțul a nu
meroase împliniri înregistrate în 
dezvoltarea și moderniza, ea tuturor 
sectoarelor economiei naționale.

Asemenea celorlalte ramuri ale 
economiei, șl în metalurgie datorăm 
secretarului general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, con
cepției sale novatoare, orientărilor 
Congresului al IX-lea, intensificarea 
cercetării științifice, faptul de a se 
fi creat in România un puternic po
tențial de cercetare, capabil să solu
ționeze cele mai complexe probleme 
în strînsă legătură cu intreaga dez
voltare economico-socială a patriei.

Temei al dezvoltării societății 
noastre, organizarea modernă și efi
cientă a cercetării românești, flu
xul permanent al ideilor și soluțiilor 
științifice sint strălucit asigurate de 
activitatea prodigioasă de coordonare 
și cercetare desfășurată de tovarășa 
academician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, ilustru savant, perso
nalitate proeminentă a vieții noastre 
politice.

Cerințele mereu crescînde ale In
dustriei au generat mari mutații teh
nologice în ramura metalurgică, noi 
șl noi realizări, fapt ce reflectă — 
atît din punct de vedere cantitativ, 
cît mai ales oalitativ. — activitatea 
cercetării științifice, a ingineriei 
tehnologice de profil desfășurată cu 
sprijinul și în strînsă colaborare cu 
specialiștii din unitățile de produc
ție. Voi menționa aici dezvoltarea 
tehnologică legată de turnarea con
tinuă a oțelului, procedeu care a 
permis reducerea sensibilă a consu
murilor de energie pe fluxul de fa
bricație, eliminind etapele de tur
nare in lingouri, încălzire și lamina
re a semifabricatelor, ceea ce a con
dus la creșterea randamentului de 
utilizare a oțelului și reducerea con
sumurilor specifice în comparație cu 
tehnologia convențională. La fel, ------- —, ------ —— v. „„
prin dezvoltarea cercetării științifice consumurile specifice de energie și 
proprii, siderurgia romăneks'că"' uti-' '*'* *
lizează astăzi multe tehnologii ori
ginale în domeniul producerii oțe
lului, al cocsului metalurgic și al 
produselor refractare. Practic, peste 
90 la sută din dezvoltarea metalur
giei are la bază soluții elaborate de 
specialiști din cercetare, producție, 
inginerie tenologică și din învăță- 
mîntul superior.

Proiectul Programului-Directivă șl 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea

al P.C.R., documente ce sintetizează 
în mod strălucit gindirea creatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, așa- 
ză pe baze profund științifice dez
voltarea economiei românești în cin
cinalul viitor și în perspectiva ani
lor 2000—2010. în ceea ce ne priveș
te, prin grija partidului avem creată 
o bază puternică de cercetare și in
ginerie tehnologică în vederea înfăp
tuirii integrale a sarcinilor ce ne re
vin, astfel incît, pe măsura finali
zării unor perfecționări de tehnolo
gie și de echipamente, să atingem 
parametri calitativi și de eficiență 
tot mai ridicați.

în proiectul Programului-Directivă 
ee arată că pe primul plan al acti
vității economice din toate domeni
ile trebuie să se situeze îmbunătă
țirea randamentelor și reducerea 
consumurilor spe
cifice de materii 
prime, materiale, 
combustibili si e- 
nergie electrică. 
,.In anul 1995 — 
se subliniază în 
acest important 
document — con
sumul energetic 
pe unitatea de 
venit national ur
mează să scadă 
cu circa 20 la 
sută fată de anul 
1990“. Acest obiectiv, care vizează 
aocentuarea caracterului intensiv al 
dezvoltării economiei românești, are 
pentru cercetarea din domeniul 
metalurgic o semnificație practi
că deosebită. Avind în vedere că 
industria metalurgică, prin speci
ficul ei, se numără printre sectoa
rele mari consumatoare de energie 
și că producția obținută influențea
ză, direct sau indirect, realizările — 
inclusiv în ceea ce privește consu
mul integrat de energie — din toate 
celelalte ramuri ale economiei, re
zultă că această prevedere a proiec
tului Programului-Directivă constituie 
un obiectiv major al activității de 
cercetare din metalurgie. De-a lun
gul anilor și cu deosebire in ulti
mele două cincinale au fost introdu
se în fabricație o serie de tehnolo
gii moderne, s-au elaborat și apli
cat soluții pentru recuperarea și uti
lizarea unor resurse energetice re- 
folosibile sau pentru organizarea su
perioară a fluxurilor productive, ast
fel incit putem spune că în prezent 
multe produse ale acestui important 
sector al economiei și-au redus

Iț—"1— *___  ~ T1
combustibil, apropiindu-le tot mal 
mult de cele înregistrate în țări cu 
siderurgie dezvoltată. Programul de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare în metalurgie, elaborat cu 
participarea largă a specialiștilor din 
producție, cercetare, proiectare și în- 
vățămint superior, sub coordonarea 
directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămintului, cu-

numeroase soluții orien- 
acest sens. Prin apli-

prinde 
tate în 
carea lor, la sfirșitul acestui cinci
nal, pe ansamblul ramurii, consumul 
de energie va fi cu peste 10 la sută 
mai mic decît cel înregistrat la în
ceputul perioadei. Nu este mai puțin 
adevărat însă că pe unele fluxuri 
de fabricație. Ia unele produse ale 
industriei metalurgice consumurile 
sint încă ridicate, că se înregistrea
ză depășiri ale normelor stabilite, 
fapt asupra căruia, cu diferite pri
lejuri. secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a 
atras atenția, cerindu-ne să luăm 
cele mai eficiente măsuri. Răspun
zătoare de neimplinirile în acest do
meniu este și cercetarea științifică 
de profil, căreia îi revine sarcina 
să elaboreze si

în confruntare 
creatoare cu

cerințele economiei)

să aplice împreu
nă cu specialiștii 
din combinatele 
siderurgice. din 
toate unitățile 
metalurgice acele 
soluții tehnologi
ce care să condu
că la creșterea 
eficientei. în a- 
cest sens, proiec
tul Programului- 
Directivă repre
zintă pentru noi 
un prețios în

dreptar de muncă și acțiune.
Concret, ce au de făcut si cum vor 

acționa colectivele de cercetători,
proiectanti si specialiști din ramura 
metalurgică pentru a crește eficien
ta muncii de cercetare și pentru a 
impulsiona aplicarea noilor tehnolo
gii menite să conducă la diminuarea 
în continuare a consumului de ener
gie și combustibil ? Avînd în vedere 
multitudinea factorilor care intervin 
în aducerea la îndeplinire a acestor 
sarcini, programul de perfecționare 
a organizării și de modernizare teh
nologică a industriei metalurgice. în
tocmit pe baza indicațiilor si orien
tărilor date cu prilejul analizelor 
efectuate sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. sub
ordonează toate acțiunile creșterii e- 
ficientei și calității producției de 
oțel. In acest scop, pentru stabilirea 
și adoptarea celor mai bune măsuri 
au fost antrenați specialiști din pro
ducție. cercetare, proiectare si din 
învățămîntul superior, care au e- 
fectuat analize complexe ale proce
selor.' Utilajelor si liniilor tehnologice 
existente, stabilind criterii obiective 
pentru măsurile ce trebuie între
prinse în continuare. Astfel. în pe
rioada 1991—-1995 în combinatele si
derurgice se va asigura introducerea 
unor soluții tehnice moderne, care 
vor permite creșterea ponderii otelu
lui elaborat în convertizoare la 70 
la sută, procedeu de elaborare căruia 
îi sint caracteristice consumuri spe
cifice de combustibil mai mici cu 
circa 110 kg combustibil convențio
nal pe tona de otel, comparativ cu 
procedeul Siemens-Martin. în con-

ditiile unor productivități mult spo
rite si consumuri de materiale re
fractare scăzute. De asemenea, se va 
extinde turnarea continuă a otelu
lui. procedeu prin care în cincinalul 
viitor se va realiza o producție de 
peste două ori mai mare decit în 
prezent, ceea ce va asigura creșterea 
randamentului de utilizare a otelu
lui si diminuarea consumului cu 
peste 100 kg combustibil conventio
nal pe tona de otel. Totodată, pro
ducția metalurgică se va moderniza 
prin asimilarea unor sortimente noi 
de oteluri, cu adaptări tehnologice 
specifice, inclusiv de utilaie. care să 
conducă la sporirea randamentului 
liniilor de turnare continuă, con
comitent cu îmbunătățirea calității 
țaglelor, blumurilor și sleburilor 
turnate continuu.

în ce privește otelul de converti- 
zor. acesta va fi 
te modernizate, 
limite mai largi __ ____ ...
fontă lichidă si fier vechi in încăr
cătura metalică, precum si cu grad 
redus de oxidare a fierului. Cupla
rea instalațiilor de elaborare cu cele 
de prelucrare a otelului lichid, prin 
barbotare cu gaze inerte, de tratare 
în vacuum, de insuflare a diverse
lor amestecuri desulfurante si dezo- 
xidante. constituie soluții suplimen
tare de creștere a calității, de îmbu
nătățire a randamentului de utilizare 
Si. prin aceasta, de reducere a con
sumurilor specifice de combustibil si 
energie.

Optimizarea regimului de funcțio
nare a marilor agregate, plecind de 
la instalația de ardere si oină la re
cuperarea avansată a resurselor ener
getice refolosibile, a preocupat si 
preocupă în continuare specialiștii 
din industria metalurgică. Un accent 
deosebit se pune pe modernizarea si 
realizarea de noi tipuri de instalații 
de ardere. Prin cercetările efectuate 
in institutul nostru a fost realizată 
o familie de arzătoare recuperative 
ce determină o reducere a consu
mului specific de combustibil cu 
peste 20 la sută. Chiar și pentru 
cuptoarele electrice s-au realizat ar
zătoare care permit arderea com
bustibilului cu oxigen, ceea ce asigu
ră obținerea unor flăcări cu tem
peraturi de peste 2 500 grade Celsius, 
fapt ce determină scurtarea timpu
lui de topire a șarjelor. în condițiile 
reducerii consumului de energie e- 
lectrică cu circa 10 la sută.

Aceste procedee tehnologice, alături 
de alte soluții din domeniul fabri- 

; cării cocsului, a aglomeratului feros, ’ 
ce' 'se vbr âriliH în etapa' ‘următoa
re. vor conduce la îndeplinirea în 
tot mai bune condiții a sarcinii tra
sate de conducerea partidului si sta
tului nostru de reducere substanția
lă a consumului de combustibil si 
energie ne ansamblul industriei me
talurgice.

Gorneliu RIZESCU 
director general 
ol Institutului Central 
de Cercetări Metalurgice

elaborat în agrega- 
ce pot lucra intre 
ale proporțiilor de

In secția montaj centrifuge a Întreprinderii de Piese de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimicâ Satu-Mare 
se finalizează un nou lot de produse Foto : S. Cristian

Cu ce eficienfă se înfăptuiește
programul de modernizare?
întreprinderea de Osii șl Boghiuri 

din Balș, importantă unitate produ
cătoare de material rulant pentru 
căile ferate, beneficiază de o dotare 
tehnică adecvată tehnologiei de fa
bricație a osiilor montate cu roți 
monobloc. Structurată pe fabrici — 
cu oțelărie, turnătorie, sculărie, fa
brică 
derea 
tate 
mare 
maiștri - cu 
și mulți s. 
semnat potențial de creație in pro
cesul de afirmare a progresului teh
nic, de amplă modernizare a fabri
cației. In acest sens, se cuvine subli
niat faptul că numeroase măsuri din 
programul de modernizare al unității 
au fost stabilite pe baza sarcinilor și 
indicațiilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul vizitei 
de lucru în întreprindere în juna iunie 
a anului trecut.

Cum se acționează pentru înfăptui
rea programului de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției ? Părerea exprimată de majori
tatea interlocutorilor din întreprinde
re este că, în linii generale, acțiunile 
întreprinse pentru transpunerea în 
viață a programului amintit se des
fășoară relativ bine, in sensul că . 
principalele , mășuri scadente sînt, în 
bupă, măsură, aplicate în producție, 
cu .rezultatele, scontate. Astfel, 'irigi- < 
nerul-șef cu pregătirea fabricației, 
Eugen Mitu, ne precizează că din cele 
35 de măsuri prevăzute a fi defini
tivate pînă la sfîrșitul lunii septem
brie, 33 au fost efectiv aplicate și 
aduc un spor de 215,5 milioane lei 
la producția-marfă. Ne intere
săm, in primul rind, de intro
ducerea tehnologiei de turnare 
in forme vidate a unor repe
re de boghiuri. în acest sens, a exis-

de oxigen proprie — întreprin- 
este organizată deci ca o uni- 
integrată. Aici lucrează un 

număr de muncitori și 
precum 

un în-

Aici 
de 

experiență, 
specialiști —

tat o mai veche preocupare a specia
liștilor, insă aplicarea în practică nu 
s-a realizat ușor și nici, după cum se 
va vedea, in totalitate. Așa cum ne-a 
relatat Nicolae Brinaru, directorul 
fabricii de oțel lingou și piese tur
nate, pentru turnarea în forme vida
te s-a colaborat cu Institutul de Cer
cetări Științifice și Inginerie Tehno
logică pentru Sectoarele Calde și Me
talurgice București. Pe o instalație 
asigurată prin transfer de la acest 
institut, căreia i s-a adaptat un sis
tem mecanizat al operațiilor de trans
port al nisipului și de dezbatere și 
evacuare a pieselor, au fost produse, 
inițial, două repere, 
realizării, potrivit 
tehnice, a 16 piese de 
prin noua tehnologie 
niza reducerea cu 
a consumului la 
formare.

Eficiența scontată 
însă în mod practic, 
efectuată din

în condițiile 
documentației 

schimb, 
! se preco- 
20 la sută 

materialul de
nu se obținea 

La o analiză 
inițiativa comitetului

La întreprinderea 
de Osii și Boghiuri 

din Balș

RECOLTAREA $1 iNSflMlNTARILE LN RITM MAI INTENS!
ARAD: Bună
la culesul

organizare 
porumbului

Măsurile întreprinse de Biroul Co
mitetului Județean de Partid Arad 
și de comandamentul județean pen
tru agricultură au în vedere crește
rea vitezelor de lucru în cimp. pentru 
încadrarea fiecărei lucrări in terme
nele stabilite. Așa se și explică 
faptul că, din zori și pină seara, 
zeci de mii de oameni lucrează In
tens la strîngerea roadelor toamnei.

Cea mai mare concentrare de forțe 
se intîlnește la recoltarea porumbu
lui. cultură ce deține in sectorul so
cialist 83 816 hectare. Pînă în seara 
zilei de 27 septembrie porumbul a 
fost cules de pe 42 la sută din su
prafața cultivată. Cum s-a organizat 
munca pentru ca lucrările să se 
încheie cit mai repede ? „Din totalul 
suprafeței cultivate cu porumb. 
21000 hectare sînt recoltate ma
nual. în conformitate 
jamentele de lucru 
global încheiate cu membrii 
operatori. ne spune tovarășul 
Avram Crăciun, director adjunct Ia 
direcția agricolă județeană. Porum
bul este strîns cu prioritate'de pe 
suprafețele care se vor semăna cu 
grîu. Cu sprijinul consiliilor popu
lare orășenești și comunale, au fost 
suplimentate forțele ce lucrează la 
recoltat in zonele colinare. deoarece 
aici griul se seamănă mai timpuriu. 
In medie, viteza zilnică la recoltat 
este de circa 4 000 hectare, insă au 
fost și zile în care s-a strîns po
rumbul de pe 5 000 hectare".

In vederea transportului operativ 
al recoltei din cimp. camioanele 
sint dotate cu cite două remorci, 
iar tractoarele — cu cite trei. De 
asemenea, zilnic se 
2 000 de atelaje. Pentru 
drumului si evitarea 
la bazele de recepție 
încă 7 baze volante.

cu 
in

anga- 
acord 

co-

folosesc peste 
scurtarea 

aglomerației, 
s-au înființat

Gospodarii au luat toate măsurile 
ca recolta să ajungă cit mai repede 
și fără pierderi in magazii. De 
exemplu, la Cooperativa Agricolă de 
Producție „Viața Nouă" din Sîntana 
erau in cimp aproape 1 500 de oa
meni. „în jur de 1 000 din cei ce se 
află în lanuri, ne spune tovarășul 
Gheorghe Goiina, președintele unită
ții. sint cooperatorii noștri care au 
lucrat în acord global ; ceilalți sint 
membrii familiilor lor, veniți in a- 
jutor. Cu o asemenea forță, din cele 
952 hectare cu porumb vom recolta 
manual 850 hectare. Deja am adunat 
recolta de pe mai bine de 300 hec
tare. Cu 80 de atelaje, 14 camioane 
șl 22 tractoare o transportăm în 
baze". Contabilul-șef al unității, to
varășul loan Vărșăndan. adaugă : 
„Avem o producție bună, peste cea 
planificată. Pentru a preveni pier
derile de orice fel, urmărim ca la 
încărcarea din cimp să 
și corpuri străine, ca 
nu rămină în cimp, să 
tat imediat in bază".

Se lucrează intens și 
ferme ale Cooperativei 
Olari. De la brigadierii 
Muscă și Petru Drida aflăm 
membrii cooperatori de aici 
angajat să recolteze manual întrea
ga suprafață cu porumb, care este 
de 520 hectare. în fiecare din ferme 
sint peste 300 de oameni la lucru. 
La fel este organizată munca și în 
celelalte unități din consiliul 
industrial Sîntana. fapt ce 
st locul fruntaș pe 
de acest 
nimbului.

nu se adune 
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fie transpor-
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MI HUȚ ATristan
corespondentul „Scînteii

BACÂU Rămînerile în urmă
semănat trebuie

recuperate grabnic
în vederea încheierii însămînțări- 

lor la termenul stabilit de condu
cerea partidului, în județul Bacău 
a fost regindit și îmbunătățit pro
gramul privind desfășurarea tuturor 
lucrărilor agricole din această cam
panie. Astfel, pornind de la faptul 
că în perioada imediat următoare

trebuie insămințate suprafețe mari 
ocupate cu diferite culturi de toam
nă, s-au 
toare 
cestor
tă la pregătirea terenului și semă
nat.
director

luat măsuri corespunză- 
pentru grăbirea eliberării a- 
suprafețe șl trecerea imedia-
Tovarășul Vasile 

cu producția
Ursache, 
vegetală

la direcția agricolă județeană, 
aprecia că actuala campanie de 
însămînțări a fost pregătită mai 
bine, aut din punct de vedere al 
amplasării culturilor, cit și al struc
turii soiurilor. Demn de remarcat 
este faptul că prin buna organizare 
a muncii in formații complexe de 
mecanizare, prin folosirea integrală 
a timpului de lucru, în consiliile 
agroindustriale Sascut, Hemeiuși, 
Parincea și Podu Turcului au fost 
arate și pregătite aproape in tota
litate suprafețele prevăzute, ceea ce 
a permis să se treacă din plin la 
semănat. Se înregistrează însă res
tanțe mari la această lucrare mai 
ales in unitățile din consiliile agro
industriale Ardeoani, Răcăciuni, He- 
legiu și Izvoru Bercheciului. Pe an
samblul județului, pînă în seara zi
lei de 27 septembrie grîul a fost in- 
sămînțat în proporție de numai 6 
la sută. In scopul grăbirii lucrărilor, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsuri ferme în 
scopul bunei organizări a muncii în 
toate unitățile. Astfel, s-a mărit nu
mărul tractoarelor care lucrează la 
arat și pregătirea terenului, în cele 
mai multe unități muncindu-se in 
două schimburi și în schimburi pre
lungite. Cum se desfășoară, practic, 
lucrările de pregătire a viitoarei re
colte 7

La Căpești, unitate ce face parte 
din Consiliul Agroindustrial Podu 
Turcului, stăm de vorbă cu tovară
șul Gheorghe Costin, președintele 
cooperativei : „Mai mult de jumă
tate din suprafața de aproape 1 200 
hectare, care va fi cultivată cu grîu 
și orz, a fost amplasată după plan
tele prășitoare : leguminoase, sfeclă, 
porumb, floarea-soarelui — ne spu
ne interlocutorul. Pînă acum cea 
mai mare parte din suprafață a fost 
pregătită pentru semănat. Avem asi
gurată sămînța necesară din soiurile 
superioare, care dau cele mai bune 
rezultate pe terenurile noastre". 
La Săucești, unitate din Consi
liul Unic Agroindustrial Filipești, 
lucrările sint in plină desfășu
rare. Pe terenurile din lunca 
Șiretului acționau la arat, la pregă
tirea terenului și Ia semănat două 
formații compuse din 20 de trac
toare. Activitatea se desfășura sub 
supravegherea și îndrumarea ingi
nerului Viorel Savin, președintele 
unității, și Constantin Găbureanu, 
inginerul-șef al cooperativei. „Am 
trecut din plin Ia semănat — ne in
formează președintele. Pentru a 
grăbi lucrările am recoltat mai 
întii cartofii, sfecla de zahăr și po
rumbul de pe suprafețele destinate 
însămințării griului și orzului". •

Cu aceeași răspundere și grijă 
pentru viitoarea recoltă se munceș
te și în cooperativele agricole din

Negri, Nicolae Bălcescu, Răchitoasa, 
Tirgu Trotuș, ca și in întreprinderile 
agricole de stat din Bacău, Sascut 
șl Traian. Peste tot trebuie să se lu
creze intens la pregătirea terenului,

astfel ca ritmul însămîntărilor să fie 
intensificat la maximum.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

MUREȘ: Răspundere pentru
respectarea normelor 

prevăzute în tehnologii
După încheierea însămințării orzu

lui și a culturilor pentru masă-ver- 
de, preocuparea de bază a specialiș
tilor, mecanizatorilor și cooperatori
lor din județul Mureș este, în pre
zent, efectuarea în cel mai scurt 
timp a insămînțării griului pe toate 
cele aproape 61 000 hectare. Lucru 
firesc dacă avem în vedere că, pină 
în seara zilei de 27 septembrie, să- 
mînța de griu a fost încorporată in 
sol pe numai II 300 hectare — 19 la 
sută din suprafață. Pentru creșterea 
vitezei de lucru, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat 
măsuri energice în vederea impulsi
onării lucrărilor. între acestea se nu
mără reevaluarea ritmurilor stabili
te inițial, introducerea schimburilor 
prelungite la pregătirea terenului 
și a schimbului doi la arat, iar la se
mănat se lucrează „zi-lumină". Mă
surile luate au vizat, de asemenea, 
ca toți specialiștii din unități și cei 
ai direcției agricole să fie perma
nent in cimp, astfel ca viteza semă
natului să crească pe fondul reali
zării unor lucrări de cea mai bună 
calitate.

Intre unitățile în care munca la 
pregătirea terenului și semănat este 
bine organizată se numără și cele din 
Consiliul Agroindustrial Sîngeorgiu 
de Mureș, unde griul va ocupa o su
prafață de 3 600 ha. „Pentru înche
ierea insămînțării griului la terme
nul stabilit — ne preciza Eugen 
Comșa. inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial — cele 30 de semănă
tori realizează, în medie, un ritm de 
aproape 400 hectare pe zi. Totodată, 
pentru a asigura o densitate de 800 
spice pe metrul pătrat, urmărim ca, 
peste tot. să însămințăm cantități 
corespunzătoare, conform indicelui 
de calitate a semințelor". Li subli
nierile de mai sus să adăugăm că 
pentru creșterea vitezei de lucru. Ia 
pregătirea terenului au fost mobili
zați atît mecanizatorii din munici
piul Tirgu Mureș, cit si elevi ai șco
lilor de mecanizare. Urmarea : nu
mai în ultimele două zile ;u fost 
insămințate, pe ansamblul consiliu
lui agroindustrial, 800 hectare cu

grîu. Totodată, au fost arate 2 600 
hectare, iar patul germinativ a fost 
pregătit pe 1 862 hectare. între uni
tățile cu cele mai bune rezultate la 
însămînțări din acest consiliu agro
industrial se numără, in primul 
rind, Cooperativa Agricolă Cristești- 
Mureșeni. Aici, pentru a realiza 
producții mari, întreaga suprafață 
cu griu a fost amplasată după tri- 
foliene, soia, porumb și sfeclă de 
zahăr. „Faptul că am avut culturi 
premergătoare bine întreținute — ne 
spune Ilie Cheșa, președintele uni
tății — ne-a permis ca, la griu, să 
putem pregăti un pat germinativ 
«ca Ia carte». Pentru a realiza o 
producție medie de cel puțin 9 000 kg 
griu la hectar, Constantin Pop, ingi
nerul-șef al cooperativei agricole, 
și președintele unității vegheau 
fiecare din cele două semănători 
realizeze densitatea prevăzută 
metrul pătrat. Faptul că aici se lu
crează și repede și bine denotă că 
griul a fost însămînțat ne mai bine 
de 50 la sută din suprafața progra
mată, ceea ce a creat condiții ca lu
crarea să se încheie pină la 1 oc
tombrie. Cu aceeași răspundere se 
acționează, în acest consiliu agroin
dustrial. și în cooperativele agricole 
Nazna, Sîntana de Mureș, Singeor- 
giu de Mureș ș.a.

Dacă aici, ca și în alte consilii 
agroindustriale mâți cultivatoare cu 
griu, între care Ungheni, Iernut, 
Sărmașu și Band, însămînțarea griu
lui avansează pe un front larg, lu
crarea trebuie mult impulsionată în 
unitățile din Consiliul Agroindus
trial Luduș, unde, în seara zilei de 
26 septembrie, nu erau insămințate 
decit 80 din 3 945 hectare programa
te. Dar cum suprafețe mari cu grîu 
mal sint de însămînțat și în unități 
din alte consilii agroindustriale, se 
impune urgentarea acestei lucrări, 
astfel 
natul
menul

județean de partid, s-a stabilit că nu 
concepția tehnică era de vină, ci un’ 
neajuns organizatoric. Trecîndu-se la 
îmbunătățirea asistenței tehnice pe 
toate cele trei schimburi, lucrurile au 
intrat în normal, realizindu-se efi
ciența prevăzută. Pînă în prezent, 
procedeul tehnic modern la care ne 
referim a fost aplicat la fabricația a 
27 de repere.

A fost introdusă totodată tehno
logia de turnare centrifugală, cu trei 
posturi, a cutiilor de unsoare, la care 
consumul de metal se diminuează cu 
40 la sută, prin eliminarea completă 
a rețelei de turnare, iar consumul de 
material de formare este, de aseme
nea, cu 35—40 la sută mai redus față 
de procedeul clasic. Turnarea centri
fugală va fi utilizată pentru încă 
două repere. Tot în această fabrică, 
potrivit programului de modernizare, 
a fost generalizată tehnologia de mie- 
zuire prin utilizarea amestecului cu 
dezbatere ușoară, pe bază de silicat 
de sodiu și magnezită măcinată.

După cum ne-a precizat ing. Ion 
Bodnaru, șeful serviciului mecano- 
energetic, se acordă o atenție deose
bită modernizării utilajelor, o dată 
cu efectuarea reparațiilor capitale. 
Concret, în paralel cu reparația capi
tală a liniei de turnare nr. 1 pentru 
piese mici, din turnătoria de oțel, s-a 
realizat și modernizarea acesteia. 
Astfel, partea de utilaj depășită din 
punct de vedere tehnic, cu fiabilitate 
scăzută în exploatare, a fost înlocui
tă, iar stația hidraulică a fost recon
struită după un proiect nou, îmbu
nătățit ; la fel s-a procedat și cu in
stalația electrică.

De asemenea, și alte fabrici, secții 
șl ateliere au beneficiat de anumite 
măsuri. de modernizare. Este vorba, 
între altele, de : introducerea tehno
logiei și realizarea instalației de în
cărcare cu sudură a matrițelor de 
forjat roți, cărora li se mărește ast
fel durabilitatea ; punerea în func
țiune a unei instalații de echilibrat

dlnamic roți monobloc ; optimizarea 
fluxurilor tehnologice și creșterea ca
pacității de prelucrare și tratare ter
mică a roților monobloc ; repunerea 
în funcțiune a unor instalații (cupto
rul de uscat miezuri și cel de uscat 
electrozi) ; modificarea unor dispozi
tive de asamblare și de presat, ne
cesare la producerea boghiurilor ; în
ființarea unui laborator de electro
nică.

Din totalul celor 33 de măsuri apli
cate, 15 se referă la modernizarea 
fluxurilor șl tehnologiilor de fabrica
ție. Or, în legătură cu celelalte mă
suri, sînt de făcut unele observații. 
De exemplu, două măsuri se referă 
la introducerea în fabricație a două 
tipuri de osii montate cu roți mono
bloc, ceea ce este foarte bine. Numai 
că este vorba de asimilarea în fabri
cație a două produse noi, nicidecum 
de două măsuri de modernizare. Deși 
lucrurile par clare, iar reglementă
rile legale în vigoare stabilesc precis 
ce măsuri fac parte din acțiunea de 
modernizare, în nici un caz nefiind 
incluse cele referitoare la Înnoirea 
fabricației, ing. Dan Plăvițu, șeful 
serviciului de organizare a muncii, a 
încercat să ne convingă în fel și chip 
de contrariu.

De altfel, in general, investigațiile 
întreprinse pe tema modernizării au 
relevat necesitatea unei mal riguroa
se analize șl urmăriri de către toate 
compartimentele întreprinderii, și cu 
etit mai mult de către consiliul oa
menilor muncii, a acțiunilor și mă
surilor pe care le conține programul 
de modernizare. Iată, bunăoară, ce 
ne-a relatat Ing. Dan Plăvițu :

— Nu realizăm efectiv întregul 
spor prevăzut la producția-marfă, de
oarece două măsuri, cu aportul cel 
mai mare, nu au fost finalizate din 
vina constructorului, respectiv a An
treprizei de Construcții Industriale 
Slatina.

Adîncind analiza, a rezultat Insă că, 
surprinzător, cel puțin pentru una 
din măsurile la care se referea inter
locutorul, denumită „Modernizări și 
diminuări locuri înguste la Fabrica 
de boghiuri", nu constructorul este 
principalul factor implicat și răspun
zător, ci însuși beneficiarul care are 
de executat cel mai mare volum da 
lucrări. Necunoaștere sau lipsă de 
răspundere în urmărirea aplicării 
măsurilor ?

Dincolo de aceste aspecte, esențial 
este că, în ansamblu, programul da 
modernizare și-a dovedit utilitatea. 
Astfel, făcind o comparație cu peri
oada similară din anul trecut, se în
registrează o creștere la mai toți in
dicatorii : la producția-marfă cu 
105,4 milioane lei ; producția fi
zică a crescut, de asemenea, substan
țial la oțel, piese turnate din oțel, 
piese forjate și matrițate. osii mon
tate. boghiuri, iar productivitatea 
muncii este mai mare cu 4 059 Iei pe 
persoană. Tocmai de aceea, finaliza
rea grabnică și a celorlalte măsuri, 
unele indicate expres de secretarul 
general al partidului, trebuie să se 
situeze în centrul preocupărilor co
lectivului de aici. Economia națio
nală are nevoie de produsele între
prinderii din Balș, care este necesar 
să fie livrate la timp și in condiții 
calitative superioare.

Mihai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scînteii"
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ca. peste tot în județ, semă- 
griului să se încheie la ter- 
stabilit.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii

în sectorul
(Urmare din pag. I)

de transport. Numai in bazinul car-, 
bonifer al Horezului. într-una din 
zilele trecute, instalațiile de încăr
care nu au funcționat 6 ore in punc
tul Berbești, 17 ore la Copăceni și 4 
ore in stația de la Popești, deoarece 
nu s-au asigurat la timp vagoanele 
necesare. Așadar, timp pierdut, timp 
în care sute si mii de tone de lignit 
puteau fi încărcate și livrate bene
ficiarilor pentru a întregi cantitatea 
de combustibil necesar în depozite, 
practic, stocurile de iarnă prevăzute in 
fiecare unitate. La fel de adevărat este 
însă și faptul că sint zile cind există 
vagoane în stațiile de încărcare, dar 
nu există cărbune in depozitul furni
zorului.

Dacă acum, cind timpul este favo
rabil lucrărilor de incărcare. celor
lalte operații efectuate în depozite șt 
pe liniile de transport, nu se acțio
nează în mod corespunzător, cu atît 
mai mult va fi dificil de soluționat 
problemele care vor apărea o dată cu 
inceperea ploilor și a înghețului. în 
cel mai scurt timp trebuie să se 
ajungă la nivelul planificat, res
pectiv 240 000 tone cărbune transpor
tat zilnic, și aceasta, in primul rind, 
prin întărirea ordinii și disciplinei, 
prin organizarea corespunzătoare a 
activității atît la extracție, cit si în 
activitatea de transport, de încărcare 
și depozitare a combustibilului.

Este esențial ca. încă din aceste 
zile, cind se poate acționa cu forte 
sporite și sînt create condiții dintre

energetic
cele mai bune de lucru, să se asi
gure tot ce este necesar pentru func
tionarea ireproșabilă a sistemului e- 
nergetic national. La fel cum este 
esențial ca. pretutindeni, la toti con
sumatorii să se treacă neintîrziat la 
aplicarea măsurilor stabilite pentru 
reducerea consumurilor si încadrarea 
în cotele planificate, care trebuie 
considerate drept maxime. Avînd în 
vedere însemnătatea cu totul deose
bită a asigurării neîntrerupte si în 
cantitățile prevăzute a energiei elec
trice. organele si organizațiile de 
partid, conducerile tuturor unităților 
din sectorul extractiv, din unitățile 
de reparații, din întreprinderile fur
nizoare de echipamente și materiale, 
precum și din cele energetice tre
buie să desfășoare o susținută muncă 
organizatorică. să asigure instaura
rea unui climat de maximă exigen
tă în munca tuturor oamenilor. In 
acest sens. întărirea răspunderii, a 
ordinii și disciplinei reprezintă con
diția hotărîtoare pentru producerea 
și livrarea energiei electrice necesa
re desfășurării in cele mai bune con
diții a activității productive in toate 
ramurile economiei naționale, reali
zării exemplare a sarcinilor econo
mice pe acest an. Prezentîhd 
aceste probleme de ordin mai 
general, ziarul își propune să con
tinue investigațiile in termocentrale, 
în unitățile miniere și furnizoare de 
piese de schimb pentru a consemna 
modul in care se acționează și aici 
în vederea încheierii pregătirilor 
pentru sezonul rece.

Nicolae MILITARU
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Adunările organizațiilor de bază trebuie să con
stituie un prilej de analiză temeinică a întregii activi
tăți. Să se acorde o atenție mult mai mare problemelor 
politico-educative, de creștere a combativității, a spi
ritului revoluționar! Iar aceasta nu pe probleme 
nerale, ci concrete, analizîndu-se inclusiv stările 
gative din sectorul unde își desfășoară activitatea 
care organizație de partid!

NICOLAE CEAUȘESCU

ge- 
ne- 
fie-

(Din concluziile la ședința Comitetului Politic Execuți» 
al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie a.c.)

Faptele exemplare - unitatea de măsură 
a conștiinței comuniștilor

Așa cum subliniază constant 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, unita
tea de măsură a conștiinței oame
nilor o dau, înainte de toate, rezul
tatele în muncă, faptele de fiecare 
zi. Pornind de la acest adevăr, co
muniștii din organizația de bază a 
schimbului B, sectorul II din cadrul 
Minei Baia Sprie, județul Maramu
reș, au pus in centrul dezbaterilor 
din adunarea de dare de seamă și 
alegeri problemele creșterii conști
inței, scoțînd in evidență ideea sub
liniată de Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea că, in actuala etapă de 
dezvoltare a societății, este nevoie 
mai mult ca oricînd de intensifica
rea activității de educare a membri
lor de partid, a tuturor cetățenilor 
tării.

Comuniștii de la Mina Baia Sprie 
s-au prezentat la adunarea lor cu 
un bilanț bogat in realizări : minei 
i s-a decernat in acest an înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste" 
pentru rezultatele deosebite obținu
te in ultimii patru ani. Și în acest 
an, minerii de la Baia Sprie nu s-au 
dezmințit, livrind suplimentar eco
nomiei naționale importante canti
tăți de minereuri.

La' dobindirea realizărilor impor- • 
tante au contribuit în primul rînd 
aplicarea măsurilor din programul 
de modernizare, introducerea meto
delor noi de exploatare, care asi
gură creșterea gradului de recupe
rare a metalului din zăcămînt, folo
sirea pe scară largă a mașinilor și 
utilajelor moderne. Dar la efortu
rile materiale și financiare s-a adău
gat acel factor esențial, hotăritor 
— cum s-a menționat in adunare —, 
anume omul, atitudinea înaintată 
față de muncă a fiecărui membru 
de partid, a întregului colectiv. în 
această privință au fost relevate o 
serie de acțiuni politico-educative și 
organizatorice inițiate și desfășurate 
cu perseverentă de organizația de 
bază.

„Organizația de partid nu trebuie 
să se substituie conducerii adminis
trative, compartimentelor tehnice 
ale unității — afirma maistrul Con
stantin Rogojan. Desigur, proble
mele tehnice, economice se cer ana
lizate și urmărite in permanență de 
organizația de partid, de biroul ei, 
pentru că acestea sint aspecte esen
țiale ale preocupărilor colectivului 
și de soluționarea lor corespunză
toare depinde pină la urmă realiza
rea planului. Dar organizația de 
partid este chemată să folosească in 
primul rind metodele muncii de 
partid, pentru a crea acea stare de 
mobilizare a tuturor forțelor, astfel 
ca sarcinile colectivului să fie inde- 
plinite in cele mai bune condiții. 
Din acest punct de vedere poate fi 
apreciată ca pozitivă activitatea or
ganizației de bază, a biroului, cum 
la fel de adevărat este că există 
încă mult loc pentru mai bine. In 
cadrul sectorului nostru rezultatele

Titlul de

în anul 1986 — locul doi pe ramură 
In întrecerea socialistă ; în anul 1987 
— locul întîi ; în 1988 — iarăși locul 
întîi ; pe primele opt luni ale acestui 
an — de asemenea, locul intîi. Este 
deci pe deplin firesc ca un astfel de 
colectiv fruntaș să țintească și în a- 
cest an întîietatea în întrecere, pen
tru a putea fi distins cu înaltul titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste", prin 
ocuparea primului loc timp de trei 
ani consecutiv.

De la această aspirație, cu toate 
imperativele ce decurg din ea, au 
pornit lucrările conferinței de dare 
de seamă și alegeri a organizației de 
partid de la întreprinderea de Con
strucții, Reparații și Administrație 
Locativă Colentina, din sectorul 2 ai 
Capitalei.

Intr-o atmosferă de fermă angajare 
politică, delegații, reprezentind cele 
trei organizații de bază din întreprin
dere. au analizat sub toate aspectele 
munca pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție, strîns legată de activi
tatea de partid, raportîndu-se nu atît 
la ceea ce au realizat anul acesta 
mai mult față de anul trecut, ci, mai 
ales, Ia înaltele exigențe ridicate în 
fața comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii de proiectul Programului- 
Directivă și Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului, de magis
tralele cuvintări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — documente 
programatice, în lumina cărora s-a 
desfășurat întreaga dezbatere și față 
de care delegații și-au exprimat to
tala adeziune și aprobare.

„In aceste momente politice de 
înaltă semnificație, cind se dezbat do
cumente de importanță istorică pen
tru partid și pentru țară — a spus 
maistrul Marian Radu —, noi, comu
niștii, toți oamenii muncii din între

într-o serie de domenii nu sint pe 
măsura posibilităților, deși, după 
cum s-a arătat in darea de seamă, 
ele sint superioare prevederilor de 
plan. Se manifestă încă unele caren
țe în buna organizare a procesului 
de producție, in utilizarea mașini
lor și utilajelor din dotare la capa
citatea maximă, lipsuri in folosirea 
judicioasă a timpului de lucru, ab
sențe nemotivate ș.a. — toate acestea 
conducind la dereglări in procesul 
de producție, la nerealizarea planu
lui de către unele formații de lucru. 
Conștiința înaintată trebuie să se 
manifeste în toate ocaziile, iar fie
care comunist este dator să nu se 
mulțumească cu propriile rezultate, 
chiar dacă ele sint bune sau foarte 
bune. Un comunist poate aprecia că 
și-a făcut datoria numai atunci cind

• Comunistul — model de 
comportare la locul de 
muncă, în familie și socie
tate ® Bunele rezultate nu 
au constituit motiv de 

automulțumire

rezultatele personale in muncă sint 
dublate de aceleași bune rezultate 
ale tuturor colegilor de muncă, ale 
întregii colectivități. Pentru că fie
care comunist este obligat — așa 
cum se prevede în Statutul partidu
lui — «să întărească legătura cu 
masele, să explice oamenilor muncii 
politica și hotăririle partidului, să-i 
organizeze și să-i mobilizeze in ve
derea îndeplinirii sarcinilor trasate 
ide partid»".

Analiza responsabilă, atitudinea 
revoluționară fată de muncă au ca
racterizat si alte luări de cuvint 
din cadrul adunării, fiind puse în 
evidentă unele stări de lucruri nega
tive. Astfel. în darea de seamă și în 
cuvintul comuniștilor ingineri loan 
Izvoran si Francisc Bakos, a mi
nerului Nicolae Blejan, s-a luat ati
tudine fermă fată de acei conducă
tori de formații care tolerează ma
nifestările de indisciplină de la locu
rile lor de muncă, fată de acei co
muniști care caută mereu justificări, 
în loc să se ocupe de rezolvarea pro
blemelor.

în luarea sa de cuvint, electricianul 
de mină Vasile Șerbac. secretarul 
comitetului U.T.C. din sectorul II, a 
menționat : ..Calitatea mereu spo
rită a minereului extras din subteran 
se datorează într-o mare parte și 
faptului că absolut întreg personalul 
sectorului este cuprins în cursuri de 
ridicare a pregătirii profesionale. 
Aceste cursuri au un pronunțat ca
racter aplicativ. îi deprirfd De tine
rii mineri cu metodele moderne de 
exploatare. Va trebui ca. alături de 
aceste cursuri, să ne ocupăm nu 

fruntaș sporește preocuparea întregului colectiv 
pentru o nouă calitate

prindere dăm glas, la fel ca întregul 
popor, dorinței fierbinți ca, la viito
rul forum al partidului din luna no
iembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în suprema funcție de 
secretar general al partidului. Vom 
întări această fermă opțiune politică 
prin fapte de muncă".

Care vor fi aceste fapte, cum se va 
ajunge la ele s-a arătat deseori în 
conferință. E drept, mai puțin în 
darea de seamă (care, la unele capi

• întărirea spiritului de răspundere al fiecărui comunist este cea mai bună soluție 
pentru înlăturarea neajunsurilor ® 0 opinie colectivă : a preveni e mai ușor decît 
a repara • Obiectivul major — calitatea prestațiilor către populație

tole, a cam alunecat pe deasupra pro
blemelor specifice unității și strin
gente), mai mult în luările de cuvint 
(critice, autocritice, responsabile), dar 
îndeosebi în programul de măsuri 
adoptat (care răspunde cerințelor 
unei calități superioare a muncii prin 
măsuri concrete, precise și eficiente).

Evantaiul aspectelor abordate a 
fost, desigur, larg și cuprinzător : de 
la activitatea profesională la munca 
politică ; de la răspunderea personală 
la implicarea întregului colectiv ; de 
la atitudinea comuniștilor în produc
ție la comportarea lor în societate.

O temă predilectă a dezbaterilor a 
constituit-o creșterea răspunderii lu
crătorilor din acest domeniu pentru 
cit mai buna Întreținere a fondului 
locativ de stat — prețioasă avuție na
țională, care. în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului, a cu
noscut o dezvoltare fără precedent și 
se îmbogățește în permanență. O 
dezbatere largă pe această temă era 
cu atît mai necesară cu cit presta
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numai de perfecționarea laturii pro
fesionale. ci si de ridicarea conștiin
ței tinerilor mineri, de formarea lor 
pentru muncă si viată".

O atenție deosebită a fost acordată 
în cadrul dării de seamă, cu referire 
la nivelul conștiinței, aspectelor pri
vind comportamentul membrilor de 
partid in familie si societate. A fost 
evocată îndatorirea cuprinsă în 
Statutul partidului, anume că fiecare 
comunist este obligat „să fie exem
plu de corectitudine si de conduită 
în familie si societate, să promoveze 
cu consecventă principiile echității 
socialiste, să respecte cu strictețe 
normele eticii comuniste". în această 
ordine de idei, inginerul Vasile 
Barbulovici arăta : „Avem si comu
niști a căror comportare lasă de do
rit. Este datoria organizației noastre 
de partid, a biroului ei să nu tole
reze asemenea manifestări, să inter
vină cu fermitate acolo unde este 
nevoie. Să cerem viitorului birou al 
organizației să insiste mai mult pe 
munca de la om la om. pe discuțiile 
individuale. Nu trebuie făcut nici 
un fel de concesie în fata oricăror 
manifestări negative din viata co
muniștilor ; să se intervină operativ, 
cu tact si cu eficientă, activitatea 
biroului, a organizației noastre tre
buind să se măsoare nu în numă
rul de sancțiuni, ci în calitatea mun
cii de prevenire a manifestărilor ne
gative".

Pornindu-se de la prevederile cu
prinse în proiectul Programului- 
Directivă al Congresului al XIV-lea 
al P.C.R., în care se arată necesita
tea extinderii producției de metale 
neferoase si de substanțe nemetali
fere, in cadrul adunării s-a subli
niat că preocuparea pentru creș
terea în continuare a gradului de 
conștiință a comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii trebuie să consti
tuie un domeniu prioritar al activi
tății organizației de partid, datoare 
să insiste mai mult pe probleme de 
educație, de intărirea disciplinei, 
astfel incit prin fapte de muncă me
reu mai spornică, mai eficientă — 
care înseamnă cantităti cit mai mari 
de minereuri livrate economiei na
ționale — să se probeze în con
tinuare conținutul muncii de partid.

Angajamentul minerilor de la Baia 
Sprie de a îndeplini planul anual 
pină la 15 noiembrie si de a livra 
suplimentar o producție în valoare 
de peste 20 milioane lei — angaja
ment prin care ei întăresc deplina 
adeziune, aprobarea unanimă fată 
de Hotărîrea privind realegerea de 
către Congresul al XIV-lea a to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului — constituie încă o do
vadă concludentă a maturității co
lectivului. a modului în care comu
niștii de aici înțeleg să-și facă da
toria.

Gheorghe PARJA 
corespondentul „Scînteii"

țiile efectuate nu se fac întotdeauna 
și în fiecare caz la nivelul corespun
zător, reclamațiile de la populație 
(deși în scădere evidentă de la un 
an la altul) nu sint încă eliminate, 
cum ar sta bine unei unități fruntașe.

„Uneori se scuză restanțele și cali
tatea slabă a lucrărilor prin disper
sarea lucrătorilor, ceea ce face ca el 
să fie mai greu de controlat — spunea 
maistrul Ghiță Marin, de la secția 
numărul 1. Dar specificul acestor lu

crări va rămine întotdeauna același, 
adică ele vor fi dispersate. Mă întreb 
cu ce trebuie să fie mai prejos auto
controlul celor zece comuniști din 
secție decît controlul exercitat de 
șeful lor de secție ? Consider că în
tărirea spiritului de răspundere al 
fiecărui comunist din secție este sin
gura soluție pentru lichidarea nea
junsurilor. Iar comunistul repartizat 
in echipa care execută lucrări de 
servicii pentru populație să răspundă 
în fața biroului organizației de bază 
pentru modul în care întregul colec
tiv respectiv își .face datoria".

„Există, desigur, multe criterii după 
care ni se apreciază activitatea și 
poate am avea motive de satisfacție 
pentru locul fruntaș pe care l-am 
cucerit — arăta tînărul muncitor 
Valeriu Alexa, de la sectorul de gos
podărie locativă numărul 7. Dar 
aș propune încă un criteriu pentru 
a ne verifica mai bine modul în care 
ne facem datoria : opiniile beneficia
rilor. O reclamație nu înseamnă nu-

Creșterea răspunderii personale - 
obiectiv al activității politico-educative
în adunarea generală de dare de 

seamă și alegeri a organizației de 
partid de la S.M.A. Bolintin (jude
țul Giurgiu!, au fost dezbătute pro
blemele contribuției și rolului sta
țiunilor de mecanizare a agriculturii 
în înfăptuirea noii revoluții agrare, 
într-un climat de puternică angajare 
revoluționară, comuniștii și-au ra
portat munca lor plină de răspun
dere la mobilizatoarele obiective cu
prinse in proiectul Programului-Di- 
rectivă și Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului. Ceea ce a 
reținut cu deosebire atenția este în
țelegerea profundă de către comu
niști a faptului că eforturile pe care 
statul le face pentru inzestrarea a- 
griculturii, pe baza căreia a crescut 
Si crește gradul de mecanizare a 
muncii, este o latură esențială a pro
gramului de Înfăptuire a noii revo
luții agrare, dar care-si poate da 
măsura eficientei numai în condițiile 
utilizării corespunzătoare a mașini
lor si utilajelor, a creșterii răspun
derii lucrătorilor din acest sector. In 
fond, au fost analizate aspectele unei 
laturi esențiale a conceptului de 
nouă revoluție agrară — conștiința 
celor ce muncesc ogoarele cu mași
nile. nivelul lor de pregătire politică 
și profesională, răspunderea față de 
lucrul făcut, preocuparea de a rea
liza, an de an, producții tot mai 
mari, stabile.

în acest an. mecanizatorii de la 
S.M.A. Bolintin și-au adus o contri
buție importantă la realizarea celor 
mai mari recolte de orz. de grîu. de 
porumb, floarea-soarelui, fasole și 
soia, pe solurile din această zonă cu 
un grad scăzut de fertilitate. A fost 
măsura conștiinței, hărniciei și răs
punderii comuniste, revoluționare. 
Iată ce au spus comuniștii in luările 
lor de cuvint :

Smarandache Călinescu. maistru 
mecanic : „Exprimind profunde sen
timente de stimă, de aleasă prețuire 
și puternică recunoștință față de 
conducătorul nostru iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. inițiatorul a nu
meroase proiecte de mare importan
ță pentru modernizarea agriculturii 
românești, pentru dotarea tehnică a 
unităților de mecanizare, comuniștii, 
toți membrii colectivului nostru. în 
deplină unitate de cuget și simțire 
cu întregul popor, dau glas aprobă
rii depline față de Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu privire la 
realegerea sa. Ia cel de-al XIV-lea 
Congres, in funcția supremă de se
cretar general al partidului, văzînd 
în aceasta chezășia mersului nostru 
înainte pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului. Referin- 
du-mă la darea de seamă, as arăta 
că este bine că a subliniat faptul că 
in unitatea noastră sint foarte mulți 
meseriași buni, cu o înaltă calificare 
și că toti aceștia se ocupă la rindul 
lor de ridicarea profesională a mul
tor mecanizatori tineri. Dar nu poa
te crește un bun muncitor fără o 
conștiință înaltă, fără răspundere și 
atașament fată de bunurile obștii, 
fără răspundere pentru recoltă, pen
tru sănătatea și fertilitatea pămin- 
tului. Sint unele scăderi pe care nu 
le luăm întotdeauna în seamă. Une
ori nu dăm atenția cuvenită unor 
atitudini care duc la scăderea cali
tății lucrărilor. De aceea sîntem da
tori să întărim munca de educație".

Aurel Dobre. maistru, șeful ate
lierului de reparații : „Cu toate că 
producțiile agricole obținute in acest 
an erau de neimaginat în trecut, 
trebuie să spun, ea om care trăiește 
și muncește în mijlocul mecanizato
rilor. că există încă suficiente rezer
ve proprii pentru ca aceste producții 
să devină și mai mari. în conformi
tate cu cerințele noii revoluții a- 
grare. Proiectul Programului-Directi- 
vă pentru cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului, fată de care întregul 
nostru colectiv de mecanizatori își 
exprimă totala adeziune, definește 
cu claritate rolul și locul agriculturii

a muncii
mai o lucrare necorespunzătoare în
tr-un apartament al statului, ci și o 
familie de oameni ai muncii nemul
țumită din cauza unuia sau altuia 
dintre noi".

„Fiecare om al muncii este un fac
tor determinant în îndeplinirea pla
nului — menționa Teodora Platoș, 
secretarul biroului organizației de 
bază nr. 1. Nu este însă de ajuns să 
fii un bun meseriaș, dacă nu te simți 
responsabil direct pentru bunurile pe 

care societatea ți le-a încredințat spre 
administrare și întreținere. Această 
responsabilitate trebuie educată și 
generalizată, mai întîi, în rindul nos
tru, al lucrătorilor, apoi și in rindul 
celor ce locuiesc în apartamentele 
statului. Noul comitet de partid va 
trebui să întreprindă măsuri comune 
de educație civică, împreună cu co
mitetele de bloc și asociațiile de loca
tari, pentru a preîntîmpina unele de
fecțiuni. A preveni este mai ușor de
cît a repara, dar aceasta presupune 
o activitate permanentă. Activitate 
ce trebuie să pornească și de la noi".

„Nu există domeniu al activității 
întreprinderii în care calitatea mun
cii de partid să nu-și pună ampren
ta definitorie — sublinia directorul 
întreprinderii, Vasile Vlăduță. în a- 
ceastă corelație se regăsesc atît îm
plinirile noastre din ultimii ani, cit 
și neîmplinirile. Titlul de fruntaș este 
un temei de mîndrie, dar și unul de 
înaltă răspundere. Calitatea presta
țiilor pentru populație — al căror 

în strategia dezvoltării societății ro
mânești. importanța covirșitoare pe 
care o are proprietatea socialistă in 
obținerea unor recolte mari și sta
bile. De aceea avem datoria • ca me
canizatori. în calitatea noastră de 
comuniști, să oferim exemplu de 
muncă și înaltă responsabilitate pen
tru sporirea potențialului productiv 
al pămîntului prin lucrări de cea mai 
înaltă calitate. Sint incă muncitori 
care mai fac concesii la calitate atît 
la reparațiile utilajelor, cit si la lu

® Răspunderea personală - suport al răspunderii colec
tive ® Comuniștii mecanizatori — în primele rînduri 
pentru păstrarea celei mai de preț avuții a țării, pămîntul

crările din cimp. Față de aceștia tre- 
buie să avem o atitudine fermă și, 
așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în concluziile la 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. să nu ne 
fie jenă să-i criticăm, să-i ajutăm 
să-și schimbe atitudinea față de 
muncă".

Iuliana Zănoagă, contabil-sef : 
„Deși unitatea noastră este tînără, 
— înființată in primăvara acestui an 
—. ne-am ocupat ca întreaga activi
tate să fie rentabilă printr-o organi
zare riguroasă. Astfel, s-a defalcat 
planul de venituri și cheltuieli pe 
fiecare secție și serviciu in parte 
pentru a putea urmări permanent 
înfăptuirea lui. în felul acesta, pe 
primele 8 luni din acest an avem 
un bilanț pozitiv, ceea ce reflec
tă munca tuturor. Analizele noas
tre decadale ne permit să ve
dem cine risipește’ carburanți, cine 
cheltuiește mai mult la reparații, 
cine rămine dator fată de colectivul

La adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a organiza
ției de bază nr. 11 din cadrul 
Întreprinderii de Electronică In
dustrială din București, comu
niștii au dezbătut și au aprobat 
un amplu program de muncă 
pentru viitor, pentru perfecțio
narea întregii activități a orga
nizației de partid, pentru în- 
tîmpinarea Congresului al XIV- 
lea cu noi și importante reali
zări.

volum va crește considerabil în vii
torul apropiat, cind la patrimoniul 
locativ al sectorului 2 se vor adăuga 
alte zece mii de apartamente — 
depinde în măsură hotărîtoare de ca
litățile politico-profesionale și spiri
tul revoluționar ale celor peste 220 
de comuniști din întreprindere, che
mați să se afirme ca factori dinami
zatori ai activității colectivelor in 
care lucrează. Avîndu-se în vedere 
creșterea volumului lucrărilor de re
parații și întreținere, propun noului 
comitet să includă printre sarcinile 
prioritare ale comuniștilor răspunde
rea lor directă pentru modul în care 
se folosesc fondurile din bugetul des
tinat acestor lucrări, urmărind inclu
derea în circuitul economic a mate
rialelor recuDerate din demolări și 
din alte lucrări. De asemenea, trebuie 
urmărit mai îndeaproape modul în 
care se desfășoară procesul de reci
clare și perfecționare profesională Ia 
toate eșaloanele, de la zidarii care 
vor trebui să-și însușească modul de 
a lucra cu mijloace mecanizate pină 
la inginerii și tehnicienii care să se 
implice mai activ în acțiunile de mo
dernizare și organizare superioară a 
muncii".

Discutînd într-un asemenea snirit 
analitic, constructiv, s-au creat pre
misele necesare pentru îndeplinirea 
întocmai a angajamentului luat in 
unanimitate de comuniștii delegați la 
conferința de dare de seamă și ale
geri în numele tuturor oamenilor 
muncii din întreprindere : „Vom în- 
tîmpina Congresul al XIV-lea al 
partidului realizînd integral planul 
anual de producție pină la 1 noiem
brie !“.

Gheorghe MITROI 
Laurențiu DUȚA 

nostru. Unde a fost cazul, am spus 
cu hotărîre : stop risipei. Așa cum 
s-a apreciat și in darea de seamă, 
s-a lucrat bine, dar datoria comuniș
tilor din compartimentul financiar- 
contabil este de a urmări în conti
nuare. cu un si mai înalt spirit al 
datoriei, modul cum se cheltuiește 
fiecare leu din averea obștii".

Gheorghe Olcscu. mecanizator : 
„Este vizibil la tot pasul că statul 
nostru a făcut eforturi mari pentru 
dotarea agriculturii cu mașini și uti

laje care au ușurat eforturile țărani
lor și au deschis calea unor producții 
mari. Munca noastră, a mecanizato
rilor. este deosebit de importantă 
pentru realizarea producțiilor mari 
prevăzute in proiectul Programului- 
Directivă si în Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea. Tocmai de aceea 
ne angajăm să muncim fără preget, 
acum, in campania de toamnă."

Ing. Gheorghe Manolache. inginer- 
șef al Consiliului Unic — Bolintin : 
„în cadrul consiliului nostru unic, 
pe o suprafață de aproape 18 000 
hectare lucrează aproape 200 de me
canizatori. oameni minunați, harnici 
și pricepuți. Cu toții îi cunoaștem 
bine pe Nicolae Rădulescu. de la Poe- 
nari, Toader Mișcă de la Bolintin- 
Deal. Paraschiv Stoica, de la FIo- 
rești. Romi Păduraru. de la Bolintin- 
Vale. Nicolae Staneu. de la Trestieni, 
mecanizatori cu o înaltă conștiință a 
datoriei. Fără astfel de oameni care 
își fac cu răspundere meseria, cu 
multiple cunoștințe de mecanică și 
de agronomie, nu puteam realiza

Pregătiți pentru intîlnirea
Adunarea de dare de 

seamă si alegeri a 
uneia din organizațiile 
de bază din Secția 
T 48 a întreprinderii 
„Tractorul" din Bra
șov — organizația de 
bază din atelierul pie
se turnate din alumi
niu, fontă si forjate — 
se ținuse cu o zi îna
inte. Directorul gene
ral al întreprinderii, 
Octav Căpitanu, afla
se că acolo „s-au emis 
noi idei pentru mo
dernizare". Motiv pen
tru care l-a chemat pe 
inginerul Ambrus 
Carol, șeful serviciu
lui pregătirea fabri
cației, si i-a cerut să 
meargă pină acolo si 
să afle concret des
pre ce-i vorba.

11 însoțim si noi pe 
inginer. Si ce aflăm ? 
Adunarea respectivă 
debutase cu elogierea
— pe deplin meritată
— a rezultatelor ob
ținute in domeniul 
modernizării produc
ției. Dar in acel mo
ment a luat cuvintul 
comunistul Octavian 
Popa, care a spus : 
„Eu cred că nu tre
buie să mai vorbim 
despre ce am făcut. 
Ce-am făcut, știm. Dar 
ce am început in do
meniul modernizării 
n-am terminat. Spre 
ce trebuie să mai fa
cem si cu ce putem 
contribui fiecare cred 
eu că e bine să nă în
dreptăm atenția".

După această inter
venție, aflăm de la 
secretarul comitetului 
de partid din cadrul 
secției. dezbaterile 
s-au transformat din 
elogii — repetăm, me
ritate — în multe pro
puneri. dar și in mul
te critici. Si secreta
rul comitetului de
partid din cadrul sec
ției începe sâ le sis
tematizeze. Observăm
că. o dată cu no
tarea lor, inginerul 
Ambrus Carol abia își 
stăpineste zimbetul. 
Ca, in final, să adau
ge : „Nu degeaba vă 
spunem noi vouă. 

celor din secția T 48 
— zice el — că ați in
trat in secolul XXI. 
Voi sinteți cu adevă
rat oameni ai progre
sului tehnic". „Parcă 
nu ne-ați cunoaște — 
a venit replica. Doar 
afi condus pină nu de 
mult această secție".

Pe moment, n-am 
înțeles acest dialog si 
am cerut explicații. 
Care, in esență, ar vu
tca fi astfel rezumate. 
Modernizarea secției 
T 48 — secție care pro- 

rduce motoare — era și 
’ este vitală pentru im
primarea unei inalte

Un fapt, 
o semnificație

productivități pe în
treaga întreprindere. 
Dar in acțiunea de mo
dernizare a secției res
pective lucrurile de
maraseră intr-un ritm 
de melc. Si atunci, co
muniștii au cerut con
ducerii întreprinderii : 
„Grăbiți proiectarea, 
grăbiți. fundamentarea 
tehnico-economică si 
restul facem noi prin 
autoutilare. Fără în
treruperea producției. 
Prin forțele noastre. 
Chiar dacă nu vom sta 
să numărăm orele de 
muncă cu ceasul in 
mină".

Si, intr-un an și ju
mătate, fără a sta ni
meni cu ochii pe ceas, 
bătălia pentru moder
nizarea secției T 48 — 
„bătălia celor 500 de 
zile pentru nou" — s-a 
desfășurat zi și noap
te, prin angajarea tu
turor forțelor colecti
vului. Iar această bă
tălie se apropie acum 
de finalizare. Argu
mente ? Organizarea 
fluxurilor tehnologice 
este de o concepție ab
solut revoluționară. 
Automatizarea și me
canizarea ating pro
cente de sută la sută.

producțiile mari din acest an. Orga
nizația noastră de partid este datoa
re să desfășoare o muncă mai con
cretă. de popularizare a exemplului 
bun al acestor oameni, de a mijloci 
mai dese schimburi de experiență 
între mecanizatori, de a-i determina 
pe toți să urmeze exemplele bune".

Ing. Vasile Toma. directorul 
S.M.A. : „Este foarte adevărat că re
zultatele economice reflectă munca 
oamenilor, a celor mulți care și-au 
făcut datoria. Dar sint încă multe 
aspecte critice, pe care le cunoaștem 
din activitatea noastră zilnică. Mai 
sint fenomene de indisciplină (ab
sente de la muncă, reparații de mîn- 
tuială etc.), risipă de carburanți prin 
înmulțirea cazurilor de „plimbări" cu 
tractorul. în, special la secția din Joi- 
ța. lucrări de siabă calitate. Colecti
vul. în ansamblu. îsi face datoria, 
dar organizația de partid va trebui 
să se ocupe mai mult de cei care 
vor să «dilueze» răspunderea perso
nală în răspunderea colectivă.

Aș dori să mai ridic o problemă 
care, după părerea mea. trebuie să 
continuăm să o discutăm și cu alte 
prilejuri. în acest an. în majoritatea 
unităților, mecanizatorii au lucrat 
foarte bine, au făcut arături de cali
tate. au semănat în condiții optime, 
au respectat cu rigurozitate tehnolo
giile de lucru, au făcut toate prași- 
lele mecanice, dar. în același timp, 
beneficiarii, cooperatorii n-au fost și 
ei prezenți cu prașilele manuale de 
care se simțea mare nevoie la timpul 
respectiv".

în adunarea de dare de seamă și 
alegeri, comuniștii au vorbit deschis, 
limpede, concret, dind expresie spi
ritului revoluționar, angajindu-se să 
nu precupețească nici un efort. în 
aceste zile de muncă intensă, in 
campania agricolă de toamnă.

Peîre CRISTEA

cu viitorul
Secția a făcut saltul — 
prin modernizare — de 
la o capacitate de pro
ducție de motoare de 
48 000 la 90 000, iar cu- 
rind la 100 000 de mo
toare pe an.

S-au făcut calcule, 
care argumentează mai 
expresiv decît orice 
vorbe că efortul co
muniștilor, al celorlalți 
oameni ai muncii din 
această secție încorpo
rează în el si eroism) si 
performanță. Dacă lu
crările de modernizare 
ar fi fost executate cu 
forțe specializate din 
afară — proiectanți si 
constructori — ar fi 
durat cel puțin doi ani. 
Pe cind așa, prin in
vestiția de pasiune si 
răspundere, de devota
ment, s-a realizat in
tr-un an si cîteva luni. 
In 500 de zile. Comu
niștii — au dovedit-o 
încă o dată — știu să 
ciștige întotdeauna bă
tăliile cu noul. Cu pro
gresul tehnic.

Nu vom intra în 
amănuntele tehnice 
si organizatorice prin 
care s-a realizat aceas
tă performanță. Vom 
insista asupra unui sin
gur fapt. A cărui sem
nificație spune totul. 
Fiecare din cei 350 de 
comuniști, citi numără 
secția, a investit peste 
100 de ore, peste 
timpul de muncă nor
mat. pentru ca secția 
să intre mai repede, ca 
nivel de modernizare, 
in secolul XXI. Si e 
pe punctul de a intra. 
Chiar pină la sfirșitul 
actualului cincinal.

Iar comuniștii de 
aici n-au timp de lau
de. Au înțeles — si ac
ționează ca atare — 
pentru că documente
le pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului 
ii cheamă in prezent la 
intilnirea cu viitorul. 
S'i-i cheamă să pregă
tească. prin munca lor, 
această intîlnire.

Constantin 
PRIESCU

I
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Dialectica general - particular 
în făurirea și perfecționarea 

societății socialiste
ȘCOALA DE AZI, 1N PAS Cil DEZVOLTAREA PREZENTĂ 

A TĂRII, CD CERINȚELE VHTORIJLW EI
„Întregul învățămînt să se desfășoare pe baza celor mai noi cuceriri 

ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, a concepției re
voluționare despre lume și viață - materialismul dialectic

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român)

Este un adevăr bine cunoscut faptul că edu
cația face posibilă și contribuie substantial la 
dezvoltarea tuturor sectoarelor sociale, că În
săși dezvoltarea economică și socială nu poate 
fi concepută fără un sistem educațional cores
punzător. Marile realizări obținute de poporul 
nostru in anii construcției socialismului, și În
deosebi în perioada de după Congresul al IX- 
lea al P.C.R., nu ar fi fost posibile fără perfec
ționările, modernizările aduse sistemului de în- 
vățămint din România și. in general, căilor de 
ridicare a orizontului cultural-științific al tu
turor oamenilor. Țara noastră dispune astăzi 
de un sistem educațional dintre cele mal mo
derne și realiste. Concepția fundamentală a "in
tegrării procesului instructiv-educativ cu cer
cetarea și producția reprezintă nu numai o 
orientare dictată de cerințele progresului eco- 
nomico-social, ci și un răspuns de evidentă 
modernitate pe care procesul educativ din

tara noastră II dă evoluției generale a socie
tății. Astfel, conform celor mai noi metode pe
dagogice, aplicînd tehnici didactice eficiente, 
cu puternică valoare formativă, școala româ
nească asigură armonizarea celor două compo
nente esențiale : cultura profesională, de spe
cialitate, dobindită în procesul pregătirii în me
serie, și cultura generală. Absolventul de in- 
vățămînt. mediu devine în acest fel muncitor 
cu înaltă calificare în meseria aleasă, capabil 
să se integreze imediat, cu bune rezultate, în 
producție și totodată un om cu larg orizont de 
cunoștințe, pregătit la nivelul celor mai noi 
achiziții din știință și tehnică. Liceele româ
nești asigură o pregătire multilaterală, formînd 
oameni cu gindire și comportament elastice, 
capabili să se adapteze necesităților produc
ției, schimbărilor și modernizărilor din ramu
rile economice, tineri cu puternice convingeri

patriotice, revoluționare. „Partidul — se arată 
în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român — pune un accent 
deosebit pe creșterea rolului științei și culturii 
in societate. Lărgirea orizontului de cunoștințe 
cultural-științifice — condiție importantă a li
bertății și demnității omului — trebuie să se 
afle permanent in centrul activității partidului 
nostru". Numai un om cu solide cunoștințe în 
toate domeniile, cu o viziune de ansamblu, cu 
gindire dialectică, informat și la curent cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mon
diale poate fi cu adevărat revoluționar. De 
aceea, in actuala etapă de dezvoltare a Româ
niei. prefigurată clarvăzător in documentele 
pentru apropiatul congres al partidului, invă- 
țămintului de toate gradele îi revin sarcini 
sporite in vederea pregătirii temeinice a tine
rei generații, care va urma școala de 12 ani, a 
perfecționării continue a cunoștințelor profesio
nale ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

învățămînt modern, strîns legat
de cerințele vieții, ale producției

Prof. Atena Vișoiu, inspector șco
lar general al jude,ului Ialomița : 
„Considerat unul din factorii cei 
mai importanți ai progresului so
cial, exigențele 
nente esențiale 
dezvoltare multilaterală a orinduirii 
noastre socialiste, atît în proiectul 
Programului-Directivă al Congresu
lui al XlV-lea al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1991—1995 și 
orientările de perspectivă pină în anii 
2000—2010, cit și în Tezele pentru 
Congresul al XlV-lea al P.C.R, se 
acordă importanța cuvenită asigu
rării tuturor condițiilor pentru con
tinua dezvoltare și perfecționare a 
învățămîntului din țara noastră. 
Purtind amprenta gindirii social- 
politice clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Cțalișescu, ingâțămințpj .rotriâjieșgeconomiei naționale. In perioada 
a devenit în anii care au trecut de i~~- ---- ■■ ■ . .
la Congresul al IX-lea al partidului 
o veritabilă oglindă a transformări
lor societății românești, a realizări
lor mărețe din toate domeniile, a 
vieții contemporane în toată com
plexitatea ei, înțelegind prin aceasta 
și radicalele modificări de conștiință 
ne care le presupune existenta 
omului nou. făuritor al unui tip dis
tinct de umanism. Se poate spune 
că un sistem de învățămînt își do
vedește cu adevărat eficiența în 
măsura în care anticipă și pregă
tește- pentru viitor. Prin orientarea 
clarvăzătoare, prin realismul struc
turilor sale și prin integrarea orga
nică cu cercetarea și producția. în- 
vătămîntul românesc . asigură cadre 
calificate pentru toate domeniile 
vieții economice și sociale. încă 
pe băncile școlii, elevii lucrează 
condiții de producție, aplicînd 
practică, neîntîrziat, cunoștințele 
deprinderile dobîndite. Astfel,

sale fiind compo- 
ale strategiei de

de 
in 
în 
și 
la

absolvire ei sînt deja muncitori for
mați, integrarea lor în procesul pro
ductiv realizîndu-se fără nici o di
ficultate, mai mult decît atit, ei adu- 
cînd acel suflu de cunoștințe noi. o 
gindire tehnologică la nivel de vîrf. 
Această orientare realistă, pusă în 
practică de mai mulți ani și con
firmată de calitatea pregătirii unor 
întregi promoții de absolvenți re
prezintă aspectul esențial al siste-

Larg orizont de cunoștințe
Prof. Dorcl Ghionea, director ad

junct ;1 Liceului d? matematică- 
fizică din Alexandria : ..Este un 
adevăr de necontestat că nivelul de 
pregătire la care trebuie să ajungă 
un om al muncii din industrie sau 
agricultură, din celelalte sectoare 
de activitate este mult mai inalt 
acum decit in urmă cu cițiva ani. 
Se știe că înnoirile în tehnică și 
știință se produc in ritm accelerat, 
ceea ce impune ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire generală. 

mului educațional din România con
temporană. Faptul că începind din 
acest an întregul tineret al patriei 
noastre va urma școala de 12 ani, 
moment de referință in istoria in- 
vățăminiului românesc, este dova
da preocupării permanente a parti
dului și statului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, a to
varășei Elena Ceaușescu. pentru a 
asigura tinerei generații un inalt ni
vel de cunoștințe, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane.

Larg accesibil tuturor tinerilor, 
Invățămintul deschide porțile cu
noașterii. oferindu-le posibilitatea 
obținerii calificării și, după absol
virea studiilor, a locurilor de mun
că, potrivit pregătirii și necesități
lor crescinde de cadre calificate ale 
1991—1995, se arată in proiectul 
Programului-Directivă al Congresu
lui al XlV-lea al P.C.R., invățămin- 
tul va asigura pregătirea profesională 
a aproape 2 milioane de persoane, 
dindu-se o importanță deosebită sec
toarelor economice prioritare. In con
dițiile actuale ale dezvoltării țării, 
cind in agricultură obiectivul fun
damental îl constituie înfăptuirea 
sarcinilor noii revoluții agrare, noile 
direcții de dezvoltare a agriculturii 
ialomițene solicită forță de muncă ca
lificată. fapt pentru care inspectora
tul școlar județean, sub îndrumarea 
permanentă a comitetului județean 
de partid, a acționat cu fermitate in 
direcția organizării unor puternice 
centre școlare — liceele agroindus
triale Slobozia, Țăndărel. Armășești 
și Fierbinți, care se Implică direct 
in realizarea sarcinilor de producție 
ale unităților agricole pentru care 
pregătesc forța de muncă. în afara 
acestora, în anul școlar 1989—1990, 
în 46 de localități rurale funcționea
ză, in deplină concordanță cu dina
mica socială a județului și a țării, 39 
de clase în profil industrlal-agricol 
și 18 clase în profilul mecanică la 
treapta I liceală. Ne înscriem, ast
fel, în programul de măsuri pentru 
generalizarea invățămintulul de 12 
ani, una dintre marile realizări 
societății noastre . socialiste 
«Epoca Nicolae Ceaușescu-".

ale 
în

tehnică și profesională a oamenilor 
muncii —.-cerință subliniată, de alt
fel, in repetate rinduri de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Așa cum se pre
vede in documentele pentru Con
gresul al XlV-lea. clasa muncitoare 
va continua să se dezvolte și din 
punct de vedere al pregătirii gene
rale, ca urmare a generalizării in- 
vățămîntului de 12 ani. a formării 
unui larg orizont de cunoștințe, 
apropiindu-se tot mai mult de con

dițiile în care să se poată vorbi de 
o clasă muncitoare intelectuală. 
Noua etapă a desfășurării procesu
lui revoluționar, în perspectiva pe 
care o deschid proiectul Progra
mului-Directivă și Tezele pentru 
marele forum comunist, care va 
avea loc în luna noiembrie a aces
tui an, impune perfecționarea pre
gătirii pentru muncă și viață a ele
vilor, continuitate, efort sistematic, 
legătură permanentă cu practica so
cială, într-o viziune unitară, pentru 
a se realiza într-adevăr. încă de pe 
băncile liceului, un orizont larg de 
cunoaștere și o mobilitate spirituală 
prin care viitorul muncitor, tehni
cian, specialist să facă față situații
lor noi pe care le întîlnește în viață. 
Trecerea la invățămintul obligatoriu

La baza muncii și învățăturii : 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii

Dr. irig. Avram D, Tudosie, coor
donator de practică. Liceul agro
industrial din Huși : „In proiec
tul Programului-Directivă și in 
Tezele pentru Congresul al XlV-lea 
al P.C.R. se pune un accent 
deosebit pe calitatea pregătirii 
profesionale a elevilor, viitorii ao- 
solvenți ai școlii de 12 ani. Aceas
ta impune dm partea noastră, a 
cadrelor didactice, o concentrare spo
rită. un efort mai mare de a in
troduce noutățile tehnologice, atit 
la obiectele de specialitate, cit și în 
activitatea productivă pe care o des
fășoară elevii. Să ne punem noi 
înșine, an de an, la curent cu tot ce 
este nou în ramura respectivă, la 
disciplina pe care o predăm, pentru 
a-i oferi elevului o imagine reală 
asupra procesului de producție in 
care se va integra la absolvirea 
liceului. Ca profesor intr-un liceu 
agroindustrial, cred că această pre
gătire — i-aș spune în «avans teh
nologic- — este cit se poate' de ne
cesară și firească. Sarcina noastră 
este să pregătim muncitori agricoli 
cu solide cunoștințe și deprinderi 
de lucru, capabili să folosească la 
randament superior întreaga tehno
logie și întreaga gamă de mașini 
agricole pentru a obține producții 
mari la hectar, la toate culturile — 
să fie capabili să generalizeze în 
cel mai scurt timp aceste recolte- 
record. Trebuie să intensificăm 
munca de cercetare agricolă, să pro
movăm mai larg în rîndul elevilor 
cuceririle biologiei moderne, ale in
gineriei genetice, să-i facem să tră
iască cu adevărat noutatea științi
fică. să observe valoarea ei practică 
și nu să o afle doar teoretic, in 
treacăt. In pregătirea pentru munca 
in agricultură, experimeri.ui tăcut 
sub directa supraveghere a specia
listului. concluziile științifice si prac
tice care se impun au deosebită im
portanță. De fapt, nu se poate con
cepe o activitate practică eficientă 
fără folosirea și valorificarea expe
rimentului. In acest sens, prin felul 
în care este organizată instruirea 
practică, liceele agroindustriale ofe
ră posibilități adecvate în fermele 

de 12 ani permite un cadru mai ge
neros activității de educație, reg.n- 
direa posibilităților de a urmări 
și dirija mai atent procesul de in
struire și formare a tinerilor care 
ne sînt încredințați. Ea solicită un 
efort sporit din partea tuturor, ca
dre didactice, elevi și studenți, de a 
se instrui la nivelul, cel mai înalt 
în toate domeniile cunoașterii. «Nu 
există astăzi obligație patriotică și 
revoluționară mai înaltă — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vintarea la marea adunare populară 
din municipiul Iași, cu ocazia des
chiderii noului an de învățămînt — 
decit aceea de a învăța și a învăța, 
pentru toți copiii și întregul tine
ret-".

didactice și experimentale, labora
toare «vii- în care se invață, expe
rimental și demonstrativ, toată 
gama de tehnologii pe culturi, folo- 
sindu-se întreaga sistemă de mașini 
agricole și tractoare. Fermele di
dactice nu pot fi confundate cu fer
me de producție, sarcina lor de 
bază fiind activitatea instructiv- 
educativă, asimilarea de cunoștințe 
practice, deprinderi, obișnuințe ; de 
aceea, ele trebuie să depășească 
prin complexitate fermele de pro
ducție, asigurînd un inventar cit 
mai bogat, pe cit posibil complet, 
de colecții didactice de plante și 
animale și mai ales asigurînd posi
bilitatea efectuării unor lucrări in 
condiții similare cu cele din pro
ducție. Elevului i se formează con
vingerea că meseria de agricultor 
este una de deosebită importanță 
si. confru itîndu-1 cu rezultatele ob
ținute, analizînd științific munca 
depusă, i se formează și cultivă 
sentimentul de responsabilitate so
cială, sprijinit pe competența profe
sională. In această direcție, liceul 
nostru, o școală de veche tradiție 
in invățămintul agroindustrial ro
mânesc, are o bună experiență de 
mai multă vreme. Am reușit să 
asigurăm o predare participativă- 
intuitivă, «pe viu-, a cunoștințelor 
tehnologice, cunoștințe care, dobin- 
dite la ora de curs, sînt imediat 
consolidate prin aplicare în practi
că. Pe de altă parte, am continuat 
tradiția cercetării științifice din 
liceu, căutînd să antrenăm cit mai 
mulți elevi. Faptul că în anul școlar 
1988—1989 am obținut sase premii 
la faza narională a concursurilor pe 
meserii nu reprezintă un prilej d- 
automulțumire, ci un îndemn la 
muncă susținută pentru a forma 
muncitori agricoli cu pregătire te
meinică. cu o viziune nouă, revo
luționară. Și cred că absolvenții 
noștri reușesc să probeze, la locu
rile lor de muncă, știința și price
perea, stăpînirea și folosirea com
plexă a mijloacelor tehnico-științi- 
fice, așa cum le-au asimilat pe băn
cile scolii".

(Urmare din pag. I)
pornit și pornește de la studierea le
gilor obiective care guvernează dez
voltarea economico-socială. „Noi 
ne-am pronunțat întotdeauna și ani 
acționat conform tezei că fiecare 
popor, fiecare partid trebuie să-și 
elaboreze de sine stătător linia sa 
general politică, să aplice legile ge
nerale și principiile socialismului la 
realitățile și condițiile din fiecare 
țară — relevă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Dar am subliniat 
întotdeauna — și nu pot să nu sub
liniez și acum — că toate acestea 
presupun o poziție clară, consecven
tă față de principiile revoluționare, 
fată de apărarea intereselor clasei 
muncitoare, care reprezintă forța și 
clasa conducătoare in societate".

Aplicarea fermă a principiilor fun
damentale ale socialismului științific 
in deplină concordantă cu viata eco
nomico-socială. cu particularitățile 
fiecărei etape de dezvoltare — condi
ție fundamentală a succesului edifică
rii noii orînduiri — constituie misiu
nea istorică a partidului, răspunzător 
pentru aceasta în fața propriului 
popor, a națiunii din rîndul căreia 
s-a născut, ale cărei idealuri și in
terese le întruchipează. Totodată, 
clasa muncitoare, partidul său re
voluționar sînt și trebuie să fie în 
mod justificat preocupate de apli
carea consecventă a teoriei revolu
ționare în general în edificarea noii 
orînduiri, proces a cărui înaintare 
armonioasă pe calea necesarei per
fecționări continue este hotărîtor de
terminat tocmai de promovarea prin
cipiilor fundamentale ale socialismu
lui științific.

După cum se știe, in anii care au 
trecut de Ia Congresul al IX-lea a 
avut Ioc o impresionantă activitate 
teoretică de redefinire a locului par
tidului in societate, a misiunii și răs
punderilor sale în societate. Partidul 
a fost conceput nu ca un organism 
situat deasupra societății, ci drept 
centrul ei vital, afirmîndu-și func
ția de forță politică conducătoare in 
strîns dialog, într-o conlucrare per
manentă cu oamenii muncii, cu în
tregul popor. Este demn de subli
niat că un asemenea demers teore- 
tico-ideologic și practic nu a semni
ficat în nici un fel contestarea, în 
vreun fel sau altul, a rolului parti
dului, ci a exprimat grija ca misiu
nea sa istorică să se realizeze cit 
mai bine, în concordanță cu specifi
cul etapei pe care o parcurge socie
tatea, cu nivelul de instrucție al ma
selor, cu stadiul procesului revolu
ționar.

Viața, practica edificării noii orîn
duiri in patria noastră au relevat 
cu pregnantă adevărul potrivit că
ruia conducerea de către partidul 
unic al clasei muncitoare reprezintă 
o legitate fundamentală a construc
ției socialiste, aceasta asigurînd ca
racterul revoluționar al operei isto
rice de făurire a noii orînduiri. 
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coordonarea unitară a eforturilor 
constructive ale comuniștilor, ale în
tregului popor, orientarea procesu
lui dezvoltării in lumina valorilor 
și aspirațiilor fundamentale ale ma
selor. perfecționarea activității de 
conducere și organizare socială pe 
temeiul opțiunilor pentru dreptate 
Si egalitate, pentru bunăstare si li
bertate ale clasei muncitoare, ale în
tregului popor. Pornind de la a- 
ceastă realitate, partidul nostru res
pinge cu toată hotărîrea acele teorii 
care limitează în mod arbitrar și 
unilateral activitatea partidului doar 
la unele sfere ale activității sociale 
și cu atit mai mult tezele potrivit 
cărora partidul trebuie să cedeze o 
parte din atribuțiile și răspunderile 
sale sau să se lase înlocuit de alte 
forțe politice.

Partid al clasei muncitoare — 
chemat să îndeplinească misiunea 
istorică ce revine clasei pe care o 
reprezintă —. partidul comunist, ca 
forță politică conducătoare, repre
zintă garanția înfăptuirii transfor
mării revoluționare a societății. 
„Continuarea procesului revoluțio
nar — se subliniază în Tezele pen
tru Congresul al XlV-lea — face ca 
existenta partidului unic al clasei 
muncitoare, întărirea rolului său po
litic conducător, dezvoltarea largă a 
legăturii organice cu poporul, cu ce
lelalte organisme ale democrației 
muncitorcști-rcvoiuționare să consti
tuie o necesitate obiectivă in con
strucția socialismului".

O condiție de prim-ordin a succe
sului activității partidului comunist 
este întărirea legăturilor sale cu cla
sa muncitoare, cu masele largi, pro
movarea fermă a principiilor luptei 
și activității revoluționare. Din a- 
ceastă perspectivă capătă o impor
tanță deosebită cerința formulată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
a se întări caracterul muncitoresc 
aî partidului, ca o modalitate esen
țială a păstrării caracterului său 
revoluționar, de a se promova 
neabătut principiul luptei de cla
să. ca un principiu fundamental 
al Întregii sale activități. Societatea 
a ajuns la un înalt nivel de dezvol
tare, dar atît timp cit există clase 
sociale cu interese diferite, cit e- 
xistă capitalism și socialism, tre
buie să existe și conștiința limpede 
că numai prin luptă se pot dobindii 
și apăra cuceririle revoluționare ale 
maselor.

înfăptuirea rolului istoric al cla
sei muncitoare, progresul durabil al 
noii orînduiri sînt strîns legate de 
dezvoltarea și consolidarea proprie
tății socialiste — cea care asigură 
înfăptuirea practică a valorilor au
tentice de dreptate și egalitate, po
sibilitatea planificării unitare a dez
voltării forțelor de producție, orien
tării în direcții prioritare a poten
țialului existent la un moment dat.

Stadiul actual de dezvoltare a for
țelor productive ale societății, mar
cat in mod decisiv de noua revoluție 
tehnico-științifică, nu diminuează 

rolul relațiilor socialiste de proprie
tate, ci favorizează realizarea lor pe 
o treaptă superioară de eficiență 
socială. Proprietatea socialistă este 
singura in măsură să ofere cadrul 
firesc de dezvoltare progresului teh- 
nico-științific, să susțină efortul 
pentru cercetare și inovație, indis
pensabil dezvoltării intensive, să a- 
sigure indici inalți de concentrare, 
de randament și eficiență. De aceea, 
în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, opera com
plexă de dezvoltare și perfecționa
re a societății socialiste, moderni
zarea economiei naționale, creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
națiunii, întărirea independenței și 
suveranității României sint organic 
legate de întărirea și consolidarea 
proprietății socialiste. „Perfecțio
narea formelor de conducere, de or
ganizare — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie, în mod 
obligatoriu, să pornească de la a- 
plicarea principiilor socialiste, de la 
întărirea proprietății socialiste — de 
stat și cooperatiste — ca bază a 
dezvoltării societății. Fără aceasta 
nu se pot asigura nici dezvoltarea 
economică, nici ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii".

In procesul complex al edificării 
noii orînduiri, in însăși descifrarea 
judicioasă a raporturilor dialectice 
dintre general și particular in edifi
carea societății socialiste, partidul 
nostru acordă o importantă de prim- 
ordin dezvoltării conștiinței noi, re
voluționare. îmbogățirii orizontului 
de cunoaștere, a culturii politice și 
profesionale a maselor. Dezvoltarea 
conștientă a societății implică un 
înalt nivel de cunoaștere al oame
nilor. participarea lor activă la 
stabilirea obiectivelor operei de con
strucție socialistă, angajarea respon
sabilă în soluționarea problemelor 
pe care le implică aceasta.

Așa cum se subliniază și in Tezele 
pentru Congresul al XlV-lea. esen
țială pentru creșterea eficienței so
ciale a conștiinței revoluționare este 
sporirea caracterului ei activ, com
bativ. de neimpăcare cu lipsurile, a 
intransigentei sale față de campa
nia anticomunistă a imperialismu
lui, .de tendințele tot mai agresive 
de a impune, prin lupta de idei, va
lori, opțiuni capitaliste.

Ilustrare grăitoare a caracterului 
profund creator al teoriei revoluțio
nare politice a secretarului general 
al partidului, documentele pentru 
Congresul al XlV-lea exprimă con
secventa cu care partidul nostru pro
movează principiile socialismului 
științific aplicate în mod creator la 
condițiile României, contribuția sa 
strălucită la analiza unei problema
tici de cel mai actual interes in lu
mea contemporană, la definirea ști
ințifică a direcțiilor de acțiune pen
tru dezvoltarea și perfecționarea so
cietății noastre socialiste, la Îmbo
gățirea patrimoniului teoriei și prac
ticii revoluționare.

(Urinare din pag. I)

atare — astăzi, cind ne vin 
de pretutindeni din țară 
vești despre fapte de mun
că deosebite — nu spune 
mare lucru. Dar, raportată 
la noi, la forțele și resur
sele noastre de dezvoltare, 
constituie un rezultat care 
îi onorează pe muncitor.1 
adincului. Și nu numai 
atit. Dublarea productivi
tății muncii, cu întreg co
rolarul său de efecte eco
nomice, a schimbat înfăți
șarea localității, și-a făcut 
simțite „ecourile" și la su
prafață. Drumul de la o 
producție industrială de 
11,7 milioane de lei în 
1965 la 22,5 milioane in 
1988 unește nu numai niș
te cifre ; „contabilizează", 
în egală măsură, pașii 
uriaș, tăcuți de comuna 
Praid nu exclusiv econo
mic. ci si ne tărim edi- 
litar-gospodăresc. Obiecti
vul nostru de prim rang 
a fost și rămine salina. 
Dar între ceea ce a fost 
și ceea ce a devenit dife
rențele .sînt mari, de do

meniul incredibilului a- 
proape. Din vremuri stră
vechi. Praidul era cunos
cut și recunoscut ca așe
zarea tăietorilor de sare. 
Sare mai avem din belșug, 
dar tăietorii de sare au 
dispărut. Noi meserii și-au 
făcut apariția in adine, a- 
duse de noile tehnologii, 
de instalațiile complexe, 
automatizate. Ca urmare, 
vorbim astăzi, tot mai des, 
nu de bulgări de sare, ci 
de sare brichetată, sare 
naftalinată ; pregătim alte 
noi sortimente, cu un inalt 
grad de valorificare a ma
teriei prime, pe măsura 
dotărilor cu care am fost 
înzestrați, a modernizărilor 
pe care le aducem aces
tora.

...înconjurați de stilpi 
de sare, de planșee de 
sare, părem noi înșine 
niște mișcătoare licăriri, 
pe care sudoarea rece se 
încheagă intr-o crustă de 
sare. Arcadiu Caroly, e- 
lectricianul de subteran, 
caută să ne încredințeze 
că viața din adine și cea 
de la suprafață nu consti

tuie — așa cum ar putea 
părea la prima vedere — 
două existente paralele. 
Ele sînt, după opinia lui 
și a ortacilor lui, două rea
lități comunicante.

— Nu greșesc dacă spun 
că fiecărei înnoiri de aici, 
de jos. din salină, i-a co-

nostru la lumina lămpa- 
șului...

— Cîți locuitori numără 
astăzi comuna Praid ?

întrebarea o adresăm 
vicepreședintelui consiliu
lui popular. Carol Iliyes, 
și răspunsul vine decon
certant.

meni venițl la odihnă șl 
tratament. Dispunem, după 
cum ați văzut, de o bază 
de tratament în salină, 
destul de bine utilată. A- 
ceasta se completează în 
chip fericit cu cele de la 
suprafață. între care apele 
mezotermale au efecte cu-

sînt nevoiți. din păcate, să 
facă naveta zilnic, in a- 
propiere.

— Vorbiți-ne despre cel 
peste 7 000 de oameni ai 
comunei.

— Vorbindu-vă despre 
tot ceea ce am realizat — 
și, firește. încă nu v-am

oasă. echilibrată a forțelor 
de producție pe întreg te
ritoriul țării, inainte oa
menii plecau căutindu-șl 
rostul departe de casă. Se 
risipeau spre orașe. Noi 
am rămas aici ca să durăm 
orașul. Există, de altfel, un 
bun obicei la noi. care.

„împliniri care prefigurează viitorul oraș"

respuns, în timp, o înnoi
re la suprafață. Am des
chis in adine un orizont, 
noi orizonturi s-au des
chis pentru cei de sus ; 
am mai deschis in adine o 
galerie, sus s-a mai ridi
cat o casă, un bloc nou.

Nu ne putem reprima 
gîndul că aici. în vremuri 
imemoriale, tălăzuia ma
rea. Amintirea ei. sărată, 
domnește pretutindeni ; 
albastrul ei cenușiu scal
dă ochii interlocutorului

— Grea întrebare îmi 
puneți acum, la sfîrșit 
de septembrie. Pentru zia
rist se prea poate să fie o 
întrebare de rutină, dar 
noi nu vă putem oferi un 
răspuns de rutină.

— Prin urmare... 1
— Praidul are, prin ur

mare, peste 7 000 de locui
tori. Dar in perioadele de 
sezon turistic, cum a fost 
cea care tocmai s-a încheiat, 
mai trebuie să adăugăm 
încă multe sute, mii de oa-

rative benefice, cu nimic 
mai prejos de ale unor 
stațiuni cu renume. S-a 
format, firește, un grup de 
medici care acordă o asis
tență inalt calificată. Avem 
un modern hotel cu 80 de 
locuri, am construit mai 
recent un hotel cu alte 
60 de locuri ; au devenit 
insă repede insuficiente 
pentru afluența mereu 
sporită de . vizitatori, de 
oameni veriiți la odihnă și 
tratament. Unii dintre ei

spus tot — v-am vorbit, 
de fapt, despre ei : oameni 
serioși, gospodari înțelepți 
și statornici. Ei au scris 
istoria — cine altcineva ? 
— dar nu la dictare, cum 
să vă spun, ci stimulați și 
ajutați de partid, prin 
propriile lor forțe. în 
multe comune, rămase din 
obiective pricini in urmă, 
neglijate înainte de de
clanșarea inițiativei secre
tarului general al partidu
lui de repartizare armoni-

dacă în fapt nu s-a păs
trat pină astăzi întocmai, 
în toate amănuntele sale, 
din suflet n-a putut fi 
smuls : tatăl construia fie
cărui fecior cite o casă, le- 
gindu-1 in felul acesta, 
trainic, de ai săi, de ale 
sale Cum să mai plece 
oamenii ? Unde să plece ? 
Avem aici la noi, vedeți, 
pe lingă bogățiile naturale, 
importante . bogății spiri
tuale.

Intrăm într-unul din

blocurile zvelte aflate în 
centrul comunei, batem la 
ușa unuia dintre cele 150 
de apartamente construite 
in Praidul ultimilor ani. 
Tinăra familie a muncito
rilor Eva și Marton Boer 
ne primește cu ospitalita
te. El are 24 de ani. ea 22. 
Vorbim despre munca, 
despre căsnicia lor. despre 
fetița lor de 2 ani.

— Știți ce spuneau oa
menii pe vremea cind 
dumneavoastră aveați vîr- 
sta fetiței dumneavoastră ? 
Că Praidul s-ar afla la 
capătul lumii... Așa spu
neau pentru că, probabil, 
așa simțeau. Or fi știut ei 
ce simt...

Cei doi soți se privesc 
zîmbind.

— Așa o fi fost atunci, 
nu ne contrazice bărbatul 
Acum însă...

— Acum... ?
— Acum e altfel. E alt

ceva. Sîntem ca un oraș 
— dacă n-ați fi văzut la 
intrare indicatorul, ați fi 
fost convinși că străbateți 
un oraș. Viitorul oraș de 
la capătul... liniei. Dar se

va prelungi și linia ferată. 
Nu sîntem și nu ne mai 
simțim de multă vreme ca 
la capătul lumii.

— De ce ?
— Pentru că aici clădi

rile înalte, blocurile, toa
te te îndeamnă să privești 
in sus. tot mai sus...

Ii întrebăm pe acești ti
neri părinți ce își doresc 
și răspund într-un glas : 
să înceapă amenajarea 
parcului de joacă pentru 
copii, din apropierea blo
cului. Năzuințe de oră
șeni !

— Orășeni care nu au 
uitat insă tradiționalele 
îndeletniciri, ține să preci
zeze vicepreședintele con
siliului popular. Văzîndu-i 
pe oamenii aceștia lucrînd 
pămintul — în prima par
te a zilei în salină, in a 
doua parte a zilei la sapă 
— nici nu știi ce să le 
spui : noroc bun — urarea 
și salutul minerilor, sau 
vreme bună ?

Credem că și una și alta.
Leila MUNTEANU 
Nicolae SANDRU
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IN ÎHBMME MKMTf TOMIfeWI NICBUtt CUBSOI
Oamenii muncii din agricultură raportează 

încheierea recoltării unor culturi și obținerea 
de producții mari la hectar

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Călărași al P.C.R. raportează terminarea re
coltării soiei și obținerea unei producții medii de 6 250 kg la hectar; 
Comitetul Județean Teleorman al P.C.R. raportează terminarea recoltării 
culturilor de soia și ricin și realizarea unor producții medii de 6 100 kg 
la hectar și, respectiv, de 6 120 kg la hectar; Comitetul Județean Alba 
al P.C.R. anunță terminarea recoltării cepei și realizarea unei produc
ții medii de 60 500 kg la hectar.

Aceste recolte mari — se arată în telegrame — sînt rodul politicii 
agrare a partidului și statului nostru privind continua modernizare și 
dezvoltare a agriculturii, a bazei sale tehnico-materiale. Producțiile mari 
realizate la toate culturile strînse pînă acum se datorează hărniciei coo
peratorilor, mecanizatorilor și specialiștilor, aplicării în practică a rezul
tatelor cercetării științifice, folosirii unor soiuri și hibrizi de înaltă pro
ductivitate, utilizării unor tehnologii de lucru avansate.

In aceste zile lucrătorii ogoarelor din aceste județe acționează cu 
toate forțele pentru terminarea recoltării la datele stabilite a tuturor cul
turilor, pentru însămînțarea în perioada optimă, de bună calitate, a păioa- 
șelor de toamnă, punînd o temelie trainică producțiilor anului viitor.

In încheierea telegramelor, lucrătorii ogoarelor se angajează să 
muncească cu dăruire și înaltă responsabilitate pentru a obține recolte 
mari la toate culturile, întimpinînd astfel Congresul al XIV-lea al parti
dului cu rezultate deosebite în toate domeniile de activitate.

LA SOIA
• Județul Călărași - 6250 kg la hectar
• Județul Teleorman - 6100 kg la hectar

LA RICIN
• Județul Teleorman - 6120 kg la hectar

LA CEAPĂ
• Județul Alba - 60500 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR
La ceapă

IN JUDEȚUL BRĂILA
• Stațiunea de Cercetare și Pro

ducție Legumicolă Tudor Vla- 
dimirescu — 94 200 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La soia
ÎN JUDEȚUL 

CARAȘ-SEVERIN
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Măureni — 5 820 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vrani — 5 795 kg la
hectar
ÎN JUDEȚUL BIHOR

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Curtuișeni — 5 710 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinnicolau Român — 
1680 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL CLUJ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Poiana — 5 680 kg la hectar
IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Corbii Mari — 5 650 kg la 
hectar

La cartofi
de toamnă

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lazarea — 79 210 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CLUJ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Mihai Viteazu — 75 630 kg la 
hectar.

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL ALBA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Strenț — 113 500 kg la hectar.

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea 
unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor 

de plan pe acest an și din actualul cincinal
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, numeroase co
lective de oameni ai muncii rapor
tează obținerea unor importante 
succese in îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal.

în telegrama Comitetului Jude
țean Bistrița-Năsăud al P.C.R. se 
arată că oamenii muncii din acest 
județ au indeplinit in ziua de 27 
septembrie planul la producția- 
marfă industrială pe 3 anii și 9 luni 
din actualul cincinal, ceea ce 
creează condiții pentru obținerea, 
pină la sfirșitul actualei luni, a 
unei producții suplimentare în va
loare de peste 275 milioane lei. 
Totodată, un număr de 33 unități 
economice au indeplinit, pină in 
ziua de 27 septembrie, sarcinile de 
plan la producția-marfă pe 9 luni, 
livrind suplimentar economiei na
ționale și la export însemnate can
tități de produse.

Dînd glas înaltei prețuiri și 
profundei recunoștințe pe care vi 
le poartă, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
arată in telegramă — in adunările 
de dări de seamă și alegeri, comu
niștii, asemenea tuturor locuitori
lor județului, iși exprimă deplina 
adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. de a propune realegerea 
dumneavoastră, la Congresul al 
XIV-lea, in suprema funcție de 
secretar general al partidului, 
aceasta reprezentind garanția edi
ficării cu succes a socialismului și 
comunismului în România.

In telegrama Comitetului Jude
țean Bihor ai P.C.R. se raportează 
îndeplinirea, la data de 27 septem
brie, a sarcinilor de plan pe

La mere
IN JUDEȚUL TIMIȘ

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Periam — 55 100 kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Blaj — 112 800 kg la hectar.

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Șard — 112 300 kg Ia hectar.

ÎN JUDEȚUL CLUJ
O Cooperativa Agricolă de Produc

ție Jucu — 110 580 kg la hectar.
® Cooperativa Agricolă de Produc

ție Suatu — 104 310 kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Cițcău — 101 950 kg la hectar.
IN JUDEȚUL BIHOR

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Biharia — 102 650 kg la hectar.

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Diosig — 102 610 kg la
hectar.
La ardei gras

ÎN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Radomiresti — 83 100 kg 
la hectar
ÎN JUDEȚUL BIHOR

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roșiori — 82 780 kg la 
hectar

La tomate
de toamnă

IN JUDEȚUL GALAȚI
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Galați — 113 700 kg Ia hectar
0 întreprinderea pentru Produ

cerea și Industrializarea Legu
melor și Fructelor Tecuci — 
111 200 kg la hectar

La vinete
IN JUDEȚUL CONSTANȚA
0 Cooperativa Agricolă de Pro-

9 luni la producția-marfă in
dustrială de către 52 întreprinderi 
și a planului de investiții de către 
37 întreprinderi. Totodată, au fost 
date in folosință peste plan un 
număr de 221 apartamente.

Alături de întregul nostru popor 
—■ se spune în telegramă — comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
înfloritoarele meleaguri ale Biho
rului iși exprimă din adincul ini
milor cele mai alese sentimente 
de dragoste și nemărginită re
cunoștință față • de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul celei 
mai glorioase epoci din multimile
nara istorie a patriei. Ne expri
măm totala adeziune la Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
realegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea, in supre
ma funcție de secretar general al 
partidului, chezășia înaintării 
neabătute a patriei noastre pe cele 
mai inalte culmi de progres și 
civilizație.

Comitetul Județean Argeș ai 
P.C.R. raportează îndeplinirea de 
către un număr de 15 întreprinderi 
și unități economice din județ a 
planului pe 4 ani din actualul cin
cinal la producția-marfă indus
trială. Oamenii muncii din aceste 
unități, in frunte cu comuniștii, se 
angajează ca, pină la cel de-al 
XIV-lea Congres, să realizeze o 
producție-marfă industrială supli
mentară in valoare de 1,5 miliar
de lei.

Folosim și acest prilej — se spu
ne în telegramă —* 1 2 * * * 6 pentru a da 
glas deplinei adeziuni a comuniș
tilor, a tuturor argeșenilor, față de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 

Cea de-a 27-a ediție a Turului 
ciclist al României se va desfășura 
în perioada 1—8 octombrie pe un 
traseu însumind peste 1100 km. im- 
părtiti în opt etape. La competiție 
si-au anuntat participarea sportivi 
din Bulgaria. Turcia. U.R.S.S., pre
cum si rutieri fruntași din tara 
noastră.

Iată programul complet al cursei:
1 octombrie : etapa I : București — 
Ploiești — Mizil — Buzău (135 km) ;
2 octombrie : etapa a Ii-a : Buzău —
Rm. Sărat — Focșani — Oraș Gh. 
Gheorahiu-Dej (156 km) : 3 octom
brie : etapa a IlI-a : Oraș Gh. 
Gheorghiu-De| — Bacău — Piatra 
Neamț (120 km) ; 4 octombrie : eta
pa a IV-a : Piatra Neamț — Bicaz — 
Miercurea-Ciuc (132 km) ; 5 octom
brie : etapa a V-a : Miercurea-Ciuc 
— Sighișoara — Tg. Mureș (150 km);
6 octombrie: ețapa a Vl-a : Tg. Mu
reș — Turda — Aiud — Alba Iu- 
lia (136 km) ; 7 octombrie : etapa a 
VH-a : Alba Iulia — Sebeș — Si
biu — Căciulata (142 km) ; 8 oc
tombrie : etapa a VIII-a : Rimnicu 
Vilcea — Pitești — Titu — Bucu
rești (168 km).

0 Aseară a avut loc cea de-a 
doua reuniune a semifinalelor Cam
pionatului mondial de box de la 
Moscova. în limitele categoriei mij- 
lociemică s-au Întîlnit R. Obreja 
(România) și I. Akopkohian 
(U.R.S.S.). Obreja a boxat bine și a 
dominat in toate cele trei reprize, 
dar arbitrii i-au acordat victoria la 
puncte Iul Akopkohian, care va 
lupta in finală cu Schmith (R.D.G.), 
învingător în fața egipteanului Ka- 
bari. Astăzi este zi de repaus. Mîine 
se desfășoară prima gală a finalelor 
in care va evolua și Francisc Vaștag 
(România) la categoria semimijlocie, 
•vînd ca adversar pe S. Mehnert 
(R.D.G.).

HANDBAL. Campionatul mondial 
de handbal pentru echipe de juni
oare a continuat la Bauchi (Nigeria) 
cu meciurile din ziua a patra : Sue
dia — Japonia 36—20 ; U.R.S^S. — 
Danemarca 34—19 ; Bulgaria — R.F. 
Germania 28—23 ; R.P. Chineză — 
Spania 27—13 ; Iugoslavia — Al
geria 22—17 ; Elveția — Turcia 
21—18.

JUDO. în sala sporturilor din 
Constanta se vor desfășura simbătă 
si duminică întrecerile campionate
lor balcanice de judo. La competiție 
și-au anuntat participarea sportivi 
din Bulgaria. Grecia. Iugoslavia, 
Turcia și România.

ducție Agigea — 62 700 kg Ia 
hectar

La ceapă
IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Agigea — 86 930 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa agricolă de Pro

ducție Gostavățu — 65 500 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Codiea — 62 630 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mailat — 62 130 kg la 
hectar

O Asociația Economică de Stat și 
Cooperatistă Peciea — 61 200 kg 
la hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Borș — 60 730 kg la 
hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL OLT

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dranovățu — 60 100 kg la 
hectar.

La struguri
de masă

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
@ întreprinderea Agricolă de Stat 

Medgidia — 24 500 kg la hectar

La mere
ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ
0 Stațiunea de Cercetare și Pro

ducție Pomicolă Baia Mare —• 
35 400 kg la hectar
IN JUDEȚUL BRAȘOV 

o Asociația Economică Intercoope- 
ratistă Pomicolă Recea — 30 840 
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR
0 Asociația Economică Intercoope- 

ratistă Pomicolă Episcopia Bi
hor — 30 560 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL VÎLCEA
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Rimnicu Vilcea — 30150 kg la 
hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din unitățile amintite raportează că 
au terminat recoltarea unor culturi 
și au realizat producții mari, su
perioare celor planificate.

In telegrame se subliniază că în 
aceste zile forțele satelor sint mo
bilizate la finalizarea stringerii tu
turor culturilor de toamnă, la eli
beratul terenurilor de resturi ve
getale și efectuarea arăturilor. Se 
lucrează, de asemenea, la strînge- 
rea și depozitarea furajelor, la 
transportul produselor la bazele de 
recepție și la unitățile de indus
trializare, la executarea altor lu
crări în cîmp și în zootehnie.

Toți lucrătorii ogoarelor — se 
arată în încheierea telegramelor — 
muncesc cu dăruire pentru a ob
ține producții bune la toate cultu
rile, pentru a pune baze solide re
coltelor anului viitor, întimpinînd 
astfel cu rezultate cit mai bune 
marele forum al comuniștilor ro
mâni.

Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XIV-lea, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, che
zășia mersului victorios al Româ
niei pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului.

în telegrama Comitetului Jude
țean Timiș ai P.C.R. se raportează 
că, în ziua de 27 septembrie, 
oamenii muncii din județ au 
indeplinit prevederile de plan la 
producția-marfă industrială pe 9 
luni din acest an. succes ce va per
mite obținerea, pînă la sfirșitul a- 
cestei luni, a unor importante can
tități de produse. întregul spor de 
producție se va obține pe seama 
creșterii productivității muncii, a 
organizării științifice și moderniză
rii proceselor de producție.

In deplin consens cu cele mai 
alese ginduri și sentimente ale în
tregii națiuni — se arată în tele
gramă — ne exprimăm adeziunea 
la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind propunerea de realegere a 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea. în supre
ma funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, garan
ția înfăptuirii neabătute a gran
dioaselor programe de înflorire 
multilaterală a tării, de înaintare 
fermă a României pe calea socia
lismului și comunismului.

Vă încredințăm că organizația 
județeană de -partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Timiș vor acționa cu dăruire și 
răspundere, in spirit revoluționar, 
pentru îndeplinirea integrală a tu
turor sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Oamenii muncii din întreprin
derea Mecanică de Material Ru
lant Pașcani, județul Iași, in 
frunte cu comuniștii, raportează că

La întreprinderea Mecanică 
din Cîmpina a fost introdus 
în fabricație un nou utilaj 

de mare tehnicitate
La întreprinderea Mecanică din 

Cimpina a fost introdus in fabri
cația de serie un nou utilaj de 
mare tehnicitate : elevatorul de 
500 tf. Acesta va conduce la re
ducerea costurilor anuale de pro
ducție cu peste 1,4 milioane lei, ca 
și la creșterea adîncimii de foraj 
de la 6 000 metri la 8 000 metri, în 
condițiile unei sporite siguranțe în 
manevrarea coloanelor de tubaj la 
sondele de mare adîncime.

Intr-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comu
niștii, toți oamenii muncii din în
treprindere iși exprimă hotărîrea 
de a acționa în continuare, intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate, 
pentru a-și îndeplini în mod exem
plar sarcinile de plan și angaja
mentele asumate, întîmpinînd ast
fel cu rezultate deosebite, cu noi 
succese în activitate Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, joi a avut loc o 
întilnire a ambasadorului acestei țări 
la București. Herbert Plaschke. cu 
cadre didactice si studenti ai Acade
miei de Studii Social-Politice de pe 
lingă C.C- al P.C.R.

In cuvintul său. ambasadorul R. D. 
Germane s-a referit la însemnătatea 
deosebită a evenimentului aniversat, 
la profundele transformări înnoitoa
re care au avut loc in toate dome
niile vieții politice si sooial-econo- 
mice. la realizările de seamă obținu
te de oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. în edificarea societății socialis
te dezvoltate. în același timp, au 
fost relevate relațiile de strînsă 
prietenie si colaborare dintre P.C.R. 
și P.S.U.G.. dintre România și R.D. 
Germană, dintre popoarele țărilor 
noastre, care se extind și se întăresc 
continuu. în spiritul înțelegerilor 
convenite cu ocazia întilnirilor si 
convorbirilor la cel mai înalt nivel.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat o te
legramă de felicitare ministrului a- 
părării al Republicii Populare Un
gare, general-colonel Ferenc Kâr- 
>pâti, cu prilejul Zilei Armatei Popu
lare Ungare.

★
Atașatul militar și aero al R.P. 

Ungare la București, colonelul San
dor Aradi, s-a întîlnit cu militari 
din două garnizoane ale armatei 
noastre, cărora le-a vorbit despre 
'semnificația evenimentului aniver
sat. Participanții au vizionat expo
ziții de fotografii cu aspecte din via
ța și activitatea militarilor Armatei 
Populare Ungare și filmul pus la 
dispoziție de ambasada R.P. Ungare 
la București.

★
Cu prilejul Zilei Armatei Popu

lare Ungare, ambasadorul R.P. Un
gare la București, Pâl Sziits, a ofe
rit, joi, un cocteil.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Apărării Naționale, 
reprezentanți ai altor ministere, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, alți membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

tv
19,00 Telejurnal
19.25 Trepte ale Înfloririi patriei • tlniți 

în gînd și faptă, urcăm spre viitor
19.45 România în lume. Documentar
20,05 în dezbatere : Documentele pentru 

Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român • Autoconduce- 
re. autogestiune, autofinanțare — 
principii de bază ale mecanismu
lui economico-financiar

20.25 Copiii cîntă patria și partidul. Pro
gram literar-muzical-coregrafic în 
interpretarea unor formații pio
nierești și ale șoimilor patriei, lau
reate ale Festivalului național 
..Cîntarea României"

20.45 învățămint — cercetare — produc
ție. în spiritul sarcinilor sublinia
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
• Invățămintul sub semnul nou
lui, al creativității

21,05 Imagini din R.P. Chineză
21,20 Univers, materie, viață. Emisiune 

de educație materialist-științiflcă
21,50 Telejurnal

în cinstea celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
au îndeplinit planul pe 9 luni din 
acest an in ziui de 25 septembrie, 
uimind ca. pină la sfirșitul lunii, 
să realizeze, suplimentar, o pro- 
ducție-marfâ industrială in valoare 
de 14 milioane lei.

La rîndul lor, comuniștii, toți 
oamenii muncii de la Filatura de 
Mătase Naturală Lugoj raportează 
că și-au îndeplinit. în ziua de 28 
septembrie, prevederile de plan la 
producția-marfă industrială pe 3 
ani și 10 luni din actualul cinci
nal, obținind, pînă acum, o pro
ducție suplimentară in valoare de 
17 milioane lei, succes ce va per
mite realizarea sarcinilor de plan 
pe Întregul an pină la data de 1 
noiembrie a.c.

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de Materiale 
de Construcții din Timișoara ra
portează îndeplinirea planului pe 3 
ani și 10 luni din actualul cinci
nal, realizînd. în această perioadă, 
importante cantități de produse 
peste plan în valoare de 41 milioa
ne lei. Aceste rezultate creează 
condițiile necesare de a se obține, 
pînă la finele anului, peste plan, 
o producție-marfă de 10 milioane 
lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Confecții Craiova, jude
țul Dolj, raportează că au îndepli
nit. la 25 septembrie, planul la 
producția-marfă industrială pe 3 
ani și 9 luni, fapt ce le va permite 
ca, pină le sfirșitul lunii septem
brie. să obțină suplimentar o pro
ducție in valoare de 45 milioane 
lei. Totodată, au fost onorate la zi 
contractele cu partenerii externi, 
in condiții de bună calitate și la 
termenele stabilite.

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la proclamarea Republicii Populare Cbineze

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 

de la proclamarea Republicii Popu
lare Chineze, joi a avut loc in Ca
pitală o adunare festivă organizată 
de Comitetul Municipal București al 
P.C.R.

La adunare au participat tovarășul 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
PFim viceprim-ministru al guvernu
lui, membri ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai altor mi
nistere, activiști de partid, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, re
prezentanți ai vieții noastre cultura
le și artistice, oameni ai muncii din 
întreprinderi si instituții bucures- 
tene.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Republicii Populare Chineze in 
țara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Asociației de 
prietenie româno-chineză, care a 
subliniat semnificația proclamării 
R.P. Chineze. Acest eveniment, a 
spus vorbitorul, a consacrat victoria 
revoluției populare în această țară, 
deschizînd o nouă eră în istoria 
multimilenară a Chinei — cea a dez
voltării sale multilaterale pe calea 
socialismului. Au fost relevate apoi 
profundele transformări revoluționa
re petrecute în ultimele patru de
cenii. vasta activitate constructivă 
desfășurată de masele populare, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, între care se remarcă făuri
rea și generalizarea relațiilor de pro
ducție socialiste, înfăptuirea unul 
amplu proces de industrializare, dez
voltarea și modernizarea agriculturii, 
puternicul avînt al științei și tehno
logiei și, ca un rezultat nemijlocit al 
succeselor dobîndite în aceste dome
nii, îmbunătățirea substanțială a ni
velului de trai al populației de la 
orașe și sate.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că, în acest an, poporul român a săr
bătorit împlinirea a 45 de ani de Ia 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. care a lichidat nen- 
tru totdeauna dominația imperialistă, 
deschizînd calea marilor transfor
mări revoluționare, asigurării de
pline a independentei, suveranității 
și libertății României. S-a subliniat 
că glorioasa aniversare a avut loc 
în condițiile în care întregul nostru 
popor, string unit în jurul Parti
dului Comunist Român, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. desfășoară o 
intensă activitate pentru înfăptuirea 
clipurilor si programelor de dez
voltare economico-socială a patriei, 
hotărît să obțină noi si tot mai 
mari victorii pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. a ridicării patriei pe culmi tot 
mai înalte de civilizație si progres.

Reliefindu-se realizările remarcabi
le obținute de poporul român în 
toate domeniile de activitate, s-a e- 
videntiat faptul că. în această pe
rioadă. România s-a transformat dift- 
tr-o tară agrar-industrială slab dez
voltată într-o tară industrial-agrară 
cu o puternică industrie modernă, or
ganizată pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei si tehnicii, cu o 
agricultură socialistă avansată. în 
plin progres.

După ce a menționat că în prezent 
întregul nostru partid și popor dez
bat. intr-un climat de inaîtă angaja
re patriotică, proiectul Programului- 
Directivă cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în cin
cinalul 1991—1995 și orientările de 
perspectivă pînă în anii 2000—2010, 
precum și Tezele pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, do
cumente de o excepțională însem
nătate pentru destinele României, 
vorbitorul a spus : O atenție deose
bită va fi acordată in continuare în
tăririi proprietății socialiste a în
tregului popor și cooperatiste, a ro
lului politic conducător al partidu
lui. perfecționării organizării si con
ducerii activității în toate domenii
le. dezvoltării sistemului democrației

BULETIN RUTIER
informații de la Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Particularitățile de comportament 

ale copiilor în circulația rutieră, nu 
Întotdeauna cunoscute de către 
adulti. ca si imprudenta cu care 
aceștia ignoră uneori pericolele stră
zii impun o mai atentă supra
veghere a lor de către părinți si 
educatori, de către toti cei ce ii au 
în grijă. în marea majoritate a cazu
rilor. copiii au fost expuși perico
lului accidentelor prin traversări 
neregulamentare, adeseori efectua
te în vecinătatea unor vehicule sta
ționate. din care cauză apariția lor 
inopinată pe calea de rulare i-a pus 
în mare dificultate pe automobiliști. 
Trebuie știut că cei mici nu au ca
pacitatea de a anticipa singuri peri
colele, mai ales in actuala comple
xitate a traficului rutier, cînd gra
dul de motorizare si vitezele de 
deplasare ale autovehiculelor sint ri
dicate. Deplasarea lor pe drumu
rile publice trebuie urmărită cu mai 
multă atentie de către adulti, pen
tru ca aceștia să le atragă atentia 
ori de cite ori greșesc, pentru a nu 
căoăta denrinderi care, mai devreme 
sau mai tîrziu. le pot pune viata in 
pericol. Uneori, chiar părinții gre
șesc traversînd strada neregu- 
lamentar în prezența copiilor lor sau 
chemîndu-i de pe trotuarul opus 
la apropierea unor autovehicule. Pe 
o stradă din municipiul Cluj-Na- 
Doca. o fetită in vîrstă de trei ani, 
care se juca pe trotuar în fata ca
sei. a fost strigată de tatăl său de 
pe cealaltă parte a drumului si. 
traversînd în fugă, era gata să fie 
accidentată sub privirile acestuia. 
I-a salvat viața numai precauția 
omului aflat la volanul autoturismu
lui 3-CJ-1426, care, sesizînd situația

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 29 septembrie, ora 20 — 2 octom
brie, ora 20. In țară : Vremea va fi în 
general instabilă, îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Iar cerul mal mult 
noros In regiunile sudice și numai 
temporar noros In rest. Ploi, care izo
lat vor avea și caracter de aversă, vor 
cădea în regiunile sudice șl pe arii mai 
restrinse, devenind izolate, spre sfîrși- 

muncitoresti-revolutionare. care asi
gură participarea deplină a întregii 
națiuni la elaborarea politicii in
terne si externe, la înfăptuirea ne
abătută a propriului său viitor.

Referindu-se la politica externă 
dinamică a tării noastre, de co
laborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, la 
participarea sa activă la lupta pentru 
dezarmare si pace, pentru solutio
narea problemelor complexe ale lu
mii contemporane, vorbitorul a evi
dențiat că România așază ferm Ia 
baza relațiilor cu toate statele prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, 
respectării independentei si suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne si avantajului 
reciproc, respectării dreptului fie
cărui popor de a-si alege liber ca
lea dezvoltării economico-sociale. 
fără nici un amestec din afară.

Partidul si statul nostru au acțio
nat si acționează cu consecventă 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările socialiste. întărirea solidarită
ții si unității acestora in luota pen
tru edificarea noii orânduiri, pentru 
progres social și pace in lume.

In continuare, vorbitorul a spus : 
In ansamblul politicii sale principiale 
și consecvente de dezvoltare a 
relațiilor cu toate țările socialiste. 
Republica Socialistă România acordă 
o înaltă prețuire prieteniei si co
laborării multilaterale cu Republica 
Populară Chineză, cu poporul chinez, 
de care ne leagă vechi si bogate 
tradiții de solidaritate în lupta im- 
potriva asupririi Si dominației străi
ne. pentru cucerirea libertății si 
independentei naționale.

Multiplele intilniri româno-chine- 
ze la nivel Înalt, prilejuite de vizi
tele oficiale de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, le-a efectuat. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
în Republica Populară Chineză, 
precum si vizitele oficiale de Drie- 
tenie pe care conducătorii chinezi 
de partid si de stat le-au efectuat 
în tara noastră au reprezentat mo
mente de cea mai mare însemnă
tate în evoluția relațiilor bilaterale, 
au asigurat permanenta si constanta 
acestor relații, deschizînd de fiecare 
dată noi perspective dezvoltării an
samblului legăturilor dintre Româ
nia si China.

România și China conlucrează 
activ si pe planul vieții interna
ționale. pronuntîndu-se pentru 
apărarea păcii, pentru abolirea po
liticii de forță si amenințare cu 
forța, pentru solutionarea probleme
lor litigioase dintre state numai pa 
calea tratativelor, pentru lichidarea 
subdezvoltării si edificarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Dentru respectarea independentei na
ționale a popoarelor, a dreptului lor 
sacru de a se dezvolta liber, cores
punzător propriilor interese si nă
zuințe.

Partidul și poporul român dau o 
Înaltă apreciere marilor realizări 
dobindite de poporul chinez in anii 
socialismului. eforturilor susținute 
pe care le depune pentru depășirea 
oricăror obstacole in calea mersu

„Zilele culturii din Republica Populară Chineză1*
„Zilele culturii din Republica 

Populară Chineză" au continuat, joi, 
în Capitală cu o reprezentativă ma- 
nifesare consacrată celei de-a 7-a 
arte.

Organizate pînă la 4 octombrie, la 
cinematograful „Studio", „Zilele fil
mului chinez" au fost deschise cu 
lung-metrajul artistic „Sorgul Roșu", 
ecranizare realizată de tinărul regi
zor și operator Zhâng Yimou, după 
două romane semnate de scriitorul 
Mo Yan, creație ce transpune in plan 
artistic năzuința profundă a omului 
zilelor noastre de a trăi într-o lume 
a păcii și înțelegerii.

La spectacolul de gală au asistat 
membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso

si anticipînd pericolul, a redus vi
teza si a oprit la timp. Pentru pre
venirea accidentelor datorate im
prudentei copiilor, conducătorii auto 
trebuie să-și sporească atenția și 
să ruleze cu viteze reduse ori de cite 
ori îi observă in apropierea drumu
lui. Pe o stradă din Tecuci, județul 
Galati. pilotul autoturismului 
3-GL-3377 a reușit, datorită unui 
asemenea comportament preventiv, 
să evite lovirea unui copil in vîrstă 
de 6 ani, care a încercat să traver
seze în fugă prin spatele unui auto
vehicul stationat.

O problemă asupra căreia sînt 
invitați la reflecție toti conducătorii 
auto este aceea privind interzicerea 
cu desăvirsire a consumului de 
băuturi alcoolice înainte de a se 
urca la volan. Starea de euforie care 
urmează ingerării unor băuturi al
coolice. însoțită de alterarea simțu
rilor. a atenției si reflexelor ne
cesare pilotării in siguranță a auto
vehiculelor, subestimarea riscurilor 
în asemenea împrejurări se mate
rializează in trafic prin manevre 
imprudente, nesesizarea la timp a 
situațiilor critice, rulaj cu viteză 
excesivă și agresivitate in conducere, 
în localitatea Bodoe. județul Co- 
vasna. conducătorul unui autoturism, 
aflindu-se sub influenta băuturilor 
alcoolice, a Încercat să traverseze 
un pasai feroviar semaforizat și 
prevăzut cu semibariere. în timp ce 
acestea erau coborite in așteptarea 
trenului, exounîndu-se astfel unui 
mare pericol. Sondajele efectuate de 
către agenții de circulație au permis 
stoparea la timp a unor asemenea 
curse iresponsabile, deosebit de ris
cante.

tul intervalului, in restul teritoriului. 
VIntui va prezenta intensificări din 
nord și est în regiunile extracarpatice 
în prima parte a intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 8 
și 16 grade, mai scăzute la sfîrșit, iar 
maximele, in general. între 16 șl 22 de 
grade. Dimineața, se va produce ceață 
tn vestul și centrul țării. In București: 
Vremea va fi in general instabilă, în
deosebi in prima parte a intervalului. 
Cerul va fi mai mult noros și temDO- 
rar va ploua. Vîntul va sufla în gene
ral moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 11 și 13 grade, Iar cele 
maxime între 19 șl 23 de grade. 

lui său înainte, spre asigurarea 
bunăstării si progresului celor ce 
muncesc. realizarea obiectivelor 
dezvoltării socialiste a patriei sale.

In numele participantilor la adu
nare, vorbitorul a adresat comuniș
tilor Si întregului popor chinez cele 
mai calde felicitări cu ocazia ani
versării a 40 de ani de la procla
marea Republicii Populare Chineze, 
împreună cu urarea de a obține, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, noi și tot mai mari succese 
în Înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială multila
terală a patriei. în întreaga operă 
de făurire a socialismului pe pă- 
mintul Chinei prietene.

A luat apoi cuvintul ambasado
rul R.P. Cliineze la București. Wang 
Jinquing. care a evidențiat însem
nătatea istorică a evenimentului de 
acum patru decenii, ce a deschis o 
nouă epocă în dezvoltarea Chinei. 
Relevînd că ziua de 1 octombrie 
1949 a consfințit victoria epocală 
obținută de poporul chinez, sub con
ducerea partidului său comunist. în 
lupta revoluționară, dîrză si plină 
de sacrificii pentru libertate si in
dependență. vorbitorul a evocat suc
cesele importante Înregistrate în 
toate domeniile vieții eeonomico-so- 
ciale. în întregul proces de edifi
care a societății socialiste.

Referindu-se pe larg Ia politica 
externă promovată de partidul si 
statul chinez, ambasadorul a subli
niat că tara sa se pronunță cu fer
mitate pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, 
împotriva amestecului în treburi
le Interne ale altor state, acționea
ză consecvent în direcția soluționă
rii pe cale pașnică a stărilor de în
cordare și conflict existente în di
ferite regiuni ale lumii.

A fost reliefat faptul că R.P. Chi
neză își dezvoltă în mod activ rela
țiile de prietenie și colaborare cu 
toate țările lumii, pe baza principii
lor coexistenței pașnice, promovind 
extinderea schimburilor comerciale, 
a cooperării reciproc avantajoase pe 
tărîm economic și tehnico-știintific.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a spus vorbi
torul —•, poporul român a obținut 
mari succese în ampla operă de 
construire a socialismului. îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
bizuindu-se pe forțele proprii, pro
movind o politică independentă. 
România a devenit o tară cu o in
dustrie puternică și o agricultură 
avansată.

Evocind tradiționalele relații de 
prietenie, solidaritate șl colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, ambasadorul a arătat că 
aceste raporturi sînt prețuite in mod 
deosebit în R.P. Chineză și a ex
primat convingerea că acestea vor 
cunoaște o dezvoltare și mai puter
nică In viitor.

Vorbitorul a exprimat urarea ca 
poporul român să obțină succese tot 
mai mari in construcția socialismu
lui, ca România să joace un rol tot 
mai important pe arena internațio
nală. în soluționarea echitabilă a 
marilor probleme ale lumii de azi.

ciației de prietenie româno-chineze, 
I.R.R.C.S., Asociației cineaștilor, alți 
oameni de artă $i cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți Wang Jinqîng, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră și membri 
ai corpului diplomatic.

In cadrul „Zilelor filmului chi
nez" mai sînt programate ecrani
zarea „Moștenire cu bucluc", după 
o scriere de Jules Verne, evocarea 
istorică „Călătorie peste mări" (co
producție cu studiourile din Filipi- 
ne), precum și comediile „Domnișoa
ra Jiao Jiao", „Substituirea" și „Stra
da chitariștilor".

(Agerpres)
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Schimb de mesaje intre președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

și președintele sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U., Joseph N. Garba

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost 
transmise președintelui celei de-a 
44-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Joseph N. Garba, un salut 
călduros și urări de deplin succes în 
îndeplinirea misiunii de înaltă răs
pundere încredințate.

Mulțumind, președintele Adunării 
Generale.a O.N.U. a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial, urări de sănătate, 
iar poporului român — succese tot 
mai mari în dezvoltarea multilaterală 
a patriei.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de întrevederea pe care ministrul 
afacerilor externe al țârii noastre, 
Ioan Totu, a avut-o cu președintele

Continuarea dezbaterilor 
la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Neagu Udroiu transmite ; 
Dezbaterile care continuă in cadrul Adunării Generale prilejuiesc o pre
zentare pe larg a problemelor fundamentale ale lumii contemporane, vor
bitorii reliefind, in primul rind, necesitatea imperioasă a înfăptuirii dezar
mării, soluționării prin tratative a diferendelor dintre state, realizării noii 
ordini economice internaționale.

Actualele schimbări survenite pe 
plan international, asigurarea unui 
viitor al omenirii lipsit de conflic
te și focare de tensiune, deschis 
dialogului general, nu sînt posibile 
decît in condițiile întăririi cooperă
rii intre toate statele lumii — a ară
tat ministrul de externe al Italiei, 
Gianni de Michelis. El a precizat 
că se impune ca O.N.U. să devină 
forul cu cea mai mare pondere în 
această direcție, sub auspiciile orga
nizației trebuind să se desfășoare 
și mai intens acțiunile comune ale 
diverselor țări in direcția soluțio
nării principalelor probleme ale lu
mii de azi. Vorbitorul a arătat că I- 
talia sprijină eforturile consacrate 
rezolvării conflictelor regionale, ca 
și pe cele vizind definitivarea cu 
succes a procesului de dezarmare și 
de instaurare a păcii și colaborării 
în întreaga lume.

Pașii întreprinși în ultima vreme 
în domeniul dezarmării reprezintă 
doar o etapă de început și trebuie 
continuați cu hotărire — a arătat 
ministrul cubanez de externe Isido
ro Malmierca. subliniind că. in ace
lași timp, țările N.A.T.O. continuă 
să-și perfecționeze arsenalele nu
cleare și să declare că strategia tra
tatului trebuie să rămînă neschim
bată. Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru încetarea conflictelor din diver
se părți ale lumii și a amestecului 
S.U.A. în treburile interne ale sta
telor din America Centrală.

Ministrul de externe al Bangla
deshului, Marrister Anisul Mahmud, 
a arătat că. în ultimul deceniu, de
calajul dintre țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare s-a mă
rit, iar criza economică mondială a 
avut repercusiuni mult mai grave 
in zonele sărace ale lumii din Afri
ca, Asia și America Latină. Menți
nerea dezechilibrelor în economia 
mondială a făcut ca țările în curs 
de dezvoltare să fie. in fapt, furni

celei de-a 44-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

în acest cadru, au fost trecute în 
revistă o serie de acțiuni și iniția
tive ale României socialiste privind 
probleme aflate pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni, precum și alte aspec
te legate de activitatea Organizației 
Națiunilor Unite.

în cursul întrevederii, președintele 
Joseph N. Garba a apreciat în mod 
deosebit activitatea Republicii Socia
liste România la O.N.U., prin prezen
tarea unor propuneri realiste, în in
teresul tuturor popoarelor, realizări
le poporului român in diferite dome
nii de activitate, exprimîndu-și 
admirația în legătură cu lichidarea 
de către țara noastră a datoriei sale 
externe.

zoare de capital pentru cele dezvol
tate, numai în 1988 fluxul de fon
duri in această direcție fiind de a- 
proximativ 140 miliarde dolari. în 
special sub forma dobînziilor»și a 
serviciilor aferente datoriei externe. 
El a cerut forului mondial să mo
bilizeze resursele omenirii. în spe
cial ale țărilor bogate, pentru dez
voltare.

Vicecancelarul și ministrul de ex
terne al R.F. Germania, Hans Die
trich Genscher, a subliniat necesi
tatea întreprinderii de noi eforturi 
în direcția dezarmării generale, a- 
preciind că se impune și crearea 
unor structuri care să asigure un 
climat de securitate si pace pe con
tinentul european. Vorbitorul a re
levat importanta pentru întărirea 
securității, a negocierilor de la Vie- 
na asupra armamentelor convențio
nale și a interzicerii armelor chimi
ce. El a declarat că viitorul deceniu 
trebuie să devină „un deceniu al 
păcii" și în ceea ce privește țările 
implicate în conflicte regionale. Pe 
de altă parte, el a relevat că solu
ționarea problemelor dificile create 
de menținerea unor uriașe datorii 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare trebuie realizată prin acțiu
nea comună a tuturor celor intere
sați.

în actualele condiții internaționa
le se impune cu necesitate soluțio
narea. prin eforturi comune, a pro
blemelor care confruntă omenirea 
— a declarat, ministrul britanic de 
externe, John Major. El a relevat 
necesitatea unor pași spre reduce
rea cu 50 la sută a armelor strate
gice. a cerut U.R.S.S. și S.U.A. să-și 
distrugă arsenalele de arme chimice 
și s-a pronunțat pentru reglementa
rea . conflictelor regionale pe cale 
negociată. Referindu-șe la situația 
din sudul continentului african, vor
bitorul a subliniat că apartheidul 
nu poate supraviețui. I

Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 28 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, șl a tovară
șei Elena Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Todor Jiv
kov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, un salut cor
dial și cele mai bune urări de sănă
tate, putere de muncă și succese în 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului, de 
prosperitate și fericire poporului 
bulgar prieten.

Mulțumind pentru mesaj, tova
rășul Todor Jivkov a adresat, 
la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut, urările 
cele mai alese de succese tot mai 
mari în activitatea de conducere a 
operei de edificare a socialismului 
în România, iar poporului român 
prieten, urări de noi împliniri în

Consfătuirea secretarilor pentru probleme internaționale 
ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 

și muncitorești din țări socialiste
SOFIA 28 (Agerpres). — în zilele 

de 26—28 septembrie a.c. s-au des
fășurat, la Vama. în R. P. Bulgaria, 
lucrările Consfătuirii secretarilor 
pentru probleme internaționale ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din țări 
socialiste.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la această consfătuire de 
tovarășul Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul consfătuirii s-a făcut un 
amplu schimb de păreri si de expe
riență în legătură cu problemele ac
tuale ale vieții politice internaționa
le, ale construcției socialiste si ale

Datorii noi... pentru achitarea vechilor datorii
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Datoria externă este pentru multe 
tari din lumea a treia o povară care 
se autogenerează.

După cum a anunțat ministrul ve- 
nezuelean de finanțe, Miguel Rodri-

HAITI: Grevă generală de protest 
față de acceptarea condițiilor F.M.I.

PORT-AU-PRINCE 28 (Agerpres). 
— în Haiti a avut loc o grevă ge
nerală în semn de protest față de 
politica economică a guvernului mi
litar, care, cedînd în fața presiuni
lor Fondului Monetar Internațional 
și ignorînd interesele țării, a luat 
măsuri ce afectează nivelul de viață 
al numeroaselor categorii sociale. Au 

dezvoltarea economico-socială a 
tării.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Todor Jivkov a tovarășului Ion 
'Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., aflat în Bulgaria la 
Consfătuirea secretarilor pentru pro
bleme internaționale ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din țări socialiste.

în cadrul discuției ce a avut loc 
au fost subliniate bunele raporturi 
dintre cele două partide și state, 
dintre popoarele român și bulgar 
vecine și prietene, la dezvoltarea că
rora un rol primordial îl au întîl- 
nirile și convorbirile la cel mai înalt 
nivel. A fost evidențiată hotărîrea 
Partidului Comunist Român și a 
Partidului Comunist Bulgar de a ac
ționa în continuare pentru dezvol
tarea și întărirea colaborării pe mul
tiple planuri, aceasta fiind în inte
resul celor două popoare, al socia
lismului și păcii în lume.

mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale.

La încheierea consfătuirii, desfășu
rată într-o atmosferă tovărășească, 
de conlucrare și înțelegere recipro
că. conduoătorii delegațiilor partide
lor participante au fost primiți de 
tovarășul Todor Jivkov. secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria.

în cuvîntul rostit cu acest prilei. 
tovarășul Todor Jivkov a rugat să 
se transmită secretarilor generali ai 
partidelor participante salutul său. 
precum și urări de succes în activi
tate.

guez Fandeo, Venezuela a obținut 
de la 15 bănci private occidentale un 
credit nou de 600 milioane dolari 
care vor fi folosiți pentru a-și plăti 
ultima scadență a datoriei sale pe 
anul curent și pentru a-și lichida 
restanțele anterioare la datorie.

fost închise nenumărate întreprin
deri industriale și magazine, iar 
transportul in comun, practic, a fost 
oprit.

Guvernul a mobilizat importante 
forțe militare, mai ales în capitală, 
unde acțiunea grevistă a avut cea 
tmai mare amploare.

Pentru cercetarea 
și folosirea spațiului 

cosmic in scopuri pașnice 
Activități in cadrul programului 

de colaborare intre țări socialiste
MOSCOVA 28 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. anunță că, în con
formitate cu programul de colabo
rare dintre tăriile socialiste în dome
niul cercetării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnioe. în 
U.R.S.S. a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămintului „Intercosmos- 
24“ cu ajutorul rachetei purtătoare 
„Țiklon". La bordul acestuia se află 
și satelitul „Maghion-2“. Aparatura 
științifică și telemetrică a sateliți
lor a fost elaborată și realizată de 
specialiști din țările socialiste parti
cipante la programul „Intercosmos" 
(R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană. R.P. Polonă. Repu
blica Socialistă România, R.P. Un
gară și U.R.S.S.).

„Apartheidul trebuie 
înlăturat, nu reformat"

LUSAKA 28 (Agerpres). — într-un 
comunicat al conducerii Congresu
lui Național African (A.N.C.) — or
ganizație politică a populației de cu
loare din Africa de Sud, interzisă 
de autoritățile rasiste de la Preto
ria — se relevă că va fi continuată 
lupta sub toate formele împotriva 
regimului apartheidului. în docu
ment se subliniază că A.N.C. înțele
ge să militeze în continuare pentru 
eliminarea definitivă a sistemului 
segregationist și nu pentru reforma
rea acestuia, așa cum dorește noul 
șef al minorității albe.

PRETORIA 28 (Agerpres). — 
„Pace, echitate, libertate !“, „Nu re
presiunilor poliției 1“ — sînt devize
le sub care s-a desfășurat o amplă 
demonstrație de protest a populației 
africane în orașul East-London, din 
R.S.A. Organizată din inițiativa miș
cării antiapartheid „Alianța forțe
lor antirasiste din R.S.A", demon
strația a reunit peste 40 000 de par- 
ticipanți, care și-au exprimat pro
testul față de represiunile la care 
recurge poliția sud-africană împo
triva populației pașnice.

E DE PRESA
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ȘEDINȚA. La Viena a avut loc, 
joi. o nouă ședință plenară in ca- 

Idrul tratativelor dintre reprezen
tanții statelor membre ale Tratatu
lui de la Varșovia și cei ai 
N.A.T.O. cu privire la reducerea 
trupelor si armelor convenționale 
din Europa, de la Atlantic la Ural.

ÎNTÎLNIRE SOVIETO-ISRAE- 
I LI AN A. La sediul din New York

al Națiunilor Unite a avut loc o în
trevedere între ministrul afaceri- 

■ lor externe al U.R.S.S.. Eduard Șe- 
vardnadze. si ministrul afacerilor 

1 externe al Israelului. Moshe Arens, 
într-o declarație făcută presei, mi- 

I nistrul sovietic de externe a men
ționat că a propus interlocutorului 
său organizarea pe teritoriul Uniu- 

Inii Sovietice a unei întîlniri direc
te între reprezentanții organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei si 
cei ai Israelului.

încheierea „Zilelor culturii românești" 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
S. Morcovescu transmite : Joi 
s-au încheiat „Zilele culturii româ
nești" in U.R.S.S., amplă manifes
tare dedicată celei de-a 45-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
ahtiimperialistă de la 23 August 
1944, care a oferit o cuprinzătoare 
imagine a nivelului atins de cultu
ra și arta noastră contemporană, 
îndeosebi in anii de după Congre
sul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

Găzduite in perioada 18—28 sep
tembrie de 20 mari orașe — intre 
care Moscova, Kiev, Chișinău, Har
kov, Kuibișev, Baku, Donețk, No
vosibirsk, Alma Ata — la manifes
tările „Zilelor culturii românești" 
și-au dat concursul cunoscute for
mații artistice ți soliști de frunte 
din țara noastră. Publicul sovietic 
a putut viziona, totodată, expoziții

Reafirmarea politicii interne și externe 
a Republicii Nicaragua 
Un discurs al președintelui țării

MANAGUA 28 (Agerpres). — Ni
caragua va continua politica sa ac
tuală pe plan social-economic si în 
sfera relațiilor Internationale, ră- 
mînînd în cadrul si promovînd prin
cipiile Mișcării de nealiniere. Tot
odată. ea va urmări dezvoltarea eco- 
nomiei sale mixte și edificarea unei

Apel la întărirea unității forțelor 
patriotice din Panama

CIUDAD DE PANAMA 28 (Ager
pres). — Adoptarea urgentă de mă
suri pentru depășirea crizei social- 
economice și politice din țară, pre
cum și consolidarea luptei împotriva 
agresiunii americane constituie prin
cipalele probleme analizate în 
cursul recentei consfătuiri consulta
tive a conducerii militare și civile 
a Republicii Panama. în cadrul con
sfătuirii, generalul Antonio Noriega, 
comandantul șef al Forțelor de Apă

FORȚELE ARMATE ALE AN- 
GOLEI au desfășurat noi acțiuni 
de luptă împotriva organizației 
antiguvernamentale „Unita". După 
cum informează agenția na
țională Angop. intre 20 și 23 sep
tembrie. în cinci provincii ale 
acestei țări, armata angoleză a ani
hilat 13 elemente ale „Unita" și a 
capturat o importantă cantitate de 
arme si tehnică de luptă.

BOMBARDAMENTE LA KA
BUL. Forțele extremiste antigu
vernamentale au bombardat, din 
nou, cu obuze orașul Kabul, uci- 
gînd două persoane și rănind alte 
17. Au mai fost bombardate și lo
calități din provinciile Herat, U- 
ruzgan, Kandahar, Nangarhar.

REUNIUNE. Capitala Etiopiei, 
Addis Abeba, găzduiește lucrările 
unei reuniuni regionale africane 

de carte, de pictură modernă, de 
sculptură și tapiserie, de arhitec
tură contemporană, filme. Au fost, 
de asemenea, organizate seri lite
rare, intilniri ale reprezentanților 
uniunilor de creație, mese-rotun- 
de consacrate preocupărilor actuale 
pe planul literaturii și muzicii, la 
care și-au adus contribuția perso
nalități ale culturii românești pre
zente in aceste zile in Uniunea So
vietică.

Orchestra simfonică a Filarmoni
cii „George Enescu" și ansamblul 
artistic folcloric „Rapsodia Româ
nă" au prezentat spectacole in mai 
multe orașe din U.R.S.S.

„Zilele culturii românești" In 
U.R.S.S. au reprezentat un eveni
ment important in cronica relați
ilor tradiționale româno-sovietice, 
contribuind la aprofundarea cu
noașterii și infelegerii dintre po
poarele celor două țări.

societăți socialiste — a afirmat pre
ședintele tării. Daniel Ortega Saave
dra. intr-un discurs electoral. „Ale
gerile din februarie — a spus el — 
reprezintă o continuare în plan po
litic a bătăliei duse odinioară pe 
plan militar de Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională (F.S.L.N.)".

rare Panameze, a subliniat necesi
tatea adoptării de măsuri urgente 
pentru stabilizarea situației din 
țară. El a făcut apel la întări
rea unității tuturor forțelor patrio
tice în fața escaladării amestecului 
S.U.A. în treburile interne ale Re
publicii Panama și a înăspririi sanc
țiunilor comerciale și financiare 
nord-americane împotriva acestei 
țări.

destinate extinderii sistemului de 
transporturi și comunicații pe con- ■ 
tinent. Participanții la această în
trunire dezbat strategia privind 
dezvoltarea acestui sector vital . 
pentru economia Africii în peri
oada 1991—2000. I

PROGRAM DE LUPTA ANTI- I 
DROG. După două zile de dezbateri. | 
la Roma au luat sfirșit lucrările 
celei de-a doua reuniuni comune a ■ 
delegațiilor guvernamentale de 
luptă împotriva traficului cu dro- 1 
guri din Italia. Spania și Statele 
Unite. Participants au adoptat 
măsuri vizînd intensificarea actiu- I 
nilor destinate combaterii acestui 
flagel social. S-a subliniat necesi
tatea armonizării legislațiilor na- I

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 7t 341. București Plata Setnteli nr. 1 Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile DOStale sl dffuzortl din întreprinderi ți Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA* — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prstlr București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360

ționale și intensificării schimbului |
de informații în flux cu privire la 
activitățile rețelelor de traficanti .
de stupefiante.

INUNDAȚIILE ȘI ALUNECĂ
RILE DE TEREN produse recent 
in trei districte din estul Nepalu- | 
lui au provocat moartea a 59 de 
persoane și rănirea altor 14, a a- ■ 
nunțat postul de radio nepalez.
Cel mai grav lovite au fost patru 1
Bate din districtul Taplejun.

--------------------------------------------------------  DIN LUMEA capitalului ---------------------------------------------

Realități care spulberă
„mitul bunăstării"

Șomajul în proporții de masă, lipsa generalizată a 
locuințelor, îngrădirile serioase în ce privește accesul 
la învățămînt, la îngrijirea sănătății, inegalitățile în pri
vința drepturilor dintre femei și bărbați, criza profundă 
a valorilor morale, creșterea vertiginoasă a crimina
lității — toate acestea nu reprezintă inventarul unor 
drame potențiale, ci realități concrete ale lumii ca
pitaliste contemporane. Sint fenomene, devenite ende
mice, care conturează tabloul vieții cotidiene a zeci de 
milioane de oameni. r

Din 1980 și pînă acum, în cele 24 de state 
capitaliste membre ale Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), sără
cia s-a extins din ce în ce mai mult, an- după an, 
atingînd asemenea dimensiuni, îneît pînă și teoreticie-/ 
nii liberalismului burghez recunosc astăzi evidența 
dezintegrării „mitului bunăstării". Situația este cu 
atit mai critică cu cit în perimetrul lumii occidentale, 
pe fondul adincirii gravelor inegalități economico-so-

ciale, renasc azi curente politice care păreau a apar
ține pentru totdeauna trecutului, mișcări și organiza
ții ce trimit memoria omenirii înapoi, la anii „terorii 
brune". De aceea, țara noastră, prin vocea autorizată 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, se pronunță în fa
voarea abordării și dezbaterii adevăratelor pro
bleme umanitare, considerînd că trebuie asigurate 
tuturor locuitorilor planetei în primul rînd drepturile 
fundamentale înscrise în Carta drepturilor omului. în 
documentele adoptate la Helsinki, și, mai ales, dreptul 
la muncă, dreptul la învățătură, la locuință, la o 
viață liberă și demnă.

Recunoașterile chiar din surse occidentale ale acui
tății cu care se pun în țările capitaliste problemele 
social-umanitare nu fac decît să evidențieze o dată 
mai mult oportunitatea unei abordări realiste, cu 
adevărat constructive a acestor probleme ce afectează 
în mod grav destinele a milioane și milioane de ființe 
omenești.

Șomajul — flagel 
în continuă extindere

Pentru a Ilustra escaladarea 
unui fenomen scăpat de sub con
trol, se apelează de multe ori la 
metafora „bulgărelui de zăpadă". 
Un bulgăre mic, cit ar încape în
tr-o palmă, rostogolindu-se devine 
din ce in ce mai mare, pînă cînd, 
atingînd dimensiuni uriașe, se 
zdrobește sub povara propriei 
greutăți. Un astfel de efect pare a 
fi căpătat în anii din urmă șoma
jul din lumea capitalului. Conform 
datelor oficiale ale O.E.C.D., in 
1970 erau înregistrați 10,3 milioa
ne de șomeri. în 1979 — circa 19 
milioane, iar în momentul de fată 
numărul lor a trecut de 30,5 mi
lioane. ponderea cea mai însem
nată revenind Europei occidentale 
(circa 18 milioane de șomeri) și 
S.U.A. (8—9 milioane). Dar chiar 
și aceste statistici sînt apreciate 
ca înșelătoare, conslderîndu-se că, 
în realitate, șomajul afectează via
ța a nu mai puțin de 70—20 mili
oane de oameni, dacă se iau in 
calcul și familiile șomerilor, așa 
cum ar fi normal. Pe de altă par
te. potrivit dezvăluirilor unor or
ganizații sindicale. în statisticile 
oficiale nu sînt incluși acei cetă
țeni care, descurajați de lipsa ori
cărei perspective în găsirea unui 
loc de muncă, au renunțat practic 
să mai caute de lucru. Și atunci 
ei încetează de a mai fi considerați 
șomeri. De asemenea, nu sînt con
siderați șomeri nici cei care lu
crează „ocazional" și nici măcar 

cei care au de lucru ...o oră pe 
săptămină 1 Pentru că au un ve
nit, deci nu șomează. Realizatorul 
unei emisiuni a companiei de te
leviziune americane N.B.C. era de 
părere că, dacă la statisticile ofi
ciale s-ar adăuga cei peste 5 mi
lioane de „salariați ocazionali", 
ca și cei „fără speranțe", atunci 
datele respective ar arăta cît de 
cît nivelul real al șomajului din 
S.U.A.

Alarmantă este și situația „șoma
jului pe termen lung", â celor 
care — după cum scrie revista 
vest-germană „DER SPIEGEL" — 
„trebuie să o scoată la capăt, vre
me îndelungată, fără o ocupație 
stabilă". în opinia revistei amin
tite,, „este limpede că Bonnul s-a 
resemnat cu faptul că șomajul con
stituie o stare «normală». De șase 
ani, departamentul federal al 
muncii din Nurnberg înregistrează 
invariabil o medie anuală cuprinsă 
între 2,2 și 2,3 milioane de șomeri. 
Practic, in nici un alt domeniu nu 
s-a marcat un eșec atit de evident 
ca in politica ocupării forței de 
muncă" — conchide revista. Re- 
ferindu-se la agravarea aceluiași 
fenomen, revista franceză „PRO- 
BLEMES ECONOMIQUES" ară
ta și ea că „in Franța, in 
1981, existau numai 200 000 șo
meri cu o vechime de cel puțin 
doi ani ; pe cind acum numărul 
lor a depășit cu mult 500 000." 
Acești șomeri de lungă durată — 
scria revista citată — sint mai 
ales muncitori vîrstnici, dar există 
între ei din ce în ce mai multi 
bărbați și femei în puterea vîrstei 

și chiar și tineri, cu toate că ti
nerii acceptă, din lipsă de altceva 
mai bun, să ocupe orice post, cel 
mai adesea cu program redus și 
pe o durată limitată.

Concluzia ? Zeci de milioane de 
oameni privați de dreptul funda
mental la muncă, dreptul fără de 
care toate celelalte libertăți devin 
iluzorii.

Tragedia oamenilor 
fără adăpost

La Viena, în cadrul reuniunii ge- 
neral-europene, reprezentanții sta
telor capitaliste au refuzat categoric 
includerea în documentul final a 
angajamentului țărilor participante 
în vederea asigurării efective a unor 
drepturi fundamentale ale omului, 
între care și dreptul la adăpost, la 
asigurarea unor condiții de viață 
demnă pentru toți cetățenii. Din
colo de flagranta discrepanță din
tre vorbe și fapte a pretinșilor 
apărători ai acestor drepturi, ce 
se ascunde in spatele acestui 
refuz ?

Oprindu-se asupra situației din 
STATELE UNITE, revista ameri
cană „TIME" scria : „In fiecare 
noapte, in S.U.A., circa 735 000 de 
oameni dorm sub cerul liber. De-a 
lungul unui an întreg, circa 2 mi
lioane. Mai mult de o treime din 
persoanele fără adăpost au familie, 
copii. In fiecare zi sint văzuți oa
meni care dorm pe marginea dru
murilor și pe băncile din parcuri, 
care cer ajutor de la trecători ori 

rătăcesc pe străzi fără căpătii. 
Existența lor reprezintă o proble
mă cu dureros caracter uman."

Revista franceză „L’EXPRESS" 
scria la ripdul ei, referindu-se la 
situația dih FRANȚA : „Oare la 
cit se ridică numărul celor fără 
adăpost din Paris ? La citeva mii, 
potrivit datelor primăriei ; intre 20 
și 30 de mii — afirmă conducă
torii organizației «Medicii lumii». 
Greu de numărat ! Cei fără locu
ință nu intră in statistici. Nu sint 
cerșetori, iar mulți dintre ei sint 
deciși să-și păstreze demnitatea". 
Din rîndul lor fac parte tineri fără 
loc de muncă, șomeri care au pier
dut dreptul la indemnizațiile de 
șomaj, părinți fără resurse, copii 
abandonați, persoane aruncate în 
stradă pentru că nu au mai putut 
să-și achite chiriile. „Chipurile lor 
sint obosite, puținul avut și-l 
transportă într-o sacoșă de plastic. 
Caută ceva de mincare, un colț 
pentru a dormi, un loc unde să se 
spele". în întreaga Franță, datele 
centralizate în ultimii ani indicau 
în realitate o cifră întrecînd cu 
mult toate estimările, relevînd 
existența a circa 1 100 000 de cetă
țeni fără adăpost.

Situația este asemănătoare și în 
celelalte țări occidentale. Asocia
ția vest-germană pentru ajutora
rea persoanelor fără adăpost a 
calculat că peste 100 000 de cetă
țeni ai R.F.G. sînt nevoiți să tră
iască pur și simplu în stradă. 
Niciodată nu au fost construite 
atît de puține imobile ca în 1988 
— se apreciază într-un document 
al Partidului Social-Democrat —, 
atrăgîndu-se atenția că această si
tuație favorizează specula practi
cată de proprietarii de imobile, 
creșterea chiriilor ducînd adesea 
la evacuarea locatarilor incapabili 
să achite chiriile majorate.

în MAREA BRITANIE, peste 
370 000 de persoane sînt înregis
trate anual pe listele celor fără lo
cuințe — scrie ziarul „GUAR
DIAN". însă, datele însumate de 
organizația națională pentru cei 
fără adăpost. „Schelter". arată că 
numărul solicitanților este aproape 
dublu. „Marea Britanie — scrie 
„GUARDIAN" — este in pericol 
să devină tot mai mult o societate 
a mahalalelor mizere, datorită 
creșterii numărului celor lipsiți de 
adăpost și a proastelor condiții de 
locuit, orașele fiind impinzite cu 
imobile improprii". Exact ca pe 
vremea lui Dickens...

în peninsula SCANDINAVIEI, 
la inițiativa Institutului Karolinska, 
televiziunea suedeză a realizat un 
film intitulat „Persoane lipsite de 
adăpost în societatea bunăstării". 
Imaginile au fost zguduitoare. La 
Stockholm, Oslo și Copenhaga 

trăiesc mii și mii de oameni fără 
adăpost. Numai capitala Suediei 
numără 5 000 de bărbați și 1 000 de 
femei fără locuințe, cifră care, 
conform estimărilor, crește anual 
cu o mie de persoane. „Majorita
tea celor fără locuință — se pre
cizează în comentariul filmului — 
înnoptează in autobuze dezafecta
te, in vagoane de tren goale, in 
holuri, in pivnițe și in garaje sub
terane. Adesea, in timpul zilei, 
sint alungați din sălile publice, din 
biblioteci și din gări".

Cînd „grija" față 
de oameni nu trece 
dincolo de porțile 
parlamentelor...

„Un număr de 37 milioane de 
americani nu sînt asigurați împo
triva bolilor, 12 milioane dintre ei 
fiind copii" — arăta în cadrul 
unui colocviu al UNICEF Marian 
Wright Edelman, reprezentanta 
„Fondului pentru apărarea copii
lor" din S.U.A., adăugind că „un 
copil din patru trăiește in sărăcie, 
dar raportul este de unu la doi in 
cazul negrilor, și de unu la trei 
pentru hispanici". în ceea ce pri
vește rata mortalității în rîndul 
copiilor de culoare, bogata Ame
rică se situează pe linia țărilor 
din lumea a treia. Copiii care sînt 
victime ale unor abuzuri sînt esti
mați la 700 000, iar cei siliți să 
trăiască în stradă depășesc 1 mi
lion.

„Grija" față de oameni se ma
nifestă cu aceeași intensitate și 
dincoace de Atlantic. Președintele 
comitetului consultativ al asociației 
medicale britanice declara că „in 
sectorul medical din Marea Bri
tanie există o criză națională". în 
această țară, în ultimii ani au fost 
închise circa 3 000 de spitale și 
alte instituții ale asigurărilor de 
stat, din 1979 și pînă In prezent 
numărul paturilor pentru bolnavi 
scăzînd cu 18 000.

în același timp Insă, mii și mii 
de medici din țările occidentale 
nu au de lucru. Potrivit datelor

în lumea capitalului, lungul drum către egalitate 
rămîne, după cum se poate constata, blocat. Departe 
de a se reduce, uriașele inegalități care afectează 
țările occidentale se accentuează cu fiecare zi care 
trece. Polarizarea socială se adîncește, bogății devin 
mai bogați, iar săracii tot mai săraci. Și, așa cum 
arăta săptămînalul politic francez „LE MONDE DI
PLOMATIQUE", „o dată declanșată, evoluția este 
ireversibilă: inegalitatea veniturilor și averilor fiind, 
de fapt, purtătoare a altor inechități, pe care le 
dezvoltă și le antrenează într-un proces cumulativ".

în pofida marilor progrese pe care le-a înregistrat

omenirea, a cuceririlor științifice și tehnice fără pre
cedent, realitățile, fără putință de a fi ocolite, ale 
acestui sfirșit de mileniu, arată că în țările unde 
domnesc rinduielile capitalului mase uriașe de ființe 
omenești sînt private de drepturile cele mai elemen
tare, în vreme ce o categorie restrînsă se bucură de 
avantaje și privilegii ce decurg nu din munca proprie, 
ci din pozițiile dobîndite prin exploatarea și asuprirea 
celor mulți.
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„CAUI DE LUCRU 1" — o cerere tot mal des auzită in R.F.G., ca și în 
alte țâri occidentale. In fotografie: muncitori concediați de la Combinatul 

Siderurgic din Sulzbach-Rosenberg

Camerei Federale din Koln, în pre
zent în R. F. Germania există 
circa 12 000 de medici care se află 
în căutarea unui loc de muncă, în 
majoritatea cazurilor, medicii șo
meri sînt în vîrstă de sub 40 dp ani. 
într-un interviu acordat ziarului 
„IL CORRIERE DELLA SERA", 
doctorul Giancomo Naj, președin
tele ordinului profesional al medi
cilor din Pavia, arăta că „din cei 
3 000 de medici înscriși in ordinul 
nostru, peste 1 000 sint șomeri". 
Iar doctorul Luca Pogii, în vîrstă 
de 27 de ani, adăuga : „Pentru 
noi, proaspeții absolvenți ai medi- 
cinei, perspectivele sînt, in
tr-adevăr, tragice".

în aceeași societate „a tuturor 
posibilităților" se practică pe sca
ră largă discriminarea față de 
femei, cu toate că au trecut zece 
ani de cînd Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat convenția cu 
privire la drepturile femeii. Care 
este astăzi situația femeilor din 

lumea capitalistă ? Potrivit date
lor furnizate de O.E.C.D., din cel 
peste 30 milioane de șomeri ai 
statelor membre, circa 16 milioane 
sînt femei, deși pondbrea lor în 
ansamblul salariaților este de doar 
40 la sută. în ceea ce privește sa
lariile, inechitatea este și mai 
flagrantă. Studiile Organizației 
Internaționale a Muncii, ca și cele 
ale O.N.U. sînt unanime în a arăta 
că „femeile ciștigă mult mai pu
țin decit colegii lor care efectuea
ză aceeași muncă". „Femeile — 
arăta „LE FIGARO" — sint accep
tate in profesiuni și in sectoare 
aflate pe treapta cea mai de jos 
a ierarhiei sociale". Salariile fe
meilor americane abia ating, in 
unele sectoare, 70 la sută din cele 
ale bărbaților, în timp ce în alte 
sectoare salariile reprezintă chiar 
55 și 60 la sută. în R.F.G., Italia, 
Marea Britanie, Franța, Canad,a, 
Spania, Elveția, pentru aceeași 
muncă femeile primesc cu 30—40 
la sută mai puțin decit bărbații.


