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DfMTHEA PROGRAMELOR DE MODERNIZARE PE RAZA
Ol TEHNICII
în perioada care a trecut de la
Congresul al XIII-lea al partidului,
in întreaga tară se desfășoară o am
plă acțiune pentru perfecționarea or
ganizării și modernizarea producției,
in Întreprinderile industriale și in
unități din alte sectoare ale econo
miei naționale. Prin modul cum a
fost concepută, prin conținutul el
acțiunea de modernizare trebuie să
asigure înfăptuirea unor obiective
imediate si de perspectivă referitoare Ia promovarea fermă a progreșului tehnic și tehnologic in toa
te ramurile producției materiale.
Cei patru ani care au trecut de
Ia declanșarea acțiunii de moderni
zare confirmă, fără echivoc, viabi
litatea. caracterul realist, științific al
strategiei stabilite în acest dome
niu de conducerea partidului. în
multe unități și sectoare ale econo
miei. ca urmare a transpunerii în
practică a unor măsuri judicioase de
organizare și modernizare, riguros
fundamentate, au fost create condi
ții ca sarcinile de plan să fie în
deplinite Si chiar depășite la toți
indicatorii calitativi și cantitativi.
Dar faptul că mai există și astăzi
produse cu nivel tehnic și calitativ
necorespunzător, că unele întreprin
deri nu reușesc să se încadreze în
limitele admise pentru consumurile
de materiale și energie, că produc
tivitatea muncii este încă scăzută
face dovada fie că modernizarea nu
se desfășoară la nivelurile scontate,
fie că măsurile cuprinse în pro
gramele stabilite nu au condus pe
deplin la efectele așteptate.
Asemenea realități au fost relevate de către secretarul general al
partidului.
t o v a r ă ș u 1
Nicolae Ceaușescu și cu prilejul recentei Consfătuiri de lucru pe pro
bleme economice de la C.C. al P.C.R.
în cuvintarea rostită cu acest pri
lej. secretarul general al partidului
a situat din nou în centrul aten
ției colectivelor de oameni ai mun
cii problema înfăptuirii exemplare a
programelor de perfecționare a or
ganizării muncii si modernizare a
proceselor de producție, subliniindu-i
încă o dată importanța și gradul de
urgentă, criticînd tendințele de tem
porizare. faptul că unele sectoare au
prevăzut măsuri lipsite de importan
tă tehnică si economică sau a căror
oportunitate este serios pusă sub
semnul întrebării. „Avem multe
sectoare unde nu există o preocu
pare serioasă pentru aplicarea pro
gramelor de modernizare și de bună
organizare — releva
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Iar cînd vorbim
de modernizare ne referim nu la niș
te măsuri abstracte, generale, ci Ia
aplicarea in practică a celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii".
Această trimitere expresă către
eficienta măsurilor adoptate dobin-

dită prin integrarea consecventă a
cuceririlor științei, ale progresului
tehnic în activitatea practică este
determinată de rațiuni economice
majore. Practic, o activitate economică eficientă, competitivă pe
planul performantelor tehnice este
de neconceput fără contribuția cercetării la realizarea obiectivelor și
sarcinilor economice, a programelor
de modernizare. Faptul că cerce
tarea științifică, ingineria tehnologi
că și proiectarea românească sint
astăzi capabile să asigure, prin efort
propriu, majoritatea covirșitoare a
soluțiilor științifice, tehnice si teh
nologice. pentru programele de mo
dernizare tehnologică, pentru cele de
investiții constituie un temeinic ar
gument în favoarea justeței liniei adoptate de conducerea de partid și
de stat, de secretarul general al
partidului, privind dezvoltarea cerce
tării științifice naționale si asigu
rarea pe această cale a nivelului tehnico-științific al activității producti
ve — a calității, fiabilității și com
petitivității produselor românești.
„Trebuie să se înțeleagă — arăta
tovarășul Nicolae Ceaușescu — de
către toate consiliile de conducere,
de centrale, de institute de cerce
tare și de cadrele din toate' sec
toarele că este necesar să realizăm
modernizarea pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii in
tr-un timp scurt și — așa cum am
stabilit — să asigurăm nu numai
realizarea unor produse la nivelul
.celor mai bune pe plan mondial, dar
să ne propunem — și trebuie — să
acționăm ca in unele domenii să
fim în primele rinduri și chiar pe
primul loc din lume". în acest sens,
economia noastră națională oferă o
multitudine de experiențe pozitive
valoroase, dar. tot astfel. în unele
domenii se înregistrează aspecte ne
gative. care arată că nu toate ca
drele de conducere, nu toți specia
liștii se implică activ în rezolvarea
problemelor producției, aplicind ferm
cele mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii și valorificând, astfel, su
perior capacitatea științifică și teh
nică pe care o avem.
Etapa de modernizare pe care o
parcurgem presupune un efort sub
stanțial pențru creșterea ritmului de
implementare a rezultatelor cercetă
rii in activitatea productivă, excluzind din capul locului manifestări
le de subiectivism sau hazardul
în
întocmirea
programelor
de
modernizare.
Asemenea nedorite
situații există, din păcate, și ele au
fost aspru criticate de secretarul
general al partidului. Mai pot fi
întîlnite măsuri care prevăd imple
mentarea unor noi tehnologii, dar
care nu au asigurate, din diverse
motive, condițiile materiale cerute

de aplicarea lor. N-a dispărut Încă
practica de a raporta realizarea
unor produse noi, dar mai ales mo- .
dernizate, cu toate că ele nu întru
nesc aceste caracteristici. Astfel, in
unele unități constructoare de ma
șini se constată că dintre criteriile
avute in vedere de producători sînt
excluse tocmai evaluarea corectă a
gradului de noutate tehnică și sta
bilirea riguroasă a nivelului de per
formanță pentru carfe atributul de
nou și modernizat este, intr-adevăr,
justificat.
Se observă, de asemenea, că mare
parte a măsurilor de modernizare
pornesc de la ideea rezolvării
operative a unor necesități ime
diate, necesare, firește, dar insufi
ciente dacă avem în vedere per
spectiva. Există numeroase situații
în care se cer măsuri ferme, schim
bări structurale, pornind de Ia da
tele actuale ale științei și tehnicii
moderne. îmbunătățirile ce s-ar pu
tea aduce forjării libere, tratamen
telor termice cu flacără, sudării și
turnării gravitaționale, uzinării cla
sice, prin așchiere, a metalelor etc.
nu pot rezolva problema reducerii
severe a consumurilor de materii
prime, materiale și energie pe care
aceste tehnologii, în general depă
șite, le determină. în aceste cazuri,
în acțiunea de modernizare trebuie
să se treacă la înlocuirea lor cu
turnarea de precizie, extrudarea,
sinterizarea, . utilizarea procedeelor
neconvenționale de tratament ter
mic sau de prelucrare a metalelor.
Faptul că in programele de moder
nizare ale unorx întreprinderi găsim
măsuri care au în vedere nu ame
liorări mărunte, ci implementarea
tehnicii laserelor, a fasciculelor de
electroni, a fibrelor optice, a unor
materiale înlocuitoare cu caracte
ristici fizice șl mecanice superioare
etc. ilustrează tocmai această rela
ție fertilă între cercetare și pro
ducție ce trebuie să existe ca fapt
generalizat, nu ca exemple de ex
cepție. în întreaga economie. Din
tre realizările deosebite ale cerce
tării noastre științifice, raportate in
cinstea Congresului al XIV-lea al
partidului, atrage atenția un fapt de
muncă cu adevărat remarcabil : ob
ținerea de către cercetarea de profil
a unui nou material izolator utili
zat în construcția de mașini -elec
trice. La prima vedere, pentru un
nespecialist, faptul poate fi trecut
cu vederea. Pentru specialiști acest
lucru are însă o semnificație deosebită, ce poate determina un mare
progres în industria noastră constructoare de mașini electrice, Pentru că reproiectarea actualelor mo
toare electrice ce se fabrică cu izo
lații in clase de temperaturi infe
rioare și trecerea la noul tip de
izolație vor determina o reducere

substanțială a materialelor folosite,
inclusiv a greutății lor totale. De
pildă,
un motor cu o putere de
55 kW, aflat in producție curentă
în unitățile din industria noastră
electrotehnică, iși diminuează greu
tatea cu aproape 340 kg, din care
46 kg le reprezintă conductorii de
cupru. Am dat acest exemplu toc
mai pentru a releva caracterul prio
ritar efectiv pe care îl capătă cer
cetarea științifică în dimensionarea
și orientarea efortului de moderni
zare, cît și necesitatea ca activitatea
productivă să ofere condiții optime
de aplicare a rezultatelor de ultimă
oră din cercetare. O asemenea ten
dință firească și, cu deosebire, ca
racteristică dezvoltării de tip inten
siv a început să devină o preocu
pare generală și, fără îndoială,
acesta este un mare ciștig.
Remarcabilă sl plină de învăță
minte este relația logică pe care
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, o stabi
lește între îndeplinirea sarcinilor si
obiectivelor economice si ridicarea
nivelului general de pregătire po
litică și profesională a tuturor mem
brilor societății, creșterea conștiin
ței și răspunderii fată de destinele
societății românești în contextul ge
neral al revoluției științifice si teh
nice contemporane.
Trecînd printr-un proces amplu
de modernizare pe toate planurile,
economia românească se confruntă
cu probleme de tehnică si tehnologie
ce se cer rezolvate operativ. Dar
toate aceste probleme economice,
rezolvarea lor. asigurarea unei dez
voltări ritmice și calitative se trans
pun si în sfera conștiinței sociale,
aducînd in prim-plan omul ca fac
tor hotăritor al schimbării. Iată de
ce o ipostază a modernizării. Poate
cea mai importantă dintre toate, o
constituie
modernizarea pregătirii
cadrelor. In relație directă cu cuce
ririle moderne ale științei si teh
nicii. cu restructurările din econo
mia națională cu necesitatea dez
voltării preponderente a ramurilor
purtătoare de progres tehnic.
Problema care se nune acum în
fata tuturor colectivelor de oameni
ai muncii din cercetare si din pro
ducție este de a face din promo
varea noului o stare de spirit ge
nerală. un element de educație si
conduită cetățenească. Noul propune
schimbarea fertilă ca pe un mijloc
de eliminare a unor mentalități si
practici învechite ce se manifestă nu
numai in planul tehnicii ci. în pri
mul rind, în cel al eticii profesio
nale. al eticii cetățenești.
Ritmul
schimbării modifică in mod necesar
statutul profesional si social, obligă
la un mod nou de a înțelege mun(Continuare in pag. a Il-a)
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
• Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării unor cui
turi 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
PAGINA A V-A

„Alegerile,
pregătirea
Con
gresului trebuie să ducă Ia o
schimbare radicală a
stilului
de muncă", subliniază tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU în Conclu
ziile la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din
22 septembrie a.c. Această orien
tare fundamentală marchează pu
ternic
desfășurarea
conferințe
lor de dări de seamă și ale
geri care au loc pe tot cu
prinsul țării. în organizații de par
tid din unități industriale și agri
cole. pe șantiere. în institutele
de cercetări științifice și proiec
tări. in școli și instituții de cultu
ră. în comune, orașe si municipii.
Este îndemnul la continuarea fi
rească a unui proces de neîntrerup
tă perfecționare a stilului și me
todelor de muncă,
inaugurat
de istoricul Congres al IX-lea
al partidului, care a determinat
transformări revoluționare atit in
economie și in întreaga societate românească — transformări
puse puternic în evidentă în cadrul adunărilor și conferințelor de
dări de seamă și alegeri — cît și în
modalitățile de folosire a pirghiilor
muncii politico-organizatorice. al
cărei centru de greutate se află
plasat mereu mai aproape de oa
meni. de cerințele și preocupările
lor.
înmănuncheate într-un tot uni
tar. strălucitele realizări ale epocii
intrată în cartea de aur a istoriei
patriei cu numele marelui său cti
tor — realizări evocate cu mîndrie
patriotică in cadrul adunărilor și
conferințelor de dări de seamă și
alegeri — și ideea dominantă a
continuității și ridicării pe noi
trepte a procesului revoluționar,
a perfecționării necontenite a
muncii și cadrului vieții sociale
constituie — laolaltă cu stima, dra
gostea și recunoștința întregului
,1 popor — temeiurile oppartid și
(lunii fundamentale. exprimată într-o inipresionantă unanimitate,

a procesului revoluționar de edificare a socialismului,

FĂURIREA NOII ORÎNDUIRI
CU POPORUL Șl PENTRU POPOR
Strălucit exemplu de dezvoltare
creatoare a principiilor generale ale
socialismului științific, de aplicare a
teoriei revoluționare la realitățile si
condițiile concret-istorice ale Româ
niei. Programul-Directivă si Tezele
pentru Congresul al XIV-lea al
Partidului Comunist Român deschid
noi perspective pentru perfectionarea
tuturor laturilor vieții sociale in eta
pa actuală de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate si
de înaintare a patriei noastre spre
comunism. în acest cadru general, de
profunde transformări revoluționare,
se înscriu, cu prioritate, contribuțiile
partidului nostru, ale secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
privind edificarea socialismului cu
poporul și pentru popor.
Partidul Comunist Român a acor

a lucrărilor agricole

de toamnă!

imagine de muncă la întreprinderea
„Automatica" din Capitală
Foto : E. Dichiseanu

STRÎNGEREA RECOLTEI. Pînă
în seara zilei de 16 octombrie, po
rumbul a fost recoltat de pe 82 la
sută din suprafața cultivată, sfecla

INSAMÎNTAREA GRIULUI a in
trat in stadiul final, lucrarea fiind
efectuată pe 94 la sută din supra
fața prevăzută a se
cultiva în
unitățile agricole. Ptnă în seara

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente pe județe, in seara
zilei de 16 octombrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)
zîlei de 16 octombrie, zece județe
au încheiat semănatul griului. Tre
buie acționat ca. mai cu seamă în
județele Harghita. Hunedoara, Să
laj și altele, să se termine însămînțarea griului.
întrucît In numeroase unități
agricole recoltarea și lnsămînță-

(Continuare în pag. a III-a)

Activitatea ideologică și politico-educativă, parte integrantă

încheierea grabnică

de zahăr — 79 la sută, orezul —
67 la sută, iar bumbacul — 81 la
sută. Proporțional cu suprafața
cultivată, recoltarea porumbului
este întîrziată în județele Covasna,
Brașov. Bistrița-Năsăud și Har
ghita. unde culturile au ajuns mai
tirziu la maturitate. Concomitent
cu măsurile ce se întreprind in
vederea grăbirii culesului, o mare
atenție trebuie acordată transpor
tării produselor. Or, în unele ju
dețe s-au creat decalaje între can
titățile de porumb recoltate și cele
livrate la fondul de stat

de scurtă- durată și de slabă efi
ciență — și nu așa cum se cere, de
largă perspectivă și amplă cuprin
dere a tuturor domeniilor activi
tății economioe, organizatorice și
politico-educative. — care nu are
în vedere valorificarea deplină a
tuturor resurselor umane și ma
teriale ale colectivului nu poate
oferi certitudinea unei îmbunătă
țiri substanțiale, de durată a mun
cii.
Activitatea organelor și organi
zațiilor de partid trebuie axată
ferm pe îndeplinirea orientărilor
cuprinse în cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea
de lucru pe probleme economice
de la C.C. al P.C.R.. acordindu-se
maximă atenție realizării exempla
re a sarcinilor de plan, îndeosebi
privind producția fizică, exportul,
cheltuirii judicioase a fondurilor,
executării la timp a lucrărilor agri
cole. aprovizionării corespunzătoare
a populației cu produse de bună
calitate.
O deosebită importanță au. in pe
rioada actuală. întocmirea si defi
nitivarea programelor de dezvoltare
economico-socială a comunelor, oraselor, municipiilor, care se elaborează și se dezbat cu toți locuitorii
localității respective, „Trebuie să
facem lucruri serioase — subliniază
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
— și vom lucra la aceste planuri
și după Congres, dar, cel puțin in
prima formă, să le întocmim cu
răspundere — pină Ia sfirșitul lu
nii octombrie — pornind de la
realitățile și cerințele de dezvol
tare economico-socială ale fiecărei
localități".
Trecînd cu hotărire la activitatea •
practică, noile organe de partid se
preooupă de la început de o judi
cioasă stabilire a priorităților și
— in funcție de acestea — de re
partizarea echilibrată a forțelor
de care dispun pentru îndeplini-

© In elaborarea programelor de măsuri să se aibă în vedere orientarea fermă
a conținutului lor în spiritul documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea
ți asigurarea unei îmbinări strînse între sarcinile curente și cele de perspectivă,
© Aplicarea cu operativitate de către organele de partid nou alese a propu
nerilor formulate de comuniști în adunări și conferințe și stabilirea modalităților, răs
punderilor și termenelor ferme de îndeplinire a măsurilor adoptate pentru înlătu
rarea neajunsurilor criticate de comuniști.
• Să se promoveze hotărît un stil de muncă mai dinamic, eficient, în măsură
să asigure unirea tuturor eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor concrete prin repar
tizarea judicioasă a forțelor, stabilirea de sarcini precise fiecărui comunist, creșterea
răspunderii pentru aplicarea lor.

In toate unitățile, in toate județele

Condițiile climatice din ultimele
le — ploi abundente care au
cpprins întreaga tară — au stînjenit desfășurarea normală a
lucrărilor agricole de toamnă. Apa
rezultată din precipitații, care a
umezit solul pe o mare adîncime,
favorizează germinarea semințelor
și răsărirea plantelor — element de
mare însemnătate pentru asigu
rarea. încă din toamnă, a unor
densități superioare de plante. A
întîrziat însă culesul porumbului,
iar în unele locuri — însămintarea griului.
Care este stadiul
lucrărilor agricole de toamnă ?

privind reinvestirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general al
partidului — garanție a zilei de azi
și de miine. a viitorului de prosperitate și măreție al României
socialiste.
Subliniind că izvoarele certe ale
perfecționării întregii activități se
află în înseși proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului,
participanții la dezbateri conectea
ză organic realitățile concrete ale
fiecărui loc de muncă la cerințele
acestor importante documente pro
gramatice, vin cu idei și propuneri
care, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, dobindesc
conturul faptelor prin eforturile
unite, convergente ale comuniști
lor. ale oamenilor muncii.
In vederea îndeplinirii exem
plare a Înaltelor lor îndatoriri,
noile organe de partid alese au da
toria să treacă de indată la muncă,
la acțiuni concrete, trăgind maxi
mum de învățăminte din adunările
și conferințele de dări de seamă și
alegeri. în acest sens, o mare impor
tanță are examinarea aprofundată a
stărilor de lucruri care au constituit
obiectul criticilor și autocriticilor,
în vederea lichidării neajunsurilor
semnalate, a realizării unei coti
turi radicale, materializată, con»
creț, prin îmbunătățirea muncii. în
egală măsură trebuie să se tină
seama de experiența înaintată, de
propunerile și angajamentele co
muniștilor,
creîndu-se, printr-un
ansamblu de măsuri. adecvat, ca
drul organizatoric pentru transpu
nerea lor neîntârziată în viață.
Programele de măsuri intocmite pe
baza analizelor din adunări și confe
rințe, a propunerilor făcute de co
muniști trebuie raportate la cerințe
le și obiectivele proiectului Programului-Directivă și ale Tezelor pen
tru Congresul al XIV-lea. Este de la
sine înțeles că un program de mă
suri care înscrie sarcini minimale,

rile s-au încheiat, este necesar ca
mijloacele mecanice să fie concen
trate la efectuarea arăturilor de
toamnă, astfel incit să se asigure
condiții
bune
pentru însămînțarea culturilor de primăvară și
obținerea de recolte mari în anul
viitor.

dat si acordă o atentie deosebită
asigurării cadrului democratic larg
cuprinzător de participare activă a
întregului popor la realizarea vastei
opere de făurire a socialismului și
de pregătire a premiselor pentru
trecerea la faza superioară a socie
tății comuniste. In acest sens, la
recenta Consfătuire de> lucru pe
probleme economice de la C.C. al
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia : „Noi am realizat și reali
zăm cea mai largă democrație, in
care poporul însuși iși asigură
conducerea destinelor sale, asa cum
dorește".
Evoluția de ansamblu a sistemului
nostru politic este marcată de
tendința împletirii tot mai strînse. în
procesul exercitării puterii poporului
de către poporul
_,______ însuși,
. a activității
partidului cu activitatea statului, a
organismelor democratice si ale
autoconducerii sociale. Sint de cea
mai mare însemnătate, in această
privință, precizările făcute recent de
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Au
loc multe discuții privind raporturile
dintre partid și stat, unii ajungind
să formuleze teze de neînțeles, cum
este aceea de a caracteriza partidul
ca «partid al statului». Partidul nos
tru nu a fost niciodată un partid al
statului 1 Partidul Comunist Român
a apărut ca partid al clasei munci
toare si a rămas partid revoluționar
al clasei muncitoare 1". Așa cum
aprecia secretarul general al parti
dului, rolul partidelor comuniste este
de a organiza lupta pentru răstur
narea asupririi, de a asigura făurirea
unei lumi fără capitaliști, fără asu
pritori.
în viitor statul nostru socialist va
dobindi noi funcții. însușiri si atri
buții. Se va perfecționa activitatea
de planificare, conducere si or
ganizare a diferitelor
sectoare si
compartimente ale societății. în ca
drul adîncirii colaborării dintre or
ganele statului si organismele de
mocrației muncitoresti-revoluționare
va avea loc procesul de transformare
a statului intr-un organism de
mocratic nou.
întrepătrunderea dintre activita
tea organelor de stat cu activitatea
organizațiilor de masă si obștești șl
cea a organismelor democrației so
cialiste și autoconducerii muncito
rești. sub conducerea partidului,
este o condiție esențială a exercită
rii atît a funcțiilor statului, cît si ale
partidului, creșterii eficientei siste
mului conducerii sociale în an
samblul său.
Această întrepătrundere nu dimi
nuează activitățile si funcțiile spe-

cifice fiecărui organism . politic.
Partidul, statul, celelalte organisme
democratice, care-și împletesc activi
tatea. au structuri
organizatorice.
sarcini si atribuții proprii în cadrul
conducerii unitare a societății socialiste,
Statul socialist este singura lnstituție investită cu putere publică, pufere ce include o gamă largă de
mijloace de exercitare, de la autoritatea legislativă, administrativă la
cele de educare, de convingere. în
vederea realizării obiectivelor sale.
Partidul, forța politică conducătoare
a întregii noastre societăți, elaborează linia strategică si politică a tă
rii. obiectivele generale ale activi
tății tuturor componentelor sistemului politic national. iar statul este
instrumentul principal al realizării
acestora.
Intr-o unitate de esență si strînsă
interdependentă.
sub conducerea
partidului, toate organismele si or
ganizațiile politice si de masă con
stituie. în societatea noastră socialistă, forme de acces si participare a
maselor la exercitarea efectivă a puterii. Astfel, în ultimele două decenii s-a trecut la autoconducerea
muncitorească. si la autogestiune. au
fost institutionalizate adunările generale, s-au constituit consilii judetene si naționale si s-a trecut la or
ganizarea periodică a congreselor oa
menilor muncii din industrie. din
agricultură, din domeniul stiintei și
învătămintului. precum si al educa
ției si culturii, care adoptă decizii
in probleme fundamentale ale activi
tății economico-sociale.
în sistemul democrației muncitorești-revolutionare din tara noastră,
în etapa actuală, se asigură creș
terea tot mai puternică a rolului po
litic conducător al Partidului Comu
nist Român, centrul vital al națiunii
noastre, care prin efectivul și structu
ra sa. prin ideologia revoluționară
așezată statornic la baza activității
sale reprezintă acea forță în stare
să conducă întregul popor în vasta
Si complexa operă de edificare a
noii orînduiri sociale.
Totodată, partidul nostru consideră
că teza revenirii în socialism
Ia
sistemul pluripartit este greșită $1
profund dăunătoare, întrucît ea des
chide calea reîntoarcerii la formele
anacronice ale sistemului politic ca
pitalist. Așa cum se subliniază in
Tezele pentru Congresul al XIV-lea
al P.C.R., „in condițiile noi, create
după dispariția claselor exploata
toare, existența unui partid unic al
clasei muncitoare și întărirea uni(Continuare în pag. a IV-a)
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RĂSPUNDERE, DISCIPLINĂ,
ANGAJARE ÎN MUNCĂ
EXIGENTĂ Șl PROMPTITUDINE

In realizarea producției

întreprinderea Mecanică din Bacău
este bine cunoscută de numeroși
parteneri de peste hotare ca o uni
tate de prestigiu, care produce și
exportă organe de asamblare pen
tru toate ramurile industriale. Dar.
cum se spune aici, prestigiul dobindit se menține, se consolidează ținind pasul permanent cu cerințele
și exigentele manifestate pe piața
externă, cu noile realizări tehnicoștiințifice. Eforturile permanente de
creație, pentru înnoirea și moderni
zarea produselor, începând de la cele
mai simple și pînă la cele mai com
plexe, onorarea la termenele prevă
zute a contractelor încheiate sint
tot atîtea direcții de acțiune care
fac ca renumele întreprinderii să
dobîndească noi valențe pe piața ex
ternă. „în nouă luni din acest an,
ne spune -inginerul Gheorghe Hură,
directorul întreprinderii, contracte
le cu partenerii externi au fost inte
gral onorate, unele chiar în avans,
volumul exportului fiind cu aproape
30 la sută mai mare decit in aceeași
perioadă a anului trecut. Au fost
livrate suplimentar, la cererea par
tenerilor, mărfuri în valoare de aproape 2 milioane lei. Și, ceea ce
este mai important pentru noi, nu
am primit nici - o reclamație privind
calitatea produselor'*.
Firește, calitatea produselor este
determinată de calitatea muncii oa
menilor, de exigența și răspunderea
cu care lucrează fiecare pentru rea
lizarea producției de export. în acest
sens, consiliul oamenilor muncii a
luat o serie de măsuri pentru orga
nizarea cit mai bună a producției de
export. Au fost organizate linii,
ateliere și formații specializate ; au

fost introduse in fabricație peste 200
noi sortotipodimensiuni de organe
de asamblare pentru diferite ramuri
industriale, printre care construcția
de mașini, chimia, sectorul energie,
industria navală etc. în ultima vre
me. în cadrul întreprinderii au fost
puse în funcțiune linii de fabricație
specializate, între care cele de tra
tament termic care asigură crește
rea rezistenței organelor de asam
blare, de zincare la cald și electro-

de export

tid, Pavel Avătăjii, rolul principal
în realizarea producției de export îl
au oamenii, calitățile lor profesiona
le. Iar măsurile stabilite de condu
cerea partidului și statului pentru
stimularea oamenilor care realizea
ză producție pentru export au de
terminat mobilizarea și mai puterni
că a muncitorilor pentru înnoirea
și modernizarea produselor, pentru
calitate, pentru onorarea la termen
a contractelor.

La întreprinderea Mecanică Bacău
chimică, ambele contribuind la ridi
carea parametrilor tehnici și calita
tivi ai produselor. Totodată, în ca
drul acțiunii de modernizare au fost
aduse îmbunătățiri la sistemele au
tomate de alimentare și transfer ale
pieselor, ceea ce asigură creșterea
productivității muncii cu circa 10 la
sută. Totodată, au fost înlocuite scu
lele de oțel cu matrițe din metal
dur, în felul acesta îmbunătățindu-se
simțitor calitatea produselor și realizindu-se mari economii de scule,
cu efecte pozitive asupra cheltuieli
lor de fabricație.
Maiștrii Constantin Bocioagă, Ște
fan Manolache, șeful de secție Ște
fan Păduraru, ca de altfel toți mun
citorii din întreprindere știu că nu
trebuie să facă nici un rabat de la
calitate. Exigența este pe prim plan.
Cu alte cuvinte, așa cum avea să ne
spună secretarul comitetului de par

Alături de calitatea superioară a
produselor, promptitudinea in livrări
constituie un alt argument pentru
care organele de asamblare fabrica
te la Bacău sint cerute în Italia,
Anglia, Egipt, Siria, Iran și în alte
țări ale lumii. Astfel, la jumătatea
lunii trecute, s-a primit un telex
prin care o firmă din R.F.G. solicita
să 1 se trimită intr-o săptămână un
vagon de produse de anumite dimen
siuni. Chiar în ziua respectivă a în
ceput realizarea produselor, iar la
data stabilită vagonul cu marfă a
fost expediat pe adresa firmei. Este
numai unul din exemplele care de
monstrează organizarea exemplară a
muncii, urmărirea atentă, cu răspun
dere a fiecărei comenzi în parte, de
la intrarea pe poartă a materiilor
prime si oină la încărcarea în va
goane a mărfurilor. Grăitor este și
faptul că întreprinderea a raportat
îndeplinirea integrală a sarcinilor

de plan pe perioada care a trecut
din acest an, in condițiile onorării tu
turor contractelor încheiate. Totoda
tă, a început și contractarea produc
ției anului viitor pentru mari can
tități de organe de asamblare zin
cate.
Eforturile Întregului colectiv sint
Îndreptate în aceste zile spre îndepli
nirea sarcinilor de plan pe întregul
an, inclusiv a celor de export, pină la
Congresul al XIV-lea al partidului.
„Avem asigurate toate condițiile ca
pînă la marele forum al comuniștilor
să realizăm integral prevederile de
plan la toți indicatorii pe întregul an,
iar exportul să-1 realizăm chiar cu o
săptămână mai devreme — ne spunea
directorul întreprinderii. Pentru a ne
onora angajamentul, aplicăm cu
succes noi tehnologii de fabricație,
care au condus la creșterea simți
toare a productivității muncii, pre
cum și a calității produselor ; am
pus în funcțiune noi utilaje și dis
pozitive, am asigurat asistența teh
nică in toate cele trei schimburi,
precum și o aprovizionare ritmică
a tuturor locurilor de muncă cu ma
terii prime, materiale și sculele ne
cesare".
Sint fapte care dovedesc că oame
nii muncii, comuniștii de la între
prinderea Mecanică Bacău sint ferm
hotărîți să-și îndeplinească în mod
exemplar sarcinile de plan ce le
revin pe acest an, îndeosebi Ia ex
port, pentru a întîmpina Congresul
partidului cu rezultate de excepție
în înfăptuirea angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă.

Gheorghe BALTA

corespondentul „Scinteii"

ÎN TOATE UNITĂȚILE, ÎN TOATE JUDEȚELE:

ÎNCHEIEREA grabnică
A LUCRĂRILOR AGRICOLE DE TOAMNĂ!
BIHOR

Decisivă este acum buna organizare
în județul Bihor, lucrările agrico
le de toamnă se desfășoară intens.
Pma luni seara, porumbul a tost
recoltat de pe 73 la sută din supra
fața cultivată. Faptele constatate
in cursul unui raid de două zile prin
Cimpia Crișurilor arată că lucrătorii
ogoarelor din această zonă a țării
sint hotâriți să pună la adăpost, in
cel mai scurt timp, întreaga recoltă.
Cum se acționează in unități pentru
Încheierea grabnică a lucrărilor ?
Zilnic,
conducerea
Consiliului
Agroindustrial Sinmartin și a sta
țiunii de mecanizare a agriculturii de
aici dirijează forțele, inițiind am
ple acțiuni de întrajutorare. La
Cooperativa Agricolă Episcopia Bihor,
bunăoară, alături de Szabo Nicolae și
Kiss Ludovic se întreceau in hărnicie
alți patru mecanizatori — Dumitru
Precup, Gheorghe Mocean, loan Cristea și Moise Haiduc — veniți de la
Tobollu.
La Cooperativa Agricolă Borș, po
rumbul se stringe de pe ultimele
suprafețe. în lanurile fermei Santău se aflau dis-de-dimineață pes
te 100 cooperatori. Toți cu sar
cini precise, organizați in for
mații complexe, care executau cu
lesul, încărcarea mijloacelor de trans
port, tăierea și transportarea coceni
lor. asigurind astfel front de lucru
pentru arăturile adinei de toamnă.
„Circa o treime din suprafață o re
coltăm manual, ne spune inginerul
Paul Fătușan, șeful fermei. Evităm
astfel pierderi de producție, economi
sind, totodată, importante cantități de
carburanți necesare la efectuarea
altor lucrări". Facem apoi cale de
cîțiva kilometri spre o altă tarla.
Șeful fermei ne spune că mecaniza
torul Papp Geza recoltează zilnic cu
combina 55—60 tone porumb. Ispravă
cu care i-a întrecut și la Sintandrei
pe alți mecanizatori fruntași din for
mația lui loan Chipe. Zăbovim și la
ferma Sintion. Se
lăsa amur
gul, iar mecanizatorii Avram Bor
ze, Toth Iuliu, Szabo Andraș III
lucrau din plin la recoltat. Pe una
dintre combine se afla mecanicul
Szabo Imre, de la centrul de repara
ții Episcopia. „Nu numai că dăm o
mină de ajutor, ci și putem să ve
rificăm acum calitatea muncii noas
tre de la reparații", adaugă el in timp
ce golește buncărul combinei. Ingine
rul Gheorghe Chiorean, directorul
S.M.A. Sinmartin, ne vorbește cu sa
tisfacție despre aportul deosebit al
mecanicilor detașați la recoltat din
centrele de reparații și sectoarele de
întreținere.
Citim pe fața Inginerului-șef al
Cooperativei Agricole de Producție
Borș bucuria pentru rodul bogat. Se
recoltează — spre deosebire de alți

ani — cu mijloace mecanice cea
mai mare parte a suprafețelor.
Forțele manuale au fost concen
trate cu precădere in lanurile
neuniform maturizate. Este de re
levat că sortarea se face direct in lan.
Mobilizare amplă de forțe și in
unitățile Consiliului Agroindustrial
Săcueni. La Diosig. 80 de cooperatori
culegeau porumbul de pe lotul de
hibridare. In alte parcele, șașe
combine avansau din plin. In urma
fiecăreia se aflau echipe de coope
ratori pentru a stringe știuleții căzuți,
după care o turmă de oi lăsa terenul
curat ca-n palmă. Producție bună,
superioară celei evaluate. în baza vo
lantă, pe lingă cooperatori, 120 elevi
de la școala din localitate depănușau
cu spor. 12 camioane efectuau, în
medie, 4—5 curse pe zi. La C.A.P.
Cubulcut, 42 atelaje transportau neîn
trerupt porumbul din cimp la baza de
recepție din Săcueni.
Lanuri de porumb încărcate de rod
de o parte și de alta a șoselei și la
C.A.P. Salonta. Secretul? „Noi, la po
rumb, pentru producții intensive asi
gurăm agrofond intensiv", afirma
Teodor Mihăilă, inginerul-șef al uni
tății. Densitate mare, 2 știuleți aproa
pe pe fiecare plantă. Mobilizare pa
măsura acestui rod bogat. Din zori,
peste 500 cooperatori recoltau cu
spor. Despre efortul ce se depune
vorbește grăitor faptul că numai de
aici se recoltează, transportă și de
pozitează acum Zilnic sute de stone
de porumb.
Duminică, în baza volantă 1 Tulea,
120 de oameni ai muncii de la în
treprinderea de Transporturi Auto
Bihor au dat o mină de ajutor la
depănușarea știuleților și transpor
tarea lor in baza de recepție. Este
un exemplu concret de materializare
a unei ample acțiuni de întrajuto
rare inițiată și coordonată de co
mitetul județean de partid. „Cu un
asemenea sprijin vom depănușa și
transporta o cantitate de porumb de
trei ori mai mare decit într-o zi
obișnuită — afirma președintele
cooperativei agricole".
Faptul că In bazele volante există
încă mari cantități de porumb im
pune însă mai buna organizare a
acestei activități. Dar „barierele" în
calea unei cit mai bune desfășurări
a transportului sint determinate și de
modul defectuos în care unele uni
tăți — inclusiv din consiliile agro
industriale parcurse — organizează
încărcarea mijloacelor în cimp și în
bazele volante, ceea ce determină sta
ționări mult mai mari decit cele
prevăzute.

Ioan I.A7A

corespondentul „Scinteil"

SIBIU

Exemple care demonstrează

că recoltarea poate fi intensificată
Imperativul sub semnul căruia se
desfășoară recoltarea porumbului in
județul Sibiu este încheierea acestei
lucrări in toate unitățile agricole,
în acest scop, comandamentul ju
dețean agricol a stabilit măsuri
adecvate pentru fiecare situație
In parte, activiștii de partid si
de stat, specialiștii direcției agrico
le județene acordînd sprijin efectiv
unităților agricole. Ploile frecvente
au împiedicat mult folosirea mijloa
celor mecanice la recoltat, motiv pen
tru care un accent deosebit s-a pus

pe culesul manual. Consiliile popu
lare comunale au antrenat, in acest
scop, toate forțele capabile de muncă
din localități : cooperatori, navetiști,
pensionari și elevi.
Raidul nostru, efectuat în Consi
liul Agroindustrial Nocrich, de pe va
lea Hirtibaciului, ne-a convins despre
buna organizare a muncii, în condi
țiile specifice de teren și de timp.
Astfel, din suprafața totală de 1 780
hectare cultivate cu porumb, aproape
jumătate se află pe dealuri, pe teren

In pantă, ceea ce face imposibilă fo
losirea forțelor mecanice. „Date fiind
condițiile geografice specifice locali
tății noastre, in care cea mai mare
parte a suprafeței agricole este situată
pe dealuri, ne spune Victor Drăgan,
primarul comunei Alțîna, am mobi
lizat la recoltat toate forțele apte de
muncă. Interesul cu care se lucrează
e sporit și de faptul că întreaga su
prafață cultivată este muncită in
acord global. în vederea urgentării
acestei importante-1 lucrări. în fiecare
seară stabilim în detaliu programul
pentru ziua următoare.
O constatare cu caracter general :
potrivit evaluărilor, producțiile obți
nute aici sint cele mai mari înregis
trate în ultimii 20 de ani, ele fiind
de trei, patru sau pe unele parcele
chiar de cinci ori mai mari decit în
anul trecut. Desigur, una din expli
cațiile acestor producții constă in
respectarea densității optime la se
mănat. Concepția ce mai persista încă
în mentalitatea unor cooperatori, po
trivit căreia „rarul umple carul", a
fost abandonată, lecțiile și demon
strațiile practice din cadrul învățămîntului agrozootehnic dovedindu-șl
eficacitatea.
„Alături de acest aspect — explică
Ilie Farca, inginerul-șef al consiliului
agroindustrial —, Ia producțiile obți
nute a contribuit și promovarea in
cultură a unor hibrizi productivi noi.
Avînd în vedere condițiile pedocli
matice locale, care impun scurtarea
timpului de coacere, în ultimul timp

am promovat în cultură, In proporție
de 92 la sută, hibrizii timpurii, iar pe
terenurile cu expoziție sudică am
cultivat hibrizi mijlocii. Natural, aceste opțiuni sînt fundamentate pe
concluziile desprinse din evoluția cul
turilor pe loturile experimentale ale
inginerilor-șefi din fiecare coopera
tivă agricolă de producție.
Și in celelalte localități din acest
consiliu agroindustrial — Gijașa de.
Sus, Hosman, Nocrich, Marpod — în
treaga cantitate recoltată este trans
portată în aceeași zi la baza de recep
ție, a cărei capacitate de depozitare
este mai mare. în acest an. cu 2 000
tone, prin construirea mai multor pătule cilindrice.
„Stringerea șl depozitarea recoltei
într-un timp cît mai scurt constituie
pentru noi preocuparea esențială —
precizează Olimpiu Achim, președin
tele consiliului agroindustrial. Pentru
aceasta, folosim toate mijloacele de
care disipunem. ' Realizînd ritmuri
superioare de lucru, vom putea în
cheia grabnic recoltarea porumbului".
Așa ar trebui să se lucreze în toa
te unitățile agricole din județ. Sub
liniem aceasta întrucît, pină la
16 octombrie, pe ansamblul județu
lui porumbul a fost recoltat doar de
pe 52 la sută din suprafața cultiva
tă. Trebuie făcut totul ca, în cel
mai scurt timp. întreaga recoltă să
ajungă la locurile de depozitare.

Atitudine fermă, intransigentă fată de orice
act de incorectitudine, fată de orice abatere
de la normele unui comerț civilizat
Dezbatere organizată în Capitală cu cadrele
de bază din sistemul alimentației publice
Preocuparea statornică a partidu
lui și statului nostru pentru creș
terea continuă a nivelului de trai
material și spiritual al întregului
popor, corolar al politicii consecven
te. dinamice de dezvoltare multila
terală a țării, de înaintare continuă
a patriei noastre pe drumul civili
zației și progresului se materializea
ză în numeroase realizări remarcabi
le obținute in toate domeniile, legate,
direct sau indirect, de viața cetățe
nilor, de trebuințele lor, de afirmarea
și înflorirea personalității umane.
în acest context se înscriu anali
zele efectuate in ultima vrema de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul
ședințelor de lucru și al vizitelor în
treprinse în Capitală.
După cum se știe, o importanță
deosebită a fost acordată. în acest
cadru. înfăptuirii riguroase a progra
melor de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, diversificării și
perfecționării activității în industria
alimentară și în alte sectoare, bunei
gospodăriri a fondului de marfă,
desfășurării corespunzătoare a des
facerii produselor către populație,
funcționării eficiente, civilizate a
unităților comerciale, întăririi spiri
tului de răspundere și corectitudine
al lucrătorilor din comerț.
în mod firesc, analizele inițiate de
secretarul general al partidului,
exigența deosebită manifestată față
de aceste domenii au determinat un
cuprinzător proces de analiză. în
spirit critic si autocritic, la nivelul
Capitalei, avîndu-se în vedere criticile. observațiile directe la adresa
factorilor cu atribuții și răspunderi
în acest domeniu.
în acest spirit s-a desfășurat, marți
după-amiază, analiza, dezbaterea
organizată de biroul comitetului
municipal de partid și consiliul
popular municipal, cu activul de
bază din comerțul Capitalei. îndeo
sebi din alimentația publică.
Relevîndu-se marile prefaceri edilitar-urbanistice, procesul amplu de
transformare a Bucureștiului într-o
capitală modernă, tot mai frumoasă,
în cadrul dezbaterii s-au scos în evi
dență dezvoltarea și modernizarea
rețelei comerciale, preocuparea pen
tru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și viață ale tuturor
cetățenilor.
După cum se subliniază în raportul
care a stat la baza analizei, unitățile
comerciale din subordinea Consiliu
lui Popular al Municipiului Bucu
rești vor realiza un volum de desfa
cere de peste 33 miliarde lei, din cara
alimentația publică 5.4 miliarde lei.
S-a subliniat că, in ultimii doi ani,
în Capitală au fost date in folosință
complexele agroalimentare Floreasca,
Aviației, Cotroceni și altele, care în
trunesc un număr mare de unități
comerciale, linii moderne de servire.
Toate acestea determină o apropiere
continuă a punctelor de desfacere de
marile platforme industriale, permițind oamenilor muncii din Capitală
să se aprovizioneze cu o gamă mai
largă de produse.
Dar, așa cum a rezultat din rapor
tul prezentat la începutul dezbaterii,
se constată în continuare și une
le neajunsuri în repartizarea jus
tă, echitabilă a fondului de mar
fă pe unitățile alimentației pu
blice. Datorită lipsei de control,
fondul de marfă este repartizat ade
seori la bunul plac al conducerii uni
tăților, al gestionarilor după criterii
preferențiale, incălcîndu-se astfel
prevederile legii. Se constată în con
tinuare abateri în activitatea unor
unități comerciale, precum și în mun
ca unor cadre din conducerea aces
tora, plecind de la ținută și compor
tament necorespunzător și ajungind
la infracțiuni de delapidare, corupție,
speculă și altele.

Din controalele efectuate de or
ganele de specialitate și de echipele
de control al oamenilor muncii a
rezultat că. in mod frecvent, o serie
de cadre din comerț încalcă cu pre
meditare normele eticii și echității
socialiste, generează și întrețin prin
atitudinea și comportamentul lor o
stare de spirit
necorespunzătoare,
care determină nemulțumiri în rindul populației, fapte care nu pot fi
apreciate altfel decit ca o atitudine
provocatoare, inadmisibilă.
Adoptînd o poziție combativă, cri
tică și autocritică față de neregulile
care mai există, de abaterile de la
normele și regulile generale de co
merț. participants la dezbateri și-au
exprimat dezaprobarea față de ca
zurile de încălcare a legii, față, de
abuzurile de orice fel. Au fost con
damnate cu fermitate cazuri de dela
pidare. dosire de mărfuri, desfacere
preferențială, de vînzare a mărfuri
lor la suprapreț, de cîntărire incorec
tă. de introducere ilegală de mărfuri
în gestiune.
Dintre toate aspectele semnalate,
o gravitate deosebită, prin încercarea
evidentă de speculare a unor produ
se. de sfidare a populației, s-a do
vedit fapta comisă de responsabilul
restaurantului „Orizont" — ,VasiIe
Gheorghe. Cu ocazia unor controale
efectuate la acest restaurant
din
subordinea I.A.P.L. „Cotroceni" s-au
găsit în magazia unității respective
3 362 kg carne și 847 kg preparate
din carne, cantitate peste necesar și
avînd o destinație ilicită.
în cursul verificărilor s-a stabilit
că această cantitate de carne a fost
procurată pe căi ilegale de la I.P.C.C.
București și de la I.S.C.I.P. Ulmeni,
județul Călărași, cu ajutorul unor
elemente care au încălcat în mod
flagrant reglementările existente în
acest domeniu. Totodată, au fost gă
site apreciabile cantități de mărfuri
fără forme legale.
Deferit organelor de cercetare pe
nală pentru faptele sale, pentru
daunele aduse sistemului de apro
vizionare a populației. Vasile Gheor
ghe va răspunde conform legii, în
funcție de vinovăția sa. Opinia pu
blică nu poate și nu va rămine in
diferentă la tot ceea ca este străin
eticii societății noastre.
Numeroși participanți la dezbateri
au înfierat cazul, deosebit da grav,
al abuzurilor comise de responsabi
lul restaurantului „Orizont". Vasila
Gheorghe. Astfel. în cuvîntul său,
Jenica Graur sublinia : „Datorită
nivelului scăzut de pregătire politico-ideologică. de conștiință profe
sională. încălcării grosolane a nor
melor de ordine și disciplină, a le- '
gilor. a slabului control exercitat da
organizația de partid, de consiliul
oamenilor muncii, de cadrele de con
ducere, in sistemul I.A.P.L. «Cotro
ceni», și anume la restaurantul «Ori
zont», s-au putut produce grave ne
reguli. abuzurile unor indivizi puși
pe căpătuială, pe înavuțire fără
muncă. Toate acestea au făcut să
se mențină o stare de indisciplină
în rîndul unor cadre din întreprin
dere. o atmosferă de automulțumire,
de a se trece cu ușurință peste ne
ajunsurile constatate".
Desolidarizindu-se cu fermitate de
ilegalitățile semnalate — cum ar fi
sustragerea prin fals comisă de ges
tionara Milea Ioana, faptele de in
troducere ilegală de mărfuri in ges
tiune și delapidare comise de bar
manul Nicolae Traian, actele de înșe
lăciune si creare de plusuri prin mij
loace frauduloase comise de Vlad
Rada și alte abateri și abuzuri puse
în discuție — participants la dezba
teri s-au pronunțat răspicat, arătind
că cei care comit fapte de acest fel
nu au ce căuta in sistemul comer
țului.
„Munca noastră este umbrită de

atitudinea iresponsabilă a unor lu
crători din comerț certați cu legea,
cu regulile de bună-cuviință. cu omenia — arată in cuvîntul său Dan
Drăgoi. Trebuie să recunoaștem că
ne facem și noi vinovați de faptul
că nu am luat din timp măsuri ra
dicale împotriva celor care nu și-au
făcut datoria, care nu s-au integrat
corespunzător în frontul nostru co
mun de îndeplinire a sarcinilor pro
fesionale. in spiritul eticii și echității
socialiste. Sintem hotăriti să muncim
cu mai multă răspundere pentru a-i
educa pe toți lucrătorii noștri in spi
ritul respectării legilor tării, al nor
melor unui Comerț civilizat. Sub
acest aspect ne vom ocupa de edu
carea fiecărui lucrător pentru înlă
turarea tendințelor de abuz, de că
pătuială și înavuțire fără muncă".
„în controalele efectuate în maga
zine alimentare și de prestări de ser
vicii, in unități ale alimentației pu
blice — inclusiv la restaurantul
«Orizont» — am intilnit încă nume
roase neajunsuri în buna gospodărire
a unităților, atitudine necorespunză
toare, insolentă a vînzătorilor față de
cumpărători, dosirea de mărfuri,
nerespectarea gramajului etc. La se
sizarea noastră, conducerile unităților
controlate nu au luat întotdeauna mă
surile cuvenite", arată Gheorghe Stănilă — responsabil al unei echipe da
control obștesc.
Toate aceste neajunsuri ar fi putut
fi evitate dacă și noi, cei care facem
parte din echipele de control ale oa
menilor muncii, am fi fost mai vigi
lent!, am fi desfășurat o activitate
sistematică, obiectivă și. în același
timp, eficientă, releva maistrul Georgel Panduru, de la întreprinderea de
Mașini Grele.
Desigur, așa cum s-a subliniat in
cursul analizei, toate neajunsurile
semnalate sint și rezultatul unei ac
tivități poliHco-educative insuficien
te, al unui control adesea sporadic,
nu întotdeauna intransigent, al super
ficialității, al subiectivismului în
selecționarea, pregătirea și promo
varea cadrelor.
„De ce să nu o spunem deschis ?
arăta Daniela Cicioiu, secretar al co
mitetului U.T.C. din I.A.P.L. «Amzei».
Faptul că în mod banditesc au fost
sustrase din circuitul comercial al
sectorului și al Capitalei importante
cantități de alimente a privat dife
rite, categorii de oameni ai muncii de
dreptul de a se aproviziona în con
diții normale.
Acum vedem bine că în spatele
unor asemenea elemente dușmănoase,
strecurate ilegal în comerțul nostru
socialist, se aflau indivizi care au în
călcat în mod sistematic Încrederea
și răspunderea colectivității, au neso
cotit obligația ce le revenea de a
veghea la aplicarea fermă a legii, a
tuturor reglementărilor în vigoare".
Pornind de la stările de lucruri
combătute în această adunare, de la
dorința firească de a determina o
schimbare a activității in acest im
portant domeniu, de larg interes ce
tățenesc, analiza a pus în evidență
imperativul înlăturării hotărîte a
lipsurilor, perfecționării radicale a
stilului și metodelor de muncă de
către organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii, conducerea
întreprinderilor și unităților comer
ciale.
O răspundere deosebită In acest
sens revine Consiliului Popular al
Capitalei și consiliilor populare ale
sectoarelor. Direcției Generale Co
merciale. care au datoria să treacă
de îndată la luarea măsurilor care
se impun, corespunzător atribuțiilor
ce le revin din legile țării, din re
glementările în vigoare pentru buna
aprovizionare a oamenilor muncii din
Capitală, pentru realizarea progra
melor Întocmite in acest sens.

Ion Onuc NEMEȘ

corespondentul „Scinteii"

MARAMUREȘ

Grijă sporită pentru culesul
și depozitarea fructelor
După cum se știe. Maramureșul
este un județ care are suprafețe mari
cu livezi. De aceea, in aceste zile,
alături de celelalte lucrări din cam
pania de toamnă, ample forțe sint
concentrate la culesul fructelor.
Rodul unui an este adunat cu migală
de mii de mîini harnice. Pentru a
vedea cum a fost organizată mun
ca. cum se adună rodul bogat al li
vezilor am trecut prin citeva ferme
pomicole din județ. Inginerul Vasile Hărănguș. directorul tehnic al în
treprinderii Agricole de Stat Baia
Mare, ne prefațează documentarea cu
aceste cuvinte : „în acest an in toa
te cele cinci ferme pomicole ale în
treprinderii noastre s-a muncit cu
mult simt de răspundere, iar rezul
tatele nu au lntirziat să se arate. în
toate fermele producțiile de fructe
sint mai mari decit cele planifica
te". Ne putem convinge si noi in
fermele de la Șomcuta Mare. Băsești și Groși, unde recoltarea e
pe sfirșite. Gheorghe Danciu. șeful
fermei numărul 3 din Șomcuta Mare,
ne spune că. merii fiind plini de
rod. recoltării 1 s-a acordat o atenție sporită. Transportul dintre rîndurile de meri se face mecanizat, cu
platforme de adunat și stivuit. Ni
mic nu este lăsat sub cerul liber.
La ferma din Groși — Baia Mare
întîlnim peste 200 de culegători.
Șeful fermei, Gheorghe Armeanu, ne
spune că recolta e bună. Merele se
transportă la depozite gata sortate,
motiv pentru care s-a scurtat mult
durata culesului. Asemenea măsuri
au fost luate si la Băsești. fermă
care, după cum ne spunea ingine
rul Ioan Pop. șeful fermei, anul acesta obține cea mai mare produc
ție de mere din istoria unității :
peste 40 000 kg la hectar, la care se
adaugă calitatea ireproșabilă a fruc
telor.
Ferma nr. 8 din Seini este bine
cunoscută pentru producțiile mari
obținute, anul trecut ocupînd locul I

pe țară. Șl in acest an, aici, la Seini,
la pomul lăudat se poate merge fără
grijă cu... vagonul. Era seara tirziu. iar în ferme activitatea nu con
tenea. Șeful fermei, ing. George Tudorăn. dirija motostivuitoarele. „A
fost o zi plină, ne spune șeful fer
mei. Pe lingă oameni angajați au
venit in ajutor un număr mare de
elevi de la liceul din localitate și
de la școlile generale din împreju
rimi. în acest an beneficiarul,
I.C.S.L.F. Maramureș, a fost mult mai
receptiv, mijloacele de transport, va
goanele au fost asigurate ritmic, ast
fel că recolta de fructe, pină la 14
octombrie, a fost în mare parte adunată". De altfel, directorul tehnic
al întreprinderii ne asigură că in ci
teva zile recoltarea merelor se va
încheia. Din cele 7 800 tone de mere
cît se estimează a fi recoltate, pină
simbătă seara au fost puse la adăpost
6 500 tone.
Ultimul popas 11 facem la Stațiu
nea de Cercetare și Producție Po
micolă Baia Mare. Directorul ei. in
ginerul Andrei Lazăr, ne invită să
vedem rodul livezilor. Și aici se ob
țin producții mari. Sintem informați
că în acest an stațiunea realizează
o producție dublă față de cea pla
nificată. iar la ferma din Șomcuta
Mare — peste 41 000 de kg la hec
tar. Ritmul culesului este intens. Se
depozitează sau se transportă zilnic
150—200 tone de mere. In silozul
stațiunii pomicole, cu o capacitate
de 5 500 tone, care asigură condiții
optime de păstrare, s-au depozitat
pină acum 4 500 tone. Și aici, în cîteva zile, recoltarea se va termina.
După cum am constatat la ora
culesului, rodul din livezile Mara
mureșului este adunat cu atenție,
cu grijă sporită. Iar datorită bunei
organizări recoltarea merelor se va
Încheia înainte de data fixată.

Gheorghe PÂRJA

corespondentul „Scinteii"

Din noua arhitectura a municipiului Tulcea

Foto : E. Dichiseanu

înfăptuirea programelor de modernizare
(Urmare din pag. I)

ca. disciplina, pregătirea. O pregă
tire complexă, neîntreruptă, asigură
disponibilitatea psihică de a înțelege
și a accepta schimbarea permanentă
a statutului profesional ca ne un
lucru firesc și necesar.
în același timp, in cazul disci
plinei tehnologica este vorba da
o sumă de date, norme si pre
scripții ce nu pot fi puse sub
semnul
liberului
consimțămint.
Ele sint obligații ce derivă nu
numai din datele tehnico-știintifice
ale tehnologiei respective, ci si din
condiția de participant la o activi
tate cu norme si reguli nrecise. Este
in afară de orice îndoială că. dacă
economia modernă mizează, in pro
cesele nemijlocite de producție, pe
precizie si rigoare, raporturile din
tre om și tehnica din dotare, dintre
unitățile economice nu pot rămine
sub semnul aproximării, al erorii si
subiectivismului. Disciplina tehnolo
gică. disciplina muncii, disciplina în
gindire și acțiune devin factori ai
schimbării, ai progresului, ai bună
stării generale. Optimismul de con
junctură ce se degajă din unele

programe de modernizare facile din
unele unități economice, cît timp nu
se întemeiază pe calcule si date
exacte, pe nevoile reale, nu noate
stimula spiritul Întrecerii si nici nu
poate susține emulația creatoare.
Cît privește sarcinile concrete ce
stau in fata colectivelor de oameni
ai muncii din producție si din cer
cetare privind înfăptuirea progra
melor de organizare si modernizare,
acestea au fost cu claritate preci
zate de secretarul general al parti
dului Ia Plenara C.C. al P.C.R. din
luna aprilie a.c.. cînd a arătat că
prin modernizare trebuie să se în
țeleagă realizarea de noi tehnologii,
cu consumuri mai reduse și care să
asigure produse de o calitate supe
rioară. de noi utilaje cu perfor
mante mai bune, rare să situeze
economia românească — industria,
agricultura, toate sectoarele — la
nivelul cel mai inalt de dezvoltare.
Abordarea pe un plan superior în
această perioadă a programelor de
organizare si modernizare nresunune
cu deosebire promovarea neabătută
in Întreaga economie a experienței
înaintate, receptivitate maximă fată
de noul științific sl tehnologic si mai

cu seamă promptitudine
in apli
carea in practica productivă a celor
mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-știintifice contemporane. Iar la
tot acest amplu proces, ce presu
pune însumarea efortului organiza
toric. tehnologic, științific si profe
sional al tuturor oamenilor muncii,
trebuie să se adauge, ca element
fundamental. însăși modernizarea
modului de a gîndi producția în da
tele tinipului $1 al societății în care
trăim. Prin urmare, modernizarea,
așa cum a fost concepută de con
ducerea partidului, are darul să răs
pundă pozitiv la toate marile pro
bleme ale producției materiale, asi
gurind o cît mai înaltă eficientă eco
nomică. Iată, prin urmare, suficiente
argumente care întăresc afirmația
secretarului general al partidului că
pentru economia românească nu
există, in prezent, problemă mai
importantă decit modernizarea, accasta constituind problema esen
țială a înfăptuirii cu succes a socia
lismului si comunismului in Româ
nia.

Vlalcu RADU.
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La conferința de Ia Institutul de
beneficiază știința și cercetarea din
troalelor efectuate, lai data de
rea receptivității față de soluțiile în
Cercetare Științifică și Inginerie
partea tovarășei academician doctor
19.07.1989, au părăsit institutul îna
treprinderilor. implicarea mai hotăriTehnologică pentru Utilaj de Indus
inginer Elena Ceaușescu, personali
inte de terminarea programului 14
tă in acțiunea de modernizare, prin
trie Alimentară și Tehnica Frigului
tate proeminentă a partidului și sta
sporirea răspunderii în promovarea
persoane" (urmează apoi numele adin municipiul CIuj-Napoca. in darea
exportului la unitățile deservite. în
tului nostru, a vieții științifice inter
cestora) a creat numai o aparență
de seamă prezentată comuniștilor s-a
naționale.
deosebi la „Tehnofrig". Dacă mulți
de spirit critic, de vreme ce analiza
operat in ultimul moment o corec
în centrul atenției conferinței de
dintre participanții la dezbateri s-au
cauzelor altor lipsuri, cu implicații
tură, pentru a se preciza că in ziua
mai ample, a fost expediată. Darea
referit la probleme de fond ale acti
dare de seamă și alegeri s-au aflat
conferinței planul era realizat la toți
vității institutului, trebuie arătat că
de seamă n-a pus pe nimeni pe gînprioritățile din activitatea institutu
indicatorii cu un ciștig de o lună.
aspectele vieții de partid, ale răs
duri.
lui : asimilarea de mașini, instalații
Acest rezultat confirmă o constantă :
punderii comuniștilor au fost abor
și linii tehnologice complexe la ni
Examinarea critică a unor aspecte
aceea a îndeplinirii, încă din primul
date în treacăt, oarecum desprinse
velul celor mai bune realizări pe
esențiale din activitatea institutului
an al existenței institutului, care a
de problematica caracteristică unui
plan mondial, modernizarea utilaje
a fost făcută însă, într-o bună mă
luat ființă in 1970, și pînă acum, a
institut de cercetare și proiectare.
sură, de participanții la dezbateri.
lor din industria alimentară și frigo
planurilor anuale de cercetări și pro
S-a vorbit adesea de climatul de
rifică, realizarea planului de cerce
Comunistul Vaier Petrindean a vor
iectări. Iar această constantă s-a
tare științifică și microproducție. Emuncă bun din institut, care efectiv
bit autocritic de întîrzierile în finamenținut în
’ conexistă, dar s-a
dițiile în care ac' vorbit în general.
tivitatea institu..................................
de
Un climat
tului a devenit.
muncă bun înan de an. tot mai
ales
seamnă. mai
complexă si mai
în cercetare: și
diversificată, po
proiectare, ispritrivit atît dotării,
inițiatijinirea
cit. și creșterii
velor
creatoare.
pregătirii profepromovarea nou
sionale a specialui.
afirmarea
liștilor.
acumuputernică a dislarii de expe_
cernămintului cri
riență. De la ma
tic, confruntarea
șini simple la început, acum. în
vident, aceste preocupări au fost
Uzarea proiectelor la beneficiar. La
de idei Intr-Un spirit de cooperare și
programele de cercetare și proiecta
ilustrate și de darea de seamă care,
necesitatea îmbogățirii surselor de
receptivitate reciprocă, colaborarea
re ale institutului figurează cu pre
pe lingă rezultatele obținute, a pus
informare tehnică s-a referit comu
strinsă dintre compartimente și micădere instalații complexe și linii
nistul loan Goia, O problemă deo
în evidență și unele neîmpliniri.
crocolective, combaterea rutinei, a
tehnologice capabile să răspundă
Printre altele, in ea se arăta :
sebit de importantă a ridicat comu
conservatorismului, a obstacolelor
cerințelor partenerilor externi și
„Nu ne-am implicat suficient în ac
nistul Gheorghe Iorga, care a spus :
care se opun afirmării noului, sti
să contribuie la modernizarea uțiunea de modernizare și perfecțio
„Dacă ne putem mindri la ora ac
mularea curajului de a merge pe căi
nităților
românești din industuală cu nivelul ridicat de tehnicita
nare a proceselor de producție din
noi, nebătătorite. Or, asemenea ce
tria alimentară, la creșterea proîntreprinderi, tehnologiile de proces
te al proiectelor noastre, nu același
rințe ar fi meritat, prin prisma mun
ductivttății muncii în acest „secdin1 industria alimentară nu le stălucru putem spune despre preocu
cii politico-organizatorice desfășura
tor. în același timp, institutul *și-a
pînim pe de-a-ntregul, standurile de
parea noastră de a avea în vedere in
te de comitetul de partid, o atenție
extins aria activității sale și în alte
încercări atît de la institut, cît și cele
elaborarea proiectelor și necesitatea
mult mai mare in ansamblul desfă
domenii (industria navală, chimică,
din întreprinderile deservite nu sint
reducerii consumurilor materiale și
șurării conferinței. Din acest unghi
a mijloacelor de transport rutiere, a
de energie". loan Nemeș, Iluca Cesa
încă la un nivel corespunzător, ur
de vedere, critica, necesară, de alt
utilajelor pentru centrale electronuși Vitoș Karol au arătat că trebuie
mărirea produselor in exploatare este
fel, a nerespectării programului de
cleare etc.). în cuvintul lor, partici
întreprinse eforturi mai mari in
adesea sporadică, organizarea șan
lucru de către unii pare cu totul
panții la dezbateri, printre alte ar
tierelor de montaj mai are carențe,
direcția îmbunătățirii calității pro
minoră pentru nivelul unei conferin
gumente prin care au susținut, cu
iectelor, a asimilării de utilaje mo
urmărirea realizării în termen a con
țe care analizează activitatea comu
? recunoștință și satisfacție, propudeme care să reducă sau să elimine
tractelor nu se face întotdeauna cu
niștilor dintr-un institut de cerceta
i*„------nerea—ca_la—
cel--de-al
XlV-lea
----- —
—Con---simț de răspundere". Dacă am mai
importurile de materiale deficitare,
re și proiectare.
E greș tovarășul Nicolae Ceaușescu să
reda încă vreo două-trei asemenea
să ducă la evitarea unor intîrzieri
Stă în puterea comuniștilor din
» fie reînvestit in suprema funcția da
paragrafe, mal scurte însă, am epuiîntîrzieri i, acest institut, a comitetului de parîn predarea proiectelor,
secretar general al partidului, au V za tot conținutul critic al dării da y care creează dificultăți serioase be- ț tid de a elimina o anumită doză de
evocat și orientarea dată de condu
seamă.
neficiarilor.
<; i formalism manifestată în conceperea
cătorul partidului și statului nostru
în intervențiile unor participant!,
Pe bună dreptate s-ar putea pune
și desfășurarea muncii politico-or
privind integrarea fermă a cercetă
dar mai ales în a comunistului Va
Întrebarea dacă au fost sau nu men
ganizatorice, pentru ca organizația
rii științifice in strategia dezvoltării
ționați cei care, intr-un fel sau altul, ■ sile Lazăr, s-a pus un deosebit
de partid de aici să determine valo
economico-sociale a țării. Totodată,
sint răspunzători de aceste neajun
rificarea deplină a capacității de
accent pe îmbunătățirea colaborării
creație a acestui harnic și închegat
, comuniștii institutului și-au exprisuri. Ca și de altele. Răspunsul ar fi
institutului cu întreprinderile benefi
colectiv de cercetători și proiectanți.
f mat gratitudinea lor pentru îndrucategoric nu. Faptul că in darea de
ciare prin acordarea unei asistențe
< marea de înaltă competentă de care
seamă se arată că „in urma con- . •tehnice operative și eficiente, spori
Constantin VARVARA

Spiritul critic în perfecționarea
climatului de muncă

1

Dezvoltarea comunei - împreună cu
oamenii, în pas cu cerințele noului
Comuna Dumbrăveni din județul
Vrancea s-a prezentat la evenimen
tul care l-a constituit conferința de
dare de seamă și alegeri a organiza
ției de partid, ca și celelalte locali
tăți ale țării, cu realizări ce i-au
înnoit chipul în acești ani, precum
și cu obiective îndrăznețe, dar rea
liste — bazindu-se pe hărnicia lo
cuitorilor ei — privind dezvoltarea
viitoare a comunei.
Printre realizările care anii trecuți
nu erau decit planuri, iar azi fac
parte din peisajul cotidian al comu
nei, se numără cele trei mori, trei
brutării, șase școli', patru grădinițe,
spitalul cu două dispensare, trei
sedii pentru activități cultural-edu
cative, rețeaua de apă potabilă din
două sate componente și altele. La
baza tuturor acestor impliniri se află
insă recoltele mereu sporite an de
an care au ajuns de la o valoare
globală de 3.5 milioane de lei în
anul 1965 la peste 24 milioane de
lei anul acesta.
Prezentîhd noile obiective socialedilitare care vor întregi zestrea
comunei, programul de dezvoltare
economico-socială pentru anii 1991—
1995, supus dezbaterii conferinței
de dare de seamă și alegeri
subliniază că toate acestea iși
vor avea ca temelie produc
țiile agricole care pînă la sfîrșitul viitorului cincinal se vor dubla,
ajungind la o valoare de aproape
50 000 000 lei. „Planurile care ni le
propunem sint îndrăznețe, dar realis
te pentru că ne bizuim pe un fun
dament de neclintit, spunea in
cursul dezbaterilor comunistul Marin
Roman, președintele Cooperativel
Agricole de Producție Dumbrăveni.
Acest fundament este proprietatea
socialistă. Pe această bază s-a dez
voltat și înflorit agricultura socia
listă. pe această bază a crescut me
reu nivelul de viată al oamenilor**.

De ce au fost ocolite
problemele majore?

L

în cadrul conferinței comitetului
de partid din Cooperativa Agricolă
de Producție Răducăneni, județul
Iași, s-a manifestat cu vigoare spi
ritul critic și autocritic. Atît în ce
privește aportul comuniștilor la dez
voltarea unității, la sporirea produc
ției vegetale și zootehnice, cit și la
întărirea vieții de organizație. Reți
nem din darea de seamă in primul
rînd aprecierile referitoare la apor
tul membrilor de partid din unita
te, alături de ceilalți cooperatori, la
obținerea unor rezultate economicofinanoiare bune și chiar foarte bune,
aport care s-a finalizat cu eficiență
și datorită sprijinului substanțial
acordat de stat pentru efectuarea
___________
lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
„Prin lucrările efectuate în șesul
Jijiei — se arăta in darea de seamă
— au fost puse în valoare, pe an
samblul cooperativei agricole, peste
1 000 hectare, suprafețe de pe oare
ne cbișnuiserăm', nu cu mulți ani in
urmă, să nu scoatem nimic și de
pe care obținem acum producții la
hectar la care nici nu visam, la ni
velul celor mai mari pe țară : 7 000—
8 000 kg grîu și orz. 15 000—16 000 kg
porumb știuleți, 50 000—60 000 kg
cartofi". De asemenea, s-a subliniat
că atit comitetul de partid, cit și
birourile organizațiilor de bază din
cadrul fermelor, împreună cu con
siliul de conducere al cooperativei
agricole au asigurat luarea in cul
tură a unor suprafețe erodate, nemecanizabile. care au fost cultivate
cu porumb, reușindu-se. totodată,
să se instaureze mai multă ordine
în ce privește atribuirea loturilor in
folosință personală. Cu toate aces
tea, s-a subliniat în conferință, co
mitetul de partid nu a reușit să de
termine toate birourile organizații
lor de bază să acționeze cu mai
multă hotărîre pentru creșterea răs
punderii comuniștilor, a tuturor
cooperatorilor în folosirea integrală
a fondului funciar, nefiind cultiva
te toate suprafețele depistate pen
tru a fi trecute la arabil. 25 de hec
tare neproducind decît iarbă de
slabă calitate. Atît darea de seamă,
cît și participanții la dezbateri au
supus unei analize exigente neajunșurile care au determinat ca în fermele nr. 3 și nr. 4 să se obțină pro
ducții mai mici cu 1 000 kg la hec
tar față de fermele nr. 2 și nr. 5.
S-a arătat, între altele, că organi
zațiile de bază nu au reușit să in
staureze un climat de ordine și dis
ciplină desăvirșită in ce privește
mobilizarea comuniștilor, a întregii
forțe de muncă la lucrările de între
ținere.

Pe bună dreptate intervențiile
unora din participanții la dezbateri
au supus unei critici severe activi
tatea din diferite sectoare, au fă
cut propuneri judicioase referitoare
la necesitatea întăririi spiritului da
disciplină. „Deși obținem cu 20 la
sută mai multe legume și mai mulți
struguri decît în 1987 — arăta tova
rășa Valeria Bișog, secretar al bi
roului organizației de bază din fer
ma nr. 2 — trebuie să recunoaștem
că nu am pus pe deplin în valoare
tot terenul din cadrul fermei. Sint
unii cooperatori. între care și mem
bri de partid, oare nu respectă nor
mele din tehnologii la întreținerea
culturilor". Ideea a fost reluată de
tovarășul Vasile Druțu, șeful secției
de mecanizare, care a criticat faptul
că nu au fost cultivate în totalitate
suprafețele de teren ale unității, că
organizațiile de bază nu iau atitu
dine fermă împotriva acelora care

degradează pămintul. făcînd
muri și cărări peste terenurile agri
cole, în multe cazuri gata arate și
insămințate". „In 1989 am realizat
cele mai mari recolte de grîu și orz
din istoria unității noastre, iar acum
culegem cite 10 000 kg struguri la
hectar — arăta tovarășul loan Cadar, președintele cooperativei. Da>
ne confruntăm cu destule probleme,
mai ales în zootehnie, probleme care
pot fi rezolvate prin implicarea mai
puternică a comuniștilor, a organi
zației de bază in desfășurarea unei
munci politico-organizatorice mai
aplicate, concrete, care să aibă drept
obiectiv introducerea ordinii și dis
ciplinei în acest sector**.
Citind aceste intervenții, la care
s-au adăugat și cele ale tovarășilor
Ion Ciobanu, Traian Usturică, Petru
Romi ia. Maria Manea, s-ar putea
forma părerea că a fost o conferință
bine pregătită. Aprecierea ar fi nu
mai parțial întemeiată. Deși in
darea de seamă se sublinia necesi
tatea ca, în dezbateri, să se pătrun
dă în esența muncii, să se reliefeze
realizările, dar și neajunsurile, să
se stabilească măsuri pentru fiecare
sector de activitate, astfel încît să
poată fi înfăptuite obiectivele im
portante prevăzute pentru 1990 șl
pentru viitorul cincinal, o parte din
dezbateri s-au oprit la lucruri mă
runte. fiind abordate teme care se
situau la periferia problemelor de
bază ale activității eoonomice și fi
nanciare. Vălucă Melinte, șeful fer
mei nr. 1, s-a mulțumit să propună
ca „livada să crească la 80 hectare**.
Par cooperativa are plan de plantări
tocmai pentru această toamnă, fără
să fi fost făcute pregătirile necesa
re. Șeful sectorului de mică indus
trie s-a limitat in a arăta că unita
tea nu a primit cantitățile de fier
și de lemn repartizate, fără, să abor
deze problemele legate de dezvolta
rea în perspectivă a acestei activi
tăți la nivelul cerințelor determinate
de dezvoltarea viitoare a localității
ca viitor centru agroindustrial. într.e
oare prelucrarea legumelor și a fruc
telor să ocupe un loc important. Ia
fel. președintele cooperativei agri
cole a solicitat sprijin comitetului
de partid pentru „procurarea cără
mizilor necesare construirii unui
grajd** (materiale pe care alte coo
perative agricole le produc în cadrul
micii industrii) in loc să examineze
modul in care consiliul de conduce
re, el personal se preocupă de per
fecționarea stilului de muncă, de
creșterea răspunderii față de înde
plinirea sarcinii ■ încredințate de a
conduce cooperativa.
Această alunecare exclusivă spre
probleme curente — care au șl ele
importanta lor — are ce-i drept, ex
plicația ei. în cazul de față nu s-a
avut in vedere faptul că o confe
rință de partid este forul învestit
nu numai să analizeze activitatea
desfășurată, ci și să-și stabilească,,
prin aportul comuniștilor, măsuri
pentru bunul mers al activității de
perspectivă. în spiritul prevederilor
cuprinse în proiectul ProgramuluiDirectivă al Congresului al XlV-lea
al partidului. Or, tocmai in. îndepli
nirea acestei cerințe conferința a
a
făcut un efort — ca Înțelegere
,
sarcinilor și gîndire a măsurilor de
îndeplinire a lor — prea mic. ceea
ce trebuie să determine noul comi
tet să-și reexamineze atent măsuri
le adoptate și să asigure îmbunătă
țirea lor în mod corespunzător.

loan HERȚEG

După ce au dezbătut cu înaltă exigență, aspecte esențiale ale perfecționării muncii de partid, in deplină
unanimitate, participanții la conferința de dare de seamă și alegeri de la întreprinderea „23 August” din Capitală
și-au exprimat aprobarea față de documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea al partidului, care pre
figurează ridicarea României pe noi trepte de civilizație și progres

La Craiova — noua clădire a Teatrului Național domină cu monumentalitatea și eleganta sa centrul
orașului. Este o zidire a anilor
______
„Epocii Nicolae Ceaușescu". înălțată
pentru a adăposti activitatea
_____ unei
____
instituții cu vechi tradiții, care s-a
distins printr-o susținută contribu
ție la înflorirea vieții spirituale a
județului Dolj și a culturii româ
nești in general.
In istoria din ultimele decenii a
Teatrului Național din Craiova
(care in 1990 va implini 140 de ani
de existență) cele din urmă stagiuni
se Înscriu ca o etapă deosebită. Pro
gramul repertorial, programul ideo
logic al teatrului au fost îndeplinite
cu rezultate notorii. Este
această
înfloritoare viață teatrală din Ceta
tea Băniei o expresie elocventă a
considerației de care se bucură arta
în țara noastră și, totodată, a rolu
lui pe care aceasta este chemată
să îl aibă în ridicarea conștiinței,
în lărgirea orizontului de cunoaș
tere și cultură, in modelarea patrio
tică. revoluționară a viitorilor fău
ritori ai socialismului.
Iată ce au relevat cu insistență
In luările lor de cuvint comuniștii
de la Teatrul Național din Craiova
cu prilejul adunării generale de
dare de seamă și alegeri, subliniind
superioritatea politicii culturale a
partidului — pe fundalul justeței
orientărilor economico-sociale. al re
zultatelor deosebite obținute in in
dustrie. agricultură, ca si in știin
ță, cercetare și invățămint. și accentuind asupra importanței deose
bite pe care a avut-o Congresul al
IX-lea in valorificarea moștenirii
artistice, in repunerea in drepturile
ei legitime a glorioasei istorii na
ționale. a milenarelor noastre tradi
ții progresiste (Craiova adăpostind
o prestigioasă „Gală
națională a
teatrului istoric").
Tocmai de aceea membrii organi
zației de partid a Naționalului și-au
exprimat cu bucurie totala ade
ziune la propunerea ca, la cel
de-al XlV-lea Congres, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu
al poporului, ctitorul de geniu al
României socialiste moderne. condu
cătorul vizionar al întregii națiuni,
pe calea progresului și bunăstării,
să fie reales în funcția supremă de
secretar general al partidului.
Adunarea comuniștilor de la Na
ționalul craiovean a avut un carac
ter analitic, exprimind, cu spirit

critic și autocritic, preocuparea fie
cărui comunist in parte și a tutu
ror, sub semnul unui lăudabil „spi
rit de echipă1*, pentru perfecțio
narea întregii activități, pentru o
politică repertorială majoră, de
înaltă eficientă politică și valoare
estetică. în strădania înfăptuirii exemplare a țelului promovării unei
culturi și arte naționale care să răs
pundă cerințelor de viață și spiri
tualitate socialistă ale oamenilor,
biroul organizației de partid a în
drumat cu consecventă consiliul oa
menilor muncii, secretariatul literar
si alte compartimente de profil pen
tru asigurarea unui repertoriu tea-

de acest nume : texte cu o proble
matică umană gravă, substanțială,
autentică.
transfigurînd conflicte
semnificative pentru procesele revo
luționare la care sintem martori și
părtași, aspecte caracteristice pen
tru complexitatea devenirilor ce de
finesc omul nou. pentru permanenta
lui modelare (AI. Firescu) ; texte
apte să propună modele umane —
atit de necesare — și mai multe lu
crări incitante care să se adreseze
mai direct tineretului (Emil Boro
ghină). Un apel bine venit în acest sens : cercetarea ofertelor dramaturgice să beneficieze și de in
vestigările și propunerile actorilor.

Rolul instituției artistice
••
în viața cetății
trai autohton In slujba mărețelor
idealuri ale operei de construcție a
socialismului și comunismului. Ar- gumentul faptelor : în perioada la
care ne referim — așa cum se arăta
și in darea de seamă — au avut loc
19 premiere, dintre care 15 din
dramaturgia românească (12 fiind
partituri contemporane). Prezenta în
repertoriu și înalta calitate a unor
spectacole cu piesele „Puterea și adevărul", „Piticul din grădina de
vară", „A treia țeapă", „Mobilă și
durere", „Concurs de împrejurări",
„Arca bunei speranțe" și recitalul
„Rădăcini de dor", alăturate unor
piese cu mesaj politic și etic pre
cumpănitor din totalul celor 16 re
luări din stagiunile precedente, ca
și a unor valori din repertoriul cla
sic și interbelic, atestă calitatea unui
repertoriu axat pe valori certe și pe
o tematică de stringentă actualitate
politică.
Este, aceasta, o direcție rodnică,
ce se cere sprijinită cu mai multă
insistență, manifestindu-se aceeași
consecvență și încă mai multă exi
gență in respingerea lucrărilor con
venționale, lipsite de dramatism
autentic, străine de exigențele artei
și, dimpotrivă, șl mai multă ener
gie în depistarea și fructificarea
unor lucrări contemporane, demne

interesați să joace anumite tipuri
de eroi contemporani etc.
Calitatea spectacolelor — iată,
totodată, o premisă hotărîtoare a im
pactului real, profund, de rezonantă
al mesajului scenic și. ca atare, al
instituirii lui în act educativ — care,
iarăși, a stat în centrul dezbaterii
comuniștilor. Căci textul bogat in
observație socială.' psihologică. în
perspective politice morale, filozofie
se cere valorificat prin soluții sce
nice. demersuri estetice, transfigu
rări actoricești care să potențeze
tensiunea vieții, să confere un plus
de acuitate ideatică și vibrație emo
țională. Teatrul Național din Craio
va a propus atenției montări ce au
avut răsunet in inimile și mentali
tatea oamenilor. Momentele de me
ditație. momentele de dezbatere
spirituală la care au incitat se re
flectă și in afluxul, in audiența
deosebită a publicului — cum arătau
Pavel Cîsu, Marian Giubelan. care
subliniau că, și in aoeastă privință,
rezultatele sint expresia directă a
afirmării spiritului comunist
Un climat bun, exigent a contri
buit la creșterea angajării politice a
membrilor colectivului prin implica
rea lor atît în ideologia montărilor,
cit și prin prezența lor mai substan
țială în transformarea Naționalului

Un alt vorbitor, Gheorghe Tătarii,
spontan, prin înființarea unui atelier
președintele Cooperativei Agricole
de împletit coșuri. Totodată, porninde Producție din sațul aparținător
du-se de la necesitatea valorificării
mai bune a produselor horticole,
Bordești. a arătat că atenția comu
niștilor trebuie concentrată, paralel
comuniștii au cerut includerea în
cu măsurile pentr^t creșterea produc
programul de dezvoltare a localității
țiilor la hectar, spre acțiuni hotărîte
a creării unei secții da semiindusîn vederea asigurării unei calități
trializare a fructelor.
superioare a acesteia și reducerii
Participanții la dezbateri au rele
costurilor, „Greșit se mai crede
vat necesitatea unui control mal
uneori că disciplina și calificarea
sistematic asupra activității unități
sint rigori mai puțin specifice agrilor cooperativei comunale de pro
culturii — a spus vorbitorul. Agri
ducție, achiziții și desfacere a
cultura intensivă, care este singura
mărfurilor care . nu întotdeauna
cale spre realizarea obiectivelor noii • asigură cetățenilor mărfurile nece
revoluții agrare, cere, din partea lu
sare. in special unelte de grădinărit
crătorilor cimpului, în primul rind a
și substanțe pentru tratamentul po
comuniștilor, imprimarea unui stil
milor. asupra mai bunei folosiri a
de muncă revoluționar, nu mai
spatiilor comerciale.
precum și a
prejos decit in industrie. Dezvolta
celor trei brutării din comună.
rea mecanizării agriculturii, a micii
în cuvintul său. Ionel Stoica,
industrii și prestărilor de servicii
secretarul comitetului de partid,
deschide noi orizonturi muncii și
primarul comunei, a spus : „în dez
vieții oamenilor, pregătirii și califi
baterea comuniștilor se află un vast
cării lor profesionale. Pe această
program de dezvoltare care privește
bază, așa cum sublinia secretarul
toate laturile activității noastre.
general ai partidului nostru, se asi
Desigur,
temelia acestei dezvoltări o
gură locuitorilor satelor condiții
constituie producțiile agricole pe
pentru o viață demnă, civilizată,
care ne propunem să le dublăm la
pentru apropierea in general a con
sfîrșitul cincinalului viitor. Comu
dițiilor de muncă de la sate de
niștii, toți locuitorii comunei au
cele de la oraș".
demonstrat insă că asemenea propu
Despre stimularea pasiunii pentru
neri le sint pe măsură, iar realizări
nou in rîndul comuniștilor, al tuturor
le
de azi se văd în chipul comunei
locuitorilor comunei, a vorbit ingi
noastre, in casele noastre. Știm cu
nerul Daniel Cioacătă, care a spus,
toții, din proiectul Programului-Diprintre altele : „însăși prevederea
rectivă și Tezele pentru Congresul
din programul dezvoltării economi
al XlV-lea că dezvoltarea economi
co-sociale a comunei noastre de a
co-socială, modernizarea susținută a
dubla pînă în anul 1995 recoltele
tuturor județelor, municipiilor, ora
obținute este o expresie a stilului da
șelor
și comunelor constituie una
muncă revoluționar al comuniștilor,
din direcțiile prioritare ale dezvol
al tuturor oamenilor ogoarelor. Extării întregii țări în cincinalul 1991—
periența noastră concretă arată că
1995.
Creșterea bazei materiale a
pămintul știe să răspundă eforturi
activității comerciale și serviciilor
lor oamenilor harnici și pricepuți.
din comuna noastră va trebui să
Noul comitet de partid va trebui să
contribuie la asigurarea condițiilor
urmărească Îndeaproape modul în
cit mai bune pentru înfăptuirea pro
care comuniștii frecventează cursu-,
gramelor de autoaprovîzionare a
rile agrozootehnice, ca șl modul în
comunei noastre".
care cunoștințele acumulate se re
Analiza in spirit critic șl autocri
găsesc în rezultatele obținute In fer
tic a întregii activități, formularea
mele sau pe tarlalele unde lucrează".
unor propuneri temeinic și gospo
Tot despre necesitatea sporirii efor
dărește argumentate pentru îmbogă
turilor organizațiilor de bază, ale co
țirea programului de dezvoltare emitetului de partid nou ales pentru
formarea omului nou al satului •■ conomico-socială in cincinalul vii
tor a comunei a constituit un mo
a vorbit _ si inginera Paula Isoment de înaltă responsabilitate ci
îi îndemnăm
fache : „Cînd L
____ -__ pe tivică, de angajare a fiecărui co
neri să-și găsească rostul vieții înmunist în înfăptuirea obiective
tr-unul din domeniile activității din
lor
propuse,
pentru
înflorirea
comună, a spus vorbitoarea, o facem
localității, pentru crearea unor
avind în vedere în același timp în
condiții
cit
mai
bune
de
muncă
și
făptuirea obiectivelor dezvoltării
viață
locuitorilor ei. Numitorul
economico-sociale ale comunei, cît
comun al dezbaterilor l-a constituit
și asigurarea continuității acestei
angajamentul comuniștilor de a face
minunate tradiții a comunei care
din organizația lor de partid o pu
este producerea de bunuri agroaliternică forță mobilizatoare care să-și
mentare. Este însă necesară o in
aducă
o contribuție mereu sporită la
tensificare a activității cultural-edu
înfăptuirea politicii partidului, la
cative In rîndul 1 tineretului din
realizarea obiectivelor cuprinse în
comună, chemat să-și aducă o con
documentele pentru apropiatul forum
tribuție mai puternică la apropierea
al comuniștilor români.
condițiilor de muncă și viață de cele
Comuniștii comunei au dat glas do
orășenești, așa cum se arată în
rinței lor fierbinți ca la Congresul
prevederile proiectului Programuluial XlV-lea al P.C.R. tovarășul
Directivă și Tezelor pentru Congre
Nicolae Ceaușescu să fie reinvestit
sul al XlV-lea al partidului".
in suprema funcție de secretar gene
Alți vorbitori s-au referit pe larg
ral al partidului, chezășie sigură a
la necesitatea dezvoltării mai puter
înaintării ferme a patriei noastre
nice a industriei mici a comunei
spre înfăptuirea luminoaselor idea
pentru ca la sfîrșitul cincina
luri ale socialismului și comunismu
lului viitor aceasta să ajungă la o
lui.
producție de cel puțin 6 000 lei pe
Dan DRAGUEESCU
locuitor. S-a făcut propunerea să se
corespondentul „Scînteii"
folosească și răchita, care crește

craiovean Intr-o vatră de cultură
socialistă „cu foc continuu". Și în
această privință a ținutei spectaco
lelor se cere generalizată valoarea
— în sensul apropierii sensibile a
tuturor spectacolelor de un nivel su
perior — se cer continuate și amplifi
cate eforturile de pregătire minu
țioasă. de autodepășire (stimulate șl
de seria recitalurilor din „Studio
94"). Pledind pentru creșterea răs
punderii și pentru disciplina liber
consimțită, membrii organizației de
partid au „vizat" conducerea teatru
lui, pe membrii biroului (dintre care
mulți și-au făcut autocritica in acest
sens) că „în numele omeniei" rău
înțelese au dat dovadă uneori de o
prea mare tolerantă fată de abateri
de la cerințele muncii în echipă.
Și tema optimizării relațiilor cu
publicul, ca și a aportului colecti
vului la îndrumarea permanentă a
mișcării de amatori a revenit nu o
dată. în privința primului aspect
s-a insistat pentru o mai bună co
laborare cu comitetul județean
U.T.C.. cu organizațiile de partid și
obștești din județ, pentru o mai sus
ținută difuzare a spectacolelor cu
substanțială problematică socialpolitică (Al. Firescu). De asemenea :
pentru continuarea inițiativelor de
educație a publicului prin confe
rințe. intilniri cu personalități ale
artei etc.
Afirmația : „Mai Important este
să discutăm ceea ce avem de făcut"
(Emil Boroghină) s-a regăsit din
plin în dezbaterile adunării genera
le a Naționalului craiovean. in ape
lurile, dar și angajamentele de men
ținere „trează" a stării de emulație,
de respingere a rutinei, automulțumirii. de creștere a spiritului de
răspundere și totodată a nivelului
politic și cultural al membrilor co
lectivului (Valeriu Dogaru, Leni
Pintea Homeag).
Să manifestăm consecvent răs
pundere comunistă, să tindem către
continuitate și autodepășire în tot
ce întreprindem — iată un îndemn
care a revenit adesea — la însușiri
precum : dragoste de muncă, serio
zitate. luciditate, maturitate, ini
țiativă, îndrăzneală creatoare adăugîndu-se (ca niște imperative deo
potrivă esențiale si firești) : dăruire,
fierbinte patriotism, conștiința mi
siunii revoluționara a slujitorilor
scenei.

Natalia STANCU

Analiză profundă
(Urmare dîn pag. I)

rea exemplară a sarcinilor. Obiec
tivele pentru acest an și cincinal,
precum și pentru cincinalul viitor
au o însemnătate deosebită pentru
înfăptuirea Programului partidupartidu
lui. îndeplinirea lor cere unirea și
mobilizarea exemplară a tuturor
forțelor, mijloacelor și resurselor, imprimarea unui stil de
muncă operativ și eficient, implicareă fiecărui comunist, a fiecărei organizații de partid în rezolvarea optimă a tuturor problemelor pe care Ie ridică viața, realitățile. întărirea răspunderii la
toate nivelurile. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu
in cuvîntarea la marea adunare
populară din municipiul Bistrița,
trebuie ca fiecare întreprindere,
fiecare cetățean să-și perfecționeze
continuu activitatea pentru a „asi
gura progresul, bunăstarea si feri
cirea". în acest context, este de
osebit de important ca. pentru în
deplinirea programelor de măsuri
adoptate, fiecare birou de organi
zație de bază si comitet de partid
să se preocupe de activizarea tu
turor comuniștilor, a activului de
partid prin încredințarea de sar
cini concrete, a căror ducere la
bun sfirșit să formeze obiec
tul unor rapoarte și analize pe
riodice. In spiritul Concluziilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretarul general al partidului
la ședința Comitetului
Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. din
22 septembrie, sporirea rolului
comuniștilor în viața întreprinderilor și în viața socială trebuie
să constituie un factor de prim
ordin pentru Îmbunătățirea muncii
în toate domeniile. Tocmai de
aceea, creșterea implicării mem
brilor de partid, prezența lor acolo
unde e mai greu, acolo unde o cer
interesele partidului și ale patriei
constituie o îndatorire a fiecărei
organizații de partid, a fiecărui
comunist, un obiectiv de seamă al
muncii, al activității noilor organe
de partid, acum, cînd pornesc la
muncă pentru îndeplinirea marilor
obiective ale dezvoltării în lumina
documentelor programatice pentru
cel de-al XlV-lea Congres al
partidului.

L 5*„feerii;
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ENERGIA NECONVENȚIONALĂ
larg utilizată, deplin valorificată!
Documentele programatice pentru
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului, prin profunzimea analitică,
prin valoarea lor teoretică și prac
tică. direcționează pe temeiuri știin
țifice dezvoltarea economico-socială
a tării în cincinalul 1991—1995 și, în
perspectivă, pină în anii 2000—2010.
Tezele, aprecierile și concluziile cu
prinse în acesta documente politice
asigură, pentru perioada care ur
mează. orientarea fermă a întregii
activități ideologice și politico-edu
cative. corespunzător cerințelor na
ționale. ale formării omului nou. cu
un grad ridicat de cultură și cu
noaștere. de conștiință socialistă re
voluționară.
în această ordine de idei, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, in cuvin
tarea la marea adunare populară
din municipiul Iași, prilejuită de
deschiderea actualului an de învățâmînt. arăta că „trebuie să așezăm
ferm la baza invățămintului — pe
lingă cuceririle științei în toate do
meniile, materialismul dialectic și
istoric, concepția socialismului știin
țific despre lume și viață, pentru a
crea un tineret si nn popor cu înal
te cunoștințe, dar și cu inalie tră
sături revoluționare, patriotice, care
să asigure continuarea neabătută in
viitor a procesului revoluționar, vic
toria comunismului și întărirea in
dependenței României".
în acest context, perfecționarea
predării disciplinelor de istorie, eco
nomie. social-politice si filozofice
devine un factor important al edu
cării comuniste a tinerei generații..
Profesorilor care predau științele
sociale în învătămintul liceal le re’ vine sarcina politică de mare răs
pundere de a concepe si realiza lec
țiile. activitatea in cercurile ideolo
gice din perspectiva exigențelor teo
retice reieșite din proiectul Progra
mului-Directivă și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea. din expunerile Și
cuvintările
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului.
Această cerință metodologică fun
damentală a predării științelor so
ciale este susținută de concluzia po
trivit căreia documentele programa
tice pentru Congresul al XIV-lea al
partidului reprezintă o generalizare
strălucită a experienței poporului ro
mân. o nouă si importantă contribuție
a tovarășului Nicolae Ceausescu
la îmbogățirea și aplicarea crea
toare
a
socialismului
științific
In condițiile concrei-istorice ale
tării noastre. înfăptuirea preve
derilor acestor documente progra
matice. în perspectiva trecerii Româ
niei spre comunism, va asigura ri
dicarea societății noastre la noi cote
ale progresului și civilizației socia
liste.
Un loc central în predarea știin
țelor sociale îl ooupă tratarea argu
mentată și convingătoare a semnifi
cației istorice și naționale a celui
de-al IX-Iea Congres al partidului,
evidențiindu-se ideea-forță referi
toare la faptul că marele Congres
din 1965, așa cum practica construc
ției socialismului: in România a de
monstrat. reprezintă un moment de
cotitură radicală, de adevărată răs
cruce istorică. Acesta este demer
sul de la care trebuie pornit in a
explica elevilor că ai IX-lea
Congres al P.C.R. a stabilit. într-o
concepție dialectică și novatoare,
principii si orientări de importantă
fundamentală pentru transformarea
revoluționară a societății românești.
Așa cum se subliniază în Tezele
pentru Congresul al XIV-lea al

partidului, meritul istorie al celui
de-al IX-lea Congres al P.C.R.. al
secretarului său general constă in
ruperea hotăritâ cu teoriile și prac
ticile anacronice, cu conceptul greșit
și dăunător al „modelului unic" in
construirea socialismului, cu atitu
dinea de prosternare in fața unor
idei Străine și a unor forme și me
tode de organizare a activității eco
nomico-sociale și politice in flagran
tă contradicție cu realitățile noas
tre naționale, in renunțarea la gindirea dogmatică, conservatoare. în
corsetată de canoane, ridicate la
rangul de principii și legități obiec
tive, care frinau afirmarea forței
revoluționate a partidului nostru,
capacitatea creatoare a poporului
român.
Este de cea mai mare însemnă
tate înțelegerea aprofundată de către
întregul tineret studios a adevăru
lui definitoriu că al IX-lea Congres
al P.C.R. are o semnificație cardina
lă în ceea ce privește repunerea in
drepturile ei legitime a glorioasei is
torii a patriei, a milenarelor noastre
tradiții progresiste, revoluționare, re
stabilirea integrală și fără echivoc a
adevărului istoric. în această ordine

ȘTIINȚELE SOCIALE
profund implicate in dezvoltarea
conștiinței revoluționare
de îdeî. se impune să fie aprofundate
aprecierile cuprinse în Tezele pentru
Congresul al XIV-lea referitoare la
rolul formativ al cunoașterii valori
lor spiritualității noastre si univer
sale. purtătoare ale idealurilor de
progres, libertate și unitate naționa
lă. la vocația creatoare a poporului
român în toate domeniile culturii.
Analiza, in cuprinsul lecțiilor de
științe sociale, a caracterului unitar,
sistemic si dialectic al procesului
revoluției socialiste în tara noastră,
a conținutului strategiei partidului
în diferitele etape ale construcției
socialiste este bine să fie susținută
de prezentarea comparată a indica
torilor sintetici globali prin care să
se argumenteze profundele mutați!
care au avut loc in societatea româ
nească în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea. ca rezultat al
efortului propriu al poporului nostru, sub conducerea partidului. în
această privință, este elocvent faptul
că România a reușit să ramburseze
în' întregime datoria sa externă, o
adevărată premieră mondială, deve
nind pentru prima dată, in îndelun
gata sa istorie, pe deplin si cu ade
vărat independentă economic si po
litic. Astfel, elevii vor Înțelege că
România socialistă este un exemplu
concludent privind modul in care,
prin eforturi proprii susținute. în
făptuind un program economic bine
fundamentat științific, definit prin
originalitate și cutezanță prospecti
vă. o tară în curs de dezvoltare și-a
putut lichida in totalitate. într-un
termen istoric foarte scurt, datoriile
sale externe.
Poate mai mult decît in perioadele

Făurirea noii orînduiri
(TJrmare din pag. I)

tății poporului in jurul partidului
reprezintă o necesitate istorică obiec
tivă". Este așadar limpede că „sis
temul larg al democrației socialiste
asigură pe deplin posibilitatea si ca
drul exprimării libere a opiniilor
oamenilor
muncii.
participarea
efectivă a tuturor categoriilor sociale
la elaborarea politicii interne și ex
terne a țării, la conducerea socie
tății".
Trecerea, In deceniul următor. Ia
cea de-a doua fază, superioară, a
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră ridică noi exigențe și în fața
sistemului politic unic. Participarea
democratică a maselor la exerci
tarea puterii de stat, la conducerea
societății, la înfăptuirea principiului
fundamental al făuririi socialismului
cu poporul și pentru popor implică o
continuă perfecționare. Dezvoltarea
puternică a forțelor de producție,
perfection area relațiilor de produc
ție și sociale, realizarea unei noi ca
lități a muncii și vieții, manifestarea
deplină a personalității umane asigu
ră condiții Si pentru întărirea de
mocrației muncitorești-revoluționare,
pentru participarea activă și eficien
tă a tuturor cetățenilor la conducerea
societății. Ia înfăptuirea consecventă
a Programului ideologie al partidu
lui. în acest sens, secretarul general
al partidului arăta : ..Am dezvoltat
— după Congresul al IX-Iea — în
tregul sistem de democrație muncitorească-revolutionară. caro este bine
cunoscut. Desigur, trebuie să-l per
fecționăm si să asigurăm functio
narea sa in bune condiții. în toate
domeniile de activitate*.
întărirea proprietății socialiste. In
tensificarea conlucrării între
cele
două forme de proprietate socialistă
— a întregului popor și cooperatistă
— asigură cadru! pentru o parti
cipare mai activă a clasei munci
toare. a țărănimii și intelectualității
la conducerea societății socialiste, la
gospodărirea cît mai judicioasă și Ia
utilizarea cu maximă eficientă eco
nomică a tuturor resurselor de care
dispun unitățile economice șî socialculturale. Aplicarea consecventă a
autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare presu
pune și întărirea răspunderii verigi
lor de bază ale vieții economico-sociale. în repetate rinduri, partidul
nostru ■ criticat confundarea auto
conducerii și autofinanțării cu posi
bilitatea de a se cheltui și consuma
fără să se dea socoteală statului și
poporului.
„Autoconducerea
de
mocratică si autogestiunea — se sub
liniază în Tezele pentru Congresul al
XIV-lea al P.C.R. — trebuie să ducă
la. întărirea ordinii si disciplinei în
producție, in activitatea economicofinanciară. la gospodărirea cu ma
ximum de eficiență a mijloacelor
încredințate fiecărui colectiv".
Dezvoltarea largă a formelor de
mocratice de conducere, asigurarea
participării clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității, a întregii

precedente, predarea (ființelor socia
le în liceu are menirea de a con
tribui la formarea la elevi a unor
convingeri statornice cu privire la
necesitatea
întăririi si dezvoltării
proprietății socialiste, a apărării
ferme a acesteia, ca legitate obiec
tivă a construcției socialismului și
cerință vitală a progresului forțelor
de producție, științei și culturii, a
creșterii nivelului de trai, a asigu
rării independentei și suveranității
naționale. Prezentarea în fața elevi
lor a problematicii complexe a nece
sității obiective a dezvoltării și per
fecționării proprietății socialiste nu
poate fi despărțită de cerința de or
din ideologic de a combate cu ar
gumente științifice, dar și practice
unele tendințe de
„reprivatizare".
de stimulare a așa-zisei „inițiative
particulare", de a introduce în viata economică unele practici concurențiale. ca modalități de depășire a
unor contradicții și stimulare a progreșului economic în unele țări sociali ste.
Ideile subliniata recent 1‘de tovarășui
în
Nicolae
Ceaușescu,
cuvintarea la Consfătuirea de lucru
pe probleme economice de la C.C.

națiuni la elaborarea și transpunerea
în viată a politicii de dezvoltare
economico-socială a tării necesită ri
dicarea pe un plan superior a activi
tății tuturor organismelor democra
ției muncitorești-revoluționare. spo
rirea rolului adunărilor generale și
consiliilor oamenilor muncii in asi
gurarea bunului mers al activității
economico-sociale. Referindu-se la
mărețele înfăptuiri din anii socialis
mului. tovarășul Nicolae Ceausescu
arăta : „Toate acestea nu trebuie să
diminueze in nici un fel spiritul de
răspundere ! Dimpotrivă, trebuie să
ducă la creșterea răspunderii îp toate
domeniile de activitate ! Numai așa
vom acționa ca adevărati revolu
ționari. ca adevărati oameni de răs
pundere. vom asigura ca poporul
nostru să înfăptuiască neabătut
toate obiectivele Programului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si de înaintare a
tării noastre spre visul de aur. spre
comunism".
Pentru participarea eficientă a
la
muncii
tuturor
oamenilor
conducerea societății socialiste, o im
portantă deosebită are întărirea răs
punderii personale si colective față
de calitatea activităților desfășurate
în fiecare unitate. îmbinarea condu
cerii colective cu răspunderea perso
nală are menirea de a valorifica su
perior energiile creatoare ale po
porului. fundamentarea științifică a
deciziilor referitoare la dezvoltarea
economico-socială
si
antrenarea
tuturor oamenilor muncii la înfăp
tuirea obiectivelor si sarcinilor sta
bilite pentru fiecare etapă a con
strucției socialiste.
în concepția partidului nostru,
amplificarea vieții economico-sociale
impune asigurarea conducerii so
cietății într-o concepție unitară.
Renunțarea la conducerea dezvoltă
rii economico-sociale pe baza planu
lui unic nu poate duce decît la
dezorganizarea activității, la apariția
'unor contradicții cu repercusiuni
grave asupra societății socialiste.
Totodată, conducerea unitară a acti
vităților economice si sociale ne baza
planului national unic asigură îmbi
narea intereselor fiecărui colectiv cu
interesele generale ale societății,
precum si aplicarea legilor econo
mice în mod conștient, corespunzător
condițiilor sociale si economice din
fiecare tară.
Problematica Tezelor și proiectu
lui Programului-Directivă pentru
Congresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român deschide noi direc
ții de acțiune pentru aprofundarea
legilor si principiilor fundamentale
ale edificării socialismului si comu
nismului, contribuind astfel la îm
bogățirea teoriei și practicii revo
luționare privind construirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate
si pregătirea premiselor pentru tre
cerea la faza superioară a societă
ții noastre.

Prof. univ. dr.
Tiberiu NICOLA

al
P.C.R.,
de
o
tnsemnătate
fundamentală, teoretică și practică,
sînt de natură
să
îmbogățească
substanța științifică a lecțiilor de
științe sociale, îndeosebi de economie
politică. Predarea științelor sociale
constituie un cadru optim de clari
ficare a unor noțiuni cum sint „eco
nomia de piață" sau. „piața liberă".
care in- unele părți, unde sint apli
cate in speranța soluționării unor
probleme economice, au dus. așa cum
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu,
„la creșterea numărului oamenilor
care nu pot să-si asigure strictul ne
cesar cu veniturile pe care le au".
Este necesar ca elevii să înțeleagă
bine acțiunea convergentă a facto
rilor obiectivi și subiectivi. care
determină in mod necesar creșterea
și afirmarea plenară a rolului de
forță politică unică, conducătoare a
partidului comunist, ca centru vital
a! societății noastre. Pe fondul
cognitiv al unei asemenea aprecieri
majore, se impune să fie relevat
caracterul eronat, neștiintific si
profund dăunător al unor teză de
natură reform ist-burgheză despre
așa-zisa diminuare a rolului conducâtor al partidului clasei muncitoare.
Are o valoare_ metodologică
_______
ți
educativă deosebită explicarea fap
tului că partidul nostru a renunțat,
cu multi ani în urmă, la noțiunea de
dictatură a proletariatului, deoarece
aceasta nu corespundea conținutului
real, de clasă, a) statului socialist,
nu exprima esența sa democratică,
în acest sens, este necesar Să fie
înțeles de către elevi caracterul le
gic al creșterii rolului statului. al
organismelor democrației muncitorești-revoluționare, necesitatea obiectivă a împletirii organice a acestora în înfăptuirea consecventă a
principiului edificării socialismului
cu poporul și pentru popor. Re
cent. Ia Consfătuirea de lucru pe
probleme economice de la C.C. al
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu
preciza : „Vă reamintiți că, încă în

1982, la plenara pentru problemele
ideologice și, după aceea, în toam
nă, ia Conferința Națională, am pus
cu tărie problema că trebuie să con
siderăm greșită teza dictaturii pro
letariatului, că nu este vorba. în
nici un fel. ca clasa muncitoare —
devenind clasă conducătoare — să
acționeze prin metode de dictat.
Dimpotrivă, exprimînd puterea po
porului — în alianță cu țăranii, cu
intelectualii — ea asigură cea mai
largă democrație. Deci insășî teza ca
atare, a dictaturii proletariatului —
era o teză greșită". Fără îndoială că
esența acestui adevăr propriu Româ
niei socialiste trebuie să fie înțelea
să și însușită de către tineretul stu
dios.
Pe baza prevederilor înscrise in
proiectul Programului-Directivă si
tn
în
Teze,
un loc central
predarea științelor sociale în tnvătămîntul liceal ‘trebuie să-l dețină analiza cerințelor noii eta
pe de dezvoltare economico-sbeială a României, a obiectivelor și di
recțiilor prioritare pentru cincinalul
1991—1995. precum și orientările dez
voltării tării noastre în perspectiva
anilor 2000—2010. Are o deosebită în
semnătate, în acest sens, ințelegereâ
aprofundată, de către elevi, a fap
tului că în formularea obiectivelor
și sarcinilor de viitor partidul nos
tru pornește de la cerința folosirii
conștiente a legilor obiective ale so
cialismului, a principiilor teoriei re
voluției și construcției socialiste, pe
baza promovării neabătute a orien
tărilor fundamentale cuprinse în
opera economică și social-politică a
secretarului general al partidului. în
spiritul unei asemenea concepții de
creație istorică și deschidere perma
nentă spre nou a fost definit obiec
tivul fundamental al celui de-al
9-1 ea cincinal, al cărui conținut îl
constituie dezvoltarea intensivă a economiei naționale, aplicarea progra
melor de organizare ți modernizare
a producției pe baza celor mal avan
sate cuceriri ale științei și tehnicii,
realizarea unei noi calități a muncii
în toate domeniile de activitate.
Explicarea obiectivului fundamen
tal al viitorului plan cincinal. ca
expresie a strategiei globale și de
mare perspectivă a partidului nos
tru. trebuie corelată in procesul de
predare-invățare a științelor sociale
eu tratarea integrată, in funcție de
conținutul lecțiilor, a sarcinilor de
bază ale dezvoltării economico-sociale în cincinalul 1991—1995. nu prin
enunțarea declarativă a acestora, ci
prin sesizarea demersului obiectiv și
analiza consecințelor social-economice ce decurg din materializarea lor
în practică. Astfel, pe baza analizei
corelației dintre creșterea produsu
lui social și a venitului național, a
producției globale industriale și agricole, precum și a producției nete
din aceste ramuri se va demonstra
și se vor desprinde concluzii cu pri
vire la ritmul rapid și caracterul in
tensiv al dezvoltării economiei na
ționale, in sensul că indicatorii care
exprimă rezultatele globale sint de
vansați : de cei ce reflectă valoarea ,
nou creată.
Realizarea 'n procesul de predare‘ trfVățire a.-unor asemenea cerințe
metodologice, izvorîte din. documen
tele programatice pentru cel de-al
XIV-lea Congres al P.C.R., este con
diționată de efortul pentru reconsi
derarea strategiei didactice de conce
pere. realizare și evaluare a cunoș
tințelor transmise, de creșterea răs
punderii pentru asigurarea , caracte
rului formativ ideologic al lecțiilor,
prin valorificarea constantă și în mo
dalități accesibile a tezaurului de
idei, aprecieri și orientări pe care
ni le oferă cu atîta generozitate do
cumentele programatice pentru apropiatul forum național al parti
dului nostru.

Dezvoltarea impetuoasă din ulti
mele decenii a municipiului Buzău,
cu implantarea unor industrii de
mare eficientă și o gîndire urba
nistică și edilitară aproape complet
nouă, a avut in perimetrul cultural
rezultate dintre cele mai notabile,
viata spirituală urmind același drum
ascendent spre diversificare si împli
nire valorică superioară. în contura
rea noii dimensiuni rolul preponde
rent revine neîndoielnic instituțiilor
de cultură create sau amplificate in
aceste ultime decenii. Fără îndoială,
aici există o tradiție culturală im
portantă preluată și dezvoltată în
zilele noastre, dar. sub aspectul institutionalizării lor. abia in ultimele
decenii, mai cu seamă după ce mu
nicipiul a devenit reședință de județ,
se poate vorbi de zestre culturală cu
prinzătoare. Muzeu si bibliotecă ju
dețene. centre de cultură si creație,
o cuprinzătoare rețea școlară, nuclee
de cercetare științifică amplifică pu
terea orașului prin dimensiunea spi
rituală efervescentă care atrage per
manent la viata culturală mii si mii
de oameni de toate virstele si pro
fesiile. Si aici, activitatea se des
fășoară sub semnul cuprinzătoarelor
obiective privind formarea omului
multilateral _ al zilelor noastre, cu o
bogată pregătire profesională si Înal
tă conștiință civică, revoluționară.
Acțiunile desfășurate sint racordate
permanent la cerințele actuale, la
prevederile din Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, care
subliniază că in
cadrul larg al
Festivalului
national
„Cintarea
României" e necesar „să dezvoltăm
puternic si să folosim toate mijloa
cele de care dispunem — cluburile
căminele culturale, casele de cultu
ră. teatrele — făcind din ele pu
ternice centre de formare a unei
înalte conștiințe socialiste, revolu
ționare.
patriotice
a maselor".
Acestor deziderate le răspund si
instituțiile buzoiene. Am avut pri
lejul nu de mult să consemnăm
aspecte ale activității din muzeu si bibliotecă. două institutii-etalon ale municipiului. Re
levantă. activitatea lor nu acoperă

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Cartea lui Ioviță — 13; (sala
Amfiteatru) : Vassa Jeleznova — 18;
(sala Atelier) : Mantaua — 18
• Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 73, sala Studio) : Recital de obol
Laurentiu Baciu. La pian Sorin Pe
trescu (Saint-SaBns, Britten, Poulenc,
Anatol Vieru, Adrian Rafiu, Doina
Rotaru, Nicolae Brinduș) — 17; (Ate
neul Român) :
Confluența
artelor
(Muzică — Literatură — Plastică).

Prof. Ioan BONCOTA

insă deelt unele laturi ale vieții
culturale, o bună parte din aceasta
"ciesfăsurindu-se in interiorul si cu
concursul colectivelor din centrele
de cultură și creație. Ne vom opri
la unul din acestea, si anume la
Centrul de cultură si creație al mu
nicipiului.
Cea mai veche instituție de acest
fel din oraș, centrul municipal parcă
măsoară prin existenta sa însăși de
venirea întru cultură a zonei. Zes
trea ei a crescut o dată cu oamenii,
adică s-a multiplicat continuu mai
cu seamă în ceea ce privește parti
ciparea oamenilor la activitățile
gindite si apoi desfășurate aici. S-au
făcut pe parcurs eforturi importante

Energia reprezintă condiția sine
qua non a îndeplinirii amplelor pro
grame de dezvoltare economicosocială a țării. în fața acestei reali
tăți, o nouă concepție și linie stra
tegică de acțiune s-au impus in
gestionarea resurselor care presupun
punerea in valoare atit a surselor
clasice, cit și a celor neconventio
nale, iâr In egală măsură a utili
zării lor cu maximă eficiență. în
acest sens, secrctirul general al
partidului.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, sublinia la
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1988 că : „Este necesar să tre
cem încă din acest cincinal, de anul
viitor, Ia utilizarea mai largă a sur
selor de energie neconventionale,
astfel incit, prin folosirea biogazului. a biomasei. a energiei solare și
a vintului. a apelor termale și a
microhidrocentraleior. să se asigure
in întregime necesitățile fermelor
zootehnice Si ale altor unități agricole, ale micii industrii, precum
si realizarea in eițiva ani a inde
pendenței energetice a tuturor loca
lităților rurale, pentru a nu se mai
apela Ia sistemul energetic națio
nal".
îndeplinirea acestui obiectiv pre
supune angajare deplină, o partici
pare largă la care să-și aducă o
contribuție sporită în primul rtnd
institutele de cercetare și proiectare
de specialitate. Pentru a ajunge o
componentă însemnată in balanța
de energie primară a țării, sursele
neconvenționale au format la indi
cația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
încă dm 1974. obiectul unui amplu
program de cercetări științifice. Dintre toate aceste surse — solare, geotermale, a vintului, biogazului. biomasei —, aș vrea să mă refer mai pe
larg ia biogaz. Și asta pentru două
motive. în primul rînd pentru că
extinderea mai largă a valorificării
energiei neconventionale pe bază
de biogaz este unul din domeniile
abordate de specialiștii institutului
nostru. Iar in al doilea rînd, și cel
mai important, pentru că in această
amplă acțiune de valorificare a
surselor neconventionale de energie
— cerință subliniată cu insistență
!n ultima vreme de conducerea
partidului nostru, inclusiv în cadrul
proiectului
Programului-Directivă
pentru Congresul al XIV-lea — este
nevoie, aș zice, de o „reabilitare" a
ideii de angajare pe linia acestor
preocupări, de sporirea încrederii în
utilizarea biogazului. Să mă explic.
Așa cum se știe, exploatarea biomasei reziduale vegetale și animale
in scopul obținerii de gaz combus
tibil și îngrășăminte nu constituie o
noutate. Preocupări și aplicații în
acest sens au existat de aproape 100
de ani. avind o anumită răspîndire,
atit la scară mică în gospodăriile
cetățenilor, cît și la stațiile de epu
rare orășenești. Tn contextul crizei
energetice mondiale din deceniile al
VII-lea șî al VilI-lea, în întreaga
lume, ca și în țara noastră a sporit
preocuparea pentru punerea în va
loare și exploatarea unor cît mâî
diverse surse energetice neconven
tionale. Ca urmare, dar și ca o
preocupare legată de necesitatea
protecției
mediului
înconjurător,
problema obținerii de biogaz prin
epurarea anaerobă a apelor cu în
cărcare organică biodegradabilâ a
devenit o preocupare tot mai im
portantă. Din păcate însă, o serie de
soluții tehnice a unor tipuri de in
stalații adoptate în perioadele ante
rioare s-au dovedit deficitare din
multe puncte de vedere : investiții
specifice' ridicate, echipamente ce
necesitau
importante
consumuri
energetice, o exploatare pretențioa
să și. nu în ultimul rînd. randamen
te scăzute. Datorită acestei situații,
după un început promițător, după o
perioadă în care s-au înregistrat
multe preocupări și inițiative și au
fost amenajate un anumit număr do
instalații pentru producerea bioga
zului, a urmat o bună perioadă de

timp In care s-a manifestat o anu
mită neîncredere în ce privește efi
ciența producerii biogazului. Atitu
dinea a fost relativ îndreptățită. In
stalațiile industriale existente de tip
clasic realizau performanțe modeste,
cu valori de investiție mari. Astfel,
randamentul de transformare a sub
stanței Organice nu depășea 50 la
sută, consumul de energie electrică
era apreciabil — citea 0,3—0.5 kWh/me
biogaz — o mare parte din biogazul
produs era necesar autoîntreținerii
termice a instalației, disponibilul- de
gaz fiind astfel redus, iar efluentul
instalației necesita tratări ulterioare
pentru a putea
.
fi utilizat ca îngrășămînt agricol, Ca atare, in mod
firesc, conducătorii de unități econo
mice. ca de altminteri și gospodarii
nu s-au prea grăbit să investească
sume importante pentru procurarea
și punerea în funcțiune a instala
țiilor de biogaz.
$i totuși, așa cum demonstrează cercetările, biogazul
produs în instalații simple, ieftine, efici ante — este și poate fi din ce in
ce mai mult una din sursele de
energie neconvenționale cu o largă
arie de răspîndire și utilizare. îna-

îndrumare al colectivului. *1 forurilor culturale competente.
Caracteristica activității rămlne
constanta preocupare pentru calitatea manifestărilor intr-o paletă for
mală diversificată. Fie că sint activi
tăți politico-educative realizate cu
sprijinul lectorilor Universității cultural-știintific. al unor specialist!
de înaltă calificare din localitate,
al invitatilor din afară, al activiști
lor de partid si de stat, unde se
dezbat probleme ale producției, ale
perfecționării activității educative,
aspecte ale eticii și echității, ale
vieții cotidiene, sau activități cultu
rale, artistice sau de petrecere a
timpului liber, colectivul centrului

si universale, piese muncitorești si
revoluționare, prelucrări folclorice,
incintă, prin mijloace expresive, de
multe decenii auditoriul buzoian.
Meritele colectivului se amplifică
într-o tradiție ce-si apropie vîrsta
unui secol, atrăgind generație după
generație într-o autentică școală muzical-corală. Acesteia i se adaugă ac
tivitatea corului, a grupului ca
meral sau a orchestrei de came
ră, care toate împreună acoperă
un spațiu larg al vieții muzicale buzoiene in continuă creștere, fapt do
vedit si de succesul primei ediții a
festivalului de muzică cultă „Pro
Musica" desfășurat de curind în mu
nicipiu. în același context, cultivarea
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importante surse energetice
inte de toate, problema prelucră
rii anaerobe a reziduurilor este
oportună deoarece produsul prin
cipal rezultat — biogazul — acope
ră în bună parte necesitățile energetice
ale
unității
agricole
sau zootehnice. iar subprodusul
se poate utiliza direct pentru ferti
lizarea terenurilor de cultură. Re
zultă deci că epurarea prin fermen
tare anaerobă a deșeurilor din agri
cultură și zootehnie, in speță a ape
lor reziduale încărcate cu dejecții
animaliere, este un proces a cărui
aplicare oferă multiple avantaje :
energetic — eliberarea energiei în
magazinate în biomasă, sub formă
de biogaz, care poate înlocui com
bustibilul gazos sau lichid clasic, sau
poate fi convertit în energie elec
trică : ecologic — se distrug germe
nii patogeni ce pot infesta solul si
pînza freatică, se elimină mirosurile
neplăcute ; agro-economic — apele
epurate anaerob avind un conținut
bogat în săruri minerale constituie
un bun fertilizant natural înlocuind
ingrășămintele chimice, energo-intensive ; funciar — sînt redate cireuitului agricol importante suprafețe de teren care în prezent sînt
necesare depozitării gunoiului da
grajd.
Iată argumente care au determinat ca în ultimii ani cercetările spe
cialiștilor din țara noastră, dar și
din întreaga lume în bioenergetics,
biotehnologie, ingineria sistemelor
să se îndrepte cu insistență spre
optimizarea procesului in vederea
rentabilizării lui. adică spre moder
nizarea tehnologiilor de epurare
anaerobă cu producere de biogaz,
avînd în vedere mărirea randamentelor de transformare a substanței
organice, precum și disponibilizarea
în cit mai mare măsură a biogazu
lui produs. în condițiile unor insta
lații ieftine, simple și ușor de ex
ploatat. în acest sens, rezultatele
obținute de cercetătorii noștri in
domeniul microbiologici, biochimie!
și specialiști in ingineria de proces
din cadrul Institutului de Cercetări
și Proiectări pentru Epurarea Apelor
Reziduale — I.C.P.E.A.R. — făcind
parte din Institutul Central de Chi
mie din București — sint deosebit

Eficienta educativă a programelor culturale
pentru asigurarea unei baze mate
riale corespunzătoare în interiorul
unei clădiri valoroase arhitectonic. O
sală de spectacole cu 350 locuri și
scenă asigură spațiul derulării vieții
de spectacol, o altă sală cu 150
locuri, sală de repetiții, sălile de
cursuri, holul folosit pentru expo
zițiile periodice dau funcționalitatea
necesară unui asezămînt de cultură
cu activitate diversă, situată de mul
tă vreme la cotele superioare ale
exigentei. După cum observa direc
torul instituției, tovarășul Nicolae
Răican. vechi activist cultural, cu
mare experiență organizatorică. în
jurul centrului de cultură și creație
municipal gravitează munca și pa
siunea a sute de oameni, prezenti
pe scenă, la întilniri. la prelegeri de
specialitate. în formați! și cercuri,
în întreprinderi si institut!!. Contri
buția lor este definitorie pentru tot
ce se întreprinde, prin ei prinde
Viată efortul organizatoric si de
Spectacol realizat de Cristina Vaslliu.
BEETHOVEN (I). Iși dau concursul
Mircea Albulescu, Georgeta Stoleriu,
Luminița Rogacev, Mihai L'ngureanu,
Anda Petrovici, Gabriel Bâlă, Dan
Cavassi, Lucian Cioriță, valeriu Bărbuceanu, Mihal Tănăsilă. Slmion
Jebeleanu, cvartetul „ ARTIS* — 18
•Opera Română (13 18 37) : Traviata
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Privind In jur cu ochi fără lumină
— 18: (sala Grădina Icoanei, 11 93 44):
A treia țeapă — 18
• Teatrul Mie (14 70 81) t O femele

de cultură are permanent în aten
ție ținuta manifestărilor, valoarea
lor formativă, dimensiunea umană
superioară. Multi
buzoieni sint
de acord că centrul de cultu
ră si creație municipal a deve
nit unul din cele mai importante
nuclee ale vieții spirituale, care dă
măsura preocupărilor pentru o viată
spirituală diversă si bogată. Opinia
este confirmată si de premiile obți
nute în toate fazele finale ale Festi
valului national „Cîntarea Româ
niei". in competițiile interne si inter
naționale.
Conform cu specificul său. prepon
derenta in ansamblul manifestărilor
revine activității culturale. O serie
de formații artistice susțin perma
nent la sediu, in municipiu sau in
localitățile din județ programe di
verse. atractive. La loc de frunte se
situează corul mixt condus de Ga
briel Popescu, al cărui repertoriu al
cătuit din lucrări clasice, românești
drăguță eu o floare și ferestre spre
Nord — 18,30
• Teatrul Giuleșt! (sala Majestic,
14 72 34) : Pescărușul — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (15 56 78. sala Savoy) : De la tango
la rock — 18; (sala Victoria, 50 58 65):
Cavalcada rlsulul — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română* (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) 1
Vrăjitorul din Oz — 15
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77, sala
Victoria) : Șoricelul șl păpușa — 10;
15; (la Tehnic-club) ; Cartea cu jucă
rii — 10; 11,30; 13,30

tradițiilor folclorice bogate ale zonei
se împlinesc prin contribuția ansam
blului folcloric „Siriul" si a grupului
vocal folcloric. Să amintim de forma
țiile de dansuri moderne și contem
porane. de cele două formații de
muzică ușoară, de soliștii vocali si
instrumentali și avem o imagine cu
prinzătoare a unei vieți muzicale di
verse, in plină afirmare. Strîns legat
de muzică este si montajul muzicalliterar. soliști instrumentali de muzi
că cultă, chiar recitatorii care îsi
asociază frecvent muzica în progra
mele lor. Ei anticipează. în același
timp, o frumoasă activitate teatrală
desfășurată de teatrul popular de
pe lingă centrul de cultură munici
pal. în cei douăzeci de ani de cind
ființează sub această titulatură (for
mația este insă mal veche) teatrul
cu cele trei secții : dramă, estradă si
păpuși, s-a afirmat constant în viata
spirituală a municipiului prin reper
toriul abordat și remarcabila tinută
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Arena atracțiilor* (R.P. Bul
garia) — 19

cinema
• Cel care plătesc cu viața : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Un studio tn căutarea unei vedete :
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13;

de concludente. Noutatea tehnologiei
elaborate de institutul nostru constă
în concepția originală a geometriei
interioare a bioreactorului, cu toate
consecințele ce decurg din aceasta.
Construcția fermentatorului permite :
amestecarea mediului de reacție pe
baza presiunii gazului format ; rețehția biomasei și biocenozei in sistem
prin decantare repetată in trei trep
te ; returnarea biomasei și biocenozei
în sistem prin inoculare periodică,
realizată prin echilibru hidraulic.
în aceste condiții a fost posibilă
creșterea randamentului de trans
formare a substanței organice de la
50 la sută în sistem clasic la 80—90
la sută in sistemul I.C.P.E.A.R., la
o încărcare specifică de 2,5—3,5 kg/
mc fermentator pe zi și cu o produc
ție specifică de 0,7 mc biogaz pe ki
logramul de substanță organică in
trodusă.
Cinetica procesului - a
fost și ea influențată, astfel incit
timpul de retenție hidraulică a scă
zut la 10—12 zile față de 20—25 zile
în sistemele clasice. De menționat
că investițiile pentru producerea de
biogaz Se amortizează din valoarea
energiei termice, electrice și din îngrășămintele naturale rezultate In
2.5—3 ani pentru instalațiile cu fermentatoare de 1 200 mc. in 3—5 ani
pentru cele cu o capacitate de 850
mc și maximum 8 ani pentru insta
lațiile de 200 mc. Noile instalații
proiectate in ca'drul institutului
nostru cu capacități de 200, 600. 80(1
și 1 200 mc pot prelucra dejecții cu
o umiditate de 96—98 la sută. Pro
ducția de biogaz este condiționată
de natura substanței organice in
troduse in fermentator. Perfecționă
rile tehnologice ne-au permis să
atingem o putere calorică a bioga
zului intre 5 500 și 6000 kcal pe
Nmc gaz combustibil.
Dintre multele Instalații puse in
funcțiune in ultima vreme pe în
treg teritoriul țării și care demon
strează avantajele reale ale utili
zării biogazului m-aș opri la un sin
gur exemplu : acela de La Asociația
Economică pentru îngrășarea Por
cilor de la Caracal, dotată cil o
instalație ce are o capacitate de
ferm<totare de 4 800 mc. Produc
ția medie zilnică de biogaz este
cuprinsă
intre
6 000—7 000 mc
la un preț de cost de 0.47 lei pe
mc. Exploatarea asigură o econo
mie de peste 1 500 tone combustibil
convențional pe an. Sigur, aș putea
da și multe alte exemple. Esențial
mi se pare însă faptul că numeroa
se colective de oameni ai muncii,
numeroși specialiști din agricultură
și gospodari se conving tot mai
mult de avantajele efective ale
noilor tipuri de instalații pentru
producerea biogazului. Cu toate
acestea trebuie să subliniez că
față de posibilitățile largi ofe
rite de biogaz în asigurarea au
tonomiei energetice a comunelor,
sarcină importantă stabilită pentru
anii următori, persistă totuși încă
un anumit ritm nesatisfăcător in
implementarea instalațiilor de bio
gaz. Astfel, in multe unități agricole,
care au cele mai mari posibilități
in acest domeniu, se manifestă o
preocupare scăzută, iar organele
coordonatoare județene susțin insu
ficient promovarea acestor inves
tiții. ^Asigurarea autonomiei energe■ tice a 4’ermelor zootehnici, sarcină
expresă stabilită de conducerea
partidului, depinde în bună măsură
de producerea și utilizarea biogazu
lui. resursă de bază în cadrul sur
selor de energie neconvențională. In
general valorificarea nămolurilor
biologice sau a dejecțiilor animalie
re asigură nu numai un plus de be
neficii sub formă de energie și în
grășăminte naturale, dar se impune
și pentru protecția mediului am
biant.

Dr. înq. Comeliu CRAIU

director al Institutului de Cercetări
și Proiectări pentru Epurarea
Apelor Reziduale

interpretativă. Cu sprijinul unor re
gizori profesioniști, secția de dramă,
cu cei peste patruzeci de membri,
a pus în scenă piese ale unor autori
contemporani, cum sînt : „într-o di
mineață" de Mihai Ispirescu. „Ho
hote de rîs" de Tudor Popescu. „Re
gina balului" de Nicolae Mateescu.
„Zodia fericirii" de Dina Cocea. în
regia autoarei, piesa Ecaterinei Oproiu. „Interviul", sau a lui Paul
Everac. „Urme pe zăpadă". într-un
ritm de 2—3 premiere anual. Săptăminal. la sediu sau la Berea, Nehoiu,
Pogoanele. Smeeni. Pietroasele etc.
sînt prezentate spectacole de rele
vantă tinută artistică. Prestigiul co
lectivului teatral se împlinește și cu
prilejul „Zilelor dramaturgiei ro
mânești" organizate la Buzău, care,
alături de spectacole ale teatrelor
populare, organizează dezbateri si
întilniri cu spectatorii.
Diversitatea Dreocupărilor. vizi
bile la clubul „Femina". la cercurile
de artă plastică și foto, este ampli
ficată de existenta unor cercuri tehnico-aplicative' de larg interes profe
sional. în colaborare cu centrul . de
calcul s-a organizat un cerc de cal
culatoare. iar cu sprijinul unor spe
cialiști funcționează un cerc auto si
de circulație. Centrul de cultură îsi
asigură sprijinul a numeroase uni
tăți economice.
instituții, scoli si
personalități într-o conlucrare meni
tă a susține amplul efort cultural al
orașului, în același timp, prestigioase
institutii
profesioniste,
personalități ale vieții culturale si
științifice îsi dau intîlnire pe scena
centrului de cultură municipal cu
spectatorii buzoieni intr-un necesar
efort de a acoperi linsa unor institutii de spectacole locale profesioniște, Să adăugăm numeroasele activită ti legate de petrecerea timpului
liber si avem o imagine cit mai
apropiată de amploarea muncii des
fășurate pentru afirmarea culturală
a municipiului și a oamenilor săi în
zestrați cu pasiune și talent.

Emil VAS1LESCU

15; 17; 19, COSMOS (27,54 95) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Cale liberă : LIRA (31 71 71) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Furtună în Pacific : VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17; 19
a Program special pentru copii șl ti
neret : DOINA
(16 35 38) — 9; 10,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15
O De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16;
18; 20
• Aleargă după el : TIMPURI NOI
(1561 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O O farsă pentru cuscru : FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Omul de pe Bulevardul Capucini
lor : MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19

;
i
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării
unor culturi si obținerea de producții mari la hectar
In telegrame adresata tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, comitetele județene de partid Alba, Argeș și Buzău raportează
terminarea recoltării strugurilor pentru vin și realizarea unor producții
medii de 21 500, 21 250 și, respectiv, 20 310 kg la hectar.
Acesta producții mari, se arată in telegrame, demonstrează cu putere
Justețea politicii agrare a partidului și statului nostru, eficiența marii agri
culturi socialiste, grija permanentă acordată dezvoltării și modernizării
acestei ramuri de bază a economiei naționale. Ele sînt, de asemenea,
rezultatul muncii pline de dăruire a lucrătorilor de pe ogoare, al intro
ducerii in producție a celor mai noi cuceriri ale științei agricole, al ridi
cării potențialului productiv al pămintului.
In această perioadă, se spune in telegrame, se lucrează cu întreaga
capacitate și putere de muncă la stringerea grabnică și fără pierderi
a tuturor roadelor acestei toamne, la transportul întregii recolte la bazele
de recepție și în unitățile de prelucrare, la executarea arăturilor adinei
de toamnă, Ia pregătirea, în cele mai bune condiții, a producției'anului
viitor.

LA STRUGURI PENTRU VIN
• Județul Alba - 21500 kg la hectar
• Județul Argeș - 21 250 kg la hectar
• Județul Buzău -20310 kg la hectar
în telegrame adresate tovarășu
lui
NICOLAE
CEAUSESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, oamenii,
muncii din numeroase unități agri
cole raportează terminarea recol
tării unop culturi si realizarea de
producții mari, superioare celor
planificate.
în prezent, se arată !n telegra
me. toate forțele umane si meca
nice sînt concentrate pentru efec
tuarea la timp și de calitate a ce
lorlalte lucrări din această campa
nie. la stringerea si depozitarea
Turalelor, la încheierea însămînțării culturilor de toamnă.
în Încheierea telegramelor se dă
expresie hotăririi lucrătorilor de
pe ogoare de a depune toate
eforturile pentru a realiza exem
plar sarcinile ce le revin in aceas
tă campanie. în pregătirea viitoru
lui an agricol. întîmpfnind astfel
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului cu rezultate remarcabile in
toate sectoarele de activitate.

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tușnad — 114 800 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bancu — 111 400 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cozmeni — 111250 kg la
hectar

La sfecla de zahăr

IN JUDEȚUL GIURGIU

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă
ducție Sinmartin —
la hectar
• Cooperativa Agricolă
ducție Sintimbru —
la hectar

de Pro
116 300 kg
de Pro
115 700 kg

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat
Dudestii Vechi — 111 200 kg la
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Rădești — 110150 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Biia — 110120 kg la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Piatra Neamț — 107 400 kg
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Toporu — 105 400 kg la
hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Tirgu Secuiesc — 105 200 kg
la hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA

IN JUDEȚUL ARGEȘ

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Tomșani — 104 510 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Davidești — 21150 kg la
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR

La ardei gras

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Buduslău — 101 600 kg la
hectar

La sfecla roșie

IN JUDEȚUL BUZĂU
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Brădeanu — 100 310 kg la
hectar.

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cezieni — 76 200 kg la hectar.

La porumb
în cultură
neirigată
IN JUDEȚUL NEAMȚ

IN JUDEȚUL VRANCEA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sihlea — 100 100 kg Ia hectar.

La tomate
IN JUDEȚUL BUZĂU
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Robeasca-Găvănești — 101 250
kg la hectar.

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Gircina — 22 760 kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Averești — 21 200 kg la
hectar.

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Plopu — 22 400 kg la hectar.

La morcovi
IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cazarea — 76 550 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Deaiu — 75 890 kg la hectar.

IN JUDEȚUL BIHOR

IN JUDEȚUL GIURGIU

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Tulea — 22 300 kg la hectar.

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Gostinari — 72 300 kg la
hectar.

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat
Variaș — 22 300 kg la hectar.

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Galda de Jos — 22 130 kg la
hectar.
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sintimbru — 21640 kg la
hectar.

IN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea pentru Produce
rea și Industrializarea Legume
lor și Fructelor Oradea — 63 180
kg la hectar.

La struguri
pentru vin
IN JUDEȚUL VRANCEA

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bolintiu Deal — 22 100 kg la
hectar.

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Lupeni — 21 320 kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sinpaui — 20 900 kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Mugeni — 20 850 kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Avramești — 20 600 kg la
hectar.

• Asociația Economică Intercooperatistă Viticolă Jariștea — 21100
kg la hectar.
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Jariștea — 20 500 kg la
hectar.

La mere
IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Valea Mare Pravăt — 32 500
kg la hectar.
• întreprinderea Agricolă de Stat
Pitești — 32 100 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 tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘEȘCU. secre
tar general al Partidului Comunist
Român,
președintele Republicit
Socialiste România, colective de
oameni ai muncii din economie ra
portează Îndeplinirea Înainte de
termen a sarcinilor din planul pe
acest an si din actualul cincinal.
Comitetul Județean Botoșani al
P.C.R. raportează că 23 de unități
economice au Îndeplinit, la data
de 16 octombrie, planul la productia-marfă industrială pe 3 ani si
10 luni, creîndu-se astfel condiții
pentru realizarea unei nroductiimarfă suplimentare în valoare de
peste 475 milioane lei. materializa
tă în mașini agricole, produse de
sticlărie si porțelan pentru menai.
confecții textile, produse ceramice
și altele. Ca urmare a măsurilor
de modernizare a proceselor de
producție, a organizării mai bune
a muncii In întreprinderi si ne
șantiere, au fost reduse substanțial
consumurile
normate la materii
prime si materiale, iar planul la
Investiții a fost realizat in devans.
Acționînd în spiritul vibrantelor
chemări si îndemnuri pe care
le-ati adresat întregului
nostru
popor. însuflețiți de orientările si
sarcinile formulate de dumnea
voastră în cadrul recentei vizite
de lucru efectuate în iudetul nos
tru, se spune în telegramă, vă
asigurăm pe dumneavoastră, mult

iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceausescu, pe tovarășa
Elena Ceausescu, că toți oamenii
muncii din județul Botoșani vor
acționa cu înaltă răspundere si
profund spirit revoluționar pentru
Îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din planul de dez
voltare multilaterală a României
socialiste.
La rindul său. Comitetul Jude
țean Bihor al P.C.R. raportează
că, la aceeași dată, au fost reali
zate obiectivele de investiții pe
3 ani și 10 luni, fiind puse in
funcțiune importante capacități
din domeniul industriei energetice,
chimice și din alte ramuri indus
triale. precum și din agricultură.
Ca urmare, puterea instalată în
termocentralele pe cărbune a spo
rit cu 75 Ia sută, iar în hidrocen
trale de peste 11 ori, comparativ
cu începutul actualului cincinal,
fiind conectate la sistemul ener
getic național Centrala Electrică
de Termoficare Oradea 2, precum
și hidrocentralele Remeți, Mun
teni, Lugaș și Tileagd. din cadrul
amenajării hidroenergetice a Crișului Repede si a afluenților săi.
Au fost dezvoltate totodată capaci
tățile de producție ale întreprinderii
chimice ..Sinteza", ale întreprinde
rilor „Metalica", de tricotaje „Mio
rița", de încălțăminte „Solidarita
tea" din Oradea. în agricultură a
fost realizat un program complex

de îmbunătățiri funciare prin lu
crări de desecări pe 28 244 hectare,
de combatere a eroziunii solului
pe 6 896 hectare. în același timp,
aU fost date în folosință, peste
prevederi, 364 noi apartamente.
Folosim acest prilej, se arată în
telegramă, pentru a ne exprima
totala adeziune si profunda satis
facție fată de Hotărirea Plenarei
C.C. al P.C.R. privind realegerea
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
la Congresul al XIV-lea al parti
dului, în funcția supremă de
secretar general, garanție a edifi
cării cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.
Comitetul Orășenesc Simeria al
P.C.R., județul Hunedoara, a ra
portat intj^plinirea planului la
producția-marfă pe 4 ani din
actualul cincinal, urmînd ca pină
la sfirșitul acestui an in unitățile
economice ale orașului să se reali
zeze, peste prevederi, o producție
în valoare de 170 milioane Iei. în
telegramă se exprimă angajamen
tul oamenilor muncii din unitățile
economice de a acționa si in con
tinuare pentru realizarea tuturor
sarcinilor ce le revin. întîmpinînd
astfel cu rezultate deosebite Con
gresul al XIV-lea al partidului.
Comitetul Orășenesc Hațeg al
P.C.R.. din același județ, anunță
îndeplinirea sarcinilor de plan pe
3 ani și 10 luni din actualul cinci

nal, la producția-marfă industrială
inregistrlnd suplimentar produse în
valoare de 110,5 milioane lei. Oa
menii muncii din orașul Hațeg se
angajează să nu precupețească nici
un efort pentru înfăptuirea tu
turor indicatorilor de plan pe acest
an și pe întregul cincinal, adueîndu-și astfel contribuția la înflori
rea multilaterală a României so
cialiste.
întreprinderea de Utilaj Minier
Petroșani a îndeplinit planul pe 3
ani și 10 luni din actualul cincinal,
în perioada care a mai rămas
pină la sfirșitul acestei luni, unita
tea va realiza suplimentar o producție-marfă în valoare de 37 mi
lioane lei. concretizată intr-un im
portant volum de piese de schimb
și alte produse.
Centrul de Cercetare Științifică
șl Inginerie Tehnologici pentru
Utilaj de Industrie Alimentară și
Tehnica Frigului din Cluj-Napoca
a realizat la 16 octombrie toți in
dicatorii de plan pe 3 ani și 11 luni
din actualul cincinal. îndeplinind,
totodată, în întregime angajamen
tele asumate în întrecerea socia
listă pe 1989.
în acest cincinal,
specialiștii clujeni, Împreună cu
întreprinderi de profil din țară, au
asimilat în producție noi mașini.
Instalații și linii tehnologice com
plexe pentru toate ramurile indus
triei alimentare, tehnica frigului și
condiționarea aerului.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
AZI, IN TURUL DOI AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

LA BUCUREȘTI, Steaua — P.S.V. Eindhoven
Sorții au vrut ca incă din turul doi
al principalei competiții continentale
intercluburi — „Cupa campionilor
europeni" — să se intilnească două
formații obișnuite cu drumurile lungi
în C( : campioana României, Steaua
București, care de două ori a ajuns
pină in finală (o dată chiar cîștigind
trofeul), alteori avansind, de aseme
nea, pină în fazele superioare, și
campioana Olandei, P.S.V. Eindhoven
— posesoarea unui palmares interna
țional la fel de impresionant și pres
tigios.
Cu mai mult de un an de zile in
urmă, exact în august 1988, cele două
competitoare de azi s-au întîlnit in
deschiderea unui mare turneu orga
nizat la Barcelona. Atunci, Steaua a
avut jocul la discreție, a condus cu
1—0 pină aproape de final, clnd olan
dezii au profitat de O greșeală a
apărării noastre și au egalat ; au ur
mat prelungiri, au urmat și penaltiurile de departajare, jucătorii steliști
reușind în finalul finalului să se im
pună și să Învingă.
Desigur, acum datele meciului sint
altele, ambele formații suportind în
tre timp restructurări care iși pun
amprenta pe nivelul lor de exprima
re. în special P.S.V. Eindhoven s-a
întărit considerabil : e drept, nu-l
mai are pe Rolland Koeman (in par
tida de azi nu-l va avea nici pe mij
locașul Vanenburg — rămas acasă,
accidentat), dar ii are pe brazilianul
Romario, pe zambianul Bwalya, pe
Chovanec din Cehoslovacia și pe cele

trei cunoștințe ale noastre din națio
nala daneză.
în conferința de presă ținută marți
la prînz cu ziariștii sportivi din am
bele țări, nici antrenorul Guus Hiddinck șl nici antrenorul Anghel IordănescU nu au comunicat formațiile.
Vor juca, desigur, cu cei mai buni
fotbaliști pe care-i au la dispoziție.
Așadar, în decurs de o lună de zile,

Iovan joacă de trei ori Împotriva lui
Povlsen. Rotariu împotriva lui Heintze și Hagi împotriva lui Ivan Niel
sen. în prima dintre aceste confrun
tări (la Copenhaga) au ciștigat da
nezii. Cum celelalte două (azi șl la
15 noiembrie, cu naționala) au loc
pe terenul nostru, din Ghencea, să
sperăm că avantajul va fi de partea
noastră. Ne vom convinge, direct, de
la ora 15, cind arbitrul suedez Bo
Karlsson va fluiera începutul parti
dei. Hai, Steaua! Succes, Steaua I

Gheorqhe M1TRO1

LA ATENA, Dinamo — Panathinaikos
ATENA (prin telefon). Vor fi
80 000 de spectatori — apreciază
multi ziariști eleni, de fată ieri la
conferința de presă convocată cu
ocazia partidei Dinamo București —
Panathinaikos din „Cupa cupelor".
Aceasta ar însemna că astă-seară.
de Ia ora 20, tribunele stadionului
olimpic din capitala Greciei vor fi
pline pină la refuz. (Echipa ate
niană a renunțat să joace pe sta
dionul său. pentru că acesta are o
capacitate mai mică). Cum se expli
că un asemenea interes de public 7
Desigur, cotidianele elene, inclusiv
cele trei ziare de sport ateniene
(care au avut trimiși speciali la
București) au făcut o publicitate de
tip senzațional meciului, lntemeindu-se pe palmaresul euronean si pe
popularitatea formației Panathinai
kos. dar apelind Ia titluri de sen
zație si cu privire la echipa noas
tră. Spre exemplu, se titrează „Di
namo... 007 1“ o corespondentă din
București, pe marginea meciului cu

Sport Club Bacău, în care a înscris
«apte goluri.
Despre echipa noastră să spunem
foarte pe scurt că ea si-a efectuat
la lumina reflectoarelor seria obiș
nuită de antrenamente : de ase
menea, că nu se manifestă nici o in
disponibilitate: toți sint valizi pen
tru joc, de la tinărul portar Steiea
(22 ani) pină la si mai tinărul Răducioiu (19 ani). Astfel, se poate
presupune că Dinamo București va
alinia azi formatia-tio. cu Timofte
drept primă rezervă.
De respectarea regulamentului de
joc in meciul de astă-seară se va
îngriji arbitrul Dieter Pauli (R.F.
Germania). Ne aducem aminte cu
plăcere că în luna aprilie a acestui
an arbitrul Schmid Huber s-a arătat
intransigent în aplicarea regulilor
de joc si cit se poate de insensibil
la vacarm si la vociferări cu pri
lejul meciului Grecia — România
de la Atena. Va avea nevoie si
Pauli de același calm imperturbabil?

Valeriu MIRONESCU

ȘAH. — în semifinalele campiona
tului mondial masculin de șah de la
Londra, englezul Speelman l-a în
vins ne olandezul Timman în cea
de-a 7-a partidă, scorul devenind
egal 3,5 — 3.5 puncte. Regulamentul
prevede disputarea a 8 partide, iar
în cazul că egalitatea persistă se
joacă două partide suplimentare.
• Turneul zonal de șah de la
Brno, contind pentru campionatul
mondial feminin de șah. a fost
cîștigat de marea maestră Voiska
(Bulgaria) cu 13.5 puncte. Eugenia
Ghindă (România) s-a clasat ne lo
cul 5 cu 9.5 puncte. Margareta Muresan a ocupat locul 7. cu 9 puncte,
iar Gabriela Stanciu locul 8. cu
8.5 puncte.
HOCHEI — în ultima zi a turneu
lui de la Rotterdam, contind pentru
„Cupa campionilor europeni" la ho
chei pe gheată, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Gunco Rotter
dam — Polonia Bytom 3—3 (2—-0,
0—3. I—0) ; Volants (Franța) —
Durham Wasps (Anglia) 5—1, (1—0,
2—0, 2—1). Clasată pe primul ioc,
echipa Gunco Rotterdam s-a califi
cat centru grupele semifinale ale
competiției.

JUDO — Campionatul mondial de
judo s-a Încheiat la Belgrad cu În
trecerile de la categoria ..Open",
medalia de aur revenind japonezului
Noya Ogawa, «are l-a întrecut in
finală, prin „Ippon". pe sovieticul
A kaki Kibordzalldze. La feminin,
titlul mondial a fost cucerit de
cubaneza Estella Rodriguez.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceorim-minlstru al guvernului, a
avut, marți, o Întrevedere cu Milan
Pavici. președintele Camerei Econo
mice a R.S.F. Iugoslavia, aflat in vi
zită în tara noastră cu prilejul edi
ției actuale a TirgUlui Internațio
nal București.
în timpul întrevederii au fost exa
minate stadiul actual al relațiilor
economice bilaterale.
posibilitățile
dezvoltării în continuare a colabo
rării si cooperării între întreprin
deri industriale si de comerț exte
rior române si firme iugoslave în
domenii de interes comun, lărgirii
Si diversificării schimburilor reci
proce de mărfuri.
Oaspetele a avut, de asemenea. în
trevederi cu loan Ungur, ministrul
comerțului exterior si cooperării
economice Internationale, si cu pre
ședintele Camerei de Comerț si In
dustrie a Republicii Socialiste Româ
nia.
La întrevederi au fost de fată
Boro Denkov. ambasadorul R.S.F.
Iugoslavia la București,.
★

în timpul șederii în tara noastră,
delegația Uniunii Socialiste a Tine
retului din R.S. Cehoslovacă, con
dusă de Vasil Mohorita, președintele
Comitetului Central al Uniunii. a
fost primită de tovarășul Ion Stoian. membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
în timpul convorbirii au fost re
levate bunele raporturi statornicite
între partidele, țările si popoarele
noastre, care se dezvoltă continuu,
în spiritul înțelegerilor convenite
între tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, si to
varășii Milos Jakes, secretar gene
ra! al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, și
Gustav Husak. președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace. A fost
subliniată contribuția activă pe care
organizațiile de tineret din cele
două țări o aduc la apărarea si pro
movarea fermă a principiilor socia
lismului științific. Ia extinderea con
tinuă. pe această bază, a raporturi
lor de prietenie si colaborare dintre
România si Cehoslovacia. în intere
sul reciproc al popoarelor român si
cehoslovac, al cauzei socialismului
si păcii In lume.
La primire a participat tovarășul
Ioan Toma, prim-secretar al C.C. al
U.T.C.
A fost de fată .Tan Papp, amba
sadorul R.S. Cehoslovace Ia Bucu
rești.
Delegația Uniunii Socialiste a Ti
neretului din R. S. Cehoslovacă a
avut la C.C. al U.T.C. convorbiri cu
tovarășul loan Toma, prim-secretar
al C.C. al U.T.C. Cu acest prilej s-a
efectuat o informare reciprocă pri
vind preocupările actuale ale celor
două organizații si participarea ti
nerei generații din România si Ce
hoslovacia la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială.
★

Marți, tovarășul Ștefan Andrei, vieeprim-ministru al guvernului, s-a
intîlnit cu Nzanda-Bouana Kalemba,
comisar de stat pentru comerțul ex
terior al Republicii Zair, aflat în vi
zită în tara noastră la invitația Mi
nisterului Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale.
Au fost examinate stadiul actual
al realizării înțelegerilor convenite
la cel mai înalt nivel privind lărgi
rea si diversificarea schimburilor co
merciale româno-zaireze. posibilită
țile dezvoltării cooperării bilaterale
în sectoare de interes comun.
Oaspetele zairez a avut, de aseme
nea. convorbiri cu loan Ungur, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice Internaționale, și.
loan Totu. ministrul afacerilor ex
terne.
La întrevederi a fost prezent am
basadorul Republicii Zair la Bucu
rești, Musungayi Nkuembe Mampuya.
★

Tovarășul Stefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, a avut. marți, o întrevedere cu Jovan
Bardhi, ministrul industriei alimen
tare din Republica Populară Socia
listă Albania, aflat într-o vizită în
tara noastră, cu ocazia celei de-a
15-a ediții a T.I.B. ’89. în cadrul
Întrevederii au fost analizate aspec
te privind dezvoltarea cooperării
economice româno-albaneze.
La Întrevedere a fost de fată Piro
Vito, ambasadorul Republicii Popu
lare Socialiste Albania la București.
(Agerpres)

tv
19.00 Telejurnal
19.30 Partid șl țară r- o unică voință
19,45 România la TIB ’89 • Export,
calitate, eficiență
20,05 In dezbatere : Documentele pentru
Congresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român • Intensificarea
activității ideologice, politico-edu
cative de făurire a omului nou —
obiectiv de Importanță deosebită
In procesul edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate
20.30 Trăim decenii de Împliniri mărețe.
21,00 Tara 1n anul
Congresului al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român • Oltul străvechi cu ma
luri noi. Producție a Studioului de
film TV
21,15 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul Românie! • Munca pentru
țară, pentru viitorul ei comunist
— expresia cea mai elocventă a
unei înalte educații patriotice, re
voluționare
21.35 Te cintăm, iubită țară
21,50 Telejurnal

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
Informează:
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „MULTIPLA" LOTO DIN 15
OCTOMBRIE 1989.
FAZA I. EXTRAGEREA I : 22 4
83 57 60 19 45 88 86
EXTRAGEREA A II-A : 16 5 74 38
72 53 11 48 85
FAZA A II-A. EXTRAGEREA A
III-A : 7 4 57 12 50 2 18 61 21
EXTRAGEREA A IV-A : 62 83 77
10 53 13 86 17 52
EXTRAGEREA A V-A : 80 73 30
7 25 43 51 58 34
EXTRAGEREA A vi-a : 37 11 55
84 5 47 28 8 45
EXTRAGEREA A VII-A : 88 33 59
13 53 2 10 18 27
EXTRAGEREA A VIII-A : 8 82 77
66 67 60 56 29 72

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins Intre 18 octombrie (ora
20) — 21 octombrie (ora 20). In țară :
Vremea va fi In general frumoasă, cu
cerul variabil, mai mult senin, exceptlnd începutul Intervalului, cind va

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Vă exprimăm dumneavoastră. Partidului Comunist Român, Guvernului
Republicii Socialiste România și poporului român sincere mulțumiri pentru
telegrama de felicitare adresată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la
proclamarea Republicii Populare Chineze, pentru aprecierile pe care le-ațl
dat realizărilor obținute de poporul chinez in acești 40 de ani.
Sintem convinși dă, prin eforturi comune, prietenia tradițională profundă,
relațiile sțrinse de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele
Chinei și României vor cunoaște in mod sigur o întărire și dezvoltare con
tinuă. in interesul edificării socialismului in țările noastre și al cauzei păcii
în lume.
Urăm din toată inima poporului român prieten să obțină, sub conducerea
Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi
și tot mai mari succese in opera de construire a socialismului.

JIANG ZEMIN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Chinez

YANG SHANGKUN
Președintele

Republicii

Populare

Chineze

WAN LI
Președintele Comitetului Permanent
al Adunării Naționale Populare
a Republicii Populare Chineze

LI PENG
Premierul Consiliului de Stat
al Republicii Populare Chineze

TlRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI-1989
Opinii ale participanților de peste hotare
ANDREI G. BABESCO. directo
rul pavilionului U.R.S.S. : „Uniu
nea Sovietică este un participant
traditional la Tirgul Internațional
București, unde expune o serie de
produse reprezentative din cele
mai diverse domenii de activitate.
Ediția din acest an are insă pentru
noi o semnificație cu totul aparte.
După cum s-a publicat in presă,
luni, 16 octombrie, delegațiile so
vietice la TIB ’89 au fost primite
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Vedem
în aceasta expresia bunelor relații
statornicite intre țările noastre, a
dorinței de a extinde in continuare
raporturile de colaborare și coope
rare economică in toate domeniile
de activitate. Această primire con
stituie un puternic imbold pentru
specialiștii din țările noastre de a
căuta noi forme și modalități de
dezvoltare a schimburilor comer
ciale. de întărire a relațiilor de
prietenie, a raporturilor pe plan
economic, tehnico-științific, cultu
ral.
Mă aflu pentru a treia oară la
Tirgul Internațional București și
doresc să evidențiez faptul că am
regăsit România, in această toam
nă, mult mai frumoasă decît o
știam, progresul înregistrat in dez
voltarea tuturor sectoarelor econo
miei țării dumneavoastră fiind
mai evident ca oricind. în acest
sens stă dovadă și faptul că Româ
nia ocupă locul I în ce privește
importul de utilaje și instalații
petroliere al tării noastre, locul II
în domeniul materialului rulant și
al mașinilor grele, locul VI in ce
privește importul de mașini pentru
agricultură și nave.
Cu prilejul acțiunilor desfășurate
în cadrul actualei ediții a tirgului,
am identificat noi domenii în care
să extindem relațiile de colaborare
atit în ce privește livrarea de
mărfuri complexe, cit și pentru
construirea în comun a unor obiec
tive industriale importante. Sint de
evidențiat, in acest sens, raportu
rile bune de cooperare care se
dezvoltă între uzine din Uniunea
Sovietică și întreprinderea „23 Au
gust" în domeniul realizării de
compresoare și de alte utilaje, în
tre uzinele noastre de tractoare și
întreprinderea „Tractorul" Brașov,
Intre unitățile sovietice construc
toare de mașini agricole și între
prinderea de profil din Medgidia.
La actuala ediție a tirgului. Uni
unea Sovietică expune o mare di
versitate de produse : avioane și
echipamente pentru acestea, noi ti
puri de autoturisme, motociclete și
biciclete, bunuri de larg consum,
ceasuri, aparate fotografice și mul
te altele. Pentru prima dată avem
un stand al Academiei de Științe
al U.R.S.S., in care se prezintă
aparatură și tehnologii moderne,
îndelungatele tradiții de cooperare
economică reprezintă o bază soli
dă pentru lărgirea și diversificarea
in continuare a relațiilor economi
ce intre statele noastre". •
Prof. dr. HORST TIEDTKE. di
rectorul pavilionului R.D.G. : „Re
publica Democrată Germană, ca
participant tradițional la această
manifestare economică, acordă o
mare importantă și actualei edi
ții a Tirgului Internațional de la
București, care oferă bune posibi
lități de extindere in continuare
a relațiilor economice dintre R.D
Germană și Republica Socialistă
România. La actuala ediție a tir
gului de la București participă 13
întreprinderi de comerț exterior
din R.D.G.. prezentind pe circa
2 350 mp in pavilionul P și pe te
renul exterior, peste 1 000 de pro
duse. între care' numeroase noulăti.
Folosesc acest prilej pentru a re
marca faptul că și in acest an re
lațiile economice dintre țările
noastre s-au dezvoltat continuu. Anreciem in mod deosebit faptul că
ponderea deținută de produsele
realizate potrivit programului de
specializare stabilit a continuat să
crească și se ridică în momentul
de fată la circa 40 la sută din
totalul schimbului de mărfuri din
tre țările noastre. Nivelul ridicat
al contractării la export și import
asigură premise favorabile pentru
realizarea protocolului comercial pe
1989. Lucrătorii din comerțul ex
terior al R.D. Germane sint pre
gătiți să încheie în timpul tirgu
lui noi contracte de export si im
port pentru 1990 și anii următori.
Cooperarea fructuoasă dintre ță
rile noastre, este permanent stimu
lată de fntilnirile la cel mai inalt
nivel. Cu ocazia festivităților pri
lejuite de cea de-a 40-a aniversa
re a întemeierii R.D. Germane, to
varășul Erich Honecker, secretar
general al C.C. al P.S.U.G.. pre
prezenta Innorări mai
accentuate in
regiunile
nordice și nord-estice. Pe
alocuri, la Începutul intervalului in nor
dul și nord-estul târli va ploua slab.
Vintul va sufla slab pină la moderat,
cu unele intensificări trecătoare la În
ceputul intervalului In estul țării, predomlntnd din sector nordic. Tempera
tura aerului
va
marca o creștere
ușoară și treptată. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între minus 2 și

ședintele Consiliului de Stat al
R.D.G..
și
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al P.C.R.. președintele Repu
blicii Socialiste România, au re
marcat cu satisfacție că relațiile
bilaterale se dezvoltă cu succes, pe
baza Tratatului de prietenie, co
laborare si asistentă mutuală, 'ca și
prin înfăptuirea înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel".

VLADIMIR SVARC, directorul
pavilionului R.S.F. Iugoslavia : „în
mod tradițional, colaborarea dintre
țările noastre se desfășoară cu bune
rezultate pe multiple planuri :
schimburi de mărfuri, cooperare economică pe termen lung, coope
rare și specializare in producție, in
special în domeniul energetic, con
strucția de mașini, industria lem
nului. precum și in cercetarea tehnico-științifică. în multe domenii,
această colaborare a atins un ni
vel inalt de încredere și respect
reciproc, ceea ce contribuie la pro
movarea și îmbogățirea ei. De alt
fel. se poate aprecia că. in ansam
blul colaborării dintre țările balca
nice. relațiile dintre România si
Iugoslavia constituie un factor tot
mai important în direcția păcii,
securității, dezvoltării colaborării și
raporturilor de bună vecinătate în
această regiune.
în același timp, considerăm că
există posibilități reale ca această
cooperare să se diversifice și să
se lărgească. Tirgul International
București constituind din acest
punct de vedere un bun prilej pen
tru noi contacte și convorbiri in
tre specialiștii ți in țărilenoastre.
Moment»! .este cit .ițe? poate de fa
vorabil. intrucit chiar în această
perioadă se lucrează la definitiva
rea acordului comercial pe 1990 și
a programului de colaborare în per
spectivă, pe anii 1991—1995. Lichi
darea. în acest an. a datoriei ex
terne de către România deschidă
noi posibilități pentru lărgirea co
operării dintre țările noastre în do
menii deosebit de importante, prin
tre care avem in vedere industria
constructoare de mașini, metalur
gia. chimia si petrochimia, bunu
rile de consum, industria electro
nică si altele. Sint necesare efor
turi comune pentru ridicarea vo
lumului schimburilor la un nivel
superior si îmbogățirea formelor de
colaborare".
KAY R. KUHLMAN, directorul
expoziției naționale a Statelor Uni
te ale Americii : „Prezenta celor 13
expozanți americani la Tirgul In
ternațional București — 1989 con
stituie incă o dovadă a largului in
teres manifestat de firmele din am
bele 4ări de a intensifica schim
burile de mărfuri si cooperarea in
producție. reciproc avantajoasă.
Actuala ediție a acestei prestigioa
se manifestări are loc in condi
țiile in care, după cum se știe.
România si-a achitat integral da
toria externă, ceea ce — trebuie
să o spunem — a întărit încre
derea firmelor americane pentru
dezvoltarea relațiilor comerciale cu
tara dumneavoastră. în acest sens
există multiple posibilități de dez
voltare a schimburilor comerciale
și extindere a relațiilor de coope
rare. Fac această afirmație gindindu-mă atit la posibilitățile economiei românești, cit și la do
rința firmelor americane de a în
cheia noi contracte. Printre expo
zanții de renume la actuala edi
ție a tirgului se numără compa
nia „Boeing", care este interesată
să coopereze cu România. De asemenea, firma „General Elec
tric", care prezintă o serie de
noutăți din domeniul turbogeneratorilor de mare putere cu abur,
al turbinelor energetice cu gaz șl
al aparaturii medicale de diagnos
ticare. O altă firmă americană bi
ne cunoscută in țara dumneavoastră
este „American Compliance Cor
poration". specializată in im
portul și -exportul de automobi
le. tractoare si autobuze, și care
întreține bune relații de coopera
re cu întreprinderea de Comerț
Exterior „Universal Autotractor"
și întreprinderea de Comerț Ex
terior „Auto Dacia". O altă
companie importantă prezentă la
TIB-89 este apoi „Seagate Tech
nology", apreciată pe plan mon
dial drept cel mai mare pro
ducător de discuri flexibile și
discuri Winchester, pentru calcula
toare electronice. Primele contrac
te cu întreprinderile românești de
comerț exterior sint încurajatoare
si credem in succesul deplin al
activităților pe care le vom des
fășura la actuala ediție a presti
gioasei manifestări găzduite do
capitala tării dumneavoastră".
Grupaj realizat de

Nicolae M1L1TARU
8 grade, iar cele maxime Intre 12 șl
22 de’grade. în cea mai mare parte a
țării se va produce brumă. In prima
noapte, pe alocuri se va semnala ceață.
La București : Vrfemea va fi frumoa
să, cu cerul variabil, nlai mult senin.
Vintul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse Intre
J șl 5 grade, iar cele maxime între 19
și 22 de grade. Condiții de brumă In
prima noapte.

I

Pentru scoaterea in afara legii
a armelor de distrugere in masă
ROMA 17 (Agerpres). — Ministrul
italian al apărării a declarat că în
preajma bazei navale militare, a
S.U.A. in Sardinia au fost descope
rite surse de radioactivitate. Această
bază deservește, printre altele,
submarine cu propulsie nucleară. Pe
de altă parte, organizația internațio
nală ecologistă „Greenpeace" a atras
în repetate rinduri atenția asupra
faptului că există dovezi privind
creșterea nivelului de radioactivita
te în regiunea bazei americane.

WASHINGTON. 17 (Agerpres). —
Camera Reprezentanților din S.U.A.
a condiționat retragerea de pe teri

toriul R.F.G. a armelor chimice prin
dezvoltarea în continuare a produc
ției armelor binare — informează
agenția A.D.N. într-un raport cu
privire la bugetul militar american
pe 1990 se arată că retragerea stocu
lui de arme chimice, aflat într-un
depozit în localitatea vest-germană
Fischbach, va avea loc cînd S.U.A.
vor produce cantități „corespunză
toare" de arme binare. După cum se
știe, în ultima vreme, în R.F.G.vși în
alte țări vest-europene au avut loc
ample acțiuni ale mișcării antirăz
boinice în favoarea lichidării tuturor
armelor de distrugere în masă.

Datoriile externe accentuează dificultățile
țărilor în curs de dezvoltare
• „Poziția organismelor financiare internaționale este nu numai
îndoielnică, ci și ipocrită" © Dobînzi tot mai împovărătoare
BERLIN 1T (Agerpres). — într-un
comentariu pe marginea raportului
asupra datoriilor externe, prezentat
de secretarul general al O.N.U. in
cadrul actualei sesiuni a Adunării
Generale, ziarul „Neues Deutsch
land", din R. D. Germană, sublinia
ză că acest document diferă într-un
punct esențial față de cel avansat la
recenta reuniune de la Washington
a F.M.I. și B.I.R.D. : dacă aceste
două organisme internaționale de
credit controlate de capitalul mono
polist internațional susțineau că da
toria externă a țărilor în curs de
dezvoltare s-a redus, Javier Perez
de Cuellar arăta, dimpotrivă, că aceasta a crescut substanțial, atingînd, în prezent, 1 300 miliarde de
dolari.
Faptul — arată ziarul citat — de
monstrează că afirmațiile F.M.I. și
B.I.R.D., în sensul că acționează
pentru combaterea sărăciei în lume,
sint nu numai îndoielnice, ci și ipo

Rețetele

sint

Aspect din timpul unei recente demonstrații pentru dezarmare și pace
organizată la Paris. Pe una dintre pancartele purtate de manifestanți se
poate citi protestul hotărit împotriva proiectelor americane de militarizare
a Cosmosului : „Nu, războiului stelelor 1“

FILIPINE

r.f.g. ;

birile exploratorii dintre reprezen
tanții speciali ai celor două țări,
prevăzute să înceapă în luna de
cembrie.
Majoritatea filipinezilor se pro
nunță împotriva continuării stațio
nării pe teritoriul țării a bazelor
militare străine. în același timp, 15
din cei 23 de membri ai Senatului
au declarat public că se vor-opune
reînnoirii acordului, ceea ce în
seamnă că, chiar dacă ar fi înche
iat, un astfel de acord nu ar putea
fi ratificat in Congresul Filipinelor.

inacceptabile

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). —
în declarații făcute presei înaintea
deschiderii negocierilor argentinianobritanice pentru normalizarea rela
țiilor bilaterale, programate să în
ceapă astăzi, la Madrid, .ministrul
de externe al Argentinei. Domingo
Cavallo, a precizat că tara sa este
dispusă să ridice toate restricțiile
impuse Marii Britanii, dacă aceasta,
la rîndul său. este de acord să re
actualizeze condițiile existente îna
inte de declanșarea. în 1982. a con
flictului asupra insulelor Malvine.

WASHINGTON 17 (Agerpres).
— Zeci de mii de copii americani
au trimis scrisori președintelui
George
Bush
și
Congresului
S.U.A., cerind soluționarea urgen
tă a problemei locuințelor. Scri
sorile au fost predate la Casa Albă
la 7. octombrie, ziua în care 250 000
de cetățeni. americani au partici
pat, la Washington, la o mare de
monstrație de protest împotriva
lipsei de locuințe.

proape toate țările occidentale există,
de multă vreme, instituții șco
lare de elită. A urma cursurile
unei astfel de Instituții, cum ar fi
de pildă colegiul Eton, din Marea
Britanie, reprezintă un fel de „pa
șaport către succes". Și nu întîmplător, întrucît condițiile asigurate
elevilor în aceste așezăminte depă
șesc cu mult pe cele existente în
școlile „obișnuite". Desigur, accesul
în aceste „centre de pregătire a
performanței sociale" nu este inter
zis nimănui în mod formal, prin
regulamente sau dispoziții scrise.
Sistemul trierii operează mult mai
simplu și mai eficient prin dimen
siunea taxelor școlare, atît de mari,
incit depășesc în chip zdrobitor po
sibilitățile familiilor cu venituri
medii sau mici. De fapt, după ace
leași criterii, trierea începe mult
mai devreme. „Există în S.U.A. —
scria revista „DER SPIEGEL" —
-grădinițe de elită-, Cine reușește
să treacă pragul unei astfel de in
stituții are in buzunar biletul de in
trare la un colegiu de elită și, apoi,
la o universitate de elită și, o dată
cu aceasta, are asigurată ascensiu
nea pe- verticala societății". Ce se
intimplă însă cu copiii care nu trec
printr-o grădiniță de elită ? „Încă
in școlile generale și colegii, copiii

africane

Pe de altă parte. Lone a subliniat
necesitatea susținerii eforturilor de
dezvoltare din Africa, inclusiv prin
acceptarea, de către superindustrializați. de prețuri juste la materiile
prime pe care ele le exportă.
în Africa australă — a spus el —
statele din zonă sint confruntate nu
numai cu această problemă a prețu
rilor la materiile prime, ci și cu
efectele politicii
destabilizatoare
promovate de regimul de la Pre
toria.

Concret, este vorba. în primul rînd
de anularea „zonei de exclusivitate"
de 200 mile marine, impusă de Ma
rea Britanie în jurul arhipelagului
dună declanșarea conflictului.
Guvernul argentinian — a subli
niat Cavallo — va incerca să nor
malizeze relațiile consulare si diplo
matice bilaterale cît mai grabnic,
dar a insistat asupra necesității
avansării reale a dialogului. în di
recția reducerii divergentelor exis
tente. — transmite agenția E.F.E.

Organizațiile sociale din S.U.A.
apreciază că numărul copiilor
americani fără adăpost se cifrează
la 750 000. Reducerile bugetare in
domeniul social, efectuate de fosta
administrație, au dus la înrăută
țirea situației grupurilor cu veni
turi mici și a copiilor lor. Potrivit
unui raport recent, problema are
de acum dimensiuni naționale.
Incepind din 1984, numărul celor
care se află în căminele destinate
copiilor fără adăpost s-a dublat.

'agențiile de

O cuvintare a premierului Consiliului de Stat
BEIJING 17 (Agerpres). — Luînd
cuvintul in cadrul unei conferințe
pe tema producției industriale, des
fășurată fa Beijing, premierul Con
siliului de Stat. Li Peng, a relevat
că situația economică din China se
schimbă rapid în direcția stabilită
ții. Viitorul dezvoltării noastre eco
nomice este luminos cîtă vreme fie
care va depune eforturi serioase, a
spus el.

După ce a prezentat realizările obtinute ca urmare a programului de
austeritate. Li Peng a arătat că au
apărut dificultăți, cum ar fi lipsa de
fonduri, de energie și de mijloace
de transport, precum și o slăbire a
pieței. El a cerut întreprinderilor să
sporească eficiența economică prin
îmbunătățirea continuă a calității
produselor, diversificarea lor sorti
mentală și să facă economii de ener
gie si materii prime.

RAPORTUL ANUAL AL SECRE- '
I TARULUI GENERAL AL O.N.U.
I Adunarea Generală
a O.N.U., I
reunită marți în ședință plenară, a I
luat cunoștință de raportul anual al
I secretarului general al O.N.U., i
■ Javier Perez de Cuellar. privind |
activitatea organizației. Documentul difuzat înaintea începerii actua- .
lei sesiuni face o amplă analiză I
a situației actuale din lume și •
■ prezintă în mod detaliat activitatea
desfășurată de Națiunile Unite în I
perioada care a trecut de la cea I
de-a 43-a sesiune a Adunării Ge| nerale.

I

„Ziua mondiala a alimentației"
Apel la utilizarea resurselor planetei în scopul dezvoltării
ROMA 17 (Agerpres). — La Se
netei nu are ce minca — a spus
diul F.A.O.. din Roma s-a marcat
vorbitorul, lansînd un apel la mo
bilizarea resurselor generale pentru
„Ziua mondială a alimentației" care,
a asigura progresul și dezvoltarea
anul acesta, s-a desfășurat sub de
tuturor locuitorilor Terrei.
viza „Alimentația și mediul încon
Pe de altă parte, el a atras ajurător".
tentia că in țările industrializate po
Adresîndu-se participanților la o
luarea
și hiperchimizarea au modi
reunîune organizată cu acest prile’.
ficat compoziția naturală a solului,
directorul general al F.A.O.. Edouard
Saouma, a arătat că nu trebuie să
iar consecințele ecologice ale aces
tei situații se resimt și în țările în
se uite că o mare parte a popu
curs de dezvoltare, unde se constată,
lației globului va păși în secolul ur
de asemenea, o supraexploatare a re
mător în condiții de sărăcie si foa
surselor naturale.
mete. O zecime din populația pla-

A XXV-A CONFERINȚA GEI NERALA a UNESCO. La Paris .
I s-au deschis lurrările celei do-a I
XXV-a Conferințe generale a Or- 1
Iganizației Națiunilor Unite pentru
Educație,
Știință și
Cultură I
(UNESCO). Participă 158 de țări, I
I între care și România. Conferința
va dezbate și adopta noul pro- i
gram al organizației pe perioada I
1990—1995. precum și bugetul 1
I UNESCO pe următorii doi ani.
' ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA. |
La Moscova a avut loc, marți, o
I întrevedere între Mihail Gorbaciov, ■
I secretar general al C.C. al P.C.U.S.. |
președintele Sovietului Suprem al 1
I U.R S.S.. Și Willy Brandt, nreI ședințele Internaționalei Socialiste, I
nresodinto de onoare al P.S.D. din I
R.F.G.. aflat intr-o vizită în Uniu
nea Sovietică, la invitația C.C. al I
P.C.U.S. A avut loc un schimb de |
păreri privind posibilitățile extinI derii contactelor P.C.U.S. cu P.S.D. ■
I și Internaționala Socialistă, precum I
și în legătură cu unele probleme 1
I internațioriale actuale.
ÎNTÎLNIRE LA PANMUNJON. I
I’La Panmunjon a avut loc cea de-a
treia întâlnire intre experți ai or- |
ganizațiilor de Cruce Roșie din |
R. P. D. Coreeană sl Coreea de
ISud. pentru a discuta. între altele, .
probleme referitoare la reîncepe- I
rea convorbirilor oficiale între de- *
. legații ale Crucii Roșii din nordul
I și sudul țării. S-a decis ca a patra I
întîlnire să aibă loc la 8 noiembrie. |
ÎN PREGĂTIREA ALEGERILOR
DIN TURCIA. Primul-ministru al
Turciei, Tiirgut Ozal, și-a anunțat
marți candidatura pentru alegerile
prezidențiale care vor avea loc la
20 octombrie. Potrivit legii electo
rale, pentru a fi ales, un candidat
trebuie să întrunească în primul
tur de scrutin o majoritate califi
cată de două treimi din cele 450 de
locuri ale Marii Adunări Naționale.
In eventualitatea în care nu se
realizează această condiție, alte
trei tururi de scrutin vor avea loc
— la 24 și 31 octombrie și la 4 no
iembrie. Partidul Patriei (de guvernămînt), al cărui lider este ac
tualul premier Tiirgut Ozal, deține
în Parlament 289 de mandate.

Convorbiri pentru reconciliere națională în Salvador
SAN JOSE 17 (Agerpres). — în ca
pitala statului Costa Rica au început
convorbirile între reprezentanții °uvernului salvadorian și cei ai for
țelor democratice insurecționale gru
pate în frontul Farabundo Marti
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.)
privipd încetarea stării conflictuale
interne sălvadoriene și realizarea re
concilierii naționale.

La ceremonia deschiderii acestor
tratative au luat parte președintele
Republicii Costa Rica. Oscar Arias,
autorul planului de pace din Ame
rica Centrală, observatori și media
tori din partea unor organisme re
gionale și internaționale, cum sint
Organizația Statelor Americane și
O.N.U.

Apartheidul în defensivă
• Eliberarea unor lideri ai A.N.C.,
de culoare din U.S.A. • Necesitatea
nomice împotriva regimului de la
desfășurării normale a procesului

o victorie a populației
unor noi sancțiuni eco
Pretoria • In sprijinul
electoral din Namibia

TUNIS 17 (Agerpres). — La se
diul Ligii Arabe din Tunis s-a dat
publicității o declarație care salută
eliberarea celor opt lideri ai popu
lației de culoare din Africa de Sud.
subliniindu-se că aceasta reprezintă
o victorie obținută de lupta dreaptă
a poporului sud-african. Țările Ligii
Arabe — se spune in document —
vor sprijini în continuare cauza
populației de culoare, majoritară
în R.S.A., și va milita pentru elibe
rarea tuturor detinutilor politici
sud-africani

LUSAKA 17 (Agerpres). — Potri
vit unei declarații oficiale a Con
gresului Național African (A.N.C.).
publicată în capitala Zambiei. aceas
tă organizație politică a populației
de culoare din Africa de Sud va
continua lupta sub toate formele
împotriva regimului rasist de la
Pretoria. A.N.C. va acționa si la re
uniunea la nivel înalt a țărilor
membre ale Commonwealthu-lui. de
la Kuala Lumpur, pentru a cere adoptarea de noi sancțiuni economice
pe plan international Împotriva gu
vernului de la Pretoria, care nu
este dispus să abandoneze aparthei
dul.
PRETORIA 17 (Agerpres). — Frederik de Klerk trebuie să Înceapă
urgent negocieri cu reprezentanții
majorității africane — a declarat la
Johannesburg Zacharias de Beer,
unul dintre liderii Partidului De
mocratic. de opoziție. Dacă acest
lucru nu se va întimpla — a spus
el — în țară se va accentua încor
darea. în închisorile sud-africane
continuă să se afle numeroși deți
nuți aruncați după gratii fără pro
ces.

O.E.C.D.
(organizație ce grupează
principalele state capitaliste euro
pene, S.U.A., Canada, Australia și
Japonia), procentele sînt asemănă
toare în aproape toate statele
membre.

Ceea ce nu interzice le
gea „interzic" taxele școla|-e Dacă acestea sînt discrepanțele
in primii ani de școală, mai tîrziu,
în ciclul gimnazial și universitar, ob
stacolele devin din ce în ce mai nu
meroase și mai dificil de depășit.
Deși, conform normelor în vigoare,
învățămîntul ar trebui să asigure tu
turor posibilități egale de perfecțio
nare. în realitate sistemul selectiv operează nestînjenit, limitînd în mod
drastic cîmpul de acțiune al legilor
constituționale. De altfel, chiar guver
nele acestor țări încurajează și. une
ori. determină astfel de discri
minări, efectuînd mari reduceri bu
getare în domeniul invățămîntului și,
i .iplicit, stimulînd majorarea con
tinuă a taxelor școlare. Astfel, după
cum scria cotidianul „TIMES",
„universitățile cele mai căutate din
Marea Britanie sînt încurajate să
impună din proprie inițiativă taxe
școlare
suplimentare.
Guvernul,
care a exclus orice posibilitate de
majorare a alocațiilor pentru învă
țămînt, insistă în prezent ca univer
sitățile să-și procure singure fondu
rile de care au nevoie". La rindul
său, ziarul „NEW YORK TIMES"
dezvăluia recent că „în S.U.A. con
tinuă procesul de majorare a taxe
lor de studii". Potrivit experților,
taxele de studii în colegiile de stat
americane au sporit, în decursul
ultimului deceniu, cu 114 la sută.
In prezent, pentru a urma cursu
rile unui astfel de colegiu, un tînăr
american ar trebui să plătească o
taxă anuală de 6 000 dolari. Dacă
însă tînărul respectiv ar dori să
urmeze cursurile unui colegiu parti
cular, ar trebui să plătească de
două ori mai mult, în timp ce pen
tru ,.o pregătire atentă și minuțioa
să" într-unul din colegiile de elită
taxele se ridică uneori la peste
20 000 dolari, ceea ce duce Ia elimi
narea. fără drept de apel, din „cam
pusurile" americane a celor proveniți

din familiile cu venituri mici
și mijlocii. Iar sociologii avertizea
ză că această situație riscă să se
înrăutățească. Potrivit specialiștilor,
în anii următori, rata creșterii ta
xelor de studii va fi de două ori
mai mare decit rata generală a
scumpirii costului vieții. Situația
din învățămînt a atras atenția și
politicienilor de la Washington,
semnificativ fiind că președintele
Bush declara cu prilejul învestirii
sale că ar dori să intre în istorie
drept „președintele educației". Obiec
tiv greu realizabil, se pare, atît
timp cît bugetul alocat de adminis
trația sa pentru nevoile învățămîntului pe anul în curs este chiar mal
mic decît cel al predecesorului său,
Reagan, cunoscut pentru reducerile
drastice pe care le-a ordonat în
fondurile sociale.

„Piața educației" — intre
excedente și deficite.
pe ansamblul lumii capitaliste șan
sele de reușită școlară și socia
lă ale tinerilor provenind din
așa-zisele „medii defavorizate" sînt
grav compromise. Statisticile oficia
le arată — pentru a ne referi din
nou la S.U.A. — că din 100 de
tineri aparținind păturilor înstărite,
85 urmează cursurile universitare.
Raportul este insă răsturnat in mod
radical atunci cînd este vorba des
pre 100 de tineri proveniți din fa
milii muncitorești — din care nu
mai 6 (!) reușesc, cu mari sacri
ficii, să facă față cheltuielilor pre
supuse de instruirea universitară.
Aceeași situație poate fi întîlnită și
în alte țări occidentale. După datele
instituțiilor de specialitate,
tinerii
ce provin din medii muncitorești
reprezintă doar 10 —cel mult 14 la
sută — din totalul studenților existenți in țările membre ale O.E.C.D.,
în pofida faptului că numărul aces
tor tineri este mult mai mare decît
al celor din păturile sociale privile
giate. într-o conferință de presă
ținută la Diisseldorf, la începutul
acestei luni, lise Brusis, membră a
conducerii Uniunii sindicatelor vestgermane (D.C.B.), califica drept
„simptomatic și scandalos faptul că
nici acum nu au fost create în
R. F. Germania condițiile pentru ca
în universități să poată studia mai
mulți tineri proveniți din familii
muncitorești". Lidera sindicală a
arătat că numai 8 din 100 de tineri
de origine muncitorească au acces
în instituțiile de învățămînt supe
rior vest-germane, față de 49 pro
venind din familii de funcționari și
36 din rîndul liber-profesioniștilor.
De altfel, după cum remarcă presa
vest-germană, actualul cabinet de la

Bonn a redus în ultimii ani șl, trep
tat, a anulat alocațiile bugetare des
tinate sprijinirii elevilor și studenți
lor ce aparțin familiilor cu venituri
mai modeste. Analizînd situația, un
grup de experți a ajuns la concluzia
că „la nici un alt capitol bugetar nu
s-au operat reduceri atît de masive
ca la cele din domeniul educației".
în schimb, statul este dispus să
acorde studenților împrumuturi care
să le permită achitarea taxelor de
studii... Dacă acceptă, tinerii care
reușesc să absolve facultățile sînt
îndatorați pentru mulți ani după
terminarea studiilor.
Discriminările în domeniul învățămîntului sînt departe de a se li
mita doar la aspecte financiare.
Polemici dintre cele mal virulente
generează, în ultimul timp, și starea
în care se găsesc multe din școlile
din rețeaua de stat. Revista „LE
POINT" observa că numeroase școli
elementare și medii amintesc de
situațiile descrise în romanele seco
lului al XIX-lea : „Acoperișuri
sparte, pereți murdari, uneori sur
pați, instalații sanitare defecte sau
pur și simplu lipsă, echipamente
electrice -explozive-, O situație de
necrezut și, totuși, puține sint astăzi
instituțiile școlare franceze care să
nu prezinte semnele unei inadmi
sibile degradări". „Totul se petrece
ca și cum societatea ar considera
că acești copii pot să suporte ceea
ce nici un adult n-ar tolera !“, de
clara revistei amintite mama unei
fetițe din clasa a II-a. Desigur,
după cum afirma ministrul francez
al educației, există și instituții de
învățămînt ultramoderne, adevărate
modele estetice și de funcționali
tate. Dar acestea reprezintă excep
ția, iar cele degradate regula. In
urma unei anchete, ziarul „LE
MONDE" constata, la rindul său,
cît este de discriminatorie reparti
zarea liceelor în capitala Franței.
Astfel, pe „piața educației", oferta
este excedentară în centrul Parisu
lui, pentru a deveni deficitară în
cartierele cu populație mai nevo
iașă. De pildă, în arondismentul 16,
unde trăiesc familiile aristocratice
și cele ale înalților funcționari,

presă^
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CONVORBIRI EGIPTEANO—LI
BIENE. între conducătorul Marii
Revoluții de la 1 Septembrie a
Marii Jamahirii Arabe Libiene
Populare Socialiste. Moammer AlKadhafi. și președintele Egiptului,
Hosni Mubarak, a avut loc marți,
în orașul libian Tobruk, o nouă
rundă de convorbiri. Au fost exa
minate posibilitățile de amplificare
a cooperării economice și schimbu
rilor comerciale dintre cele două
țări.

„Grupul celor 18“ țări nealinia
te. membre ale Comitetului O.N.U.
pentru Namibia, a cerut convocarea
de urgență a Consiliului de Secu
ritate. înainte de desfășurarea ale
gerilor de la 7 noiembrie din acest
teritoriu administrat ilegal de Afri
ca de Sud. pentru a se asigura trans
punerea in viață a Rezoluției 435
privind statutul de independentă al
Namibiei. în fotografie : demonstra
ție la Windhoek, capitala țării, sub
lozinca „Vrem alegeri libere și
corecte !“.

există nu mai puțin de cinci licee,
în schimb, în arondismentele 18 și
19 nu există decît un liceu, iar alte
zone au devenit „adevărate pustiuri
din punct de vedere al accesului la
învățămînt".

Primii excluși din circuitul
educațional — copiii imi
granților. DuPă cum scria revista
„LE MONDE DIPLOMATIQUE", în
lumea capitalistă „sistemul școlar
care permanentizează elitismul social
a rămas neclintit". Deși, după litera
legii, singura limită admisă în învă
țămînt ar
reprezenta-o „propria
capacitate intelectuală". în majori
tatea cazurilor, primii eliminați
din circuitul școlar sînt copiii celor
ce au imigrat în metropole din fos
tele domenii coloniale. Deși, formal,
egali în fața celorlalți, ei sint disprețuiți pentru cultura țării de ori
gine, pentru greutățile pe care Ie
întîmpină în însușirea limbii sau,
nu de puține ori, pentru culoarea
pielii lor. Iar dacă se atrage, totuși,
atenția asupra numărului mare de
tineri ce-și ratează studiile — și
implicit și viitorul — destul de des
se poate auzi următorul răspuns :
„Dar dacă sînt imigranți (sau negri,
sau hispanici), atunci ce ne pasă
nouă
Uneori vexațiunile provocate de
discriminări, de costul exagerat de
ridicat al taxelor, de condițiile
nesatisfăcătoare de pregătire sfîrșesc prin a duce la exasperare.
Atunci, părinți, elevi, studenți și
profesori
se regăsesc în stradă,
manifestînd împotriva unui sistem
școlar injust și ineficient. Așa cum
a fost cazul la „Freie Universităt",
din Berlinul occidental, unde, în
ziua deschiderii cursurilor, manifestanții au cerut autorităților sprijin
financiar pentru depășirea condi
țiilor precare în care își desfășoară
activitatea universitatea. Autorită
țile au răspuns prin trimiterea a
sute de polițiști. Bilanțul : peste
200 de studenți răniți și un cost al
operațiunii de „pacificare" estimat
la circa 2,5 milioane de mărci.

Practic, așa cum arată realitățile, in pofida stadiului avansat al dez
voltării economice din astfel de țări, care ar permite cu ușurință accesul
general la binefacerile educației și culturii, invățămîntul occidental este
minat de numeroase discriminări, fiind încă departe de obiectivele pro
clamate în Declarația generală a drepturilor omului, adoptată de Orga
nizația. Națiunilor Unite cu aproape patru decenii în urmă : „dreptul la
educație", „învățămînt elementar gratuit și obligatoriu", „acces la învă
țămîntul superior deschis tuturor in mod egal". Iar rezultatul constă în
perpetuarea unor inegalități sociale flagrante, caracteristice unei lumi
dominate de puterea capitalului.

Stefan C1OCH1NARU
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GUVERN MINORITAR ÎN NOR I
VEGIA. Guvernul minoritar de I
centru-dreapta format din Partidul
Conservator „Hoyre", Partidul de
Centru și Partidul Creștin-Popular
s-a instalat în Norvegia. Partidul
Conservator deține în noul guvern
opt portofolii, președintele său,
Jan Syse, fiind noul prim-ministru, iar celelalte două partide —
cite cinci. Președintele Partidului
Creștin-Popular, Kjell Bondevik, a
devenit ministru de externe. Pen
tru a obține majoritatea, noua
coaliție, care deține numai 62 din
tre cele 165 locuri în Storting
(Parlament), se va baza pe voturile
celor 22 deputați ai Partidului
Progresului, partid radical de
dreapta.

LUMEA CAPITALULUI

Bariere vizibile și invizibile
în calea accesului la învățămînt

proveniți din familii cu venituri
mici și medii — muncitori, funcțio
nari, imigranți — devin primele
victime". scria „LE MONDE DI
PLOMATIQUE". „Ei eșuează masiv
la examenele de absolvire, căci po
sibilitatea de a promova depinde, in
primul rînd, de condiția socială.
După părerea oamenilor de știință,
repetarea clasei I a școlii ele
mentare (în această situație se află
fiecare al zecelea copil francez) va
exercita pentru totdeauna o influ
ență negativă asupra destinului
elevului". Iar statisticile, citate de
revista franceză, confirmă : în 1980,
copiii familiilor cu venituri mici
și care au repetat anul școlar au
fost de două ori mai numeroși de
cît colegii lor proveniți din stratu
rile sociale mijlocii șl de cinci ori
mai numeroși decit cei din familiile
înstărite. Chiar de la începutul șco
lii, fiecare al șaselea copil din fa
miliile cu venituri modeste nu poa
te parcurge întregul ciclu de in
struire : insuficiența cunoștințelor
de cultură generală — care se dobindesc înainte de intrarea în școală
— joacă în acest caz rolul principal.
Și o astfel de „logică" a evoluției
își găsește confirmarea pe parcursul
tuturor etapelor de învățămînt. 80
la sută din copiii care încearcă să
intre în clasa a Vl-a fără a ști să
citească corect provin din straturile
nevoiașe. O asemenea discriminare
este departe de a fi caracteristică
doar pentru Franța. Potrivit datelor

afară

Scrisori dramatice adresate președintelui și Congresului S.U.A.

ÎN

„Pașaport către succes"
interzis celor nevoiași . In a'

popoarelor

din

750 000 de copii americani
fără adăpost

lui neonazist „Republicanii" si a
obiectivelor lui.
Referindu-se la rezultatele obți
nute de acest partid în alegerile co
munale din landul Rhenania de
Nord-Westfalia. revista relevă că ex
plicația rezidă în dezavantajele so
ciale și lipsa de perspectivă în ceea
ce privește găsirea unui loc de mun
că. mai ales în rîndul tineretului. în
condițiile șomajului de masă, a lip
sei de preocupare fată de intere
sele și necesitățile maselor, nu este
de mirare că. alături de resemnare
și apatie se intensifică și activitățile
de tip neonazist, scrie revista.

„Școala a devenit locul in care tinerii intilnesc pentru intiia oară
discriminările ce ii vor însoți toată viața" - afirma recent un profesor
vest-german, referindu-se la inegalitățile cu care se confruntă tinerii în
învățămîntul occidental. Realitatea este însă că inegalitățile încep cu
mult înaintea primilor ani de școală. Pot începe din momentul venirii pe
lume - într-o luxoasă clinică particulară sau, dimpotrivă, într-unul din
spitalele pentru săraci, subvenționate cu zgîrcenie de stat sau adminis
trate de vreo asociație caritabilă. Și continuă prin facilitățile pe care
familia, mai bine sau mai puțin bine plasată social, le poate sau nu oferi
noului sosit pe lume. Iar învățămîntul nu este decît unul dintre instru
mentele prin care societatea capitalistă consfințește inegalitatea dintre
oameni. O societate in care totul se vinde și se cumpără. Inclusiv edu
cația, învățătura. Este adevărat, dreptul la învățătură a fost de mult
legiferat în țările capitaliste, numai că între cele afirmate in actele
normative și ceea ce se întîmplă în realitate există o mare discrepanță.
Concludente și multiple mărturii oferă in acest sens insășj presa occiden
tală.

impuse

Negocieri consacrate normalizării relațiilor
argentiniano-britanice

Șomajul - teren prielnic pentru recrudescența

BONN 17 (Agerpres). — Dacă In
cercurile oficiale vest-germane se
remarcă o atitudine binevoitoare
fată de avansul organizațiilor de ex
tremă dreaptă, formațiunile politice
de stingă, sindicatele si masele de
oameni ai muncii iau o atitudine
hotărîtă fată de pericolul reînvierii
neonazismului. într-o luare de pozi
ție publicată în săptămînalul vestgerman ..Einheit" — revistă a sindi
catului minerilor si angaiatilor din
sectorul energetic, citată de agenția
A.D.N. — se cere inițierea unei pu
ternice ofensive împotriva partidu

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Institutul internațional de finanțe,
organism care reprezintă aproxima
tiv 200 de bănci particulare de cre
dit. a anunțat că primele 15 țări cu
cele mai mari datorii nu vor putea
plăti, la sfîrșitul acestui an, suma
de 4.9 miliarde dolari reprezentînd
dobînzi la datoria lor externă. To
talul dobinzilor acestor state care nu
va putea fi onorat se va ridica astfel
la 15 miliarde dolari. Valoarea to
tală a datoriei externe a țărilor
respective se cifrează la 524 miliar
de dolari. în rîndul celor mai înda
torate state din „grupul celor 15“ se
află Brazilia, Argentina și Mexicul.

dezvoltare

HARARE 17 (Agerpres). — Schim
bările structurale din economia țări
lor africane trebuie efectuate prin
forțe proprii, iar nu impuse din
afară — a declarat Salim Lone, di
rectorul publicației „Africa Reco
very", editată sub egida O.N.U.
„Este inacceptabil ca asemenea pro
grame să fie formulate în altă par
te decît în Africa și este absurd să
se ceară ca statele de pe continent
să urmeze o asemenea politică" — a
spus el. la o conferință de presă or
ganizată la Harare.

Referendum național in problema
bazelor militare americane
MANILA 17 (Agerpres). — Ca
mera Reprezentanților a parlamen
tului filipinez a adoptat legea care
preconizează organizarea în țară a
unui referendum asupra problemei
legate de viitorul bazelor militare
americane din Filipine după anul
1991, cînd expiră actualul acord
filipinezo-american. Demersul Ca
merei Reprezentanților confirmă in
teresul deosebit manifestat în tota
litatea păturilor
sociale filipineze
față de modul în care se va solu
ționa această problemă la convor

de

crite. Numeroase țări africane din
zona subsahariană, de pildă, consta
tă că datoria lor externă crește în
tr-un ritm mult mai accelerat decît
veniturile realizate din exporturi,
care, uneori, nu pot acoperi decît
serviciul datoriei.

Priorități în dezvoltarea economiei R.P. Chineze

CONFERINȚAi COMMONWEALTH-ULUI. In
c
'n capitala
Malayeziei vor începe astăzi lucrările ce
lei de-a Xll-a conferințe la nivel
înalt a țărilor memb.'e ale Commonwealth-ului. Potrivit unei decla
rații a ministrului de externe al
țării-gazdă, Abu Hassan Omar,
participanții vor acorda o atenție
deosebită măsurilor vizînd elimi
narea totală a apartheidului, pre
cum și căilor de soluționare a pro
blemei datoriei externe.

INFLAȚIA ÎN IUGOSLAVIA.
Potrivit datelor publicate de Insti
tutul federal de statistică al Iugo
slaviei. în cursul lunii septembrie
rata inflației a fost în această țară
de 48 la sută, astfel că pe întregul
an ea se va ridica Ia 1 181 la sută.
Actuala rată a inflației este de
5 ori mai mare decît la sfîrșitul
anului trecut și de 30 de ori mai
înaltă comparativ cu 1982, transmi
te agenția Taniug.

ACȚIUNI TERORISTE ÎN AF
GANISTAN. Elementele extremiste au detonat, la Kabul, două încărcătUri de explozibil, care au
cauzat daune materiale, în urma
cercetării efectuate de autorități
in jurul Kabulului au fost desco
perite 30 de rachete de tip „solsol" și peste 20 kg de explozibil.

I

I

STRATUL DE OZON SI MEDIUL
MARIN. In legătură cu preocu
parea tot mai intensă a oamenilor
de știință față de distrugerea stra
tului de ozon în atmosferă — prin
folosirea excesivă a freonului
în urma activității industriale a
omului, care provoacă „efectul de
seră" — specialiștii niponi au ajuns la concluzia că intensificarea
iradierii Oceanului Planetar poate
duce la distrugerea a tot ce este
viu în mediul marin. Fenomenul,
susțin cercetătorii, se poate pro
duce mai curînd decît se prevedea
anterior, tocmai din cauza folosirii
gazului freon. Pînă în prezent, savanții credeau că razele Soarelui
se dispersează în straturile supe
rioare ale oceanului, fără să dău
neze planctonului. Știința a desco
perit, insă, că tocmai straturile su
perioare ale apel oceanului consti
tuie mediul favorabil dezvoltării
planctonului.
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