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Un obiectiv la ordinea zilei, o sarcină de cea mai mare importanță:
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Alături de toate forțele înaintate ale 
contemporaneității, pentru apărarea dreptului 

suprem al oamenilor — la pace, la viață!
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Relatări de la adunări ale oamenilor muncii
In pagina a V-a
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STABILITE
NEINTIRZIAT PUSE IN

mai buna coordonare a activității
constructorilor, mentorilor

și
• •

să asigure

MIȘCAREA MUNCITOREASCA SI SOCIALISTĂ
7 ’

toate condițiile pentru 
mai înalt la montarea

un ritm
utilajelor

Perioada de timp care a rămas 
pină la sfirșitul acestui an este ho- 
tăritoare pentru îndeplinirea pla
nului de investiții, pentru termi
narea și punerea in funcțiune a tu
turor obiectivelor și capacităților 
productive stabilite. In ultimele 
luni, datorită intensificării activi
tății pe șantiere, un șir de insta
lații și capacități industriale impor
tante au intrat in circuitul econo
mic. sporind potențialul productiv 
al industriei chimice, metalurgiei, 
industriei construcțiilor de mașini, 
economiei forestiere și industriei 
materialelor de construcții. Fruc
tuoasă a fost, din acest punct de 
vedere, munca mentorilor și insta
latorilor de pe marile platforme ale 
metalurgiei de la Galați și Roman, 
de pe șantierele unor mari unități 
ale chimiei — Combinatul petro
chimic de la Midia-Năvodari. Com
binatul de produse sodice din Rim- 
nicu Vilcea și instalația de elec
troliză cu anozi de titan din cadrul 
Combinatului petrochimic Borzești 
— unde, pe baza organizării mai 
judicioase a activității desfășurate, 
a conlucrării strînse dintre proiec- 
tanți, constructori și beneficiari, du
ratele do montaj s-au redus 
stanțial.

Desigur, prima și cea 
importantă condiție pentru 
lizarea neintirziată a noilor ca
pacități prevăzute să producă în 
acest an o constituie accelerarea, 
prin toate mijloacele, a ritmului 
de montare a utilajelor. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit, din dife
rite motive, pe anumite șantiere 
și, îndeosebi, din industria 
mică și industria energiei 
trice, cum sint cele ale 
instalații de la combinatele . 
chimice din Pitești și Borzești, cen
tralelor termoelectrice de la Giur
giu, Suceava și Iași, 
lajelor nemontate 
se mențină la un 
Fapt care impune să se acționeze 
mai energic în vederea mobili
zării montorilor și beneficiarilor 
de investiții atit pentru diminuarea 
stocurilor existente, cît și pentru 
începerea neintirziată a montaju
lui utilajelor programate să so
sească în aceste zile.

De bună seamă, o activi
tate susținută pe șantiere pre
supune cunoașterea temeinică 
a stadiilor de execuție atinse, 
a ritmului lucrărilor, a situației 
forței de muncă și a probleme
lor legate de aprovizionarea teh- 
nico-materială. Constructorii, men
torii și subantreprizele acestora au 
datoria de a analiza cu exigență și 
răspundere rezultatele obținute, sar
cinile și problemele care trebuie să 
fie rezolvate in perioada urmă
toare, punînd accentul pe respec
tarea cu strictețe a termenelor de 
asigurare a fronturilor de lucru. Cu 
alte cuvinte, o bună activitate pe 
șantiere nu se poate desfășura

in strînsă concordanțăacum decît 
cu prevederile graficelor de exe
cuție. Pornindu-se de la aceste 
prevederi, este necesar să se ac
ționeze cu promptitudine și opera
tivitate, stabilindu-se sarcini con
crete și termene precise de rezol
vare a tuturor problemelor ivite.

Pe fiecare șantier, la fiecare loc 
de muncă trebuie întărită răspun
derea cane revine constructorilor 
de a crea grabnic fronturile de 
montaj corespunzătoare. Pe o serie 
de șantiere, cum sint cele de pe 
platforma industrială Calafat, al 
Fabricii de zahăr din Năvodari, Ra
finăriei Borzești, Combinatului de 
celuloză și hirtie din Bacău, Com
binatului chimic Craiova, 
actual 
strucții 
șurarea 
nologice. 
șantiere 
ționeze 
țări rea

stadiul 
con- 

desfâ-

sub-

mai 
fina-

chi- 
elec- 

noilor 
pet ro

volumul uti- 
continuă să 
nivel' ridicat.

al lucrărilor de 
îngreunează mult 
montajului utilajelor teh- 

De aceea, pe aceste 
este necesar să se ac- 
cu hotărîre pentru în- 
ordinii și disciplinei in 

■producție, folosindu-se mai efi
cient , mijloacele muncii polifi.cp- 
orgamzaxorice pentru creșterea răs
punderii individuale și colective in 
tindul lucrătorilor de pe șantiere. 
Așa cum nu trebuie admise nici 
numeroasele ore de stagnare a uti
lajelor de construcții, fie din cauza 
indisciplinei unor lucrători, fie din 
cauza unor deficiente de ordin teh
nic. legate direct de întreținerea și 
repararea lor la timp și in bune 
condiții. Analizele efectuate atestă 
existența pe aceste șantiere sau in 
cadrul trusturilor din care ele fac 
parte — trusturile de construcții 
industriale din Oradea. Iași și Brăi
la — a mijloacelor necesare pen
tru sporirea ritmului de lucru.

Mai mult ca oricînd, în momen
tul de față, concomitent cu crearea 
fronturilor de lucru, se impune 
aplicarea unor metode noi și efi
ciente de organizare a activității 
montorilor, menite zsă asigure atit 
reducerea substanțială a duratelor 
de montaj, cît si o calitate irepro
șabilă a fiecărei lucrări executate. 
Această cerință, valabilă pentru 
toate șantierele fără excepție, se 
pune în mod deosebit pe cele unde 
își desfășoară activitatea Trustul 
de montaj pentru utilaje chimice 
și Trustul de instalații și automa
tizări. ambele din București, trus
turile de instalații-montaj din Iași 
si Capitală — unități care au de 
realizat, pină la sfîrșitul acestui 
an. volume însemnate de lucrări.

Realizarea tuturor lucrărilor de 
construcții și montaj trebuie urgen
tată ! Spre acest obiectiv major se 
impune a fi orientată activitatea 
de pe șantiere în aceste zile cind 
trebuie să se lucreze la cota ma
ximă a posibilităților. De aceea, 
intensificarea ritmului de lucru pe 
șantiere este o cerință care solicită 
din plin priceperea și spiritul or-
(Continuare in pag. a IlI-a)

FIENI :
Planul anual 

la producția de ciment 
a fost îndeplinit

Oamenii muncii de la Combi
natul de lianți și azbociment din 
Fieni au înscris pe graficul în
trecerii socialiste un remarcabil 
succes : realizarea, cu două luni 
mai devreme, a planului anual 
la producția de ciment Ei 
și-au asigurat astfel condițiile 
necesare pentru a obține, pină 
la sfîrșitul anului, o importantă 
producție suplimentară. Tot
odată, colectivul de aici a eco
nomisit pină în prezent, pe 
baza a numeroase acțiuni de 
modernizare a instalațiilor și 
tehnologiilor, 3,9 milioane kilo- 
wați/oră energie electrică și 
4 800 tone combustibil conven
țional. (Gheorghe Manea, cores
pondentul „Scînteii").

FUNCȚIUNE!

de partid
Marile succese dobindite in anii 

construcției socialiste de țara noas- 
tță reprezintă o expresie luminoa
să și elocventă a politicii promova
te cu consecvență și inaltă rigoare 
științifică de partidul nostru, de se
cretarul 
Nicolae 
politică 
epianat 
de dezvoltare _ _ _____ _
patriei. Fiecare izbindă în construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate își are izvorul în princi
piile ce stau la baza întregii activi
tăți a partidului și, în primul rind, 
in menținerea și dezvoltarea unei 
legături indestructibile dintre partid 
și popor. Referindu-se la această ne
cesitate obiectivă, de care depind 
înfăptuirea neabătută a Programului 
partidului, instaurarea unui climat de 
inaltă responsabilitate în toate sec
toarele vieții sociale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia la Consfătuirea 
de lucru pe problemele muncii or
ganizatorice și politico-educative de 
la Mangalia : „Nu se poate vorbi de 
o bună democrație in partid fără o 
largă democrație revoluționară, mun
citorească, fără participarea activă a 
maselor de oameni ai muncii, a în
tregului popor la conducerea și fău
rirea conștientă a propriului său vii
tor, viitorul comunist".

Un exemplu călăuzitor pentru fie
care activist, pentru fiecare mem
bru al partidului îl dă însuși secre
tarul general al partidului, prin pre-

său general, tovarășul 
Ceaușescu — personalitate 
proeminentă, de la care a 
și emană întreaga strategie 

economico-socialâ a

VASLUI : Dimensiunile urbanizării
Cu cele 390 de apartamente date 

de curind în folosință in noile car
tiere muncitorești „Lira — Olga 
Bancic" din municipiul Bîrlad și 
„13 Decembrie" din municipiul 
Vaslui, lucrătorii întreprinderii ju
dețene de construcții-montaj Vas
lui au reușit să predea beneficia
rilor, de la începutul anului și pină 
în prezent, 1 850 de apartamente, 
din care 160 peste prevederile gra

ficului la zi. în felul, acesta, numă
rul locuințelor construite in cursul 
actualului cincinal in județ se ri
dică la 7 000. Despre dimensiunile 
urbanizării pe meleagurile vaslui fi
ne este concludentă și o altă cifră : 
în anii luminoși ai socialismului au 
fost puse la dispoziția oamenilor 
muncii de aici 35 000 apartamente. 
(Petru Necula, corespondentul 
„Sein teii").

și a respectării
zența permanentă in mijlocul oa
menilor muncii, prin dialogul viu 
ce-1 poartă cu făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale, prin indica
țiile și orientările care oferă so
luții temeinic fundamentate, eficien
te. pentru rezolvarea celor mai 
diverse probleme ale construcției so
cialiste. Acest mod de a conduce, de 
a lucra în mijlocul oamenilor, im- 
preună cu ei constituie un minunat 
și pilduitor cadru- de afirmare mai 
puternică a spiritului de inițiativă, 
de întărire a forței și capacității de 
acțiune a organelor și organizațiilor 
de partid, de adincire a democrației

Teodor COMAN 
prim-secretar al Comitetului județean 

Vîlcea al P.C.R.

socialiste. Fiecare vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu repre
zintă pentru noi o luminoasă pildă 
de ceea ce înseamnă conlucrarea cu 
masele, de a fi receptivi la opinii
le, sugestiile și propunerile oameni
lor și de a valorifica mai bine idei
le și experiențele emanate din rin- 
durile acestora.

Deosebit de eficiente, sub acest 
aspect, se dovedesc analizele orga
nizate de secretariatul și biroul co
mitetului județean de partid la fața 
locului — in localități, întreprinderi 
industriale, pe șantiere de construc
ții. in consilii unice agroindustriale 
și cooperative agricole de produc
ție. Nu concepem aceste analize ca 
pe o simplă „mutare" a locului lor 
de desfășurare dintr-un birou de la 
sediul județului in alt birou, dintr-o 
intreprindere sau comună, ci ca o 
necesitate de a fundamenta hotări- 
rile pe care le luăm pe baza cu
noașterii aprofundate a realității — 
așa cum este ea. cu aspecte piâcute 
sau mai puțin plăcute. De aceea fie
care dintre aceste analize este pre
cedată de prezența unor colective al
cătuite din activiști de partid, cadre 
din economie, activiști ai organiza-

puternică forță a luptei pentru unitatea națională
Continuînd, pe o treaptă superioa

ră. glorioasele tradiții de luptă ale 
poporului român pentru apărarea 
dreptului său legitim la o viață liberă 
și independentă, intr-o patrie unitară 
și suverană, mișcarea muncitorească 
din România, partidul său politic au 
afirmat, încă de la apariția lor in 
peisajul vieții politice, o concepție 
înaintată privind căile și modalitățile 
de înfăptuire a statului național uni
tar. Fapt firesc, deoarece aceste aspi
rații, purtate neîntrerupt de locuito
rii pămintului românesc prin milena
ra lor istorie, și-au găsit exponentul 
cel mai fidel in clasa muncitoare, in 
partidul său politic.

încă de la primele lor manifestări 
publice, preluind tradițiile revoluțio
nare ale ’înaintașilor, socialiștii ro
mâni au luat atitudine fermă in pro
blema necesității făuririi i 
naționale și statale. Ca și 
luționarii democrați de la 
ei cereau ca dominația 
națiuni asupra alteia să înceteze, 
românii să fie toți liberi și să 
formeze un stat, iar nu să geamă sub 
dominațiuni străine și vitrege...". Un 
merit al mișcării muncitorești este și 
acela de a fi descifrat mecanismul 
extrem de complex al politicii exter
ne imperialiste promovate de marile 
puteri, politică bazată pe forță, pe 
expansiune economică și cuceriri te
ritoriale, făcute cel mai adesea pe 
seama statelor mici. „Adevărul, tris
tul adevăr — scria Const. C. Bacal- 
bașa in 1885 — este că puterni-

Conf. univ. dr. Mircea MUȘAT

cii stăpinitori ai lumii se joacă de-a 
mingea cu micile popoare, că harta 
Europei se modelează, se preface, se 
reformează după cum le convine ce
lor cițiva arbitri ai omenirii".

Crearea, în 1893, a partidului poli
tic, proletar din România a impulsio
nat lupta clasei muncitoare, a forțe-

unității 
revo- 

i 1848, 
„unei
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țiilor de masă și obștești, muncitori, 
tehnicieni și ingineri fruntași in pro
ducție. cu o înaltă competență pro
fesională și o temeinică pregătire po
litică, care, în mod obișnuit, se con
sultă cu comuniștii, cu oamenii mun
cii, ascultă și rețin părerile acestora 
asupra cauzelor care au generat une
le " neajunsuri și asupra posibilități
lor de perfecționare a muncii. O 
asemenea analiză a avut loc nu de
mult în . cadrul colectivului de alun
ei de Ia instalația de pesticide a 
Combinatului chimic Rm. Vilcea. Ea 
a fost impusă de faptul că in ulti
mul timp colectivul de aici a înre
gistrat restanțe și întreruperi tehy 
nologice in producție. Eficacitatea 
analizei s-a demonstrat Ia scurt timp 
prin aceea că organizația de partid 
de aici, cu sprijinul nemijlocit al 
specialiștilor, al întregului colectiv, 
a reușit să descopere cu precizie 
cauzele neajunsurilor și să stabi
lească, în deplină cunoștință de cau
ză. măsurile ce se impuneau pentru 
înlăturarea lor. înviorarea activită
ții, recuperarea restanțelor și pre
venirea întreruperilor tehnologice au 
avut loc odată cu îmbunătățirea 
muncii politico-organizatorice consa
crate soluționării acestor probleme, 
Totodată, prin fructificarea ideilor, 
propunerilor și sugestiilor venite 
din partea specialiștilor, a muncito
rilor fruntași, s-a reușit ca; pe ace
leași capacități, să se fabrice unele 
produse intermediare necesare rea
lizării unor sortimente de bază, re- 
nunțîndu-se astfel la procurarea a- 
cestora din import.

A fost o perioadă de timp 
nerealizarea sarcinilor de plan 
unele unități economice, așa
s-a intimplat la întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă Rm. Vilcea 
sau întreprinderea de talpă și in- 
călțăminte din cauciuc Drăgășani, 
era motivată de existența unor cau
ze obiective, independente de voința 
și capacitatea organizațiilor de 
partid, a colectivelor de muncă. 
Mergind pe firul lucrurilor, antre
nind la analizele pe care le-am în-

lor democratice și 
unificarea statală, 
gramatic să acționeze contra subjugă
rii naționale, partidul muncitoresc a 
condamnat menținerea in stare de 
dependență a unor popoare, oprima
rea exercitată de statele cotropitoa
re, dezvăluind însemnătatea luptelor 
naționale șl rolul lor în accelerarea 
procesului de emancipare națională 
și socială. „Din punct de vedere po
litic — se arăta în „Evenimentul li
terar" — e evident că socialiștii nu 
pot să nu recunoască fiecărui popor 
dreptul de a se stăpini și a se cirmui 
pe sine însuși. Aicea nici nu poate fi 
altă măsură decît conștiința și voința 
poporului însuși. Dacă vreun popor 
reclamă dreptul său și luptă pentru 
el. nu socialiștii vor fi aceia care 
să-i refuze simpatia lpr“.

Izbucnirea primului război mondial 
în vara anului 1914 a ridicat și in 
fața poporului român probleme de 
mare însemnătate pentru însăși 
soarta națiunii. După cum se știe, în 
momentul declanșării războiului, un 
mare număr de români trăiau incă 
în afara granițelor statului, teritorii 
românești se aflau incă sub stăpînire 
străină. Partidul socialist, clasa mun
citoare din România nu au identifi
cat caracterul imperialist al războiu
lui dus de mările puteri cu dreptul 
istoric al poporului român de a-și 
realiza idealul național. Aceasta a 
constituit suportul moral pentru 
jertfele grele, umane și materiale, 
date de poporul român în timpul răz
boiului, căci poporul român nu a in
trat în război cu intenții de cotropire

progresiste pentru 
Angajîndu-se pro-

și anexiuni, ci din dorința realizării 
aspirațiilor sale profunde spre făuri
rea unității naționale și de stat.

Vestea victoriei Marii Revoluții 
Socialiste din Rusia a dat un nou 
imbold avîntului revoluționar. Inten
sificarea luptelor revoluționare și de 
eliberare națională, infringerile mili
tare suferite de Puterile Centrale au 
reprezentat un factor puternic de ac
celerare a destrămării Imperiului 
austro-ungar. Se adevereau astfel cu
vintele pe care Fr. Engels le scria 
socialistului român loan Nădejde 
încă in ianuarie 1888, cind îi arăta că 
după ce țarismul se va prăbuși, fie 
intr-o .luptă cu foștii membri ai Sfin
tei Alianțe, fie printr-o revoluție in
ternă, numai după aceea învechita 
monarhie austro-ungară va cădea și 
ea, iar națiunile de acolo se vor or
ganiza după cum vor voi. Dealtfel, 
în 1916, V. I. Lenin califica monar
hia austro-ungară „o uniune șubredă 
a cîtorva clici de paraziți sociali", ' 
subliniind că „lichidarea Austro- 
Ungariei nu reprezintă istoricește de- 
cit o continuare a destrămării Tur
ciei, fiind ca și aceasta o necesitate 
a procesului istoric de dezvoltare". 
Această previziune și-a dovedit va
labilitatea in cursul anului 1918. Pe 
ruinele acestui imperiu de tristă a- 
mintire au apărut sau și-au desăvîr- 
șit unitatea națională statele suvera
ne și independente ale popoarelor din 
centrul și sud-estul Europei : Repu
blica Cehoslovacă, statul iugoslav, 
statul polonez. Republica Austria, Re
publica Ungară ș.a.

In această mișcare a popoarelor 
pentru autodeterminare națională și 
înlăturare a dominației străine se În
cadrează și lupta românilor aflați 
sub asuprirea Imperiului austro-un- 
gare Ea a avut un caracter larg, bur- 
ghezo-democratic, antrenind clasa 
muncitoare — forța cea mai înainta
tă, cea mai activă în lupta revolu
ționară pentru unire —, țărănimea, 
intelectualitatea, celelalte forțe so
ciale și politice. Principiile de egali
tate și autodeterminare a popoarelor 
proclamate și de tinărul stat sovietic 
au constituit un imbold în lupta pen
tru realizarea de state naționale. Sa- 
lutînd scopurile nobile ale revoluțio
narilor ruși, socialiștii români din 
Transilvania se pronunțau astfel prin 
paginile ziarului „Adevărul" : „Voi 
cereți ca nici o națiune să nu tină in 
asuprire pe alta, nici un neam să nu 
fie subjugat și fiecare popor singur 
să aibă dreptul de a se conduce. Nici 
o țară să nu răpească pămint străin 
și nici o tară să nu ceară haraciu — 
despăgubire de. război 
Scopurile 
care sint 
din lume, 
de sfinte, 
izbindă".

de la alta... 
acestea toate ale voastre, 
și ale tuturor socialiștilor 
sint atit de mărețe și atit 
incit vor trebui să ducă la

(Continuare în pag. a IV-a)
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orașul unor noi destine <m
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IN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE

• Cuvîntul cititorilor, cuvintul 
oamenilor muncii ® „Scinteia" 
pe urmele „Scînteii" • Consul
tație in sprijinul invățămintului 
politico-ideologic • Festivalul 
național „Cintarea României

Am amintit în re
portajul trecut de un 
„bătrin" in ale side
rurgiei gâlățene: Vă
duva Constantin, mais
tru principal la secția 
de turnare continuă a 
otelului. Mă voi opri 
asupra lui, fiinucă sec
ția unde lucrează a 
revoluționat drumul 
otelului către tabla la
minata. Prin această 
secție s-au eliminat cu 
totul etapele interme
diare de 
otelului in 
și scoaterea 
lor. tăierea 
și trecerea 
prin bluming 
fi degroșat. ca să par
curgă ulterior linia 
medie și cea fină spre 
a fi laminat la di
mensiunile 
Condus de 
Constantin, care este 
și secretarul comite
tului de partid al 
secției, iau seama cum 
fluviul de oțel — 
curgind la 1 590°— 
1 610°, printr-un apa- 
ratai sofisticat, cu un 
număr enorm de duze 
de răcire — trece 
intr-un semifabricat, 
bramele, din care prin 
laminare se scoate di
rect tabla de o calita
te superioară.

Costică Văduva este 
un om vesel, care se 
deschide ușor și de 
care ești bucuros să 
legi prietenie. Venit 
din Reșița, unde a fost 
format ca meseriaș și 
om de renumiții Mas
ca și Călin, scos mais
tru la 24 de ani, a 
fost șef de echipă sub 
Stubnya Matei, pe 
cind celebrul Mazilu 
era șeful elaborării. 
Cu asemenea profe-

turnare a 
lingotiere 
lingouri- 
sutajelor 
lingoului 
pentru" a

cerute... 
Văduva

sori și îndrumători nu 
e de mirare întregul 
său palmares în pro
ducție. Plăcerea lui 
cea mai mare, imi 
mărturisește, e cind ii 
merge bine lucrul, și 
în afară de munca 
sa. tea tirul. Nu a fost 
spectacol pe care să 
nu-l fi vizionat și nu 
o singură dată. Dealt
fel, Mihai Mihail, di
rectorul teatrului gă- 
lățean. îl știe bine ca 
pe un suporter și

de Mihail 
DAVIDOGLU

propagandist al spec
tacolelor sale. Bun 
prieten cu Cornel 
Boca. îmi vorbește de 
pasiunile lor comune, 
care nu țin numai de 
teatru și ieșirile in 
locurile de agrement, 
în vreme ce Cornel, 
în vacanta din 1976 a 
colindat Italia de 
nord cu autocarul, vi- 
zitînd Florența, 
vena, Veneția, 
cu comorile de 
ale Vaticanului, 
duva Costicâ a fost in 
vacanta trecută cu 
soția în Portugalia,

Aș fi dorit ____
vorbească mai multe 
despre el. 
munca lui. dar imi 
atrage atenția că mai 
bine să vorbesc si cu 
Ene Sterică, ingine- 
rul-șef al secției, care, 
la cei 32 de ani ai 
săi, a înscris în pal
maresul său o inova
ție. o simplificare a 
sofisticatului sistem 
de răcire cu cele 2 000 
de duze de stropire cu 
apă de tipuri diferite.

Ra- 
Roma 

artă
Vă-

să-mi
despre

simplificare cu un 
mers uniform și care 
tradusă in bani în
seamnă mai bine de 
două milioane mărci 
R.F.G., cit s-a cerut 
pentru acest nou sis
tem de răcire de către 
chiar firma care ne 
livrase utilajul. Secția 
fiind o placă turnantă 
in economia 
natului, 
navală 
turnarea 
telegem 
vației lui Ene 
rică, inginer metalurg 
promoția 1971. ~
Sterică este fiul __
Ene Manolache. teh
nician r 
după 35 
muncă a ieșit de cu
rind la ______ "...
iarna lui 1953, cu ză
pada de 2 și 3 metri, 
a venit pe jos de la 
Vameș la Galați, adu- 
cînd informații despre 
starea liniei pe care 
o bătuse cu piciorul. 
Tradiția de muncă și 
disciplină a tatălui se 
vede din plin aici, pe 
platoul secției, O or
dine și o curățenie 
exemplare. Urmăresc 
ploaia de scintei a 
oțelului, care sub o- 
chii noștri, dintr-un 
fluviu de foc. prin di- 
feriteld comenzi ale 
operatorilor, ia înfăți
șarea bramelor la di
mensiunea, grosimea 
și componenta ceru
tă. Cu gesturi de un 
firesc si ritm aproape 
matematic, tinerii o- 
peratori, in marea lor 
majoritate cu școala 
profesională sau liceul 
industrial, sint un co-

combi- 
toată tabla 

trecind prin 
continuă, in- 
aportul ino- 

Ste-
Ene 
lui

C.F.R.,
> de ani de

care

pensie. In

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Aproximafii 
care... bucură

O întrebare adresată cîtorva 
factori din conducerea unor in
stituții ale Dorohoiului : „Ciți 
locuitori are orașul dumneavoas
tră?". Răspunsuri primite : „Eu 
cred că orașul a crescut cu 2 000, 
atiți ciți s-au mutat in aparta
mente noi in acest an“ (Vasile 
Caba, directorul Gospodăriei 
comunale). „După mine, orașul 
are 100 000 de locuitori. Adică 
tot atiția cite volume s-au îm
prumutat in acest an de la bi
blioteca orășenească" (Gheorghe 
Ponescu, directorul Casei de 
cultură). ..Cifra exactă v-o spun 
eu : 28 000“ — precizează pri
marul orașului, Ilie Bnrdeîanu.

Dar intlmplarea a făcut ca 
tocmai atunci să intre pe ușă 
cineva de la Starea Civilă : 
„Astăzi am înregistrat încă șase 
nou-născuți".

Așadar, un răspuns exact 
n-am aflat și nu ne-a părut rău. 
Crește ,populația, crește și cali
tatea vieții. De unde se vede și 
cit de repede se perimează... statisticile.
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Săpăturile arheologice efec
tuate in zona comunei Cuci, ju
dețul Mureș, de către Andrei 
Zriny, de la muzeul județean de 
istorie. în colaborare cu Dumi
tru Protase, de la Institutul de 
arheologie din Cluj-Napoca. au 
dus la descoperirea a trei mor
minte dlntr-o mică necropolă 
daco-romană. Deosebit de im
portant este faptul că. intr-unui 
din ele. a fost identificat un vas 
cu decor lustruit, in care era 
amplasat un lacrimarium, in 
care se adunau, ca o ofrandă, la
crimile celor care luau frarte la 
ceremonia înhumării. După a- 
precierea specialiștilor, această 
piesă foarte rar intilnită datea
ză din a doua jv ătate a seco
lului al IV-lea al erei noastre.
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Despre iscusință fraților Vasi
le și Ioan Sabo din Jibou s-a 
dus vestea in tot ținutul Sălaju
lui. Cei doi frați și-au amenajat 
o mică, dar foarte productivă 
crescătorie de pește. După ce 
și-au construit bazinul, un ve
cin i-a întrebat :

— Toate bune, dar cum faceți 
cu apa, că trebuie primenită 
mereu ?

Răspunsul l-au dat vrintr-o 
ingenioasă instalație eoliană pe 
care cei doi frați și-au mește
rit-o singuri. Apoi, originala in
stalație a fost ..racordată" la fin- 
tina din curte. Si unde nu zici 
că vintul a început să scoată ană 
din fin tină pentru peștii din ba
zin care au acum apă... girlă.

„Fram" si frații 
lui de culoarea ••• 
tăciunelui
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I se spune Fram. dar nu e 
vorba de faimosul urs po
lar. nici de frigiderul cu același 
nume.

Fram despre care scriem a- 
ceste rînduri nu este altceva de- 
cit un., bivol alb ca neaua.

Fram s-a născut alb-al'b șl 
rămas tot așa si acum, cind 
împlinit doi ani și jumătate 
cintărește sute de kilograme.

Directorul Asociației econo
mice intercooperatiste Sărata, 
județul Bistrița-Năsăud. Teofil 
Moldovan, ne spune că fenome
nul de albinism se intilnește 
foarte rar la păsări șl animale 
și cu atît mai abitir cind e vor
ba de... bivoli. Intre confrații 
săi. pe care-i vede... negru în 
fața ochilbr. Fram crește si 
se-ngrașă pe zi ce trece...

Cinstea salvează 
neglijența

Intorcindu-se de la muncă. Io
sif Schlier din Lugoj a găsit pe 
marginea drumului, in apropie
re de casă, o geantă. A luat-o. 
a deschis-o și a... închis o clipă 
ochii, cind a văzut că e plină cu 
bani. Omul a făcut cale întoarsă 
și s-a dus la miliție. Acolo i s-a 
făcut genții monetarul. Cu banii 
din ea puteai să cumperi o li
muzină Dacia 1 300 și încă vreo 
două-trei motorete.

Păgubașul a fost repede aăsit, 
in persoana lui Nicolae Stanciu. 
Banii din aeantă reprezentau 
fondurile C.A.R. ale colegilor săt 
de muncă de la Întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb și 
pe care se grăbea să-i depună 
la C.E.C. Ce se întîmplase ? Se 
intîmplase că i se desfăcuse cu
reaua cu care era prinsă geanta 
la spate si cind a coborlt de pe 
motocicletă, mai ia-o de unde 
nu-i. A luat-o de unde a dus-o 
un om de omenie.

În ultima clipă
Vasile Bledea din Sat-Sugatag, 

județul Maramureș, se afla cu 
familia la masă. Familie com
pusă din șase persoane. Toți 
mincau liniștiți. Deodată au vă
zut că pereții casei o iau din loc 
și că fereastra se apropie ame
nințător de masă. încă puțin și...

1 ott cei șase de la masă au 
dispărut, într-o clipă, care în
cotro. Si au dispărut la timp, 
pentru^ că de masa lor se apro-. 
pia. printre dărimăturl. un dita
mai camion de 20 de tone. Șo
ferul acestuia. Petru Rednic, 
pierduse controlul volanului, din 
cauza vitezei excesive. Părăsind 
șoseaua, camionul trecuse prin 
gardul și prin pereții casei omu
lui ca un buldozer.

Cazul i-a pus pe ginduri și pe 
anchetatori, care au constatat ci 
toți cei șase de la masă au scă
pat cu viață, in ultima clipă, ca 
prin minune. Ceea ce nu se poa
te spune și despre șofer, care 
nu va putea scăpa de răspun
dere.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”
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ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE AUTOAPROVIZIONARE

In județul BOTOȘANI:

dar și i
Progrese evidente, 
ezerve încă mari

In ziarul nostru a fost publicată o suită de convorbiri cu prim-vice- 
președinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare din mai multe 
județe, in care au fost prezentate principalele angajamente luate, ca și 
inițiativele și măsurile preconizate de organele locale in vederea satis
facerii din posibilitățile locale a necesităților de consum ale populației. 
Acum, la un an de la publicarea respectivelor articole, am revenit în 
citeva județe pentru a urmări cum s-au înfăptuit angajamentele și pro
gramele enunțate. Astăzi ne oprim la județul Botoșani, unde am avut o 
convorbire cu tovarășul Ștefan PANAITIU, prim-vrcepreședinte al comite
tului executiv al consiliului popular județean.

Programul de autoaprovizio- 
nare pe anul 1983 prevede asi
gurarea din resurse proprii a 
necesarului de produse agroali- 
mentare în următoarele propor
ții : produse cerealiere, carne, 
iapte, ouă — 100 la sută : legu
me — 95 la sută ; fructe — 97 
la sută.

s-au înfăptuit măsurile pe linia dez
voltării creșterii animalelor in gos
podăriile populației.

— Creșterea animalelor în gospo
dăriile personale reprezintă una din 
valoroasele tradiții gospodărești ale 
acestor locuri. Este chiar temeiul pe 
seama căruia am trecut la organi
zarea mai eficientă a acestei activi-

CMNJȚIL CmTORIL(^
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCIIțîtt”-   _ - —_ ' - - - , ■  - -« *>-an'  KT3SU

• sesizări» opinii propuneri

— Așa cum rezultă și din datele de 
mal sus — ne-a spus interlocutorul
— cu excepția unor legume extra- 
timpurii, ca și a unor fructe ce nu 
pot fi aclimatizate in județul nostru, 
întregul necesar dc produse agro- 
alimentare pe anul curent pentru 
populația botoșăneană este asigurat 
din resurse proprii. Iată de ce tre
cerea la aplicarea principiilor auto- 
aprovizionării n-a pus probleme in 
primul rind de ordin cantitativ, ci 
mai ales in privința modului de 
concepere a răspunderilor. în acest 
context este de relevat, mai' întii, 
schimbarea radicală a opticii privind 
resursele ce trebuie să contribuie la 
constituirea fondului de consum și 
modul de punere în valoare a aces
tora. Fiindcă, de ce să n-o recunoaș
tem, unii cetățeni, ba chiar și condu
cerile unor unități administrativ-te- 
ritoriale din județ acreditaseră ideea
— comodă, dar dăunătoare — că 
aprovizionarea cu produse agroali- 
mentare ar fi o „îndatorire" exclu
sivă a statului. Am reușit să înlătu
răm în mare parte această concepție. 
Dovadă ? Față de 1980, numărul 
crescătorilor de animale din județ 
este acum, cu peste 20 la sută mai 
mare, iar suprafața cultivată cu le
gume. de către populația municipiu
lui Botoșani și a orașelor Darabani, 
Dorohoi și Săveni a sporit de peste 
două ori. Pe de altă parte, au apă
rut în rîndul cetățenilor noi îndelet
niciri, cum sînt creșterea iepurilor 
de casă, cultivarea ciupercilor, ame
najarea solariilor ș.a.

— în articolul de anul trecut 
anunțați o multitudine de acțiuni în 
vederea autoaprovizionării județului. 
Nu revenim la toate aspectele, ci 
v-am ruga doar să precizați cum

f| 
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intela
pe urmele

inteii
tăți. Ne-am preocupat. în primul 
rind, de asigurarea condițiilor de 
furajare, consiliile populare munici
pal, orășenești și comunale organi
zing anual ample acțiuni pentru spo
rirea potențialului productiv al celor 
85 000 hectare de pășuni și finețe na
turale. Concomitent, crescătorii de 
animale și îndeosebi noii crescători 
au fost ajutați să-și amenajeze 
grajduri, alte adăposturi. De ase
menea, împreună cu comitetele Or
ganizației Democrației și Unității 
Socialiste, cu alte organizații de 
masă ori instituții specializate, con
siliile populare au desfășurat și con
tinuă să desfășoare largi acțiuni in 
scopul îmbunătățirii raselor de ani
male, a modului de furajare a aces
tora. Pentru sprijinirea cetățenilor 
în procurarea de purcel sau iepuri 
de prăsilă, consiliile populare comu
nale — precum cele din Leorda, 
Știubieni, Dobîrceni, Trușești. Ră- 
dăuți-Prut, Vorniceni, Albești ș.a. — 
au amenajat maternități proprii de

animale, acțiunea continuînd in toate 
celelalte localități.

Implicațiile acestor preocupări sint 
multiple, mă voi referi insă numai 
la una dintre ele. Astfel, in timp ce 
în anii anteriori in comunele preoră
șenești Broscăuți, Curtești, Bălușeni, 
Vorona, Ibănești ș.a. se inregistra o 
scădere a efectivelor de animale în 
gospodăriile populației, in prezent 
nivelurile planificate sint depășite. 
Trebuie să recunoaștem însă că pe 
total județ nu ne-am îndeplinit încă 
sarcina planificată la bovine, iar la 
producțiile de carne și lapte avem 
unele restanțe. Apreciind aceste 
realizări cu toată răspunderea, acțio
năm sistematic și cu eficiență pen
tru recuperarea restanțelor și obți
nerea in viitor a unor rezultate su
perioare.

— Arătați în articolul la care 
ne-am referit că județul iși propune 
să dezvolte piscicultura — domeniu 
mai nou pentru Botoșani. Care este 
bilanțul in momentul de față ?

— într-adevăr, dispunem in ca
drul județului de largi posibilități 
de dezvoltare a pisciculturii pe care 
am început să le punem mai bine în 
valoare. Astfel, dacă în anul 1981, 
patrimoniul piscicol botoșănean era 
reprezentat de mai puțin de 3 000 
hectare luciu de apă, cel actual are 
aproape 3 600 hectare, suprafață că
reia i se vor adăuga încă 1 400 hec
tare pînă la sfirșitul actualului cinci
nal. Bineînțeles, odată cu extinderea 
suprafețelor a sporit și producția pis
cicolă. Anul acesta, de exemplu, 
estimăm realizarea a circa 2 200 tone 
de pește, tinzînd să ajungem în 
1985 la cel puțin 7 600 tone. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, concomi
tent cu impulsionarea lucrărilor de 
extindere a patrimoniului piscicol 
urmărim materializarea măsurilor 
stabilite în vederea asigurării resur
selor de furajare a peștelui și a unel
telor necesare, creării unor forma
țiuni de lucru specializate ș.a.

Apreciind însă în general rezulta
tele de pînă acum pe linia înfăptui
rii programului local de autoapro- 
vizionare — e adevărat, în bună 
parte pozitive — nu putem să ne de
clarăm pe deplin mulțumiți. Există 
încă în județ suficiente rezerve de 
creștere a producției de bunuri agro- 
alimentare — atît în unitățile agri
cole de profil, cît și în gospodăriile 
populației — încît va trebui să ne 
mobilizăm și mai mult forțele pen
tru deplina valorificare a acestor 
rezerve în etapa următoare.

Silvestri AILENEI 
Mihai IONESCU
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Prestările de servicii in pas 
populației

rind vor fi recepționate de la con
structor noi capacități de produc
ție. Este vorba de trei ateliere ale 
cooperativelor din Caracal, Corabia 
și Drăgănești. cu profile de spălă- 
torie-curățătorie-vopsitorie. de con
fecții metalice și de tîmplărie. De 
asemenea, în municipiul Slatina va 
fi dată in. folosință zilele acestea o 
modernă unitate autoservice. am
plasată la intrarea in localitate, pe 
strada Pitești, precum și alte spa
tii insumind peste

cu cerințele
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Invitație
in stațiunea Sinaia
Situată Intr-o zonă de rară fru

musețe. stațiunea Sinaia oferă 
condiții optime pentru odihnă și 
refacerea capacității de muncă. 
Ea dispune de hoteluri moderne 
și case de odihnă reconfortante, 
de numeroase unități de ali
mentație publică și cabane 
montane. Oaspeții stațiunii au la 
dispoziție multiple posibilități 
de distracție si agrement : pis
cine acoperite, săîi de specta
cole. cluburi, săli de jocuri, dis
coteci. mijloace moderne de 
transport ne cablu. în stațiune 
se organizează în permanentă 
excursii la cabanele din munți 
și in localitățile si stațiunile 
apropiate — Bușteni. Predeal. 
Brașov, Poiana Brașov, Rîșnov 
și altele.

Bilete pentru un sejur In sta
țiunea Sinaia se pot procura de 
la agențiile si filialele oficiilor 
județene de turism din întreaga 
tară, precum și de la cele ale 
întreprinderii de turism, hote
luri și restaurante București.

Resurse energetice - puse in valoare 
prin stimularea inițiativelor cetățenești

La intrarea în Baia Borșa atrage 
atenția, fiind chiar lingă șosea, o 
roată din lemn pusă în mișcare de 
apele repezi ale Vișeului. S-ar crede 
că e o moară, dar...

— Este o microhidrocentrală, ne 
spune, poftindu-ne să ne convingem, 
presupusul morar, Grigore Roman, 
fost miner, azi pensionar.

Intr-adevăr, in interiorul micii 
construcții din lemn vedem un mic 
electrogenerator și. alături, un trans
formator. Lingă ele — un ferăstrău, 
bineinteles electric, 
terit cu un prieten 
meu. Am luat de 
un generator, l-am 
transformatorul mi l-a făcut priete
nul". Firul < ’ 
șoseaua ca să 
Grigore Roman, 
dărie mașină de 
levizor, fier de 
mașina de tăiat lemne. Toate ali
mentate de modesta hidrocentrală de 
peste drum.

La cițiva metri mai la vale vedem 
o altă roată, cu palete de metal. Me
canicul Gheorghe 
Timiș, de la IPEG 
Borșa. este auto
rul. fabricantul și 
beneficiarul in
stalației.

— Sint multe 
asemenea micro- 
hidrocentrale in 
localitatea noastră, 
varășul Ion 
al comitetului orășenesc de 
Baia Borșa -se întinde pe 
kilometri lungime, există 
case izolate, chiar la 10 km depăr
tare de rețeaua electrică. Nevoia, 
care e mama științei, dar și ingenio
zitatea unor oameni au pus la trea
bă apele, atît de numeroase pe la 
noi că nu le știm numărul. Unul din
tre cei mai iscusiți este Ion Grec. 
Câsa lui este undeva, cățărată pe 
munte, iar prin preajmă nu curge 
decit un biet pîrîiaș. ce abia susură. 
Nici vorbă să poată mișca roata unei 
microhidrocentrale ! Dar el nu s-a 
dat bătut. A făcut un bazin de acu
mulare (populat cu pești), scoțînd 
piatră din munte. Microhidrocentrală 
pe care și-a amenajat-o pune în 
mișcare și un funicular care trans
portă hrana animalelor !

Deci cu inițiativă, cu iscusință, cu 
Interes, o gospodărie montană izo
lată iși poate asigura energia electri
că în mod autonom. Dar sint sufi
ciente aceste trei condiții ?

— Pe unii i-am ajutat cu conductă 
metalică uzată de la mină pentru 
aducțiunea apei, pe alții — cu di
verse piese refolosibile — ne spune 
tovarășul Vasile Hazotă, vicepre
ședinte al consiliului popular orășe
nesc. Mult mai bine ar fi însă dacă 
s-ar găsi la magazin componentele 
de bază ale unei minicentrale — hi
dro sau eoliană. Chiar și cei care 
și-au construit se Întreabă ce vor 
face cînd se va ivi nevoia schimbă
rii unei piese.

Am văzut șl microhidrocentrală 
amenajată de Ioan Bud, din comuna 
Suciu de Sus. De concepție origi
nală, mînicentrala furnizează curent 
electric și vecinilor, ba chiar și graj
dului cooperativei agricole.

— Interesul pentru asemenea in
stalații este mare — ne-a spus pri
marul comunei, Tănăsie Lucaci. Si 
consiliul popular face tot ce poate 
pentru a-1 încuraja pe cei ce doresc 
să-și înjghebeze surse proprii de 
energie electrică. Și Ioan Bud a fost 
ajutat, cu stîlpi, ca să poată extinde

„Le-am meș- 
vîrstnic de-al 

la fier vechi 
rebobinat, iar

electric traversează 
ilumineze casa lui 

. Omul are în gospo- 
spălat electrică, te- 
călcat electric, plus

rețeaua. Comuna noastră are vreo 
cinci cătune de munte, izolate, unde 
sătenii ar fi bucuroși să folosească 
apele ce curg pe toate văile pentru 
a-și produce singuri electricitatea 
necesară în casă și la adăposturile 
pentru animale. Saivanele sint, în 
general, lingă o apă. Dar ciobanii se 
folosesc de felinar. Cit de mult le-ar 
ușura munca și viața la stină exis
tența unui bec ! Necazul e că nu toți 
cei care ar dori să-și facă o micro- 
hidrocentrală se și pricep la așa 
ceva.

Aceste realități și cerințe nu sint 
specifice Maramureșului. O de
monstrează și bogata corespondență 
primită de Ioan Man, electrician la' 
districtul de expediție-camionaj și 

~ " Mare,
despre 
a

mecanizare C.F.R. din Baia 
autorul unei instalații eoliene 
a cărei existență ziarul nostru 
la rubrica „Faptul divers".

Toți cei care i-au scris au 
mit răspunsurile cerute. Ii 
indicat surse de procurare a 
terialelor. pieselor. Dar nici el. 
ceilalți meșteri

scris

Foto : S. Cristian

însemnări
din județul Maramureș

__ , ne spune to- 
Sărăsăoan, secretar 

partid. 
40 de 
multe

pri- 
s-au 
ma
niei 

amatori populari
zați prin presă nu 
pot să suplineas
că lipsa 
liere de 
dustrie 
perative 
Rărești 
producă 
cu cheltuieli infi

nit, mal mici șt fără riscul improvi
zației. tot ce este necesar instalării 
unei centrale electrice autonome, 
anexă a gospodăriei, bazate pe sur
se de energie inepuizabile.

în acest sens, am consemnat ca 
deosebit de utilă acțiunea întreprinsă 
de Consiliul popular județean Ma
ramureș, despre care ne-a vorbit to
varășul prim-vicepreședinte Dumi
tru Ciuclea:

— Ne-am propus să-i ajutăm în 
mod organizat pe autorii microcen- 
tralelor. Pentru a da o formă con
cretă și cît mai 
cerințe acestui sprijin, am cerut con
siliilor populare x un „inventar" al 
tuturor micilor centrale și nu
mărul celor amatori să aibă o 
sursă proprie de energie electrică, 
în funcție de aceste estimări, vom 
pune în discuție producția elemente* 
lor componente chiar pe plan local, 
la întreprinderea județeană de pro
ducție și prestații, ai cărei specialiști 
ar putea acorda și asistența tehnică 
necesară.

unor ate- 
mică in- 
sau coo- 
meșteșu- 
care să 
în serie.

aproape de

Dacă în toate județele s-ar pro
ceda într-un mod asemănător, s-ar 
putea formula o comandă fermă că
tre industria de profil, care dispune 
de mijloacele necesare pentru a 
furniza comerțului și, prin unitățile 
acestuia, populației proiecte și ele
mente componente pentru microcen- 
trale, precum și pentru generatoare, 
transformatoare, palete, captatoare 
solare etc. de dimensiuni mici, ac
cesibile ca preț, intr-o cit mai mare 
diversitate de variante, din care ce
tățeanul să-și poată alege cele po
trivite cu nevoile lui. Este posibil șl 
necesar ca aceste cerințe să fie a- 
nalizate cu toată seriozitatea impu
să de importanța acestei cauze a tu
turor, la 
contribuție 
resurselor

satisfacerea căreia orice 
e binevenită : sporirea 

și producției de energie.

Rodlca ȘERBAN 
Gheorghe SUS A

(Urmare din pag. I)
de comuniști, 
experimentați

Colectivele cooperativelor mește
șugărești din județul Olt acționea
ză cu perseverență pentru diversi
ficarea gamei de produse și servi
cii către populație. De curînd. co
operativele „Arta meșteșugarilor'1 
și „Precizia" din municipiul Slatina 
au înființat noi unități de lenjerie, 
coafură, legătorie-cartonaje. atelie
re de reparat mașini de cusut, bo- 
blnaje. o unitate de vulcanizare, 
precum și un magazin de prezen
tare și'desfacere a mobilei, covoa- 
relor și altor țesături artizanale.

De la sectorul investiții al 
U.J.C.M. — Olt am aflat că in cu-

„Am rămas cu
M-am gindit ca. după strîngerea 

recoltelor, să putem valorifica in
tr-un cadru organizat o serie de 
produse care ne prisosesc în gos
podăria personală sau unele ma
teriale refolosibile. Așa că m-am 
adresat președintelui cooperati
vei de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor din comu
na Priponești, verbal și in scris, 
solicitîndu-i sprijinul, 
mi-a fost bucuria 
mit 
adresă prin care eram înștiințată 
că s-a ținut seama de propunerea 
mea și că cel mai tirziu pînă la 
data de 15 septembrie a.c., în satul 
meu. Ciorăști. se va înființa un cen
tru de achiziții specializat, care va 
achiziționa toate produsele specifi
cate 
Stat 
rile

Nu mică 
cînd am pri

de la UJECOOP Galați o

prin Decretul Consiliului de 
nr. 343/1980 șl va livra mărfu- 
în paritate specificate de a-

2 000 mp.
CIORTESCU 
cultural, Slatina

promisiunile11

Titus 
activist

cost act normativ. Am citit scrisoa
rea și altor cooperatoare, vecinelor 
mele și le-am asigurat, ca 
de partid, că factorii de 
dere se vor ține de astă 
cuvînt.

Si totuși, au trecut mai 
trei săptămîni de la primirea adre
sei cu promisiunea, am făcut noi 
intervenții la președintele coopera
tivei noastre și mi s-a spus să-mi 
valorific produsele și eu și surate
le mele pe la alte centre. De ce ? 
Cînd s-a scris negru pe alb că 
pînă la 15 septembrie a.c. vom 
avea centrul nostru ? ! Cred că se 
impune mai multă seriozitate și o- 
perativitate In aducerea la îndepli
nire a măsurilor stabilite.

Măndița CUCOȘ 
sat Ciorăști, comuna 
județul Galați

Oțel nou din fier vechi
intrat în tradiția DistrictuluiA

C.F.R. nr. 8 Chitila colectarea fie
rului vechi. Și e notabil faptul că 
pînă la începutul acestei luni s-a 
strîns 
riilor 
tone.
uzate 
cei care 
muncă

și expediat pe adresa otelă- 
țării cantitatea de 1 042 de 
Cantitate provenită din șine 

materiale mărunte. Printre 
s-au evidențiat in această 
aș aminti pe picherul

si

membră 
răspun- 
dată de
bine de

Priponești,

Gheorghe Oncică, șeful 
Ion Nicola șl lucrătorii 
viu. Dumitru Stoian, Gheorghe Ne- 
greanu. Vasile Cochinescu. Ștefan 
Țăpuru și alții. Muncă ce se înscrie 
cu cinste pe graficul de economii 
al tării.

de echipă 
Paul Sil-

Zaharia D. CIULEI
Chiti la

Deputatul nostru
Aș fi 

creiona 
chipul deputatului timpului nostru, 
al omului nou, plin de inițiativă, de 
grijă și interes, mai ales față de 
cei care l-au ales împuternicindu-1 
să-i reprezinte. Dar deputatul nos
tru din circa 26. cartierul Baba 
Novac, Craiova, de un an de zile, 
de cînd l-am ales, n-a mai venit 
în mijlocul nostru. $tim că e ocu
pat. că are mari răspunderi in ca
litatea sa de director al Liceului 
industrial nr. 4. dar... prea ne-a 
uitat. în ultimul timp, secretarul

vrut să-1 laud, să-l pot 
un profil din care'să reiasă

de partid al organizației nr. 30. to
varășul Ion Dăscălescu. împreună 
cu Ion Nută, membru al B.O.B., 
l-au căutat în vreo patru rînduri 
pe deputatul nostru, Romeo Popes
cu. și tot de atîtea ori acesta a pro
mis că va veni în circumscripția 
de care răspunde. De ce s-o fi su
părat pe noi, cetățenii care l-am 
ales ca om de Încredere ? 1 îl aș
teptăm și-acum cu speranța că îm
preună vom face și cartierul nostru 
tot mai frumos.

Nicolae CH1VU
Craiova

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Noi terenuri pentru agricultură. In acest an. în comuna noastră, 

lîmna. județul Mehedinți, au fost redate cooperativei agricole din lo
calitate .pentru cultivare circa 20 hectare teren, tn prezent se lucrează 
intens la desecarea altor suprafețe de zeci de hectare pe care se vor 
amenaja grădini de legume si zarzavaturi. (Ilarie Albii, corespondent 
voluntar, comuna Timna. județul Mehedinți). • Rețeaua comercială care 
servește pe minerii si petroliștii din Rovinari și Țicleni. județul Gorj, 
a sporit in acest an cu peste 2 000 mp. Pînă la sfirșitul anului, pen
tru oamenii muncii din centrele muncitorești Tîrgu Jiu. Rovinari și 
Țiclen-i se vor da in folosință alte spații comerciale ce vor Însuma circa 
6 000 mp. (Zamfir Podăriță, muncitor. Tîrgu Jiu). • Solicităm si pe 
această cale conducerii întreprinderii de transporturi auto Călărași să 
ia măsurile cuvenite pentru buna funcționare a autobuzelor care de
servesc ruta gara Gălbinași — comuna Sohatu. De aproape două luni 
pe acest traseu există un autobuz în stare necorespunzătoare, care mai 
mult stă in reparații. Astfel, cei peste 100 abonați (muncitori, elevi), 
precum și alți zeci de călători ocazionali sint nevolți să parcurgă această 
distantă pe jos. Precizăm că drumul este corespunzător, iar cursele sint 
rentabile, aducind întreprinderii beneficii. Nu este nevoie decît de ini
țiativă pentru mai buna organizare a transportului. (Un grup de lo
cuitori ai comunei Sohatu. județul Călărași). • Pentru sănătatea ce
tățenilor. în acest an. la centrul „Plafar" din orașul Tîrgu Frumos au 
fost predate peste 200 tone plante medicinale, semințe de mac. fructe 
de coriandru. de măceș, muștar alb etc. Cele mai mari cantități au fost 
colectate si predate de Ocoalele silvice Podu Iloaiei și Iași, coopera
tivele agricole de Producție din comunele Hălăuceștl. Strunga șl Tîrgu 
Frumos, de elevii scolii generale din satul Gănești etc. (Dumitru I'ă- 

^pușoiu, orașul Tîrgu Frumos, județul Iași).

treprins un cerc larg 
de oameni pricepuți, 
in efectuarea unor studii și în sta
bilirea de măsuri tehnico-organiza- 
torice și politico-educative, am reu
șit să intrăm în posesia unor situa
ții clare, să le analizăm atent și, pe 
această bază, să elaborăm cele mai 
eficiente soluții. Aplicarea acestora 
ne-a dovedit că autorii justificărilor 
erau departe de adevăr, că el era 
exprimat de oameni, de comuniștii 
de aici, care au arătat că unele ca
dre de conducere din unitățile amin
tite escamotau neajunsurile în spa
tele unor așa-zise cauze obiective. 
Aceste două analize au avut o dublă 
eficiență. Pe de o parte, am reușit 
să detronăm obiceiul ascunderii ade
vărului pe seama unor pretinse 
cauze obiective, iar pe de alta, am 
constatat că, făcîndu-i părtași la 
studierea fenomenelor și la elabora
rea măsurilor, oamenii își dezvoltă 
conștiința politică, își sporesc res
ponsabilitatea și atitudinea revolu
ționară față de găsirea și aplicarea 
celor mai bune soluții. Convins din 
propria experiență de eficiența a- 
cestei metode, numai în ultimii doi 
ani comitetul județean de partid a 
organizat 16 asemenea analize la 
fața locului care, prin examinarea 
atentă a realităților, prin dezvălui
rea curajoasă a lipsurilor, prin re
ceptivitatea față de critica construc
tivă a oamenilor muncii, au deter
minat îmbunătățirea activității orga
nelor și organizațiilor de partid, an
gajarea lor mai puternică la rezol
varea problematicii economico-soci- 
ale majore a județului. Viața ne-a 
demonstrat și ne demonstrează însă 
că nu-i suficient numai să organi
zezi asemenea analize, oricît de 
oportune ar fi problemele care fac 
obiectul acestora, ci mai ales este 
necesar să asiguri un control per
manent asupra îndeplinirii tuturor 
măsurilor stabilite, astfel încît, cum 
din păcate s-a întîmplat uneori, în 
special în cazul Combinatului chi
mic Rm. Vîlcea, analizele să nu de
vină un scop în sine, ci să albă fi
nalitatea scontată. Acest lucru ne-a 
determinat să acordăm mai multă 
atenție atlt pregătirii acestor anali
ze, cît și urmăririi cu perseverență 
a îndeplinirii măsurilor stabilite cu 
această ocazie.

Statuarea principiilor de conducere 
democratică a întregii vieți economi- 
co-sociale a județului a devenit o 
realitate vie, concretă, mai ales după 
măsurile adoptate dc conducerea 
partidului pentru creșterea rolului 
organizațiilor de masă și obștești, 
după instituționalizarea adunărilor 
generale ale oamenilor muncii ca 
foruri supreme ale democrației mun
citorești. Avînd creat acest cadru 
deosebit de fertil, comitetul jude
țean, organele și organizațiile de 
partid și-au direcționat mai mult 
preocupările spre a asigura coordo-

tele 
tații 
tile 
jinite direct si concret de organele 
si organizațiile de partid la planifi
carea muncii, la stabilirea si înfăp
tuirea unor obiective. ’ precum și la 
stimularea si promovarea inițiative
lor cetățenești. Am reușit în acest 
fel ca întîlnirile periodice în cadrul 
„Tribunei democrației", instituționa- 
lizată din inițiativa
Nicolae Ceaușescu, să le transfor
măm în reale si rodnice dialoguri cu 
colectivele de muncă, cu toti cetă-

organizației democrației șj uni- 
socialiste — locale și din unită- 
economico-sociale — sint spri-

tovarășului

Conlucrarea permanentă
cu oamenii muncii

narea unitară a eforturilor creatoa
re ale oamenilor muncii, valorifica
rea superioară a potențialului uman 
și material, participarea mai largă a 
maselor la organizarea și conducerea 
activității. în virtutea acestor cerin
țe, membrii biroului, activiștii comi
tetului județean folosesc în practica 
muncii lor curente formele și meto
dele cele mai adecvate de conlucra
re cu oamenii muncii. Permanent 
sint prezenți în mijlocul colectivelor 
de muncă, participă direct la pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
generale de partid, sindicat și U.T.C., 
a ședințelor consiliilor oamenilor 
muncii și a adunărilor generale ale 
personalului muncitor. în acest fel, 
sesizează problemele și întrebările 
care-i preocupă și pe care și le pun 
oamenii și, deci, cunosc bine activi
tatea colectivelor, au la indemînă 
un bogat material de viață, pe care 
il valorifică prin intermediul expu
nerilor, dezbaterilor și răspunsurilor 
pe care le dau în contactul de fie
care zi cu oamenii.

Experiența dobindită tn conlucra
rea cu masele de oameni ai muncii 
se regăsește implantată si in activi
tatea organizațiilor democrației si 
unității socialiste, ale căror preocu
pări ne-am străduit să le canalizăm, 
cu prioritate, spre realizarea obiec
tivelor planului de dezvoltare eco
nomică in profil teritorial. Comite-

tenii localităților noastre. Practic, în 
fiecare lună, oamenii muncii parti
cipă la asemenea întîlniri organiza
te pe orașe și cartiere, pe 'comune 
și sate, cele peste 8 000 de propu
neri, cîte s-au înregistrat pe par
cursul acestui an. constituind dova
da receptivității si interesului ma
nifestate pentru treburile obștești. 
Datorită acestora am reușit ca, în 
primăvara acestui an. să redăm în 
circuitul agricol aproape 860 hectare 
de teren, să înfrumusețăm si să gos
podărim mai bine localitățile, să 
reintroducem pe fluxul valorificării 
mari cantități de materiale refolo- 
sibile. Și tot datorită lor. de ne sea
ma acțiunilor edilitar-gospodăresti. 
am obținut, pe ansamblul județului, 
economii în valoare de peste 160 
milioane lei. Reevaluînd în mod cri
tic si autocritic experiența acumula
tă în conducerea acestor organizații, 
în valorificarea potențialului politic 
al „Tribunei democrației", trebuie să 
spunem deschis că dialogul initiat 
la nivel de județ — bazat pe o dis
cuție tranșantă, responsabilă. în care 
solicitările pentru rezolvarea pro
blemelor sint dublate si de solici
tarea aportului cetățenesc — nu se 
desfășoară permanent în același mod 
de angajare reciprocă a responsabi
lităților șl la nivelul orașelor, comu
nelor șl satelor.

Sint de neconceput infuzia de 
nou. cunoașterea aprofundată a rea
lităților. valorificarea înțelepciunii si 
experienței maselor fără a apela la 
izvorul sugestiilor si propunerilor 
oamenilor, fără a folosi cu eficiență 
toate sursele și mijloacele de infor
mare. O prețioasă sursă de consoli
dare. de perfecționare continuă a 
conlucrării cu masele o constituie 
respectarea riguroasă a programului 
de audiente și cercetarea cu maximă 
grijă si atenție a scrisorilor și sesi
zărilor oamenilor muncii. Am sta
tornicit practica organizării audien
telor de către secretarii comitetului 
județean și membrii biroului nu nu
mai la sediul județului, ci. în pri
mul rind. în unitățile economice. în 
consiliile unice agroindustriale — 
măsură care s-a dovedit deosebit de 
eficientă.

Pe fondul acestui evantai de for
me ale conlucrării cu masele, ale 
prezentei permanente în mijlocul 
oamenilor, comitetul județean de 
partid a avut nenumărate prilejuri 
să constate direct ceea ce secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a subliniat în re
petate rînduri. si anume că numai 
atunci cînd vom ști să conlucrăm tot 
mai bine cu oamenii, atunci vom 
putea spune că ne facem pe deplin 
datoria. în rapoartele pe care le pre
zintă secretarii și membrii biroului 
comitetului județean în ședințele 
periodice — rapoarte intrate în prac
tica muncii noastre curente — insis
tăm îndeosebi asupra modului în 
care fiecare conlucrează cu colecti
vele de muncă in realizarea sarci
nilor ce le revin, promovează, gene
ralizează și valorifică experiența 
maselor, asupra aportului său. ală
turi de oameni, la rezolvarea pro
blemelor care apar.

Convinși fiind că numai consoll- 
dînd legăturile cu masele vom reuși 
să traducem în viată importantele 
sarcini ce ne revin, ne preocupăm 
stăruitor de a amplifica și perfec
ționa continuu conlucrarea organelor 
si organizațiilor de partid cu mase
le. de a fructifica toate condițiile 
create prin sistemul nostru de pro
fundă democrație muncitorească, re
voluționară. pentru mobilizarea oa
menilor muncii la realizarea măre
țelor obiective stabilite de Congre
sul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, la făurirea vii
torului comunist al patriei noastre.

t
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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR 
-TEMEINIC PREGĂTITĂ!

A
PLANUL DE EXPORT-ÎNDEPLINIT

EXEMPLAR Șl ÎN AVANS!
întreprinderea de confecții Craiova 

este a doua ca mărime dintre uni
tățile cu acest profil din țară ; cea 
mai mare parte din producția acestei 
întreprinderi este livrată unor firme 
din țări cu o veche tradiție în indus
tria confecțiilor : Olanda, Canada. 
R.F.G., Franța. U.R.S.S., S.U.A.. Da
nemarca. Se cuvine relevat că rezul
tatele activității economice pe 10 luni 
din acest an sint, în general, poziti
ve : planul a fost depășit cu 20.1 mi
lioane lei la producția-marfă. 36.8 
milioane lei la producția fizică și 
14.5 milioane lei la producția netă, 
iar sarcina de 
creștere a pro
ductivității mun
cii s-a realizat în 
proporție de 103 
la sută. Este „car
tea de vizită" a 
unui colectiv 
muncitoresc pu
ternic, bine orga
nizat.

Chiar și în 
aceste condiții, 
materialele pre
zentate și dezba
terile din aduna
rea generală a 
oamenilor mun
cii, evidențiind 
ceea ce a fost po
zitiv în activita
tea întreprinde
rii, au pus accen
tul ' pe analiza 
critică și autocri
tică a neajunsu
rilor ce s-au făv 
cut simțite, pro
blemele înscrise 
pe ordinea de zi 
fiind analizate în 
spiritul exigențelor formulate la re
centa ședință a Comitetului Politia 
Executiv al C.C. al P.C.R. în cadrul 
căreia s-a examinat și aprobat pro
iectul Planului național unic de dez
voltare a României socialiste pe anul 
1984.

Un asemenea ton constructiv al 
dezbaterilor era cu atît măi necesar 
cu cit la alți indicatori decît cei ară- 
tați anterior sarcinile de plan pe pe
rioada care a trecut din acest an nu 
au fost îndeplinite integral, ceea ce 
impunea să se tragă toate învăță
mintele și «ă se stabilească măsurile 
cele mai potrivite pentru evitarea 
unor asemenea stări de lucruri în 
anul viitor. Concret, vorbitorii au 
pus In evidență o serie de rezerve 
interne ce pot fi mai bine puse in 
valoare pentru ridicarea continuă a 
calității produselor, precum și defi
ciențele legate, de insuficienta pre
ocupare pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale, pentru realizarea 
normelor de muncă stabilite, pentru 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii. „Putem desfășura o 
activitate mult mai fructuoasă — 
arăta în cuvîntul său inginerul Con
stantin Popescu, director tehnic al

ÎN AGRICULTURĂ
■x: . ...

încheierea neîntirziată a arăturilor 
adinei de toamnă

ialomița .. Eliberarea 
terenurilor dă cale 
liberă tractoarelor
în județul Ialomița a fost intensi

ficat ritmul arăturilor adinei de 
toamnă, dar viteza zilnică prevăzută 
de 10 000 hectare nu a fost încă atin
să. Cauza este cunoscută : nu se ac
ționează cu toate forțele la elibe
rarea suprafețelor de coceni și res
turi vegetale. Pină luni, 7 noiem
brie, din cele 95 000 hectare culti
vate cu porumb au fost eliberate de 
coceni 80 000 hectare. Pentru intensi
ficarea eliberării suprafețelor, la 250 
din cele 750 mașini de adunat și eă- 
pițat s-a introdus lucrul în schimbul 
II, ca dealtfel și la combinele de si
loz care toacă cocenii de pe suprafe
țele recoltate mecanizat. Se aprer 
ciază că, printr-o mai bună mobili
zare a tuturor forțelor existente in 
unități, viteza zilnică la tăiatul co
cenilor va crește, iar eliberarea tu
turor suprafețelor va fi finalizată in 
următoarele 3—4 zile.

Arăturile adînci de toamnă in ju
dețul Ialomița au fost executate pe 
137 000 hectare, ceea ce reprezintă 
73 la sută din suprafața planificată. 
Se cuvine remarcat faptul că. acolo 
unde eliberarea suprafețelor cultiva
te cu soia și fasole s-a efectuat la 
timp, s-a realizat frontul de lucru 
necesar tractoarelor repartizate la 
arat. Este cazul cooperativelor agri
cole din consiliile agroindustriale 
Cocora. Gîrbovi, Andrășești. Fetești, 
Balaciu și Țăndărei. La eliberarea 
suprafețelor s-a urmărit ca tot ce 
poate constitui hrană pentru anima
le să fie strins, transportat și depo
zitat în bune condiții în bazele fu
rajere.

Pretutindeni, la arăturile adinei de 
toamnă se lucrează grupat. în for
mații de 10—12 tractoare, sub direc
ta îndrumare a specialiștilor si șe
filor de fermă, care urmăresc adîn- 
cimea și uniformitatea arăturilor, 
precum și curățirea suprafețelor 
de resturile vegetale. Comanda
mentul județean pentru agricultură, 
analizind situația din unele con
silii agroindustriale, cum ar fi Con- 
deești și Gura Ialomiței. unde rit
mul de lucru este scăzut, a dispus 
trimiterea in ajutor a unor impor
tante forte mecanice atit pentru eli
berarea terenurilor, cît si pentru e- 
fectuarea arăturilor. 

întreprinderii — cu condiția să ma
nifestăm în toate împrejurările gin- 
dire revoluționară, inventivitate și să 
acționăm cu totală dăruire pentru în
deplinirea sarcinilor care ne revin. 
Mă refer la faptul că noi putem de
păși substanțial nivelul actual de 
productivitate, prin organizarea unui 
nou proces tehnologic bazat pe re
ducerea la maximum a timpului au
xiliar și de deservire. îmbunătățirea 
sistemului de transport interopera- 
țional, cuplarea mai rațională a fa
zelor in operații tehnologice. Efectele 
se vor regăsi nu numai in creșterea

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII DIN CRAIOVA

Adunarea generală a liolărîl 
măsuri pentru creșterea 

productivității și a eficienței 
economice

O analiză aprofundată care a pus în evidență 
posibilitățile de realizare la un nivel superior 

a planului pe 1984 aprobat de adunare

eu paste 20 la șută a productivității 
fizice a muncii, ci și în îmbunătăți
rea calității produselor. Acest nou 
proces tehnologic l-am experimentat 
într-o stație-pilot, il vom extinde în 
două secții, după care îl vom gene
raliza".

Ideea adoptării cu curaj a unor so
luții eficiente pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
corespunzător sarcinilor izvorite din 
programul adoptat la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., îndeosebi prin pro
movarea largă a procedeelor tehnice 
și tehnologice modeme, folosirea 
intensivă a capacităților de produc
ție, respectarea cu strictețe a disci
plinei tehnologice, a fost susținută în 
cuvîntul lor și de maistrul Constan
tin Cauc, muncitoarea Alexandrina 
Cojocaru și șeful de atelier Toma 
Muscalagiu, care au făcut propuneri 
Valoroase pentru completarea pro
gramului de măsuri privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii în 1984.

Alți vorbitori, printre care Rodica 
Firu, șef birou plan-aprovizionare, 
Constanța Vezure, muncitoare. Ileana 
Ciortan, maistru, și Olga Staicu, șef

Arături de toamnă la C.A.P. Frumușani, județul Călărași

Un exemplu concret In ce priveș
te modul în care se acționează la 
executarea arăturilor adinei de toam
nă îl oferă unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Țăndărei. 
„Noi ajutăm și vecinii din consiliul 
agroindustrial Movila cu o grupă de 
6 tractoare A-l 800. iar în curînd va 
Pleca prima formație spre consiliul 
agroindustrial Gura Ialomiței" — ne 
spune inginerul Ion Călina, directo
rul S.M.A. Țăndărei. Despre calita
tea lucrărilor ne-a vorbit Nicolae 
Manea, inginerul-șef al acestui con
siliu agroindustrial, care îndrumă 
permanent activitatea specialiștilor 
din unități, fiind prezent tot timpul 
in mijlocul mecanizatorilor. Peste 
tot adîncimile prevăzute sint respec
tate. Acolo unde munca a fost bine 
organizată, iar mecanizatorii sint 
permanent îndrumați și controlați, 
arăturile sint de cea mai bună ca
litate. un exemplu în acest sens 
constituindu-1 I.A.S. Ograda. La 
C.A.P. Țăndărei lucrarea se termi
nase si formația de tractoriști se 
deplasase la C.A.P. Valea Ciorii, spre 

atelier proiectare tehnologică, s-au 
referit la sarcinile ce revin consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinderii 
și forurilor de resort pentru asigu
rarea aprovizionării ritmice cu ma
terie primă de calitate și a desfacerii 
producției. „Cerem insistent ca unită
țile furnizoare — „Țesătura" Iași, în
treprinderea „Textila" Pitești, în
treprinderea „Textila" Slatina, Între
prinderea textilă „Ardeleana" Satu 
Mare — să respecte termenele de li
vrare prevăzute in contracte și para
metrii calitativi ai țesăturilor, pentru 
ca, la rindul nostru, să ne putem 

onora exemplar 
contractele înche
iate cu partenerii 
externi" — spu
nea tovarășa Ro
dica Firu. Conco
mitent, vorbitorii 
au pus accentul 
pe măsurile ce 
trebuie luate în 
întreprindere pen
tru realizarea de 
către fiecare mun
citor a normelor 
de producție, pen
tru gospodărirea 
rațională și valo
rificarea superi
oară a resurselor 
materiale, tehni
ce și financiare, 
pentru respecta
rea documentației 
tehnice și a teh
nologiilor — fac
tori hotărîtori 
pentru , creșterea 
eficienței econo
mice și aplicarea 
cu bune rezultate 
a forme* de orga

nizare și retribuire a muncii în 
acord global.

După cum au relevat participanții 
la adunarea generală, atît pentru în
cheierea cu bune rezultate a anului 
în curs, cît mai ales pentru începerea 
sub bune auspicii a producției anului 
viitor, se impune ca ministerul de 
resort și Centrala industriei confec
țiilor — reprezentată la adunare prin 
tovarășul Ștefan Nlcolae. director 
tehnic — să acorde un sprijin efectiv 
în special pentru rezolvarea a două 
grupe de probleme deosebit de im
portante : repartizarea în continuare 
de noi comenzi pentru acoperirea ca
pacităților de producție pe anul 
1964 ; corelarea sarcinilor valorice de 
plan cu structura fizică asigurată 
prin contracte și comenzi.

Din întreaga desfășurare a adunării 
generale s-a desprins hotărfrea una
nimă a oamenilor muncii din această 
întreprindere de a face totul pentru 
îndeplinirea în cele mai bune condi
ții a sarcinilor de plan pe anul viitor, 
pentru ridicarea nivelului calitativ al 
întregii activități economice.

Nlcolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii"

a grăbi încheierea lucrărilor si în 
această unitate. La C.A.P. Bucu. for
mația de 13 tractoare condusă de 
șeful secției. Ion Zotescu. lucra din 
plin, deși se lăsase de mult întune
ricul. ..La 9 noiembrie terminăm in 
mod sigur — ne-a spus șeful secției 
— deși mai avem incă unele neca
zuri. Chiar acum am scos un tractor 
din brazdă și l-am trimis la elibe
rarea terenului, deoarece tractorului 
de acolo, care lucra cu mașina de 
adunat și căpițat, i s-a rupt arborele 
motor".

După cum a-a văzut, sînt unele 
unități agricole în județ unde coce
nii nu au fost strînsî în întregime. 
Datoria consiliilor de conducere și 
a organizațiilor de partid din uni
tățile agricole unde mai sînt supra
fețe încă neeliberate de coceni este 
de a mobiliza cît mai multi coope
ratori la această lucrare, astfel Incit 
mecanizatorii să poată lucra în ritm 
susținut la arat.

Mihai VISOIU 
Ion MARIN

Este ora 14,55. în secția montaj B 
a fabricii de mobilă din cadrul Com
binatului de prelucrare a lemnului 
din Blaj are loc predarea schimbu
lui. Maistrul Mihai Comșa comunică 
sarcinile ce revin secției ; pentru fie
care loc de muncă, pentru fiecare 
piesă de pe fluxul de montaj face 
precizările necesare.

— Azi a sosit un telex de la un 
nou partener ai nostru, o firmă din 
R.F.G., prin care ni se solicită o mo
dificare la una din piesele progra
mului de mobilier „Condor", ne spu
ne interlocutorul: Operativ, împreună 
cu proiectanții, 
am stabilit solu
ția, am testat-o, 
așa că n-am mai 
așteptat cu pasi
vitate modifica
rea documenta
ției. Ea se va face 
din mers. Dealt
fel, prin prompti
tudine la solicită
rile sale, am și 
cîștigat acest nou 
partener extern. 
Dacă nu eram 
foarte receptivi, 
se adresa altora. 
A fost o mobili
zare largă : de la 
proiectanți, pe tot 
fluxul tehnologic 
și pînă la noi, la 
montaj, cu toții 
am participat la 
această cursă con- 
tra-cror.ometru.

Nu e de mira
re că multi alți 
specialiști ai com
binatului evocă 
modul in care 
a fost obținut acest important con
tract. Esie într-adevăr exemplară 
rapiditatea ■ cu cșrg a fost asimilat 
programul complex propus de parte
nerul extern. Da 1 iulie a.c., partene
rul extern vene- cu propunerea 
de comandă „cu livrare din luna au
gust" ; la 1 august, combinatul ex
pedia deja primul lot, cu două tipuri 
de piese din programul „Condor". O 
reducere deci la jumătate a timpului 
normal de asimilare în fabricație. 
Parcurgem un telex din 14 octombrie, 
prin care partenerul extern comuni
că aprecierile sale pentru ultimul 
lot livrat, acesta cu cinci tipuri de 
piese. Cea mai concludentă expresie 
de apreciere o constituie însă co
menzile ferme pentru 1984.

— în ultima perioadă am reușit ca. 
In colaborare cu întreprinderea de 
comerț exterior, să cîștigăm noi cli- 
enți, determinîndu-i să vină aici, la 
fața locului, pentru încheierea de 
contracte — ne spune ing. Dorin Ma
nea, șeful biroului export-import. Aș 
cita, în acest sens, o comandă fer
mă pentru trimestrul In curs, cu con
tinuitate în anul viitor, primită din 
partea unei firme olandeze.

— Avem pregătite mostre șf pen
tru alte piețe, cum ar fi Canada,

Realizarea programului național 
de îmbunătățiri funciare

După cum se prevede In Progra
mul național de irigații, desecări șî 
combatere a eroziunii solului, pînă 
la sfirșitul acestui cincinal in jude
țul Brăila întreaga suprafață arabilă 
va fi amenajată pentru irigații. Ca 
atare, în următorii doi ani suprafața 
irigată urmează să crească cu 127 006 
hectare, ajungîndu-se în final la 
393 650 hectare. Realizarea acestui 
volum de lucrări intr-un timp atît 
de scurt impune concentrarea de 
forțe puternice pentru accelerarea 
ritmurilor de lucru pe șantiere, în 
vederea finalizării la timp și de ca
litate a noilor amenajări pentru iri
gații. Și se cuvine subliniat că or
ganele de partid 
și de stat din ju
deț acționează 
stăruitor pentru 
înfăptuirea aces
tor sarcini.

— Sintem pe 
deplin conștiențl 
de marile răs
punderi ce revin 
județului nostru 
ca județ cu sar
cini prioritare in 
cadrul Programu
lui național de 
îmbunătățiri 'fun
ciare — ne spune 
tovarășul Anton Lungu. prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid. Ne-am propus să realizăm la 
timp noile lucrări de amenajări pen
tru irigații prevăzute pentru acest 
cincinal, iar unele sisteme să fie date 
în exploatare chiar înainte de ter
men. Știm bine că nu este o sarcină 
ușoară. Tocmai de aceea nu am lă
sat realizarea sarcinilor ce ne revin 
din programul de amenajări pentru 
irigații numai pe seama întreprinde
rii de profil. La această mate ac
țiune participă, împreună cu toți 
muncitorii și specialiștii de la între
prinderea de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
numeroși lucrători din agricultură, 
tineretul, precum și un important 
număr de oameni ai muncii din uni
tățile industriale ale municipiului. 
Locuitorii satelor execută, in prin
cipal, lucrări de finisare a canalelor, 
întreprinderile vor face, în totalita
te, tronsoane de canale și stații de 
pompare. Mai mult chiar, unitățile 
industriale din municipiu vor realiza 
întregul complex de lucrări de îm
bunătățiri funciare pe importante 
suprafețe din zonele limitrofe Brăi
lei. Pentru Îndeplinirea acestor sar
cini. crește și mai mult rolul orga
nelor și organizațiilor de partid in 
mobilizarea comuniștilor, a tuturor 

intervine în discuție ing. Olga 
Mărgineanu, șefa colectivului de pro
iectare. Capacitatea atelierului nos
tru de prototipuri a crescut simțitor. 
Dacă anul trecut, din cele 126 de 
modele noi de piese „au prins" 40, 
anul acesta, pină în prezent, au fost 
selecționate 80 din 200 propuse. Cu 
mențiunea, firește, că în diversifica
rea sortimentală accentul se pune pe 
adaptarea la cerințele pieței externe. 
Iar timpul necesar pentru pregătirea 
fabricației unei noi piese a fost re
dus de la 20—25 zfle la numai 10.

Eforturile pentru dinamizarea ex

LA COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI

DIN BLAJ

„Cel mai iscusit comerciant 
este... calitatea ireproșabilă 

a produselor noastre"
Din experiența unui colectiv care a înțeles 
această cerință a exportului și acționează 

în acest sens ferm, permanent

portului nu se limitează însă la atît. 
Fentru a ridica eficiența acestei ac
tivități, este în curs o schimbare a 
însăși structurii greoaie de pină 
acum a fluxurilor de fabricație a 
mobilei. Concepute pentru serii mari, 
de mii de garnituri din panouri de 
plăci aglomerate, furniruite „oglin
dă", fluxurile nu mai corespundeau 
noilor cerințe. De aceea, specialiștii 
combinatului au trecut la reorgani
zarea fluxurilor tehnologice pentru 
serii mici de mobilier, îndeosebi tip 
rustic, din stejar, cu finisaje mate, 
cu multe elemente masive, as» cum 
se cer pe piața externă. Se organi
zează deci mal multe linii tehnolo
gice, In funcție de tipul garniturilor 
în lucru. Dealtfel, rezultatele au și 
Început să se arate, randamentele în 
muncă au crescut.

Cine participă la elaborarea șl apli
carea in producție a soluțiilor, teh
nologiilor și măsurilor privind creș
terea exportului, a eficienței sale ? 
Practic, întregul colectiv. Un ideal 
cadru de stimulare a inițiativelor 11 
constituie ședințele de analiză din 
consiliul oamenilor muncii. La ședin
ța de la începutul lunii septembrie 
au fost invitați toți factorii ce con
cură la realizarea producției pentru 

cetățenilor la această acțiune de 
mare interes național.

Se poate aprecia că, în județul 
Brăila, această acțiune decurge bine, 
cea mai bună dovadă în acest sens 
fiind rezultatele obținute. Pină în 
prezent au fost amenajate pentru 
irigații cele 25 661 hectare prevăzute 
pentru anul în curs și, in plus, alte 
8 800 hectare din planul anului vii
tor. Aceste suprafețe realizate in 
avans constituie o primă garanție că 
lucrările pe cele 70 000 hectare pla
nificate a fi amenajate în 1984 vor 
fi încheiate la termen.

Executarea lucrărilor la amenajă
rile prevăzute a se da în exploatare 

BRĂILA : Avansul ciștigat - o garanție 
că noile amenajări pentru irigații' 

vor fi gata la termen
în anul viitor continuă pe diferite 
șantiere. în sistemul Călmățui ur
mează să se amenajeze pentru iriga
ții 24 840 hectare, din care pe 7 800 
hectare lucrările au început înainte 
de termen. Ne aflăm pe șantierul 
însurăței. Pe raza comunei Zăvoaia, 
o formație de utilaje terasiere sapă 
un canal de 40 km pentru aducțiu- 
nea apei. în două luni s-au excavat 
108 000 mc de pămînt și a fost mon
tată conducta pe aproape 30 km. Șe
ful șantierului, inginerul Gheorghe 
Dudu. ne spune că pină la sfirșitul 
anului se va executa un tronson de 
canal de 10 km. Concomitent, pe 
șantierul Baldovinești se confecțio
nează elemente de prefabricate ne
cesare celor patru stații de repom- 
pare. Considerăm util să precizăm 
că procedeul de construcție cu pre
fabricate este rapid, durata realiză
rii unei stații redueîndu-se de trei 
ori ; totodată, prin acest procedeu se 
evită risipa de materiale și se ușu
rează mult munca pe șantier.

De bună seamă, realizarea la ter
men a programului de îmbunătățiri 
funciare din județul Brăila este con
diționată de o serie de factori : or
ganizarea șantierelor, asigurarea uti
lajelor, aprovizionarea cu materiale, 
întocmirea documentației și califica
rea forței de muncă. Organizările 
de șantiere au început la Ianca, însu

export și. prin măsurile stabilite, ea 
s-a dovedit deosebit de eficientă,

— O creștere a simțului de răspun
dere s-a înregistrat aproape de inda- 
tă — afirmă secretarul comitetului 
de partid al combinatului. Gheorghe 
B&cioiu. Ne-am pregătit astfel mai 
bine pentru trecerea la aplicarea ge
neralizată a acordului global, care 
implică răspunderi sporite pentru 
realizarea in condiții de înaltă cali
tate a producției destinate exportului.

Ce alte măsuri s-au luat in spiri
tul prevederilor recentului Decret al 
Consiliului de Stat privind stimula

rea întreprinderi
lor și a oameni
lor muncii în 
realizarea și de
pășirea producției 
pentru export ? 
Din ansamblul de 
măsuri s-ar pu
tea reține mai 
multe : de la re
partizarea tutu
ror cadrelor de 
conducere ale 
combinatului pe 
locuri de mumă 
pentru urmărirea 
realizării sarcini
lor de export 
pină la integrarea 
activității lucră
torilor de Ia con
trolul tehnic de 
calitate pe fluxul 
de fabricație ; de 
la asigurarea in
struirii practice 
săptămînale, la 
locul de muncă, 
a personalului 
muncitor pentru 
întărirea simțu

lui de răspundere față de cali
tatea muncii, prin extinderea con
trolului în lanț și a autocontrolului, 
pînă la introducerea în fiecare 
schimb a unui număr suficient de 
reglori In sectoarele de mașini, care 
să urmărească funcționarea lor 
corectă și întreținerea corespunză
toare a sculelor tăietoare ; de la do
tarea cu verificatoare executate în 
atelierul de prototipuri pentru fie
care operație pină la măsuri de re
ducere a consumurilor de materiale, 
în condițiile păstrării funcționalității 
și esteticii produselor.

„Ne este mai clar ca oricind că 
nu prin inerție te impui sau te men
ții pe piața externă, ci numai prin- 
tr-o permanentă adaptare a produc
ției la exigențele partenerilor externi, 
cel mai iscusit comerciant fiind 
...Însăși calitatea ireproșabilă a pro
duselor noastre" — iată o convinge
re exprimată de toți cei cu care am 
discutat la combinatul din Blaj. Iar 
suita de măsuri In curs de aplicare, 
hotărfrea și fermitatea cu care se 
acționează in prezent oferă, credem, 
certitudinea unei rapide dinamizări 
a exportului în această importantă 
unitate de industrializare a lemnului.

Ioana DABU

răței și Baldovinești, tar din prima 
decadă a lunii noiembrie s-au extins 
și la Traian, Măxineni și Făurei. De 
asemenea, se constituie o unitate 
specializată de montaj, care va 
colabora cu echipele de la întreprin
derea de instalații și montaj Bucu
rești în vederea intensificării lucră
rilor la stațiile de pompare.

De curînd a început dotarea cu 
utilaje noi a șantierelor : screpere, 
excavatoare și buldozere. De aseme
nea, numărul mijloacelor de trans
port va spori cu 200 camioane și 
basculante. Este de relevat că, pe 
baza măsurilor stabilite de biroul 
comitetului județean de partid, au 

fost repartizate 
șantierelor si u- 
tilajele disponi
bile ale unor u- 
nități industriale 
din municipiu. A 

. început, de ase
menea. aprovi
zionarea Cu ma
teriale.

Una din pro
blemele esenția
le care au făcut 
obiectul preocu
părilor comite
tului județean de 
partid o consti

tuie pregătirea muncitorilor care 
vor lucra pe șantierele de irigații, 
ale celorlalte amenajări de îmbună
tățiri funciare și la exploatarea aces
tora. La construcții și montaje, bună
oară, forța de muncă va spori cu 
5 000 mecanici, montori, betoniști, 
electricieni, zidari și sudori. Prin re
distribuirea din alte sectoare s-au 
asigurat 4 000 de oameni, ceilalți 1 000 
urmind să fie pregătiți în două licee 
din județ sau prin cursuri de cali
ficare în timpul iernii la locul de 
muncă, acțiune care a început.

Așadar, în județul Brăila, măsu
rile stabilite de comandamentul ju
dețean care coordonează realizarea 
programului de îmbunătățiri funcia
re se Înfăptuiesc punct cu punct. 
Avansul cîștigat prin realizarea îna
inte de termen a unor lucrări per
mite să fie concentrate forțe mai 
mari la amenajarea de noi supra
fețe pentru irigații. Este o dovadă 
elocventă că atunci clnd se acționea
ză cu răspundere, cind se urmărește 
cu strictețe, zi de zi, realizarea pro
gramelor stabilite, cînd se caută și 
se găsesc soluții pe plan local, lu
crările avansează In ritm susținut.

Lucian CIUBOTARU 
Cornellu 1FR1M

In secția laminoare a întreprinderii 
de prelucrare a aluminiului din 

Slatina
Foto : E. Dichiseana

TOATE INVESTIȚIILE 
STABIUTE - 

NEfNTlRZIAT PUSE 
IN FUNCȚIUNE!

(Urmare din pag. I)
ganizatoric al cadrelor de conducere 
din trusturi și de pe șantiere pen
tru aplicarea tehnologiilor de con
strucții și montaj cele mai adecva
te. Totodată, preocuparea pentru 
finalizarea neîntirziată a tuturor 
noilor obiective și capacități tre
buie să constituie principalul obiec
tiv al activității politice și organi
zatorice desfășurate de organele și 
organizațiile de partid. Ele sint che
mate să stimuleze puternic gene
ralizarea inițiativelor valoroase, a 
experienței bune acumulate de nu
meroase colective de constructori 
și montori, să imprime la toate 
nivelurile un stil de muncă dina
mic, operativ și eficace. La rindul 
lor, factorii de resort din Mi
nisterul Construcțiilor Industria
le au datoria de a urmări cu 
și mai multă exigență activitatea 
de pe fiecare șantier și. în funcție 
de necesități, să ia măsuri opera
tive pentru concentrarea forței de 
muncă și a utilajelor de construcții 
in locurile cu solicitare maximă.

După cum este cunoscut, unele 
obiective de investiții nu au intrat 
încă în funcțiune deoarece au fost 
livrate cu intirziere Sau nu au fost 
încă livrate o serie de utilaje teh
nologice. Lichidarea restanțelor 
acumulate impune ca furnizorii în 
-auză să ia măsuri imediate pen
tru terminarea și livrarea cu 
maximă operativitate pe șan
tiere a utilajelor respective, 
îndeosebi colectivele întreprinde
rilor „Grivița roșie", „23 Au
gust" și de ventilatoare din Bucu
rești, întreprinderii de utilaj teh
nologic Buzău, întreprinderii de 
armături din Zalău, întreprinderii 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște 
sint chemate să-și îndeplinească in
tegral obligațiile contractuale pe 
acest an. Pe alte șantiere, cum sint 
cele ale Întreprinderilor de fibre 
artificiale din Dej și Brăila, între
prinderii de articole tehnice din 
cauciuc Botoșani, Combinatului 
chimic Făgăraș, există incă greutăți 
și datorită aprovizionări; neritmice 
cu materiale de construcții, mai 
ales cu bitum, tablă neagră șl zin- 
cată, chituri și adezive, construcții 
metalice.

Intensificarea lucrărilor de con
strucții, urgentarea livrării utilaje
lor și echipamentelor tehnologice 
destinate noilor investiții, grăbirea 
montării acestora,'întărirea colabo
rării dintre unitățile beneficiare și 
unitățile de construcții constituie 
sarcini de cea mai mare însemnă
tate pe toate șantierele unde se 
construiesc capacități productive 
cu termen de punere în func
țiune in acest an. De aceea. în a- 
ceastă perioadă., pretutindeni tre
buie să se acționeze perseverent, 
să se lucreze neîntrerupt, ziua și 
noaptea, in așa fel incit — prin 
montajul tuturor utilajelor Ia timp 
— să se creeze condițiile pentru 
începerea probelor tehnologice și 
darea în funcțiune a noilor obiec
tive si capacități productive sta
bilite.

HARGHITA :

Producții suplimentare, 
cu cheltuieli mai mici

Eforturile oamenilor muncii ro
mâni și maghiari din tinăra și mo
derna industrie a județului Harghita 
pentru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan sînt încununate de 
noi și importante succese. Astfel, 
de la începutul anului si pînă în 
prezent, ei au realizat și livrat 
suplimentar, la solicitarea benefi
ciarilor interni și partenerilor ex
terni, 3 500 tone fontă. 2 500 tone 
pirită. 1100 tone caolin preparat, 
mașini și utilaje pentru industriile 
chimică, metalurgică și alimentară 
in valoare de peste 65 milioane lei, 
8 900 mc cherestea, 16 000 tricotaje șl 
alte însemnate cantități de produse. 
De remarcat că aceste depășiri la 
producția fizică au fost Înregistrate 
în condițiile diminuării cheltuielilor 
de producție cu 15,3 lei la 1 000 lei 
producție-marfă, creșterii productivi
tății muncii. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de colectivele 
de la întreprinderea de fier Vlă- 
hița, întreprinderile miniere Bălan 
și Harghita. întreprinderea „Tehno- 
utilaj" Odorheiul Secuiesc, Combi
natul de exploatare și pr<ucrare a 
lemnului Toplița, întreprinderea de 
tricotaje Miercurea Ciuc șl altele. 
(I. D. Kiss, corespondentul „Scîn- 
teii").
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Teatrele muncitorești - formații artistice 
eu un mare potențial educativ

MIȘCAREA MUNCITOREASCA SI SOCIALISTA - 
puternică forță a luptei pentru unitatea națională

O atenție sporită acordată forma
țiilor de teatru muncitoresc răspun
de. firește, necesității subliniate în 
cuvintarea secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia, de a se îmbunătăți 
si Îmbogăți mișcarea cultural-artis- 
tică desfășurată în cadrul Festiva
lului national ..Cîntarea României", 
în acest context ni se pare oportună 
organizarea unul festival-concurs de 
teatru muncitoresc, precum cel a 
cărui primă ediție s-a desfășurat nu 
demult la Galați. Manifestarea, or
ganizată de Consiliul județean Galați 
al sindicatelor, a prilejuit evoluția 
a șapte formații teatrale din jude
țele Brăila. Dîmbovița. Giurgiu. Vas
lui. Galati si București. Ce s-a cîști- 
gat prin această acțiune, cum arată 
teatrul muncitoresc prin prisma 
festivalului gălătean. ce îmbunătă
țiri trebuie aduse acestei forme de 
activitate — iată doar cîteva ches
tiuni asupra cărora dorim să ne 
oprim în rîndurile de fată.

De la început trebuie subliniat că 
la manifestarea amintită nu au fost 
prezente toate formațiile de teatru 
muncitoresc, recunoscute ca valo
roase. de unde si consecința fireas
că de a vorbi aici numai despre cei 
care au răspuns invitației. Dintre 
cele șapte formații participante, o 
evoluție excelentă a avut Teatrul 
muncitoresc „Toma Caragiu" al Cen
trului national de fizică atomică de 
la Măgurele. București, formație care 
a prezentat spectacolul cu piesa lui 
Paul Everac „Cadoul", în regia lui 
Petre Popescu de la Teatrul „Bu- 
landra" și scenografia lui Doris Jur- 
gea. de la același teatru. Evoluția 
acestui colectiv, omogen ca valoare 
a prestației scenice, s-a desfășurat 
la un nivel egal ridicat pe parcursul 
reprezentației, artiștii amatori dove
dind că sînt familiarizați cu scena, 
receptivi la indicațiile regiei, care a 
știut ce si cît să le ceară pentru a 
realiza acest spectacol agreabil, le
gat. alert, lipsit de stîngăciile. zise 
inerente. în cazul artiștilor amatori. 
Dealtfel, evoluția aceasta frumoasă 
vine după o etapă intensă de acu
mulări. în cel patru ani de clnd 
ființează, formația, compusă din 21 
de actori amatori, a abordat texte 
de Paul Everac. Mircea Radu Iaco- 
ban. Virgil Stoenescu. a prezentat 
mal multe recitaluri de muzică și 
poezie patriotică, reușind să susțină 
o stagiune permanentă în București, 
la sala Izvor a Teatrului ..Bulandra", 
alături de numeroase deplasări In 
cluburi și întreprinderi din Capitală 
(la ..Vulcan", ..Autobuzul", ..Adesgo" 
etc). Numai în acest an Teatrul 
muncitoresc de la Măgurele a dat 50 
de reprezentații. La Galați formația 
a fost distinsă cu premiul I. o inter
pretă — Marina Creți — obtinînd si 
o mențiune.

O impresie deosebită a lăsat si 
eehipa de teatru a clubului munci
toresc al întreprinderii de industria
lizare a sfeclei de zahăr Giurgiu, 
distinsă cu premiul al III-lea, (Pre
miul al Il-lea nu s-a acordat). A- 
ceastă formație a prezentat un spec
tacol cu tripticul lui D. Solomon 
..Somnul rațiunii". în regia Iul Mir
cea Cretu. de la Teatrul „Ion Vasi- 
lescu" din Giurgiu. în ultimii doi 
ani acest teatru muncitoresc a sus
ținut peste 40 de reprezentații pe 
numeroase scene din unități indus
triale. Aceasta arată seriozitatea cu 

care este tratat aici actul teatral, do
rința echipei de a contribui, prin 
eforturile constante ce le realizează, 
la educarea oamenilor muncii.

Manifestarea de la Galati a coincis 
cu împlinirea a 20 de ani de exis
tentă a „Teatrului nostru", formația 
Grupului de șantiere pentru con
strucții industriale Galati, trupă care 
în festivalul-concurs a prezentat un 
spectacol cu piesa lui Hristu Limo- 
na. „Scrisoare către Meșterul Ma- 
nole". în regia lui Lucian Temelie, 
actor la Teatrul dramatic Galati. în
drumător inimos și priceput al aces
tui teatru de-a lungul unei mari 
perioade din existenta sa. în cei 20 
de ani, la „Teatrul nostru" s-au pre
zentat spectacole cu piese de Dan 
Tărchilă, Th. Mănescu. Constantin 
ParaschiveScu, Hristu Limona. Be- 
none Pușcă șl alții, dar și de autori 
clasici români și străini : Grigore 
Ventura („Curcanii"), Costachi Ca- 
ragiali. Gogol, Giacometti. Leonid 
Zorin etc. Este greu de sintetizat în 
citeva rînduri activitatea de două 
decenii a acestui teatru muncitoresc, 
dar trebuie spus că toti cei care 
l-au slujit si îl slujesc în prezent 
s-au bucurat de stima si prețuirea 
publicului, a oamenilor muncii de la 
G.S.C.I. — fiind, pe drept cuvînt, 
considerat al patrulea teatru al 
Galatiului. alături de cele trei pro
fesioniste. Dealtfel, premiul special 
al juriului, oferit la manifestarea de 
care ne ocupăm, răsplătește evoluția 
de două decenii a acestui teatru, 
aplecarea sa constantă către promo
varea dramaturgiei originale, a au
torilor mai puțin reprezentat! pe 
scenele profesioniste.

Această succintă prezentare ne în
dreptățește să observăm și faptul că 
unele formații au evoluat la un ni
vel modest, fie datorită ambiției de 
a îmbrățișa texte dificile (ca în ca
zul echipei Combinatului de lianți 
si azbociment din Fieni. care a jucat 
..Fata morgana" de D. Solomon), 
greu de abordat si pentru multe tea
tre profesioniste, fie potentelor in
terpretative insuficiente sau insufi
cient puse în valoare.

Este Îmbucurător faptul că toate 
formațiile de teatru muncitoresc 
prezente au oferit spectacole cu 
texte din dramaturgia românească 
contemporană, iar unele chiar cu o 
tematică apropiată de a interpreti- 
lor. Or. asta demonstrează că s-a

„ZILELE MIHAIL SADOVEANU"
Largă manifestare cultural-artlsti- 

că, „Zilele Mihail Sadoveanu", orga
nizate în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" de Comi
tetul de cultură si educație socia
listă al județului Iași. Asociația 
scriitorilor, revista „Convorbiri li
terare" si Muzeul de literatură al 
Moldovei, a ajuns la a XII-a ediție. 
Manifestările s-au desfășurat în Iași 
— la Casa memorială ,JM. Sadovea
nu", aula „M. Eminescu" a Univer
sității „Al. I. Cuza", biblioteca jude
țeană „Gh. Asachi", Muzeul teatru
lui, Liceul national „M. Sadoveanu" 
și casa de cultură a tineretului și 
studenților : simpozioane, dezbateri 
și mese rotunde, evocări, medalioane 
si conferințe, șezători literare și 
vernisări de expoziții de carte, alte 
acțiuni menite să contribuie la cu- 

lnteles într-o bună măsură menirea 
teatrului muncitoresc, chemat să a- 
propie publicul din întreprinderi si 
instituții de actul teatral, să-i educe 
pe oamenii muncii prin intermediul 
acestuia. Evident, manifestarea a 
prilejuit și formularea unor obser
vații critice, a unor propuneri. Le 
prezintă ca atare. Radu Itu. direc
torul Teatrului muncitoresc „Toma 
Caragiu" al Centrului național de 
fizică atomică Măgurele, si Mircea 
Crivoi, interpret : „Este binevenită 
ideea unor asemenea întîlniri. To
tuși. poate ar fi fost mai bine ca 
organizatorii să asigure ca fiecare 
trupă să participe la evoluția celor
lalte. iar apoi să se realizeze o 
masă-rotundă cu discuții pe margi
nea spectacolelor vizionate". Lucian 
Temelie, conducătorul artistic al 
„Teatrului nostru" Galati •: „Și eu 
simțeam nevoia unor discuții mai 
aprofundate, care să constituie pen
tru noi un adevărat 6chimb de ex
periență. concret, calificat, cu nece
sare deschideri spre activitatea vii
toare". Dumitru Limișcă, directorul 
Teatrului muncitoresc al întreprin
derii „Rulmentul" Bîrlad : „Nu 
mi-au plăcut scaunele goale din 
sală. Noi. la Bîrlad. nu evoluăm în 
asemenea săli fără spectatori. De 
asemenea, cred și eu că o proble
matică pusă în discuție ne-ar fi fost 
tuturor de mare folos". Iată și cite
va observații ale criticului de teatru 
Constantin Paraschivescu : „O ase
menea acțiune este oportună, impor
tantă. necesară. Prima ediție s-a 
bucurat de atenție din partea unor 
județe și a Capitalei. A mai plăcut 
faptul că toate spectacolele prezen
tate au abordat lucrări ale autorilor 
români contemporani. Totuși, ne-a 
surprins organizarea într-un cvasi- 
anonimat a manifestării, care nu a 
fost sprijinită de foruri competente 
locale si centrale. Pe de altă parte, 
festivalul de teatru muncitoresc de 
la Galati nu s-a bucurat de o parti
cipare mai largă a publicului. Pe 
viitor, deci, se pune problema unei 
mai mari seriozități si rigori în or
ganizare. a alcătuirii unui program 
mai limpede, cu un caracter mai 
practic, de lucru, din care să nu 
lipsească discuțiile, dezbaterile, fo
lositoare atit pentru cei prezent!, cît 
și pentru public".

Dan PLAEȘU
corespondentul „Sclnteii"

noașterea vastei opere «adoveniene. 
a valențelor sociale si artistice ale 
creației sale si să omagieze activita
tea impresionantă de artist șl cetă
țean a marelui nostru scriitor. S-a 
conferențiat și evocat despre „Mihail 
Sadoveanu — poet", „Mihail Sado
veanu — director de teatru", „Mihail 
Sadoveanu și critica actuală", „Mi
hail Sadoveanu și stilurile prozei 
contemporane" etc. A fost organizat 
un concurs „Mihail Sadoveanu și 
lașlul".

în timpul „Zilelor Mihail Sadovea
nu" la cinematografele „Republicii" 
din Iași, la Pașcani șl la Căminul 
cultural din satul Verșeni. locul naș
terii Profirei Ursache. mama lui 
M. Sadoveanu. au rulat filmele 
„Dumbrava minunată" și „Baltagul". 
(Manole Corcaci).

Concursul muzical 
„CRIZANTEMA DE AUR"

Aseară, la Sala polivalentă din 
municipiul Tîrgoviște a început con-, 
cursul de creație și interpretare a ro
manțelor și cintecelor de voie bună 
„Crizantema de aur". manifestare 
culturală prestigioasă organizată de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Uniunea compozitorilor. Radio- 
televiziunea română și Consiliul ju
dețean de cultură și educație socia
listă Dîmbovița.

La cea de-a XVI-a ediție a aces
tui concurs s-au prezentat numeroși 
compozitori și interpreti. multi dintre 
aceștia fiind nume cunoscute și apre
ciate de iubitorii acestui gen de mu
zică. Cele două jurii, care vor de
semna pe cei mai buni interpreti șl 
cele mai bune creații, sînt compuse 
din personalități de frunte ale vieții 
noastre muzicale și sînt conduse de 
Arta Florescu. artist al poporului, și 
Nicolae Călinoiu, președintele Uniu
nii compozitorilor, rectorul conserva
torului „Ciprian Porumbescu" din 
București. Interpreti îndrăgiți ai ge
nului vo<r susține recitaluri. Con
cursul se va încheia sîmbătă cu un 
concert al launeatilor. (Gheorghe 
Manea, corespondentul „Scinteii").

PROGRAMUL 1
18,00 Telex
16,05 Școli șl tradiții
16,25 Viața culturală
16.50 Tragerea pronoexpre» 
17,00 Universul femeilor
17,45 Publicitate
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea !n economie
20,35 Memoria documentelor. 65 de ani 

de la făurirea statului național 
unitar român

20.50 Film artistic (color): „Așteptarea". 
Cu : ștefan Clobotărașu, Vladimir 
Găitan. Nina Zăinescu, Ernest 
Maftei, Aurel Giurumla, Coca An- 
dronescu, Sabina Mușatescu, Cor
nelia Lazăr-Turlan, Alexandru Va- 
slliu, Florin Zamflrescu. Scena
riul : Horla Pătrașcu. Regia : șer- 
ban Creangă

22,00 Melodii și lnterprețl. Aspecte de la 
Concursul de creație șl interpre
tare „Crizantema de aur", Tîrgo
viște — 1983

22.30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL I

20,00 Telejurnal
20,20 scena și ecranul
20,55 Publicitate
21,00 Din țările socialiste
21.30 Mic dicționar de operă șl balet.
22.30 Telejurnal

(Urmare dîn pag. I)
în toamna anului 1918, evenimen

tele revoluționare au cuprins Întrea
ga Transilvanie și Banatul. Apropie
rea deznodămintului victorios al 
luptei maselor populare din Transil
vania pentru unitate deplină răscolea 
profund toate păturile societății ro
mânești. La 31 octombrie 1918 s-a 
constituit Consiliul Național Român 
Central, ca unicul for care reprezenta 
voința poporului român, format din 
șase social-democrați și șase repre
zentanți ai Partidului Național Român 
din Transilvania. Constituirea Con
siliului Național Român a dat un nou 
impuls luptei pentru eliberarea 
Transilvaniei și unirii ei cu țara. In
tr-un articol intitulat : Ce vrem ?, 
organul de presă al socialiștilor ro
mâni, „Adevărul", arăta : „Revoluția 
a creat pentru toate națiunile din 
țară putința ca singure să-și hotăras
că soarta, singure să decidă asupra 
viitorului lor și singure să-și croiască 
cadrele de stat in care vor dori să 
trăiască in viitor... Consiliul Național 
Român este chemat acum a merge cu 
un pas mai departe și a declara In 
mod clar și lămurit că voim ca întreg 
poporul român din Transilvania și 
Banat să fie întrebat prin referen
dum, printr-o votare obștească, in ce 
cadre de stat voiește să trăiască in 
viitor".

Așa s-a ajuns, ca rezultat al unul 
Întreg proces de evoluție soctal-poli- 
tică, democratică, la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia din 1 De
cembrie 1918. moment istoric în care 
poporul nostru a văzut calea de ex
primare a năzuinței și conștiinței sale 
de unitate, de alcătuire a unui singur 
stat, care să cuprindă în granițele 
sale pe toți românii. Consultarea po
porului român reprezenta modalita
tea cea mai democratică de rezolvare 
a problemei majore ce frămînta în 
această etapă conștiința întregii na
țiuni. Ea urma spiritul hotărîrilor 
democratice adoptate de români și în 
alte momente fundamentale ale de
venirii sale naționale.

în editorialul La Alba Iulia, redac
ția ziarului „Adevărul" scria : „Se 
vor întruni toți reprezentanții neamu
lui românesc (...) și prin cuvîntul lor 
vor arăta lumii întregi voința între
gului neam. Se va arăta in primul 
rind că națiunea română, care veacuri 
de-a rindul a suportat jugul robiei 
naționale, voiește acum să devină cu 
desăvirșire liberă și să se contopeas
că într-un singur stat național. 
Românii din Transilvania, fără deo
sebire de clasă, voiesc să se unească 
cu frații lor de peste munți... Prin 
aceasta se va înfăptui, in fine, ceea 
ce înainte cu trei sute de ani a fost 
zădărnicit prin uneltirile barbare ale 
unor tirani. Drama națională săvir- 
șită pe cîmpia Turzii se va ispăși 
acum prin hotărirea istorică ce va 
lua-o Adunarea Națională de la Alba 
Iulia. A sosit, așadar, plinirea vremii. 
Poporul român se bucură azi de li
bertate națională. Dar nu e numai 
aceasta ceea ce se va săvirși la Alba 
Iulia. Căci nu e vorba acum numai de 
dezrobirea națională, ci și de ridica
rea asupritului popor român la o 

treaptă socială mai înaltă și ome
nească".

La 1 Decembrie 1918 s-au strîns la 
Alba Iulia. pe Cîmpul lui Horea, 
peste 100 000 de oameni, muncitori, 
țărani, meseriași, intelectuali, veniți 
să consfințească actul legic, obiectiv 
și progresist de încheiere a procesu
lui de formare a statului național 
unitar român. „N-avem nevoie să 
ne-o spunem unul altuia — scria in 
acele zile socialistul Ilie Cristea în 
ziarul „Glasul Ardealului" — e des
tul să ne privim în ochi pentru ca să 
ne convingem că a sosit ceasul. Cu- 
vintul păstrat pină acum in cutele 
cele mai adinei ale sufletului se va 
rosti unanim, măreț și nestrămutat, 
unirea noastră va fi indiscutabilă". 
La adunare erau prezenti 1 228 dele
gați, aleși prin vot de cercurile elec
torale sau de organizațiile politice și 
de instituțiile românești din Transil
vania, printre care oameni politici și 
fruntași ai mișcării naționale. Au fost 
prezenți 150 de delegați ai social-de- 
mocrației române, partea cea mai 
activă în lupta pentru realizarea uni
rii, reprezentînd aproape 70 000 de 
muncitori organizați, atit români, cît 
și maghiari, germani și de alte na
ționalități.

Ideile fundamentale ale Declarației 
Marii Adunări Naționale au fost pe 
larg susținute de fruntașii mișcării 
socialiste. Luînd cuvîntul in fata ma
selor ce constituiau Marea Adunare 
de la Alba Iulia, în numele socialiș
tilor români, Iosif Jumanca. unul din 
conducătorii Partidului Social-Demo
crat, a evidențiat de pe poziții de 
clasă importanța actului Unirii : 
„Astăzi, venim și noi aici, adevărații 
reprezentanți ai muncitorimii româ
ne din Transilvania și Banat, venim 
să declarăm în fața dv„ in fața Inter
naționalei Socialiste și in fața întregii 
lumi că vrem unirea tuturor români
lor... Social-democrația nu-i identică 
cu lipsa simțului național, noi nu zi
cem ubi bene ibi patria, ci zicem că 
«acolo unde ți-e patria, acolo să-ți 
creezi fericirea vieții tale»-. Si noi 
n-avem teamă că poporul muncitor 
român, care a rupt acum cătușele 
unei robii seculare, nu va avea des
tulă putere ca și in România să-și 
asigure drepturile la o viață liberă...".

încheierea procesului de formare a 
statului național unitar român în a- 
ceste condiții interne și internaționa
le a fost rezultatul luptei maselor 
populare din toate colțurile țării, 
opera întregului popor ^omân.

La 13 februarie 1919, referindu-se 
la actul just al făuririi unității depli- 
,ne a statului național, în Declarația 
Comitetului executiv provizoriu al 
Partidului Socialist și a Comisiei ge
nerale provizorii a sindicatelor, ex- 
primînd poziția clasei muncitoare, a 
mișcării socialiste la nivel național, 
se arăta : „Provinciile românești 
subjugate de alte națiuni nu puteau 
să rămină in afară de aceste prefa
ceri. Locuite in marea lor majoritate 
de o populație românească, apăsată 
de secole de dominațiune străină, îm
piedicate astfel in dezvoltarea lor 
economică, politică și culturală, aces
te provincii s-au emancipat de sub 
aceste daminațiuni, devenind libere.

Prin dreptul de autodeterminare a 
națiunilor, principiu recunoscut de în

tregul socialism internațional, româ
nii din teritoriile subjugate și-au ma
nifestat prin hotăririle adunărilor lor 
naționale voința de a se uni cu Româ
nia, pe baza rezoluțiunilor votate.

Ca socialiști români internaționa
liști, salutăm cu bucurie dezrobirea 
națională a poporului român din pro
vinciile subjugate pină acum și res
pectăm legămintele de unire hotări- 
te... România nouă de astăzi trebuie 
să devină România socialistă de 
mâine".

Idealurile de unitate națională șl 
dreptate socială ale înaintașilor au 
găsit in clasa muncitoare, în parti
dul politic al clasei muncitoare, cel 
mai demn, consecvent și lucid apă
rător și promotor al progresului și 
civilizației. Dezvoltînd pe o treaptă 
superioară cele mai bune tradiții re
voluționare ale poporului român, 
Partidul Comunist Român a condus, 
în anii ce au urmat, lupta maselor 
populare pentru înlăturarea exploa
tării și asupririi, împotriva fascis
mului și războiului, a organizat suc
cesul revoluției de eliberare națio
nală și socială, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944, act 
energic de voință al întregii națiuni 
române, care a deschis epoca cuce
ririi depline a independenței și su
veranității naționale a României, a 
dreptului inalienabil al poporului 
român de a fi deplin stăpîn în pro
pria sa țară.

într-o perioadă Istorică scurtă. 
România a parcurs mai multe etape 
istorice șl a trecut la făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Cunoscînd o puternică dez
voltare, România ș-a transformat în
tr-o țară industrial-agrară, cu o in
dustrie modernă șl o agricultură 
dezvoltată, în plin progres.

Astăzi, pe meleagurile vetrei stră
moșești, poporul român, sub condu
cerea partidului său comunist, iși 
făurește un prezent de demnitate și 
prosperitate pe măsura măreției tre
cutului său. Unitatea națională, con
solidată necontenit în anii socialis
mului, pe temelia adîncilor prefaceri 
ale acestui răstimp înnoitor, a depli
nei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire do 
naționalitate, se dovedește a fi un 
uriaș izvor de tărie, o pîrghie de 
impulsionare a mersului înainte al 
țării pe calea progresului, bunăstării 
și civilizației. Unitatea strînsă a în
tregii noastre națiuni socialiste în 
jurul partidului constituie și in con
tinuare chezășia sigură că marile 
noastre proiecte de viitor, obiectivele 
înscrise în documentele Congresului 
al XII-lea vor deveni realitate, spre 
gloria și măreția României socialis
te, a bravului nostru popor.

Evocînd evenimentele istorice des
fășurate acum 65 de ani, „evocăm cu 
Îndreptățită mîndrie — așa cum apre
cia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
istoria eroică a poporului român, in 
decursul căreia a ars mereu vie 
flacăra luptei pentru unitate, liber
tate și neatirnare, pentru scuturarea 
jugului exploatării și asupririi, pen
tru afirmarea deplină și neîngrădită 
a geniului său creator, pentru asigu
rarea progresului și civilizației pa
triei noastre".

în momentele Importante ale evo
luției sociale, istoria însăși își fău
rește marile personalități, pentru a-i 
promova sensurile sale esențiale. 
Viața și opera lor exprimă conștiin
ța de sine a epocii. Formele în care 
determinismul complex al istoriei 
iese la iveală sînt diferite, fără să 
fie totdeauna și opuse. Platon, Aris- 
totel, Descartes, Rousseau, Kant, 
Hegel etc. au fost eroi ai gindirii : 
Cromwell, Robespierre etc. au fost 
eroi ai acțiunii. Primii au cercetat 
lumea pentru a-1 descoperi legile de 
existență, izbutind să contribuie la 
progresul adevărului ; ei s-au con
centrat cu deosebire asupra lumii 
ideilor. Ceilalți, la polul opus, au 
gîndit fapta ca mijlocul de înfăp
tuire a sensului istoriei. Există însă 
o a treia formă prin care rațiunea 
istorică se descoperă, reallzîndu-se 
necontradictoriu prin intermediul 
unor personalități nu doar ale gin
dirii ori ale faptei, ci ale gindirii și 
ale faptei în același timp. Aceștia 
cercetează cu ardoare adevărul lumii, 
dar, în același timp, se integrează cu 
toată ființa lor in viitoarea luptei 
pentru împlinirea lui în viață. îm
pletirea așa de strînsă în viața to
varășului Nicolae Ceaușescu a acti
vității revoluționare — desfășurată 
sub semnul profundului devotament 
față de interesele fundamentale ale 
poporului nostru, de cauza socialis
mului — și a creației teoretice de 
generalizare a noilor tendințe și pro
cese proprii lumii contemporane il 
situează pe secretarul nostru general 
în rindul aoestui tip de personali
tate istorică. întruchipînd cele mai 
scumpe aspirații ale poporului ro
mân, omenia si simțul dreptății, 
cumpătarea și vocația libertății, par- 
ticipind din cea mai fragedă tinerețe 
la lupta revoluționară a clasei mun
citoare, a maselor populare împo
triva exploatării, pentru victoria so
cialismului în țara noastră, vădind o 
receptivitate de excepție față de 
evenimentele și experiențele funda
mentale ale omenirii secolului XX, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a creat, 
pe aceste baze, o viziune teoretică 
profund originală și novatoare, care 
reprezintă în contextul mișcării con
temporane de idei o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la dezvol
tarea creatoare a teoriei revoluțio
nare.

Gîndirea teoretică prodigioasă a 
secretarului general al partidului se 
regăsește în toate documentele esen
țiale ale partidului nostru incepînd 
cu Congresul al IX-lea al partidu
lui, cu cele trei Conferințe Naționale 
care au avut loc în acest interval de 
timp, în sutele de cuvîntărl rostite în 
diverse prilejuri și pină la plenara 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 sau 
recenta Consfătuire pe probleme ale 
muncii organizatorice și politico- 
educative.

Opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu are ca izvor prac

tica social-umană, cele mal avansate 
cuceriri ale filozofiei, științei și cul
turii, trebuințele majore ale omului 
și omenirii, aspirațiile popoarelor de 
a fi libere și independente, de a co
labora pașnic, pe baza respectului 
reciproc, de a-și făuri un viitor fe
ricit.

Multilaterală, asemenea vieții care 
îi stă la bază, opera teoretică a 
secretarului general al partidului 
nostru se definește în contempora
neitatea noastră filozofică printr-un 
profund caracter unitar, a cărui esen
ță o constituie spiritul dialectic, con
ceperea șl dezvoltarea dialecticii 
materialiste și a materialismului dia
lectic atit ca instrumente metodolo
gice de analiză a realității, cit și ca 
teorie revoluționară de înțelegere, 
interpretare și schimbare a lumii.

Una dintre cele mai însemnate 
contribuții ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia dezvoltarea creatoare a 
marxismului constă tocmai în repu
nerea dialecticii materialiste în drep
turile sale firești, ca dialectică re
voluționară. Din această perspectivă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat amplu, deschizind noi orizon
turi gindirii și teoriei, erorile teore
tice și consecințele practice negative 
ale dogmatismului, pericolul grav pe 
care l-a reprezentat tezismul îngust, 
metafizic și simplismul teoretic pen
tru mișcarea muncitorească in gene
ral, pentru construcția socialismului 
în special

Critica dogmatismului s-a trans
format in concepția partidului nos
tru în act eliberator al gindirii, în- 
trucît gîndirea însăși a fost con
cepută ca activă și constructivă, în 
legătură complexă cu datele practi
cii aocial-istorice. Cerința fundamen
tală a teoriei revoluționare, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este de 
a nu fi dogmă „ci o știință vie, 
creatoare", o „metodă de cercetare 
a dezvoltării societății" și tocmai de 
aceea dezvoltarea marxismului nu 
înseamnă a „repeta pur și simplu 
anumite teze și idei generale, enun
țate la timpul lor de clasicii mar- 
xism-leninismului, anumite formu
lări de principii privitoare la revo
luția sau construcția socialistă".

Dimpotrivă, dezvoltarea creatoare 
a marxismului implică cu necesitate 
cercetarea permanentă a vieții și. 
deci, noi elaborări teoretice care să 
reflecte nu doar ceea ce a fost viața, 
ci mal ales ce este viața și care să 
poată totodată orienta activitatea de 
transformare revoluționară a vieții. 
„Viața, spunea în acest sens tovară
șul Nicolae Ceaușescu. trebuie cu
noscută in toată complexitatea ei, 
uneori contradictorie, pentru a crea 
o imagine științifică exactă asupra 
fenomenelor și tendințelor ce carac
terizează stadiul in care se găsește 
la un moment dat dezvoltarea socie
tății". iar aceasta nu pentru a rea
liza doar o cunoaștere în sine a vie
ții. ci „pentru a fixa etapa respec

tivă și modul corespunzător de ac
ționare".

Elaborările teoretice ale secretaru
lui general al partidului, realizate 
din această optică revoluționară des
pre dialectica materialistă și rostul el 
în societatea contemporană, cuprind 
spații vaste. Fără a putea cuprinde 
în toată vastitatea lor contribuțiile 
teoretice cuprinse în opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. vom sublinia 
că, în spiritul gindirii marxiste și al 
tradițiilor progresiste ale filozofiei 
românești, secretarul general al 
partidului a analizat și dezvoltat teze 
și concepte fundamentale pentru ori
ce teorie socială.

în acest sens, o importanță aparte 
are relația general-particular. în vi- 

Contribuția partidului nostru, a secretarului său 
general la dezvoltarea creatoare, revoluționară 

a tenriei si practicii construcției sncialiste
zlunea dialectică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. nici generalul, 
nici particularul nu există indepen
dent, rupte unul de celălalt. Conside
rarea generalului în sine plasează 
gîndirea undeva în sfere abstracte, 
rupind-o de mersul vieții, al practi
cii sociale ; invers, considerarea in
dividualului în separația sa de gene
ral conduce la empirism. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a respins o ase
menea contrapunere de esență meta
fizică, relevind consecințele sale po
litice deosebit de grave care afec
tează odată cu prestigiul marxismu
lui și forța sa de iradiere, relațiile 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, dintre acestea și alte parti
de ale clasei muncitoare ori alte 
forțe progresiste. în mod deosebit 
însă, datorită ignorării sau subesti
mării rolului particularului în con
strucția ‘ societății noi, s-a ajuns la 
denaturări abuzive ale istoriei națio
nale, la subaprecierea luptei mase
lor populare pentru păstrarea ființei 
naționale, a limbii și culturii națio
nale progresiste.

împotriva unei astfel de simplifi
cări a concepției marxiste despre re
lația general și particular în con
strucția noii societăți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dezvoltat con
secvent, în întreaga sa operă, ideea 
relației dialectice dintre general și 
particular, subliniind că nesocotirea 
legităților și principiilor generale so- 

claliste poate aduce mari daune ope
rei istorice de edificare a noii orin- 
duiri, dar, tot astfel, nesocotirea rea
lităților, aplicarea unor metode sau 
șabloane care nu țin seama de aceste 
realități pot provoca mari greutăți, 
pot pune chiar în pericol însăși dez
voltarea socialistă a țării.

Soluționarea consecvent materia
listă și dialectică de către secretarul 
general al partidului a relației din
tre general și particular în construc
ția societății socialiste a îmbogățit 
tezaurul filozofiei marxiste și a des
chis, totodată, o nouă etapă, superi
oară, în înțelegerea istoriei patriei, a 
rolului națiunilor In socialism, in 
epoca contemporană, a rolului parti
dului și statului în conducerea pro

ceselor soclal-economlce, politice și 
ideologice caracteristice noii socie
tăți, a necesității unui nou tip de 
relații intre partidele comuniste și 
muncitorești, intre toate forțele progresiste.

Despovărind gîndirea filozofică de 
greutatea pseudo-reprezenitărilor me
tafizice. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a definit magistral. în numeroase 
lucrări, traiectul istoriei românilor, 
de la începuturile sale și pînă în zi
lele noastre, situlndu-4 în adevărata 
sa lumină, redefinindu-i, în spiritul 
adevărului, etapele pe care le-a 
parcuns. Corelînd în spiritul istoris
mului dialectic trecutul, prezentul 
și viitorul poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dezvoltat ideea- 
forță, devenită axa întregii activități 
politico-educative a partidului, după 
care „stabilirea locului in istorie, a 
originii și continuității in bazinul 
carpato-dunărean ale poporului ro
mân constituie fundamentul oricărei 
activități ideologice, teoretice si po
litico-educative". Subliniind că mo
dul de a trăi, gindi și simți al po
porului nostru, istoria sa socială, 
economică și politică sint moștenirea 
sacră peste care nu se poate trece, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a redat 
poporului nostru istoria sa adevăra
tă, a deschis noi orizonturi activită
ții educative care trebuie să benefi
cieze de învățămintele istoriei, de 
înțelepciunea transmisă nouă de atî- 
tea generații de înaintași.

în același timp și dîn aceeași per
spectivă a istorismului dialectic, se
cretarul general al partidului a 
elaborat o concepție pe deplin știin
țifică, realistă și umanistă, totodată, 
despre națiune și funcțiile ei in con
strucția societății socialiste, in lumea 
contemporană în general, demon- 
strind că națiunea, apărută pe o 
anumită treaptă de dezvoltare a so
cietății, continuă să rămină o comu
nitate umană cu trăsături și funcții 
specifice și un rol progresist în viața 
socială. Interdependențele lumii ac
tuale. revoluția tehnico-științifică. 
problemele cu caracter global ale lu
mii contemporane nu fac din na
țiune. cum susțin adepții „mondia- 
lismului" ori ai altor reprezentări 

false, o realitate perimată sau o 
frină a progresului, ci, dimpotrivă, 
scot încă mai mult în evidență fap
tul că națiunea, înțeleasă prin deter
minări istorico-obiective și spiri
tuale proprii, continuă și va con
tinua să rămină încă multă vreme 
„o importantă categorie social-isto- 
rică, un factor de bază al progresu
lui societății".

înțelegerea materialist-istorică a 
națiunii, cunoașterea temeinică a 
realităților naționale în perioada 
contemporană au implicații de cea 
mai mare însemnătate pe planul vie
ții politice și al relațiilor internațio
nale. întrucit națiunile nu și-au 
epuizat rolul lor, rezultă logic că sta
tele naționale trebuie să fie consi
derate ca independente și suverane, 
iar relațiile dintre ele să se bazeze 
pe egalitate in drepturi și pe colabo
rarea reciproc avantajoasă. Colabo
rarea dintre națiuni, la rindul ei. 
trebuie să excludă cu desăvirșire ori
ce tendință de negare a valorilor 
naționale, de diminuare și încălcare 
a independentei și suveranității na
țiunilor, de impunere a voinței unui 
stat național în raport cu altul.

Printre domeniile de cea mai mare 
importanță care in ultimii ani au cu
noscut considerabile dezvoltări teo
retice se înscrie și concepția despre 
partid și stat. în viziunea partidului 
nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. partidul și statul sînt 
analizate ca realități vii, în continuă 

transformare șl dezvoltare, În raport 
nemijlocit cu sarcinile și obiectivele 
societății noastre. Partidul nu este o 
entitate situată dincolo sau deasupra 
realităților social-politice, o noțiune 
vidă de conținut, ci, dimpotrivă, 
partidul este centrul vital al națiunii, 
avind răspunderea de a se implica 
nemijlocit în rezolvarea practică a 
tuturor problemelor cu care se con
fruntă construcția socialismului. Toc
mai de aceea, pe măsura progresului 
societății, rolul său devine din ce in 
ce mai corriplex. răspunderea sa și a 
membrilor săi din ce în ce mai mare. 
Datoria partidului, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este de a nu se 
cantona în șabloane, ci de a se trans
forma el însuși în funcție de cerin
țele vieții, ceea ce este posibil doar 
sub condiția luptei și activității 
pentru realizarea idealurilor poporu
lui.

Staiul nostru socialist, la rindul 
6ău, este definit de secretarul gene
ral al partidului ca stat al democra
ției muncitorești revoluționare, al 
întregului popor, ca administrator al 
bogăției poporului. Aceste definiții 
pun intr-o lumină nouă relația din
tre partid și stat, dintre stat și orga
nismele democratice.

Patriot înflăcărat, legat prin ființa 
sa de popor, de masele populare, 
umanist în sensul autentic al noți
unii, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
ilustrează ca teoreticianul și luptăto
rul înflăcărat pentru dezvoltarea 
democrației socialiste. Sub condu
cerea secretarului general al partidu
lui, in România socialistă s-a edifi
cat unul dintre cele mai perfecțio
nate sisteme ale democrației de stat, 
de forme instituționalizate. de auto- 
conducere muncitorească, de partici
pare a poporului la exercitarea pu
terii și la controlul dezvoltării so- 
cial-economice.

Pornind de la o viziune dialectică 
desipre evoluția societății românești, 
despre locul, rolul si perspectivele el 
în contextul societății contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a elabo
rat conceptul de societate socialistă 
multilateral dezvoltată, înțeleasă ca 
o etapă a construcției socialismului 
care urmează victoriei definitive a 
socialismului în țara noastră șt care 
pregătește, prin procesele sale cali
tative, trecerea la o nouă fază de 
dezvoltare. Conținutul conceptului de 
societate socialistă multilateral dez
voltată este determinat de un an
samblu de factori : dezvoltarea for
țelor de producție și nerfecționarea 
relațiilor de producție, asigurarea 
unei concordanțe cît mai depline în
tre ele, creșterea nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului po
por, afirmarea deplină in viață a 
principiilor eticii și echității socialis
te, dezvoltarea învățămîntului. știin
ței și culturii, a democrației socialis
te, perfecționarea conducerii sociale, 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii.

Pină a se ajunge la acest concept 
superior de organizare a societății 
noastre socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a elaborat, după Congre
sul al IX-lea al partidului, o seamă 
de idei și teze esențiale privind dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului. S-a cristalizat astfel 
conceptul programatic al construirii 
societății socialiste în condițiile unei 
dezvoltări economice submedii avind 
în centru progresul forțelor de pro
ducție. De aici a izvorit accentul pus 
pe efortul de acumulare, pe dina
mismul și modernitatea industriali
zării. Această opțiune nouă în dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
societății noastre a impus o poziție 
dialectică și față de știință, în sensul 
asimilării noului existent în lume in 
toate ramurile științei, dar și stimu
larea resurselor și ambițiilor crea
toare naționale.

Definind societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată prin factorii ei 
obiectivi și subiectivi, subsumați no
țiunii de calitate nouă a vieții, 
secretarul general al partidului a 
acordat o importanță deosebită a- 
naiizei contradicțiilor in socialism, 
împotriva tendințelor de escamotare 
a realităților complexe.ale socialis
mului și de prezentare idilică a lui, 
secretarul general al partidului a de
monstrat că în societatea socialistă 
pot exista. într-un moment sau al
tul al dezvoltării sale, contradicții, 
ceea ce implică, cu necesitate, cu
noașterea și soluționarea lor, astfel 
incit să se asigure dezvoltarea pro
gresivă a societății socialiste.

Sensul profund umanist al întregii 
construcții teoretice elaborate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se dez
văluie plenar in postularea rolului 
din ce in ce mai mare al conștiinței 
socialiste in ansamblul edificării noii 
societăți și, corelativ, in critica re
prezentărilor fataliste despre om si 
conștiința umană. Dezvoltarea teoriei 
privind caracterul dinamic, activ al 
conștiinței, posibilitatea transformă
rii ei intr-o adevărată forță materia
lă a dezvoltării societății se consti
tuie intr-un adevărat elogiu adus 
ființei umane, capacității sale de a-și 
făuri o nouă condiție de viață, de 
muncă, forței sale creatoare.

Toate aceste dezvoltări teoretice 
și-au găsit expresia în imbogătirea 
substanțială a concepției uma-niste 
despre socialism cu noi teze și apre
cieri care reprezintă un mod sune- 
rior de înțelegere a realităților zile
lor noastre, a spiritului teoriei mar
xiste. Ele sînt creații unitare ce con
stituie un ansamblu .conceptual im
presionant. de mare importanță pen
tru tactica și strategia construcției 
socialiste, care-1 situează pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu printre gindi- 
torii revoluționari de frunte ai epocii 
noastre, printre personalitățile de 
prim rang ale vieții internaționale.

Prof. unlv. dr. Gh. A. CAZAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere amabilul dumneavoastră mesaj ce mi l-ați trans
mis cu ocazia survolării Turciei.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelentei Voastre sincerele 
mele mulțumiri, împreună cu cele mai bune urări de fericire și sănătate 
personală, precum și de prosperitate poporului prieten al Republicii Socia
liste România.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de mesajul cald pe care ați binevoit să 
mi-1 transmiteți cu ocazia sărbătoririi celei de-a 15-a aniversări a inde
pendenței Republicii Guineea Ecuatorială.

Vă mulțumesc din toată inima și sper că excelentele relații de prie
tenie și cooperare care există in mod fericit între țările noastre se vor 
întări tot mai mult, in spiritul avantajului reciproc, al egalității, într-un 
climat de dialog, înțelegere și dreptate.

Vă rog să primiți, domnule președinte și drag prieten, urările mele 
de fericire personală pentru dumneavoastră și distinsa dumneavoastră 
familie.

Cu înaltă considerație.

OBIANG NGUEMA MBASOGO
Președintele Republicii Guineea Ecuatorială

BIHOR

Săptămîna științei și
înscrisă în cadrul Festivalului Na

țional „Cîntarea României", Săptă
mîna științei și tehnicii pentru tine
ret, complexă manifestare organizată 
de către Comitetul județean Bihor 
al U.T.C., a debutat luni (7 noiem
brie), la Institutul de invâțămint su
perior din Oradea, cu vernisajul ex
poziției de creație tehnico-științifica 
a tineretului bihorean. Propunîndu-și 
să releve experiențele și rezultatele 
bune înregistrate în acest domeniu, 
formele și metodele de stimulare a 
activității de creație tehnico-știinti- 
fică. în toată această perioadă. în or
ganizațiile U.T.C. din județ sînt ini-

tehnicii pentru tineret 
tlate ample acțiuni de propagandă și 
informare tehnico-economică : con
sfătuiri tematice, expuneri-dezbatere, 
mese rotunde, expoziții de carte teh
nică, schimburi de experiență, seri 
de știință, întîlniri cu inventatori și 
inovatori.

Programul manifestării mai inclu
de și faza județeană a concursului 
de creație tehnico-științifică pentru 
tineret, lucrările selectate eviden
țiind preocupările stăruitoare ale 
uteciștilor bihoreni pentru promo
varea progresului tehnic în cîmnul 
producției. (loan Laza, coresponden
tul „Scinteii").

Lucrări de modernizare
Prin finalizarea unor importante 

lucrări de investiții, în stația de 
cale ferată Constanța, drumul pie
trei de la cea mai mare exploatare 
de calcar din județ (Sitorman) și 
pină la marile obiective de investiții 
(porturile Constanța-Sud și Midia) a 
fost scurtat cu două ore și jumătate

Manifestări cultural-educative dedicate Unirii
în organizarea Consiliului jude

țean Bacău pentru educație politică 
și cultură socialistă s-au desfășurat 
marți lucrările unui amplu simpo
zion consacrat împlinirii a 65 de ani 
de la făurirea statului național uni
tar român. Participanții — oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Bacăului, profesori de isto
rie, lectori ai comitetului județean 
de partid, propagandiști, studenți ai 
universității politice și de conducere 
— au audiat' comunicări privind în
făptuirea marelui act istoric, impli
cațiile sale in dezvoltarea ulterioară 
a României, mutațiile profunde po
litice, sociale și economice ce au 
avut loc in România in anii edifică
rii societății socialiste.

Muzeul județean Suceava a inițiat 
o suită de expuneri reunite sub ge
nericul „Desăvirșirea statului națio
nal unitar — operă a întregii națiuni 
române". Astfel de expuneri au fost 
prezentate pină acum în numeroase 
unități industriale, instituții și școli 
din Suceava, Fălticeni, Cimpulung 
Moldovenesc, Adincata, Gura Humo
rului. Aceluiași eveniment i-a fost 
consacrat și simpozionul organizat 
recent la Casa cârtii „Mihail Sado- 
veanu" din Fălticeni pe tema „Ideea 
de unitate la români".

în aceste zile, în numeroase școli 
generale din Hîrșova, Cernavodă, 
Medgidia, Năvodari, Eforie, Manga
lia și din alte localități ale județu
lui Constanta s-au deschis expoziții 
de artă plastică sub genericul : 
„Noi vrem să ne unim cu țara". Tot
odată, a fost organizat un simpo
zion itinerant susținut de cadre 
didactice ce predau științe sociale, 
precum șl de specialiști ai Muzeu
lui de istorie națională șl arheologie 
din Constanta. Sub egida consiliului 
județean al sindicatelor se va des
fășura simpozionul ce va .dezbate 
tema : „Lupta poporului român pen
tru unitate și independență, rolul 
maselor populare ca făuritoare ale 
istoriei".

La Casa de cultură, ștllntă și teh
nică pentru tineret din municipiul 
Rîmnicu Vîlcea a avut loc o dezba
tere cu tema „Anul 1918 pe meleagu
rile vîlcene", urmată de un recital 
de poezie patriotică. In aceeași lo
calitate, la clubul muncitoresc al 
grupului de șantiere a fost prezen
tată expunerea : „Unirea de la I De
cembrie 1918 — aspirație de veacuri 
a poporului român", iar pe scenele 
caselor orășenești de cultură din 
Govora si Călimănești s-au desfășu
rat spectacole muzical-coregrafice 
omagiale, avînd drept generic „Uniți 
în cuget și-n simțire", la care și-au 
dat concursul cele mai bune formații

artistrce de amatori din cele două 
localități.

în unități economice, cămine cul
turale, cluburi muncitorești, muzee 
si biblioteci din județul Cluj se des
fășoară in aceste zile variate mani
festări politico-educative și cultural- 
artistice dedicate împlinirii a 65 de 
ani de la istoricul act revoluționar 
al constituirii statului national uni
tar român. Astfel, la biblioteca mu
nicipală din Dej, numeroși cititori 
au audiat expunerea „1 Decembrie 
1918 în conștiința scriitorilor noștri", 
în numeroase cămine culturale din 
comunele județului, intre care ce’e

din Așchileu, Izvoru Crișului, Jucu, 
Beliș, au fost prezentate expuneri și 
evocări istorice pe temele „Lupta po
porului român pentru unitate națio
nală" și „Idealul de veacuri al po
porului român — înfăptuit la 1 De
cembrie 1918“, urmate de programe 
artistice omagiale. în organizarea 
comitetului municipal al femeilor, 
în studioul de concerte al Conserva
torului de muzică „George Dima" 
din Cluj-Napoca a avut loc un reci
tal descântece patriotice și revoluțio
nare, 
le și 
vizite 
torie 
Unirii din 
bertătii de 
lui Mihai 
Turdei.

în cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării a 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român, la 
Bășești. județul Maramureș, a avut 
loc un simpozion omagial, la care au 
participat profesori de istorie din 
zona Codru. în continuare, membrii 
cercului de istorie din localitate și 
ceilalți participant la simpozion s-au 
lntîlnit la Casa memorială ..George 

bătrini ai satu- 
și loan Mercaș

De asemenea, elevi din școli- 
liceele județului au întreprins 
documentare la Muzeul de is- 
al Transilvaniei, la Muzeul 

Alba Iulia, pe Cîmpia Li
la Blaj și la Monumentul 
Viteazul din apropierea

— care au vorbit despre activitatea 
participanților la făurirea Unirii. Da 
asemenea. Căminul cultural din Bu- 
dești a găzduit simpozionul cu tema: 
„Unirea — deziderat major al tutu
ror românilor", în cadrul căruia au 
fost evocate mărturii documentare 
care atestă participarea maramure
șenilor 
de ani. 
catelor 
zată o 
tică și 
in cuget și-n simțiri".

O amplă evocare documentară cu 
tema „Făurirea statului național uni
tar — opera istorică a întregii nați
uni", urmată de vernisarea expoziției 
avînd ca generic „Mărturii ale luptei 
poporului român pentru independen
ță și unitate națională", a avut loc 
la Casa de cultură din orașul Adjud, 
județul Vrancea. Cercetători și pro
fesori de istorie din localitate și din 
județ, precum și cadre didactice 
universitare din Iași au prezentat 
vibrante mărturii privind lupta po
porului român pentru realizarea 
idealurilor de unire, libertate socia
lă și națională, suveranitate.

în județul Vrancea se desfășoară șl 
atractive manifestări cinematografice 
reunite sub genericele : „Unitatea și 
independenta — coordonate națio
nale ale evoluției istorice a poporului 
român" și ,;Filmul — martor al fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate". Cu acest prilej au loc 
dezbateri, întîlniri cu profesori de 
istorie și muzeografi privind lupta 
poporului român pentru unitate na
țională. se desfășoară spectacole de 
muzică și poezie patriotică. La bi
blioteca „Duiliu Zamfirescu" din 
Focșani a fost deschisă expoziția de 
carte „Mesaje peste timp" dedicată 
marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 
iar la casa de cultură a sindicate
lor s-a desfășurat simpozionul : 
„Unitatea națională —creație colecti
vă a poporului", după care artiști 
amatori din localitate au prezentat 
un scurt program dedicat marii 
Uniri.

la actul Unirii de acum 65 
iar la Casa de cultură a sindi- 
din Baia Mare a fost organi- 
expozitie de carte social-poli- 
beletristică intitulată „Uniți

(Agerpres)

a stației C.F.R. Constanța
pentru fiecare garnitură de tren, 
reaîizîndu-se astfel o importantă 
economie de combustibil. Totodată, 
prin montarea unor noi linii în ca
drul acestui nod de cale ferată, a 
sporit capacitatea de trafic a trenu
rilor de marfă și călători prin stația 
C.F.R. Constanța. La executarea 
acestor lucrări s-au folosit în totali
tate echipamente și instalații auto
mate produse de industria româ
nească. (George Mihăescu, corespon
dentul „Scînteii").

Cronica zilei
Orchestra de cameră „Orpheus", 

din Statele Unite ale Americii. care 
efectuează un turneu în tara noas
tră. în cadrul schimburilor culturale 
reciproce, a susținut, marți seară, la 
Ateneul Român, un concert care 
bucurat de un frumos succes.

Au participat reprezentanți 
Consiliului Culturii și Educației
cialiste. Ministerului de Externe, 
Uniunii compozitorilor și muzicolo
gilor. un numeros public.

Au fost prezent! David B. Fun
derburk, ambasadorul S.U.A. la 
București, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

s-a

al
So-

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins Intre 9 noiembrie, ora 20 — 12
noiembrie, ora 20, In țară : Vreme in 
curs de răcire. Cerul va fi variabil, cu 
tnnorărl mal accentuate In a doua 
parte a intervalului, cînd vor cădea 
ploi locale. La munte șl In regiunile 
nordice șl de est, precipitațiile vor fl 
șl sub formă de lapovlță șl ninsoare. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări temporare la munte șl, izolat, în 
rest. Temperaturile minime vor fl cu
prinse Intre minus 6 și plus 4 grade. 
Izolat mai coborîte, iar cele maxime in
tre 4 șl 14 grade, ușor mal ridicate la 
începutul intervalului. Local se va pro
duce ceață. In București : Vreme in 
curs de răcire. Cerul va fl variabil, cu 
innorărl mal accentuate spre sflrșltul 
intervalului, cind va ploua. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Minimele 
vor oscila intre minus 2 și plus 2 gra
de, iar cele maxime între 10 șl 12 gra
de. Dimineața și seara se va produce 
ceață. (Liana Cazacioc, meteorolog da 
serviciu).
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Pledoarie pentru sportul înălțimilor
Pop de Băsești" cu 
lui — loan Dunca

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
în organizarea Societății de știin

țe filologice din Republica Socia
listă România, Inspectoratului șco
lar județean, Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă și 
Casei personalului didactic din 
județul Ialomița a avut loc. la Casa 
de cultură a tineretului din mu
nicipiul Slobozia, sesiunea 
tural-științifică dedicată celei de-a 
65-a aniversări de la făurirea statu
lui hațional unitar român. Comuni
cările au avut ca temă „Valori 
educative în predarea limbii și li
teraturii române". Un deosebit in
teres au suscitat comunicările 
„Lingvistică și educație", susținută 
de prof. univ. Boris Cazacu. mem
bru corespondent al Academiei, 
președintele Societății de științe fi
lologice ; „De la unitatea limbii la 
unitatea statului național", pre
zentată de prof. univ. dr. Gheorgiie 
Bulgăr ; „Rolul formativ al lecției

cul-

de literatură română", aparținînd 
prof. univ. dr. Pompiliu Mareea ; 
„1 Decembrie 1918 în conștiința po
porului român", intervenție aparti- 
nind prof. dr. Vasile Netea; „Func
ția modelatoare a orei de limba și 
literatura română", prezentată de 
prof. Dumitru Săvulescu, inspector 
general în Ministerul Educației și 
Invățămintului ; „Unele considera
ții asupra analizei gramaticale com
plexe", aparținînd conf. univ. dr. 
Ion Diaconescu și „Umanismul fol
clorului românesc", intervenție a 
lectorului univ. Nicolae Constanti- 
nescu. Au mai prezentat comunicări 
prof. dr. Ion Hagiu, secretarul So
cietății de științe filologice, cerce
tătorul dr. Victor Grecu, prof. Con
stanța Bărboi, inspector general în 
Ministerul Educației și Învățămîn- 
tului, profesorii Ion Voicu și Ale- 
'xandru Ștucă. (Mihai Vișoiu).

ION JALEA
Consiliul Culturii și Educației So

cialiste, Academia Republicii Socia
liste România și Uniunea artiștilor 
plastici anunță cu profund regret în
cetarea din viață a sculptorului Ion 
Jalea, artist al poporului, personali
tate proeminentă a artei românești, 
decedat la 7 noiembrie 1983, in vîrstă 
de 96 de ani.

Născut la Casimcea (Tulcea). în 
1887, a studiat la Școala de arte fru
moase din București și a început să 
expună sculptură și desene din 1912. 
Din 1915 își continuă studiile la 
Paris, la Academia Julian. Mobilizat 
în timpul primului război mondial 
este grav rănit la Mărășești. După 
1919 își începe activitatea ca autor 
de monumente și expozant la saloa
nele oficiale, unde va fi prezent timp 
de peste 6 decenii an de an, pe lingă 
numeroasele expoziții personale și de 
grup deschise în București și peste 
hotare, precum și în cele trei retro
spective din anii 1958, 1978 și 1983. 
Sculptura lui Jalea — profund anga
jată — evocă convingător mo
mente și figuri importante din isto
ria poporului român, personalități 
ale culturii noastre și alegorii ale 
unor valori umaniste universale. în
tre cele două războaie a executat 
împreună cu Cornel Medrea basore
liefurile monumentului eroilor de la 
Mărășești, statuia lui Spiru Haret 
din București — Plata Universității 
— monumentul ostașilor francezi din 
grădina Cișmigiu ș.a. Deosebit de 
realizate sînt monumentele sale ridi
cate în anii socialismului : „George 
Enescu" (1970 — București). „Mircea 
cel Bătrîn" (1973 — Tulcea), „De-
cebal" (Deva — 1974), Monumentul 
Unirii (Focșani — 1977), precum șl

„Legenda lui Dragoș Vodă" — mo
nument la care a lucrat pină în ulti
mii ani. A luat parte, începînd din 
1932, la nenumărate expoziții de artă 
românească peste hotare, precum și 
la numeroase expoziții internaționale 
de prestigiu — la Paris. Veneția, 
Moscova ș.a.

Pentru meritele sale excepționale, 
a primit Premiul de Stat în 1955 și 
1957, premiul special al Uniunii ar
tiștilor plastici în 1981, titlul de 
Maestru Emerit al Artei in 1956, ar
tist al poporului în 1957, membru 
titular al Academiei Republicii So
cialiste România din 1963 — iar în 
1971 a primit titlul de Erou al Mun
cii Socialiste. De asemenea, a fost 
deputat în Marea Adunare Națională 
în mai multe legislaturi. A fost 
distins cu numeroase ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Din 1957 pină în 1968 a fost pre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici, 
iar din 1968 șl pină la moarte pre
ședinte de onoare al aceleiași orga
nizații obștești.

în 1968, din donația făcută de ar
tist, s-a constituit la Constanta co
lecția „Ion Jalea", unitate făcînd 
parte din muzeul județean local, cu- 
prinzînd 108 lucrări originale de 
sculptură și grafică.

Prin moartea sa, arta șl cultura 
românească pierd un artist de mare 
valoare, care și-a cinstit profesia cu 
devotament și modestie timp de trei 
sferturi de veac, lăsînd patrimoniu
lui național opere nemuritoare, iar 
artiștilor contemporani un exemplu 
strălucit de probitate și angajare 
pentru slujirea interesului poporului 
nostru.

Departamentul aviației civile ne-a 
invitat duminica precedentă la un 
foarte interesant și spectaculos mi
ting aviatic organizat lingă orașul 
Craiova cu prilejul aniversării Ae
roclubului „Oltenia" — înființat cu o 
jumătate de secol în urmă la iniția
tiva pilotului de înaltă clasă Petre 
Ivanovici din Băilești, împreună cu 
cinci inimoși elevi de-ai Băi. Aero
clubul oltean se prezintă cu o bo
gată experiență și cu o excelentă 
carte de vizită : a realizat în pre
mieră. de-a lungul anilor, un șir de 
acțiuni de zbor cu mare importantă 
în anumite perioade (expedierea 
poștei, transporturi de mărfuri, 
transporturi sanitare) ; a format și a 
lansat pe orbita aviației de perfor
mantă o seamă de glorii ale aripi
lor românești ca Ion Romanescu, 
Ștefan Protopopescu. Mircea Zori- 
leanu, Romeo Popescu, Octavian 
Băcanu ș.a.

în jurul aerodromului „Balta 
verde", 10 000 de spectatori înmăr
muriți de admirație au urmărit o 
demonstrație aviatică de înaltă mă
iestrie și riguroasă precizie, de mare 
curaj si rară spectaculozitate, la 
care si-au dat concursul zburători 
din 16 aerocluburi ale tării. Expli
cațiile si comentariile rostite la 
microfon de instructorul de parașu
tism Vasile Sebe și planoristul 
sportiv Ioan Tudor ne descifrau cu 
autoritate profesională șl cu har 
reportericesc fiecare exercițiu, con- 
vingîndu-ne pe pămînt că era aievea 
tot ce vedeam pe înaltul cerului 
albastru.

...Iată. într-un elegant dans aerian, 
motoplanorul românesc „IS-28 M2" 
(pilotat de Simion Marian), aparat 
care a stabilit un record mondial de 
distantă — zburind pe ruta Brașov 
— Tocumwal (Australia).

...Și iată demonstrația 
planoristă a vestitului
Gheorghe Bărbuceanu — fost cam
pion national și balcanic.

...Iată, intr-un număr acrobatic de 
mare virtuozitate, pe Mielu Fe- 
teanu (pilot la TAROM — și el 
campion național și balcanic), fă- 
cînd din avionul cu motor „ZLIN 50 
LA" o jucărie mecanică nărăvașă, 
dar foarte docilă în mina lui.

...Șl iată alt avion de acrobație 
„ZLIN 50 LA" cu care Nina Ionită 
(celebra femele-pilot de acrobație

din țara noastră) execută arabescuri, 
o vrie plată și un looping cu întoar
cere — exerciții la care multi bărbați 
nu se încumetă.

...Iată o formație de cind pa
rașute tricolore supraetajate care 
aterizează în această poziție la 
punct fix. realizînd atunci, acolo, 
un record national.

...Iată-i pe Cezar Rusu șl Mihal 
Albu reușind cu perfecțiune cunos
cutul. dar atît de) dificilul „zbor în 
oglindă", și iată-i pe Ion Trucmel, 
Martin Fodor. Gheorghe loan și 
Nicolae Mihăiță, pe Elena Buloi, 
Maria Șulean, Coca Elisabeta și 
Ludmila Avramescu. ca și pe atîția 
și atîtia ași ai aviației sportive 
românești.

Incredibilele, dar adevăratele lor 
demonstrații de măiestrie, cutezanță 
și virtuozitate în văzduhuri — unele 
transmise. în direct, și pe micul 
ecran — au constituit, în același 
timp, o impresionantă dovadă a 
talentului românesc în pilotaj și o 
convingătoare propagandă pentru ca 
tot mai multi tineri să se apropie 
de acest minunat sport al 
curajoși și sănătoși, al celor 
doresc să-și servească patria 
această cale. Pentru 
mesaj ce-1 exprimă,

celor 
care 

Si pe 
nobilacest 

mitingurile 
aviatice se vor bucura Întotdeauna 
de admirația publicului larg.

Factorii care a-au ocupat de mi
tingul aviatic — din partea Depar
tamentului aviației civile. Aeroclu
bului „Oltenia" și organelor locale 
din Craiova — au asigurat o orga
nizare exemplară, fără cusur.

Gheorghe MITROI

de artă 
maestru

FOTBAL:
România - Israel 1-1
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Pe 

stadionul „Blumfiel" din Tel Aviv 
s-a disputat marți meciul de 
fotbal dintre reprezentativele Israe
lului și României, încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (0—0). Go
lul formației române a fost înscris 
de Coraș.

Antrenorii echipei României au 
rulat în această partidă de verificare 
întregul lot, pentru găsirea unei for
mule în vederea meciului de sîmbătă 
cu formația Ciprului, din cadrul pre
liminariilor campionatului european.

Galați
(Urmare din pag. I)
lectiv care poartă amprenta 
simțului de disciplină și 
ordine prin exemplul per
sonal al șefului lor. împre
ună cu cei 44 de maiștri șl 
15 ingineri stagiari, Ene 
Sterică, cu tact și perseve
rentă. a Închegat un nucleu 
bine sudat de muncitori 
disciplinați, legați de locul 
lor de muncă șl instalațiile 
pe care le au în 6eamă. De 
aceea și producția de cali
tate pe care o realizează. 
Avînd o soție medic și un 
băiețel, Horia, de 2 ani și 
7 luni, acest bărbat atletic 
— a practicat sportul de 
performantă — dincolo de 
munca sa profesională și 
orele dăruite familiei, gă
sește timp și literaturii, 
mai cu seamă poeziei. Ci
tește cu plăcere din Sores- 
cu, loan Alexandru, Mir
cea Dinescu, Ana Blandi- 
ana și o Întreagă falangă 
de poeți contemporani. In
tenționează să-și dea doc
toratul. A avut lntîlniri în 
•cest sens cu profesorul

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI $1 UNITĂȚII SOCIALISTE

Alături de toate forțele înaintate ale
contemporaneității, pentru apărarea dreptului
suprem al oamenilor la pace, la viață!

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

In timpul adunării pentru dezarmare și pace care a avut loc la Suceava

• •

în piața Avram lancu din centrul 
orașului 
avuit loc 
populară 
mării, la 
cetățeni ■ 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului. fabrica de tricotaje, șantie
rele de construcții, din alte uniitătl 
economice, tineri și vîrstnici. femei 
și bărbați — manifestîndu-și depli
na aprobare fată de chemările to
varășului Nicolae Ceaușescu. fată 
de Apelul pentru 
al F.D.U.S.

în cuvântul de 
Nicoană, secretar 
totului orășenesc de partid, a 
niat faptul că marea adunare . 
Iară organizată in inima Tării Mo
ților reflectă atașamentul locuito
rilor de pe aceste străvechi melea
guri românești la politica internă 
si externă promovată de partidul 
și statul nostru, la numeroasele si 
consecventele initiative ale tovară
șului Nicolae Ceausescu, care vi
zează instaurarea unui climat de 
colaborare și bună înțelegere între 
toate popoarele lumii.

Luînd cuvîntul. Raveca Ratiu, se-

Cimpeni, județul Alba, a 
o Impresionantă adunare 
consacrată păcii si dezar- 
caire au luat parte mii de 

— oameni ai muncii de la

dezarmare si pace
deschidere, 
adjunct al

Zeno 
comi- 
subli- 
popu-

cretar al comitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului, a spus : 
Alături de întregul popor ne anga
jăm să intensificăm lupta pentru 
apărarea dreptului fundamental al 
omenirii — dreptul la viată, la 
pace, la existenta liberă si demnă.

Aportul nostru la marele front al 
păcii — declama în intervenția sa 
Iulian Mirza, președintele consiliu
lui orășenesc al sindicatelor — își 
găsește o vie expresie în tot ceea ce 
facem zi de zi pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea si 
depășirea sarcinilor de plan, pentru 
creșterea bunăstării întregului nos
tru popor și înflorirea patriei so
cialiste. Cerem ca uriașele sume 
investite pentru sporirea arsenale
lor militare să fie folosite în sco
puri pașnice, pentru lichidarea stă-

tirei-
ex-
săi, 

cind

rii de înapoiere șl subdezvoltare în 
care este nevoită să trăiască o 
me din populația lumii.

Pionierul Sorin Dobre, 
primind gîndurile colegilor 
a arătat : în aceste zile,
spectrul nuclear planează asupra 
întregii omeniri, cînd cursa nebu
nească a înarmărilor amenință li
niștea si viata omului, noi. cei mai 
tineri cetățeni ai tării, ne unim 
glasurile cu cele ale părinților 
noștri spunînd NU rachetelor in 
Europa, NU înarmărilor și războiu
lui, un DA hotărit dezarmării și 
păcii.

întir-o atmosferă de profund pa
triotism. a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care, 
■printre'altele, se spune:

Oamenii muncii din orașul Cîmpeni, care trăiesc și muncesc aici, 
în inima Munților Apuseni, leagăn de milenară istorie, de luptă pentru 
dreptate socială și libertate națională, își exprimă cu justificată min- 
drie patriotică deplina adeziune Ia Apelul pentru dezarmare șl pace, 
Ia inițiativele României socialiste, ale dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care militați cu atîta 
consecvență pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru apărarea drep
tului fundamental al oamenilor și națiunilor la viață, la existență li
beră și demnă.

a

Cei peste 10 000 de oameni al 
muncii din orașul Năvodari — mun
citori de la Combinatul de îngră
șăminte chimice și Combinatul pe
trochimic Midia, de la întreprin
derea de mașini pentru agricultură 
și industria alimentară, țărani coo
peratori, pescari — întruniți într-o 
mare adunare consacrată luptei 
pentru pace și dezarmare, au dat 
glas adeziunii lor nețărmurite la 
inițiativele pătrunse de un înalt 
umanism ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Alături de femeile din patria 
noastră — a spus Nineta Mano- 
lescu, președinta comitetului orășe
nesc al O.D.U.S. — împreună cu 
toți oamenii muncii angajați în 
vasta operă de construire a socia
lismului, urmăresc cu adîncă îngri
jorare cursa nesăbuită a înarmări
lor. Noi dorim o lume a păcii, a 
fericirii, și de aceea trebuie să fa
cem totul pentru înlăturarea pe
ricolului ce ne amenință viața, spu
nînd din toată inima : „Nu ne tre
buie arme nucleare, nu vrem 
război !“.

în cuvîntul său, Dumitru Roșu, 
maistru la combinatul de îngrășă
minte chimice, a arătat : Noi. totl 
cei ce trăim și muncim în acest 
oraș, care cunoaște o puternică dez
voltare și înflorire datorită politi
cii înțelepte a partidului nostru, 
susținem din inimă inițiativele de 
pace ale tovarășului Nicolae 

^Ceaușescu șl ne pronunțăm cu

hotărîre pentru încetarea înarmă
rilor, pentru folosirea fondurilor 
astfel obținute în scopul 
tării economice și sociale 
ror națiunilor lumii.

Pacea — iată un cuvînt 
omenirea și, mai ales noi, copiii 
lumii, îl rostim încrezători în trium
ful vieții, al înțelepciunii pe Pă- 
mînt. Pacea de azi a planetei în
seamnă însuși viitorul ei, a spus 
eleva Mirela Naum, de la liceul 
din Năvodari,

La rîndul lor, Ion Dumltrache, 
președintele consiliului orășenesc 
al sindicatelor, Ștefana Alexescu, 
președinta comitetului orășenesc

dezvol- 
a tutu-
pe care

al feme Tor, Marioara Mitu, In nu
mele miilor de tineri din acest oraș, 
luliana Tocariuc, secretara comite
tului de partid de la întreprinde
rea de confecții, Vasile Vasile, 
membru al consiliului orășenesc al 
F.D.U.S., eleva Carmen Adam au 
evidențiat necesitatea arzătoare a 
făuririi în Europa și în întreaga 
lume a unui climat de destindere, 
prietenie și colaborare fructuoasă, 
spre binele tuturor popoarelor, 
pentru prosperitate și progres.

Participanții la adunare au adop
tat textul unei telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele :

lupta unită a popoarelor 
și idealuri de pace, pros- 
Ne angajăm, mult iubite 
nu vom precupeți nimic.

metropolă a
Tripșa, cu care a dezbătut 
idei de modernizare a sec
ției.

Nu pot Încheia creiona
rea celor cîtiva siderur- 
giști fără a nu fi prezen
tat și pe una din cele mal 
mult de 9 000 de femei din 
combinat, despre care mi-a 
vorbit cu multă căldură tî- 
nărul subinginer Maftei 
Constantin, secretar în co
mitetul de partid al uzlpei 
cocso-chimice. Este vorba 
despre inginerul chimist 
Margareta Mihailov, șef 
coordonator al secției de 
prelucrări chimice a uzinei, 
tot dintr-o familie de ce
feriști, de loc din Galați, a 
studiat la Iași, unde s-a 
cunoscut cu soțul, student 
și el, astăzi șef de secție la 
bateriile de cocs 7—8.

îi cer Margaretei să-mi 
vorbească de viața, de 
munca ei, și în loc să-mi 
spună cîte ceva de secția 
prelucrări chimice, de care 
dealtfel auzisem (ca și de 
ponderea sa de mare în
semnătate în economia 
noastră), îmi vorbește de

Avem ferma convingere că numai prin 
pot fi înfăptuite oele mai scumpe năzuințe 
peritate și prietenie ale întregii umanități, 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
că ne vom consacra toate energiile înfăptuirii neabătute a politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, a marilor comanda
mente ale păcii și colaborării, că ne vom aduce contribuția, prin munca 
ce o desfășurăm zi de zi, la înflorirea patriei noastre dragi, Republica 
Socialistă România.

Cu prilejul adunărilor au 
fost trimise scrisori amba
sadelor U.R.S.S. și S.V.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu
nilor Unite, in care se adresează

chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea 
păcii.

oțelului, orașul unor noi destine
munca soțului său Timofei, 
de bateriile sale 7—8 —
premieră pe țară prin ca
pacitatea lor — un milion 
de tone cocs pe an de fie
care baterie. Poate că are 
dreptate să laude colecti
vele în mijlocul cărora lu
crează șl soțul, fiindcă fără 
cocs nu ar exista nici sec
ția prelucrări chimice pe 
care o conduce. Din gazul 
de cocs rezultat din cocsi
ficarea cărbunelui se obțin 
produse pe diferite fluxuri 
tehnologice : gudron, apă 
amoniacală, benzen, sulf și 
amoniac concentrat 98 la 
sută, care în cea mai mare 
parte sînt prelucrate în 
secție.

Deși femeie, cu o consti
tuție aparent mai fragilă, 
s-a obișnuit cu mediul, ali
mentația, ordinea, odihna 
și disciplina cea mai rigu
roasă. Cu ochelarii cane nu 
reușesc «ă-i ascundă pri
virea concentrată. Marga
reta Mihailov aduce la o 
primă vedere a profesoară 
din fostele licee de domni
șoare ; dar cită energie și

putere da muncă în acest 
trup firav ! Femeia aceas
ta. cu înfățișarea palidă își 
stăplnește colectivul cu o 
mină de fler și dovedește 
inițiativă și putere de 
muncă. Țin să subliniez că 
în afară de secția pe care 
o coordonează, răspunde și 
de lucrările de diplomă ale 
subinginerllor de la insti
tutul cu profil metalurgic, 
secția cocserie.

Venită aici, la Galați, cu 
Boțul său de la combinatul 
chimic din Rm. Vîlcea, a 
urmărit întreg procesul, de 
la faza de investiție pină 
la darea în producție a 
uzinei cocso-chimice. 
tr-un fel își cunoaște 
tia mal bine decît 
cunoaște casa in care 
iește. Ba. parcă aici își 
trece mai mult timp decît 
acasă... E un fel de a spu
ne. fiindcă rafturile su
frageriei. fără cristale și 
fără bibelouri, sînt pline de 
cărți. Cărți de 
dar șl cărți de 
ele nu au fost 
pentru decor.

în- 
sec- 
îșl 

tră-

specialitate, 
literatură și 
strânse doar

Perechea pe care o faca 
cu soțul său Timofei, cu
noscut în cercurile șahiste, 
ar putea-o invidia multe, 
foarte multe familii. Poate 
de aceea, respectîndu-se 
între ei, știe să respecte șl 
colectivul pe care-1 condu
ce, cu o mînă nu întotdea
una de 
diul și 
cumbă

■ciplină 
tare a 
Și totuși. Margareta Mihai
lov, de o aspră hotărîre 
atunci cînd o cer împreju
rările, în viața de toate zi
lele este o femeie duioasă. 
Cum au fost lipsiți de 
copii, în bună înțelegere cu 
soțul său, sînt gata cu for
mele de înfiere a unei fe
tițe pe care o cunosc, Car
men, de trei ani, provenită 
dintr-o familie cu mal 
mulți copii.

Carmen le va Înflori 
casa, le va aduce zlmbetul 
și floarea ochișorilor el, 
glăsciorul ca un clinchet de 
clopoțel de cara au fost 
lipsiți atîta timp.

mătase, fiindcă me- 
sarcinile ce-i in- 
pretind o aspră dls- 
și o strictă respec- 
normelor de lucru.
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R. F. GERMANIA

Un „NU” hotărit planurilor de amplasare 
a noilor rachete in Europa

BONN 8 (Agerpres). — în orașul 
Koln s-au încheiat lucrările Confe
rinței reprezentanților organizațiilor 
de luptă pentru pace din R. F. Ger
mania, care s-au pronunțat pentru 
intensificarea acțiunilor împotriva 
planurilor N.A.T.O. privind ampla
sarea de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa 
occidentală. Participanții au adop
tat o hotărîre prin care se condam
nă hotărirea de a se amplasa noi 
rachete nucleare pe teritoriul R.F.G. 
In programul de acțiune elaborat 
la Koln se preconizează organiza
rea, in perioada 18-25 noiembrie 
anul acesta, a unei săptămîni de 
protest, înaintea congreselor princi
palelor partide politice din țară și 
a dezbaterilor din Bundestag pe 
marginea hotărîrilor N.A.T.O. Sco
pul acestor acțiuni este de a 
monstra că populația țării nu

de acord cu planurile privind am
plasarea de rachete nucleare în 
R. F. Germania.

Liderul fracțiunii parlamentare a 
Partidului Social-Democrat, de opo
ziție, din R. F. Germania, Hans- 
Jochen Vogel, a cerut guvernului 
de la Bonn să solicite convocarea 
unei sesiuni speciale a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O., care să re
considere planul vizînd amplasarea 
în Europa occidentală o celor 572 
de rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune de tipul 
,,Pershing-2'' și „Cruise", informea
ză agenția Associated Press. Tot
odată, Vogel s-a pronunțat împo
triva începerii amplasării noilor ra
chete nucleare americane pe teri
toriul R.F.G. înainte ca această 
problemă să fie examinată în Bun
destag. Această dezbatere este pre
văzută să aibă loc în zilele de 20 
și 21 noiembrie.

ITALIA

„Să nu permitem
ROMA 8 (Agerpres).— La Roma 
fost declanșată săpiămina de 

ce
a
acțiune împotriva războiului, 
va precede dezbaterile parlamen
tare din 14—15 noiembrie asupra 
planurilor N.A.T.O. vizînd am
plasarea de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune in țări 
vest-europene, inclusiv la Co- 
miso — Sicilia — unde se preco
nizează construirea unei puter
nice baze de rachete nucleare.

!“, „Dezarmarea 
a contemporanei-

„Nu 
este

războiului 
o cerință

BELGIA

rachetelorInstalarea 
de croazieră

în dezbaterea 
parlamentului

BRUXELLES 8 (Agerpres). — In 
parlamentul belgian au început 
marți dezbaterile asupra problemei 
Instalărit pe teritoriul acestei țări a 
celor 48 de rachete de croazieră a- 
mericane cu încărcături nucleare, 
care urmează a fi amplasate in 
Belgia in baza deciziei adoptate de 
N.A.T.O. După cum remarcă ob
servatorii din Bruxelles, hotărirea 
privind organizarea acestor dezba
teri, luată de conducătorii fracțiu
nilor parlamentare ale principalelor 
partide politice, reprezintă rezulta
tul presiunilor puternice ale mișcă
rii pentru dezarmare și pace din 
Belgia și constituie un reflex ne
mijlocit al îngrijorării profunde a 
opiniei publice belgiene in legătu
ră cu periculozitatea noilor progra
me de înarmare nucleară de pe 
continentul nostru.

Pentru angajarea 
deplină a forțelor 

iubitoare de pace”
BELGRAD 8 (Agerpres) — Uniu

nea Comuniștilor din Iugoslavia și 
Partidul Comunist din Olanda au 
reliefat necesitatea angajării de
pline a tuturor forțelor iubitoare 
de pace și progresiste în lupta pen
tru stoparea cursei înarmărilor și 
începerea procesului de dezarmare 
— relatează agenția Taniug, refe- 
rindu-se la convorbirile care au 
avut loc la Belgrad între Dragos- 
lav Markovici, președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I., și Elli Ize- 
boud, președintele P.C. din Olanda. 
Totodată, a fost subliniată impor
tanța activităților desfășurate de 
mișcările de pace și antinucleare 
din diferite țări și s-a dat o înaltă 
apreciere activității mișcării de 
nealiniere în lupta pentru pace, 
independență și egalitate intre po
poare și țări, adaugă agenția Ta
niug.
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Lucrările Conferinței F. A. O.

® Se impun măsuri radicale pentru curmarea actualelor dificultăți 
economice din statele in curs de dezvoltare • Cu a șaptea parte 
din cheltuielile pentru înarmări s-ar putea finanța un vast program 

pentru lichidarea subdezvoltării
ROMA 8 (Agerpres) — în discursul 

pronunțat în cadrul 
XXII-a Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), care se des
fășoară la Roma, directorul general 
al organizației, Edouard Saouma, 
și-a exprimat îngrijorarea în legă
tură cu situația alimentară a lumii 
— transmite agenția France Presse. 
El a arătat că, în pofida unor 
colte de cereale relativ bune în 1981 
și 1982, producția mondială din acest 
an este totuși mai slabă, cu aproxi
mativ 6 procente față de cele ante
rioare, și va crea noi probleme ali
mentare în multe țări ale lumii.

Directorul general al F.A.O. a a- 
mi.ntit de existența in Africa a apro
ximativ 22 de țări care au nevoie 
stringentă de un ajutor suplimentar 
pentru a putea să-si depășească pro
blemele lor alimentare actuale, pre- 
cizind că sînt necesare programe 
conorete și eficiente in vederea spo
ririi producției 
mondial.

Este necesar 
industrializate 
rea țărilor din lumea a treia. în pre
zent confruntate cu grave probleme

celei de-a 
Organizației

re-

financlare — a subliniat, în cuvIntui 
său, fostul cancelar federal al Aus
triei, Bruno Kreisky. In context — 
relevă agenția U.P.I. — el a preco
nizat finanțarea de către țările occi
dentale a unor vaste proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii, -* agri
culturii, a sistemelor de Irigat, a tele
comunicațiilor, construirea de rețele 
rutiere și feroviare in lumea a treia.

In același timp, Kreisky a precizat 
că Nordul va trebui să anuleze, tre
ci nd la capitolul „pierderi si profi
turi", o mare parte a datoriei țărilor 
în curs de dezvoltare, datorie care se 
ridică. In prezent, la 700 miliarde de 
dolari, numai dobînzile reprezentând, 
anual, 70 miliarde de dolari — 
transmite agenția France Presse.

Pentru realizarea acestui vast pro
gram de dezvoltare a lumii a treia — 
a relevat Kreisky — ar fi suficientă 
o sumă reprezentând doar a șaptea 
parte din cheltuielile mondiale pen
tru înarmare, care au atins 750 mi
liarde de dolari. Dezvoltarea econo
mică a Sudului — a spus el în în
cheiere — ar fi, în același timp, și în 
avantajul Nordului, care ar avea o 
piață mai sigură pentru exporturile 
sale.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 8 (Agerpres). — în ulti

mele zile, in regiunea orașului li
banez Tripoli, în zona taberelor pa
lestiniene Nahr El Bared și Baddaoui 
s-au desfășurat lupte puternice in
tre forțele combatante ale organiza
ției palestiniene „Al Fatah" și disi- 
denți din cadrul aceleiași organiza
ții. care au lansat atacuri împotri
va bazelor „Al Fatah" de aici. în 
cursul ciocnirilor au fost utilizate 
artileria și tancuri. Agenția WAFA 
menționează că ciocnirile au pro
vocat mari pierderi de vieți ome
nești și materiale ; bilanțul provizo
riu al luptelor din ultimele zile se 
ridică la 330 de morți și 745 de ră
niți libanezi și palestinieni.

în ’’gătură cu situația existentă, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, a cerut secre
tarului genera] al Ligii arabe. Chedli 
Klibi. ca această organizație „să-și 
asume responsabilitățile avînd în ve
dere condițiile critice în care se află 
poporul palestinian in nordul Liba
nului". Yasser Arafat a conferit de 
asemenea cu oficialități ale munici
palității și cu reprezentanții partide
lor politice din oraș, care depun 
eforturi pentru realizarea unui acord 
de Încetare a focului în regiune.

TUNIS 8 (Agerpres). — La Tunis 
se desfășoară lucrările Comitetului 
Central al organizației palestiniene 
„Al Fatah" (principala componentă a 
Organizației pentru Eliberarea Pa

lestinei), informează agenția WAFA 
Potrivit aceleiași surse. Comitetul 
Central examinează „evenimentele 
periculoase cu care se confruntă în 
prezent revoluția palestiniană în nor
dul Libanului", situația din cadrul 
„Al Fatah", precum și conjunctura 
arabă și internațională. Comitetul 
Central al organizației „Al Fatah" a 
hotărit ca 10 conducători ai acestei 
mișcări — disidențl — să fia privați 
„de calitatea lor de membri ai «Al 
Fatah-", anunță un comunicat citat 
de agenția palestiniană WAFA

de

RaportulBERLINUL OCCIDENTAL

catastrofă nucleară!”o negocierilor de la Geneva

f* • •• f ••Copiii lumii vor pace.

țările occidentale 
sprijine dezvolta-

ca 
să

de- 
este

la acțiunile de 
amplasării de 

Europa. „Pacea 
întregii umani- 

se

comisă împotriva 
S.U.A. împreună cu 
bazinul Caraibilor.

redactat în urma

UNITE 8 (Agerpres). 
general al O.N.U.,

Cuellar, a dat pu-

Situația din Grenada
secretarului general al O.N.U. elaborat in baza 

rezoluției Adunării Generale

alimente pe plan

ARABE LA NIVEL
întreprins

a 
cu 
a-

secretarul general al

BEIRUT 8 (Agerpres). — Pe po
durile de pe rîul Awali, din sudul 
Libanului, a fost redeschisă parțial 
circulația, închisă după atentatul co
mis vinerea trecută împotriva sediu
lui guvernatorului militar al Israe
lului din orașul Tyr, transmite agen
ția U.P.I. Continuă să fie in vig*., „re 
interdicția pentru automobilele care 
se deplasează dinspre nord sune sud. 
In majoritatea localităților din Liban 
a fost organizată marți o grevă ge
nerală de protest împotriva restric
țiilor de circulație impuse de autori
tățile Israeliene de ocupație, infor
mează agențiile internaționale de 
presă. La chemarea consiliilor muni
cipale, a personalităților politice, sin
dicale. economic , birourile, băncile, 
magazinele si școlile au rămas închi
se. Circulația a fost 
tot cursul zilei.

foarte redusă în

„Trebuie continuate eforturile pentru realizarea 
unei reglementări pașnice în America Centrală

Declarația președintelui Republicii Panama

u

Necesitatea realizării 
unui acord in cadrul

tații !“, „Să nu permitem o„ catas
trofă nucleară !“ — sub asemenea 
lozinci, in aceste zile, in nume
roase orașe italiene se desfășoară 
puternice manifestații și mitin
guri. Intr-un apel adresat de Co
mitetul italian de luptă pentru pace 
și dezarmare tuturor celor ce 
muncesc se evidențiază importanța 
participării masive 
protest împotriva 
rachete nucleare în 
este o năzuință a
tăți, și pentru menținerea ei 
impune unitatea de acțiune a tu
turor forțelor progresiste ale pla
netei" — se spune in apel.

BERLINUL OCCIDENTAL 8 (A- 
gerpres) — In diferite puncte din 
Berlinul occidental au fost organi
zate ample manifestații împotriva 
planurilor N.A.T.O. de instalare în 
unele țări vest-europene a . noilor 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune. La aceste acțiuni de pro
test au luat parte militant! pentru 
pace de cele mai variate convin
geri politice, reprezentanți ai or
ganizațiilor de sindicat, de tineret, 
de studenți și de femei. Vorbito
rii de la mitingurile care au avut 
loc cu acest prilej s-au referit la 
necesitatea realizării unui acord în 
cadrul negocierilor sovieto-ameri- 
cane.

NAȚIUNILE
Secretarul 

Javier Perez de 
blicității raportul intitulat „Situația
din Grenada", elaborat in baza re
zoluției adoptate recent de Aduna
rea Generală în legătură cu inter
venția armată 
acestei țări de 
șase state din 
Raportul a fost
unei vizite efectuate în Grenada de 
o misiune de anchetă a Națiunilor 
Unite, condusă de Diego Cordovez, 
adjunct al secretarului general al 
O.N.U., și — după cum s-a precizat 
— se bazează. în principal, pe decla
rațiile guvernatorului, general brita
nic al Grenadei. Paul Scoon.

Raportul rezumă situația actuală 
din Grenada, arătînd că luptele au 
încetat. In momentul de viri al in-

tervenției militare. în această țară 
s-au aflat circa 8 000 de militari ai 
S.U.A. — precizează documentul, 
adăugind că numărul morților și dis- 
păruți'lor din rîndul locuitorilor gre- 
nadieni și al cetățenilor altor țări 
este încă necunoscut. Relevînd că 
„populația este nemulțumită de sta
rea de urgentă decretată de guver
natorul general", raportul subliniază, 
totodată, că în insulă, după interven
ția armată, „nu există nici un meca
nism politic care să permită exerci
tarea funcțiilor guvernamentale nor
male si nici un instrument de bază 
pentru promovarea activităților In
terne si externe ale statului". Se 
subliniază că „problema unui, guvern 
legal trebuie abordată de urgentă, 
tinîndu-se seama mai ales de voin
ța si bunăstarea poporului grena- 
dian".

WASHINGTON 8 (Agerpres) — 
Eforturile pentru realizarea unei re
glementări pașnice in America Cen
trală nu au dus pină în prezent la 
rezultate, dar convorbirile trebuie să 
continue, pentru a e- ta declanșarea 
unui război teribil in această regiune, 
a declarat, luni, la Tallahassee, in 
S.U.A., unde ee află intr-o vizită, 
președintele Republicii Panama. Ri
cardo de la Espriella. citat de agenția 
Associated Press. El a adăugat, că 
principala realizare a ..Grupului de 
la Contador a din care fac parte Pa
nama, Mexic. Venezuela și Columbia, 
constă în faptul că pînă în prezent 
s-a evitat o confruntare directă în 
această regiune. Șeful BtatuJ.ui pana
mez s-a pronunțat pentru sprijinirea 
eforturilor „Grupului de la Contado- 
ra“ vizînd reglementarea pașnică a 
situației dim America Centrală, fără 
amestec din afară. Exprimîndu-și o- 
pozitia fată de orice tentativă de in-

vazie a S.U.A. In Nicaragua, Ricardo 
de la Esprie’lla a avertizat asumra 
faptului că orice acțiune a Statelor 
Unite in această zonă este de natură 
să afecteze relațiile Washingtonului 
cu America Latină.

Lo morile demonstrații împotnvo cursei înarmărilor, organizate in Canada, 
participă, alături de părinții lor, și topii. In imagine : un aspect de la 

manifestația pentru pace desfășurată la Ottawa
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ACOKD DE COOPERARE. La 
Jakarta s-a încheiat consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe din 
țările membre ale Asociației na
țiunile- din Asia de sud-est 
(A.S.E.A.N.) — Indonezia, Filipine, 
Malayeiia Singapore si Thailanda. 
Participanții au semnat un acord 
cu p? vire la realizarea unor pro
iecte i-.d'istriale comune, document 
apret i t drept o bază pentru ex- 
tinder z. cooperării economice între 
state.1, acestei organizații regionale.

ÎN VEDEREA CONVOCĂRII CON
FERINȚEI
ÎNALT. După turneul
în Siria, Iordania, Irak și Arabia 
Saudită.
Ligii Arabe, Chedli Klibi, a început 
consultări cu reprezentanții țărilor 
arabe, in vederea stabilirii datei

e scurt

genția France Presse. Într-o de
clarație făcută presei, Holger 
Boerner, liderul organizației P.S.D. 
din landul Hessa si prim-ministru 
al guvernului local minoritar, a 
relevat că această alianță va con
stitui un exemplu de strategie 
viitoare pentru social-democrați.

unei reuniuni a miniștrilor de 
externe arabi — informează a- 
genția Associated Press. Reuniu
nea, care ar putea avea loc în ur
mătoarele zile, va fi consacrată 
stabilirii unei noi date pentru 
convocarea conferințe’ arabe la 
nivel înalt, prevăzută inițial pen
tru 20 noiembrie, la Riad, și amî- 
nată de Arabia Saudită, cererea 
unor state arabe — adaugă agen
ția Associated press.

ALEGERILE DIN LANDUL 
VEST-GERMAN HESSA. învingă 
tori în alegerile regionale, fără să 
fi obținut majoritatea absolută, 
social-demorrații din landul vest- 
german Hessa au decis formarea, 
pentru prima oară în* R.F.G., 
unui guvern regional în coaliție 
Partidul Ecologist, informează

MASURI DE AUSTERITATE.
Guvernul israelian a hotărit redu
cerea cu 2 miliarde dolari a cheltu
ielilor bugetare pe anul 1983, majo
rarea costului serviciilor publice, 

■ introducerea unor noi taxe directe, 
in efortul de a reduce rata infla
ției, care se ridică ii 
circa 150 
finanțe, 
anunțat 
de 7 000 
familie,
r lor elementare, cit șl superioare, 
tr.xe suplimentare pentru consul
tul medical, reducerea cheltuielilor 
guvernamentale, inclusiv a celor 
legate de reprezentarea diplo
matică. El a ținut să avertizeze că 
aceste măsuri de austeritate ar 
putea determina creșterea șoma
jului.

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare 

în domeniul geologiei
BELGRAD 8 (Agerpres). — La Du

brovnik (R.S.F. Iugoslavia) a avut 
lec cea de-a 46-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. penitru colabo
rare în domeniul geologiei, la care 
au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R., precum și din 
R.S.F. Iugoslavia. în calitate de ob
servator a participat o delegație din 
R.D.P. Yemen. Delegația română a 
fost condusă de loan Folea. ministrul 
geologiei. Comisia a examinat sta
diul și rezultatele colaborării desfă
șurate de tăriile membre ale C.A.E.R. 
in cadrul programului lucrărilor de 
cercetare științifică si explorare geo
logică a resurselor minerale ale mă
rilor și oceanelor, probleme referi
toare la specializarea si cooperarea 
in producția t/nor mijloace tehnice 
de prospectare și explorare geologi
că a substanțelor minerale solide.

Comisia a aprobat planul său de 
activitate pe anii 1984—1985.

prezent la 
la sută. Noul ministru de 
Yîgal Coiien-Orgad, a 
instituirea unei noi taxe 
shekeii anual de fiecare 
atît pentru elevii cursu-

oslo. Aniversarea a 60
de ani de la crearea

P. C. din Norvegia
OSLO 

avut loc 
P.C. din

Pacea, destinderea-condiții esențiale pentru promovarea

8 (Agerpres). — La Oslo a 
o adunare festivă a C.C. al 
Norvegia, consacrată sărbă

toririi a 60 de ani de la crearea par
tidului. Cu acest prilej, președintele 
partidului. Hans Kleven. a rostit o 
cuvintare, in care s-a referit la obiec
tivele si liniile de acțiune ale P.C. 
din Norvegia. în contextul actualei 
situații internaționale — a subliniat 
H. Kleven — partidul nostru consi
deră drept sarcină de primă impor
tantă lupta pentru pac- destindere 
și dezarmare, pentru preîntâmpinarea 
pericolului unei catastrofe nucleare.

unei largi colaborări economice între toate statele
„Daca dorim să realizăm o bună colaborare econo

mică trebuie să avem permanent în vedere că este nevoie 
de pace, de destindere, de o politică bazată pe principii 
de egalitate, de avantaj reciproc, de a nu se introduce în co
merțul internațional nici un fel de obstacole și restricții".

NICOLAE CEAUȘESCU

Mesajul șl cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul Sim
pozionului internațional Pugwash, 
desfășurat recent in capitala patriei 
noastre, au pus din nou tn evidență 
că omenirea străbate una din pe
rioadele cele mai zbuciumate și 
complexe din întreaga sa istoria 
multimilenară. Este o afirmație con
firmată pe deplin și în cadrul lu
crărilor actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., in dezbaterile din 
comitetele acestui for, care relevă 
gravitatea deosebită a problemelor 
ce confruntă lumea contemporană. 
Dar. așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pofida acestor 
mari primejdii, există temeiuri de 
speranță și optimism că, prin lupta 
unită a popoarelor și acțiunea lucidă 
a oamenilor politici, aceste furtuni 
și uragane se vor liniști, aducind 
mal aproape de prezent atît de mult 
doritul viitor pașnic și prosper.

Fără îndoială, neinfrînta cursă a 
Înarmărilor și lipsa unor măsuri de 
dezarmare, cu precădere de dezar
mare nucleară, adîncirea decalajelor 
economice dintre statele bogate și 
cele sărace și amînarea sine die a 
unor programe desprinse din cerin
țele noii ordini economice interna
ționale, pe fundalul sporirii tensiunii 
și al neîncrederii între diferite state 
sau grupuri de state, al crizei ener
getice. a materiilor prime, precum 
și a sistemului financiar și de credit 
internațional — sînt tot atîtea aspec
te care dau contur realităților alar
mante din lume. Intr-o asemenea

conjunctură, cînd însăși continuita
tea civilizației umane este pusă sub 
semnul întrebării, România socia
listă, Partidul Comunist Român, prin 
cuvîntul responsabil, pătruns de înalt 
umanism al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se disting prin Inițiativa 
strălucite, care, izvorîte din analiza 
științifică a proceselor și tendințelor 
din viața internațională, oferă solu
ții și propuneri de natură să regle
menteze pas cu pas, cu răbdare șl 
înțelepciune, dosarele atit de con
troversate ale contemporaneității.

Intre relațiile economice 
și cele politice — o puternica 
influență reciprocă.In concep* 
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
puternic reafirmată cu prilejul lucră
rilor simpozionului amintit, în cuvin
tele rostite in timpul recentului iti
nerar In unele țări mediteraneene șl 
din nordul Africii, ca și în aprecierile 
privind înfăptuirea dezarmării, asi
gurarea păcii, destinderii și colaboră
rii internaționale, prezentate in ple
nul Adunării Generale a O.N.U., toa
te problemele lumii contemporane, 
mai vechi sau mai noi, se impun a fi 
reglementate pe cale democratică, 
politică, prin luarea in considerare a 
tuturor factorilor și influențelor re
ciproce. Legăturile de la cauză la 
efect între diferite probleme, Inter
dependențele obiective dintre va
riatele aspecte ale vieții politice, 
economice, militare șl sociale la ni

vel regional, continental șl mondial 
fac necesară abordarea lor globală, 
în spirit constructiv, tocmai pentru 
a se asigura soluțiile cele mai bune, 
mai trainice. Pentru că, asemenea 
principiului vaselor comunicante, in 
zilele noastre toate aspectele con
crete ale vieții internaționale care 
privesc pacea, securitatea, relațiile 
economice, științifice și tehnice, sub
dezvoltarea, mediul ambiant se în
trepătrund și se întercondiționează 
reciproc.

Desigur, abordarea frontală a pro
blemelor presante ale economiei 
mondiale, inclusiv ale creării noii 
ordini economice internaționale — 
ca o necesitate vitală.— presupune 
instaurarea unei noi politici în viata 
planetei, întemeiate pe egalitate, un 
spirit real de conlucrare, fără de care 
nu pot fi înlăturate decalajele șl sta
rea de neîncredere și tensiune din
tre statele bogate și cele sărace. 
Din acest punct de vedere, natura și 
nivelul relațiilor politice și ale rela
țiilor economice nu se pot considera 
ca manifestări a două procese para
lele. Izolate, independente. Nu este 
o întîmplare că actuala înăsprire a 
atmosferei politice internaționale se 
conjugă cu puternica și îndelungata 
criză economică ce afectează cvasi- 
majoritatea statelor lumii. După cum 
invers, o perioadă de extindere și 
amplificare a raporturilor economice 
este de natură a consolida pacea si 
înțelegerea. Toate acestea reflectă 
adevărul axiomatic că pacea este 
condiția vitală fără de care pro

gresul. mersul înainte al omenirii 
sint de neconceput.

Cursa înarmărilor și agra
varea crizei economice mon
diale. Pe bună dreptate se opina 
atit în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate, cit 
și în Comisia pentru problemele eco
nomice ale Adunării Generale a 
O.N.U. că unul din factorii princi
pali care au contribuit la declanșarea 
actualei crize economice mondiale, 
la agravarea și cronicizarea ei il 
constituie politica de înarmări, în 
primul rînd înarmările nucleare. 
Apare evident că alocarea la nivel 
mondial a sumei de aproape 800 
miliarde dolari pentru înarmări 
afectează grav economia mondială, 
caracterizată deja prin serioase de
zechilibre, în special ca urmare a 
subdezvoltării, lipsind-o de resurse 
indispensabile pentru înscrierea ei 
pe orbita unei dezvoltări sănătoase.

In mod deosebit, proiectele de am
plasare in Europa a noilor rachete 
nucleare, implicînd o profundă dete
riorare a climatului politic pe conti
nent și in Întreaga lume, este de 
natură a avea efecte dăunătoare șl 
in domeniul economic, prin faptul că 
adaugă noi poveri pe umerii po
poarelor, ca urmare a costurilor exor
bitante ale acestor mijloace ultraper- 
fecționate de distrugere. Nu este în
tâmplător că în țările angrenate în 
această nouă escaladă a cursei înar
mărilor racheto-nucleare nivelul șo
majului a atins proporții nemaiîntîl- 
nite din perioada crizei din anii 
’29—’33. După cum nu pot fi ignora
te nici alte aspecte, cum ar fi scoa
terea din circuitul economic a unor 
mari cantități de materii prime din 
cele mai rare și scumpe, ca și imobi
lizarea unui imens potențial de in
teligentă tehnico-științifică, care pu
tea fi folosită nu In scopuri militare, 
ci. dimpotrivă, spre binele omenirii.

Tocmai avînd în vedere aceste rea
lități. se evidențiază o dată mal mult 
înaltul sens umanist al poziției con
structive a României socialiste, de
mersul permanent al tovarășului

Nicolae Ceaușescu în favoarea înlo
cuirii programelor militare cu pro
grame de dezvoltare națională și in
ternațională, a convertirii uriașelor 
mijloace ce se irosesc in prezent in 
cursa înarmărilor in mijloace de dez
voltare pașnică, armonioasă a tutu
ror statelor, in primul rind a celor 
rămase in urmă.

Pentru abolirea oricăror 
restricții, constrîngeri și ob
stacole din calea schimbu
rilor dintre State. Adevăratul 
umanism, sublinia pe bună drep
tate secretarul general ai parti
dului nostru, se exprimă nu prin spo
rirea mijloacelor de distrugere a 
vieții, ci prin grija de a asigura 
dreptul la o viață demnă, mai bună 
și mai dreaptă, pentru toți oamenii. 
Nobil gînd, bazat pe concluzii logi
ce desprinse din viață : armele — 
tot mai multe și mai sofisticate — 
departe de a întări securitatea, dim
potrivă, o subminează tot mai mult, 
lipsindu-î în același timp pe oameni 
de acele condiții materiale absolut 
necesare soluționării unor probleme 
economico-sociale presante, tot așa 
după cum vertiginoasa competiție a 
înarmărilor duce la perturbarea gra
vă a relațiilor economice mondiale. 
Așa. de pildă, există în prezent o re
crudescență a practicilor embargou
rilor. interdicțiilor si „sancțiunilor" 
de tot soiul, măsurilor protectionists 
— comparabile cu cele din anii de 
tristă amintire ai „războiului rece". 
Organisme de tipul C.O.C.O.M. (Co
mitetul de coordonare pentru con
trolul multilateral al exporturilor), 
care păreau dispărute, și-au făcut 
din nou simțită prezenta, rldicfnd 
bariere în calea colaborării. în spe
cial tehnologice, sancționînd pe cei 
ce nu țin seamă de orientările lor 
restrictive.

Asemenea practici, promovate de 
statele dezvoltate, au stârnit — așa 
cum reiese si din dezbaterile actua
lei sesiuni a O.N;U. — o justificată 
nemulțumire din partea țărilor în 
curs de dezvoltare, a statelor neali

niate. care își văd astfel periclitate 
o serie de proiecte de dezvoltare 
economică și socială, concomitent cu 
agravarea situației datoriilor lor 
externe.

Dimpotrivă, experiența, inclusiv 
cea nu prea îndepărtată, arată că 
intensificarea participării la diviziu
nea internațională a muncii, pe baze 
echitabile, reciproc avantajoase. în
tărește si stimulează încrederea, 
înalță punți durabile ale conlucrării 
internaționale, apropie popoarele, 
statele. Anticii spuneau : „Inter arme 
silent musae". Contemporanii noștri 
au adus la zi acest adagiu : „Cind 
tunurile bubuie, colaborarea dispa
re". Există insă si reversul acestei 
realități. Atunci cind se statornicesc 
legături economice multiple, bazate 
pe stimă și respect, lipsite de orice 
condiționări si constringeri. neînțe
legerile politice care ar apărea pot 
fi mai ușor depășite. Schimburile 
economice consolidează cursul spre 
înțelegere, asază baze materiale 
trainice coexistenței pașnice.

Pornind de la asemenea conside
rații obiective, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. partidul și statul nostru 
au evidențiat necesitatea însănăto
șirii vieții internaționale în toate 
domeniile, relevînd legătura organi
că dintre raporturile politice și cele 
economice. Acționind in mod perma
nent printr-o largă și intensă ac
tivitate politică consacrată promo
vării păci;, securității și progresului 
în lume, tara noastră desfășoară tot
odată ample raporturi economice, de 
colaborare pe planuri multiple cu 
toate statele lumii, oferă un exem
plu concludent asupra posibilității 
statornicirii, chiar in condițiile ac
tuale. a unor țesături de relații po
litice și economice cu efecte poziti
ve asupra ansamblului vieții inter
naționale.

Sînt realități care își au temeiul 
în înțelegerea evoluțiilor si cerințe
lor lumii contemporane, a caracte
rului plurivalent al destinderii, păcii 
Si cooperării, a necesității eforturi
lor continue, perseverente îndrepta
te spre binele si pacea tuturor po
poarelor lumii.

Ioan TIMOFTE

IN TARILE 

OCCIDENTALE ț

Tineri absolvenți 
în căutarea 

unui loc de muncă
Relatările ziarului 

„Cartiere della Sera"
ROMA. Sub titlul „Am o di

plomă. Acum ce fac?", ziarul 
„Corriere della Sera" publică un 
articol referitor la situația șo
majului din Italia și din alte 
țări occidentale.

De doi ani — scrie ziarul — 
la. Milano s-a înființat un „ser
viciu de îndrumare a tinerilor 
absolvenți". Acest serviciu pen
tru absolvenții de facultăți ce 
caută un loc de muncă vrea să 
ofere un cadru pentru evaluarea 
„posibilităților efective de înca
drare in muncă". Lucrătorii din 
acest serviciu, cu specializare in 
psihologie, constată însă numai 
niște situații, fără să poată să 
le modifice.

Criza economică tn care se 
află și Italia, cu uriașele cifre 
referitoare la șomaj, face să 
crească in rîndul tinerilor neîn
crederea in lumea in care ar tre
bui să-șl desfășoare activitatea. 
Tinerii absolvenți șomeri sini 
nemulțumiți pentru că perspec
tivele sint reduse, iar drumurile 
se dovedesc de la început închi
se. Virsta celor aflați iți căuta
rea unui loc de muncă, avînd 
diploma în buzunar, este de 
26—27 de ani. Aceștia au avut 
— unii cel puțin — un loc de 
muncă. Lor li se adaugă cei in 
jur de 26 de ani. care iși caută 
primul loc de muncă. Acum 
cind ne aflăm in pragul anului 
2 000, cind totul pare să fie ro
botizat, ne întrebăm dacă nu va 
fi un surplus de cadre și ex
pert! și in domenii acum căuta
te cum sint electronica? Soarta 
tinărului absolvent (din țările 
occidentale — n.r.) se hotărăște 
oricum in altă parte — conchide 
ziarul.

(Agerpres)
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