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Obiective și sarcini economice prioritare 

subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Puternică mobilizare pentru 
realizarea planului 
la toți indicatoriiAu trecut, iată, opt luni din acest prim an al celui de-al optulea cincinal, care, potrivit obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, urmează să marcheze intrarea țării noastre lntr-un stadiu superior de dezvoltare economico- socială. Trăsătura definitorie a acestei perioade, în care cu puține zile in urmă întregul popor a aniversat într-o atmosferă de puternică mobilizare împlinirea a 42 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, o constituie, după cum se știe, trecerea de Ia dezvoltarea extensivă la dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale — proces care de altfel a început încă din cincinalul trecut — și in cadrul căruia se pune un accent deosebit pe afirmarea factorilor calitativi, de eficiență, in toate domeniile de activitate.Punînd față în față sarcinile prevăzute cu rezultatele obținute în perioada care a trecut din acest an, muncitorii și specialiștii din numeroase unități economice au fără îndoială multe motive de satisfacție. Situîndu-se în prezent în fruntea întrecerii socialiste, oamenii muncii de Ia întreprinderea minieră Voivozi, Schela de producție petrolieră □răgășani, întreprinderea electrocen- trale Oradea, întreprinderea de mașini grele București, întreprinderea „Electrotimiș“, întreprinderile de aluminiu și de produse cărbu- noase din Slatina, Combinatul de lianți și azbociment Bicaz, întreprinderea chimică Turda, întreprinderea „Porțelanul" Alba Iulia, pentru a da numai cîteva exemple, au realizat peste plan însemnate cantități de materii prime și materiale, energie electrică, produse cu un grad superior de prelucrare, absolut necesare economiei naționale și pentru onorarea contractelor încheiate cu partenerii de peste hotare. Semnificativ pentru calitatea muncii desfășurate în această perioadă este și faptul că cele mai multe din sporurile de producție s-au obținut pe seama creșterii productivității muncii, în condițiile reducerii substanțiale a cheltuielilor materiale și de energie.Toate aceste rezultate demonstrează cit se poate de convingător, prin puterea faptelor, caracterul realist al

prevederilor de plan, eficiența măsurilor luate pentru modernizarea și perfecționarea organizării producției și a muncii, acțiune complexă, de largă cuprindere declanșată din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sub aceste auspicii favorabile urmează ca peste cîteva zile să se desfășoare lucrările Congresului al III-lea al oamenilor muncii, eveniment deosebit de important in viața politică și economică a țării, expresie a profundului democratism al societății noastre socialiste. Așa cum s-a afirmat cu prilejul conferințelor județene ale reprezentanților oamenilor muncii, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, in înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii reprezintă garanția sigură a înfăptuirii neabătute a politicii partidului și statului nostru de înaintare pe drumul socialismului și comunismului în patria noastră.Munca tot mai rodnică, desfășurată zi de zi Ia parametri calitativi superiori reprezintă acum dovada cea mai concludentă a voinței tuturor oamenilor muncii de a in- timpina largul forum al democrației noastre muncitorești cu un bilanț tot mai bogat în realizări. In spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. este necesar să se acționeze cu și mai multă hotărire și exigență revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan in toate întreprinderile. pentru folosirea deplină a capacităților de producție, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, creșterea productivității muncii și ridicarea în continuare a calității producției, pentru sporirea eficienței economice și îmbunătățirea activității controlului financiar în economie.în cele patru luni care au mai rămas pină la sfîrșitul anului, una din sarcinile de maximă importantă care trebuie să polarizeze eforturile și preocupările tuturor oamenilor muncii o constituie desigur realizarea integrală, la toate sortimentele, a planului Ia producția fizică. După
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• Recoltarea florii-soarelui - înche
iată grabnic pe toate suprafețele

• Utilajele și forța de muncă să fie 
concentrate în lanurile de porumb

• Transportul - în același ritm cu 
recoltarea

PERFECTIONAREA CONTINUA 
A PREGĂTIRII PROFESIONALE 

în centrul preocupărilor consiliilor oamenilor muncii,
ale tuturor organelor de conducere colectivăBotoșani...Unul din județele țării în uriașa și luminoasa oglindă social-economică a țării. Cei 42 de ani de libertate, de socialism, sub conducerea Partidului Comunist Român, au generat și aici mari și esențiale prefaceri revoluționare. Strategia dezvoltării armonioase, echilibrate a tuturor zonelor și localităților țării, promovată cu stăruință mai ales după Congresul al IX-lea, strategie judicios fundamentată in opera teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, își dovedește viabilitatea și în această parte de țară.O imagine cuprinzătoare, cu mare încărcătură emoțională pentru fiecare om al locului, o desprindem din expoziția județeană care înfățișează efortul eroic, rezultatele dobîndite în construcția socialistă. Față de 1945, producția industrială a crescut pină în 1965 de 19 ORI, în 1985 de 186 ORI, iar Ia finele acestui cincinal urmează să ajungă la o creștere de 287 ORI. Ritmuri dinamice, de creștere, au cunoscut și producția agricolă, indicatorul productivității muncii, numărul personalului muncitor. La ultimul indicator, doar un singur argument : cu un detașament muncitoresc numărînd în 1965 circa 3 000 de oameni, municipiul Botoșani a ajuns în 1986 la peste 25 000 de oameni care lucrează in noua industrie a orașului. Industria județului produce mașini „făuritoare de industrie", mijloace de automatizare, electrice și electronice, aparataje electrice de înaltă tensiune, mobilă și confecții, țesături și fire melana, pompe centrifugale și mașini pentru agricultură etc. Ea participă la realizarea unor programe prioritare ale economiei naționale precum asigurarea utilajelor necesare mineritului, forajului, siderurgiei, programul nuclear. Și așa mai departe.Reiese logic, din acest tablou, însemnătatea și modernitatea ramurilor industriale create și la Botoșani, cu unități noi, înzestrate cu tehnică avansată. Și tot logic reiese de aici necesitatea pregătirii temeinice, a perfecționării continue a tuturor celor cărora li s-a dat in stăpinire această zestre cu tehnici si tehnologi» de vîrf, cu exigențe productive atît de inalte in acest cincinal al dezvoltării intensive și al calității. îndemnurile repetate ale secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, privind responsabilitatea și exigența cu care trebuie privite, peste tot, problemele perfecționării pregătirii profesionale, declanșează în numeroase locuri acțiuni și inițiative valoroase. Este tot mai temeinic înțeles adevărul potrivit căruia economia noastră, așezată pe trainice temelii moderne, are nevoie de oameni bine pregătiți in meseria lor, cu un bogat orizont de cunoștințe, capabili să ducă la îndeplinire, in mod exemplar, cutezătoarele planuri și programe de dezvoltare economico- socială a patriei. Este din ce în ce mai mult înțeles, și aici, adevărul potrivit căruia a fi în formă astăzi în profesia ta — de la muncitor pînă la conducătorul de întreprindere, ori ramură de activitate — echiva

lează cu a ști, a fi informat, a acționa eficient pe temeiul tehnicilor și tehnologiilor de „ultimă oră“ și, in consecință, a face față competiției mondiale de producere a valorilor materiale și spirituale.Iată rațiunea pentru care și la Botoșani, ca pretutindeni în economia românească, se pune cu acuitate problema pregătirii și perfecționării necontenite a tuturor creatorilor de bunuri materiale și spirituale. Stăpinirea informației și cunoștințelor esențiale, proaspete, a tehnologiilor și procedeelor avansate din orice domeniu de activitate reprezintă un imens capital care trebuie pus în operă, adus la starea de fructificare, generator de progres.Cum se acționează practic în această ordine de idei ? Ce rezultate se obțin ? Ce sugestii, propuneri, perfecționări se mai pot aduce formulelor actuale de pregătire și perfecționare ? Iată doar cîteva din întrebările cu care am început o investigație și la Botoșani, în continuarea altor analize găzduite în coloanele „Scînteii".O primă constatare : la Indicația Coțnitetului județean de partid Botoșani, consiliile județene și municipal de control muncitoresc, ca și sindicatele, organizațiile de tineret au întreprins în ultima vreme, numeroase analize și controale asupra formelor de perfecționare pentru personalul muncitor din economia județului. S-au constatat, cu aceste prilejuri, experiențe bune, dar au fost date la iveală și neajunsuri serioase — de la lipsa de preocupare, cu răspunderea necesară, pînă la îndeplinirea formală a îndatoririi, stabilită prin lege, a perfecționării cadrelor, cheia de boltă, pentru fiecare unitate, a realizării normelor, a indicatorilor de calitate, productivitate, competitivitate, eficiență. S-au relevat inițiative cu efect în transferul de informații, deci implicit în perfecționare, precum studierea experienței și tehnologiilor celor mai bune unități de profil din țară, dar s-a criticat și Încetineala cu care se acționează in unele locuri pentru a asigura o temeinică „blindare" e muncitorilor, maiștrilor, inginerilor etc. cu. cele mai avansate cunoștințe din domeniul respectiv. Asemenea neajunsuri, oriunde s-ar produce ele in economia noastră, determină „reacții în lanț" nedorite, cu atît mai mult cu cit acest cincinal a început cu ample acțiuni de modernizare, își propune parametri de calitate, de tehnicitate și competitivitate, de productivitate și eficiență deosebit de ridicați, de exigenți.Investigația întreprinsă în direcția pregătirii și perfecționării forței de muncă, ca și masa rotundă organizată pe aceeași temă la Botoșani au ridicat în prim plan numeroase experiențe și probleme, evident, cu o valabilitate mai largă pentru acest proces de anvergură al perfecționării făuritorilor de valori materiale și spirituale. In pagina cu titlul de mai sus supunem atenției doar cîteva dintre acestea.
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(Continuare în pag. a V-a)

Pus in funcțiune nu cu mult timp în urmă, laminorul de benzi la cald (in fotografie) din cadrul întreprinderii metalurgice lași poduce acum din plin. Gradul inalt de de fabricație asigură desfășurarea în condiții optime a producției la înalți paranetri calitativi mecanizare a proceselor Foto : Sandu Cristian
FAPTE ALE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI r

în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire cu activul de partid și de stat din agricultură, organele de partid și agricole, organizațiile de partid, toți locuitorii satelor au datoria de a acționa cu cea mai mare răspundere pentru strîngerea în timp scurt și fără pierderi a recoltei, pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare însămînțării culturilor de toamnă la un nivel calitativ înalt- Timpul uscat și călduros a grăbit coacerea pe mari suprafețe a culturilor tîrzii, ceea ce impune ca, spre deosebire de alți ani, recolta să fie strînsă mai devreme, să fie transportată și depozitată cu cea mai mare răspundere. Iată care era, în seara zilei de 29 august, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, stadiul lucrărilor de recoltare.FLOAREA-SOARELUI a fost recoltată de pe 272 500 hectare — 60 la sută din suprafața cultivată. Așa cum rezultă și din datele înscrise pe harta alăturată, lucrările

sînt avansate în județele : Olt, Giurgiu, Călărași, Galați, Vrancea și sectorul agricol Ilfov.FASOLEA pentru boabe cultivată în ogor propriu a mai rămas de recoltat doar de pe 5 000 hectare — 3 la sută din terenurile cultivate — suprafețe care se află în județele Arad, Sălaj, Cluj, Sibiu, Mureș și Maramureș.PORUMBUL. care deține ponderea în ansamblul culturilor tîrzii, a fost strfns de pe 6 la sută din suprafața cultivată, lucrările fiind avansate în județele Olt, Dolj, Călărași, Timiș, precum și în sectorul agricol Ilfov.SOIA se recoltează doar in județele Giurgiu, Mehedinți, Bihor, Argeș, Bacău și sectorul agricol Ilfov. Există condiții ca în zilele următoare aria lucrărilor să fie mult extinsă.Coacerea mai timpurie a culturilor impune să fie accelerat la maximum ritmul lucrărilor de recoltare și, concomitent, produsele culese să fie transportate imediat spre a fi puse la adăpost.
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STADIUL RECOLTĂRII FLORII-SOARELUI, in procente pe județe, în seara zilei de 29 august. (Unitățile agricole din județele notate cu o linie nu cultivă floarea-soarelui. Date comunicate de Ministerul Agriculturii)
Drum nou spre locuri străvechi

Intre Tirgu Neamț 
fi Pașcani, spațiul e al 
amintirii. Spațiul a- 
cesta l-a atras întot
deauna pe Sadovea- 
nu. Pe aici au trecut 
in căutarea liniștii, 
venind de la Iași, E- 
minescu. Kogălnicea- 
nu, Ibrăileanu și ati- 
ția dintre contempo
rani. Satele de pe 
malul Moldovei, cele 
de la răspintia de al
tădată a lui Gorașcu 
Haramin (semnifica
tiv personaj sadove- 
nian) și-au găsit un 
chip nou, prosper, ră- 
mînind însă in tipa
rele de aur ale tradi
ției, verigi trainice în
tre valorile trecutului 
și ale prezentului. La 
ieșirea din codrii Paș
canilor se proiectează 
pînă departe, atît de 
tulburătoare, poate pî
nă la apa Ozanei și 
mai departe, întinde
rea cîmpiei punctată 
de coline, de aparenta 
singurătate. Aici liniș
tea se oglindește pe 
cerul senin, prodigios 
limbaj al naturii ro
mânești.

Si cele două orașe 
(fostele tirguri de o- 
dinioară), Pașcani și 
Tirgu Neamț, aproape 
simultan și-au schim
bat infățișarea și mul
te din rosturile lor, 
care de fapt nici nu 
existau. Metamorfoza 
noului continuă clipă

de clipă, așa cum este 
bine. Este metamor
foza prezentului, a 
omului făuritor de is
torie. Faptul construc
ției este obligat să ți
nă cont de complexi
tatea istoriei și de 
ecourile ei în conști
ință, de marile fapte 
ale trecutului. Arhi
tectonica are deci 
răspunderea de a re
flecta, in formele ei 
moderne, trecutul, fapt 
care impune meșteri 
cu multă personalita
te, cu har, cu înaltă 
pregătire. Arhitecți 
inteligenți, talentați 
și-au dat intilnire in 
concepția și înălțarea 
acestor orașe. Tirgu 
Neamț este, prin toa
tă ființa sa, un loc al 
amintirii, al regăsirii 
perpetue a generați
ilor, al pelerinajelor. 
Cetatea Neamțului e 
sus în munte, se
meață, simbol între 
orizonturi, mesaj al 
trecutului. Apoi dru
murile duc spre 
Creangă, spre sihăs
tria sadoveniană de 
la Neamț, spre lumea 
Tirpeștilor a Iul Ni
colae Popa și spre lu
mea atitor și atitor 
gospodari ai locurilor. 
S-au găsit din fericire 
acele soluții arhitec
tonice ingenioase, fru
moase și funcționale 
care, în loc să șteargă 
„aerul" trecutului l-au

potențat, integrind 
construcțiile in peisa
jul specific acestor 
locuri, valorificînd mi
nunatele tradiții ale 
meșterilor caselor ro
mânești. Sînt orașe 
înălțate în acești ani, 
orașe prin care ți-e 
drag să treci, să le 
admiri silueta atît de 
perfect adecvată locu
lui. Orașe care au 
propria lor nouă per
sonalitate. Cinste ar- 
hitecților, constructo
rilor care le-au ridi
cat cu multă muncă, 
știință și artă !

Noua linie ferată 
Pașcani — Tirgu 
Neamț înseamnă mult, 
foarte mult. La Tirgu 
Neamț și in apropiere 
se dezvoltă platforma 
industrială, iar ritmu
rile dezvoltării au în
cetat de mult să fie 
acelea din „locurile 
unde nu se întimplă 
nimic". Tirgurile de 
altădată sînt orașe 
noi, moderne, cu o 
industrie puternică, o 
viață trepidantă. La 
Tg. Neamț există un 
mare combinat de 
prelucrare a lemnu
lui, o fabrică de che
restea la Vinători. 
Noua linie ferată ne 
poartă către casă 
printr-un peisaj în
noit, așa cum este în
treg peisajul țării de 
astăzi.

Ioan VIERU

J DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

Și-au triplat 
angajamentulÎntreprinderea minieră Comă- nești se menține, de cițiva ani, fruntașă pe ramură in întrecerea socialistă. Care este „secretul" acestei performante 7— Nici un secret — ne spune inginerul Nicolae Bejan, directorul întreprinderii. Este vorba de o muncă bine organizată, de un plus de hărnicie și ambiție din partea Întregului nostru colectiv. Așa se face că planul de producție prevăzut pentru perioada care a trecut de la începutul anului l-am depășit substanțial la producția-marfă. In condițiile reducerii cheltuielilor de producție cu 18 lei la mia de Iei. Numai prin creșterea productivității muncii cu aproape 2 la sută față de plan am livrat suplimentar termocentralelor din țară o cantitate de 9 000 tone cărbune.Un succes care se datorește Introducerii unor noi tehnologii de lucru, sporirii numărului de posturi în subteran, optimizării transporturilor, preluării schimburilor din mers, punerii în funcțiune înainte de termen a unor noi fronturi de lucru în sectoarele de exploatare Vermești, Lapoș-Nord, Lumina și altele.Minerii văii Trotușului au hotărit să-și tripleze angajamentul pe care

și l-au asumat inițial în întrecerea socialistă și să scoată la suprafață, pină la finele anului, peste plan, o cantitate de 15 000 tone cărbune de bună calitate. (Gheorghe Baltă).
Eficiență sporităNe-am aflat în mijlocul harnicului colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de hirtie „Bistrița" din Prundu Bârgăului, chiar în ziua în care a raportat îndeplinirea planului pe opt luni înainte de termen.— Un plan pe care l-am îndeplinit în avans, dar nu oricum, ci la toți indicatorii tehnico-economici — ne spune economistul Vasile Moișan. Ne-am angajat ca pînă la sfirșitul acestei luni să realizăm o producție suplimentară în cantități cit mai mari. Și iarăși nu oricum, ci prin reducerea consumurilor materiale și, implicit, a cheltuielilor de fabricație, concomitent cu sporirea productivității muncii. Astfel, la total costuri, reducerile față de nivelul planificat sînt de 24,7 lei la mia de lei, iar productivitatea muncii a crescut față de nivelul stabilit cu peste 37 000 lei pe fiecare om al muncii.Sub același imperativ al sporirii mai accentuate a eficienței economice obțin însemnate succese și alte colectiv» muncitorești fruntașe

din județul Bistrița-Năsăud, cum sînt cele de la întreprinderea mecanică, întreprinderea de materiale de construcții, întreprinderea de textile nețesute din Bistrița, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Năsăud și altele. (Gheorghe Crișan).
Livrări în avans 

la exportDe Ia întreprinderea de materiale izolatoare din municipiul Vaslui au fost expediate ieri alte două importante loturi de produse pentru partenerii externi.— Sînt ultimele cantități de produse hidroizolatoare din planul pe 8 luni la export — ne spune Dumitru Stanciu, directorul comercial al unității. Cu aceasta, întreprinderea noastră și-a onorat înainte de termen sarcinile contractuale către partenerii de peste hotare, urmînd ca pină la finele lunii să expediem suplimentar alte produse solicitate la export. Este de remarcat că și alte unități economice vasluiene, între care întreprinderea de Rulmenți Bîrlad, au livrat la export peste prevederile planului produse de cea mai bună calitate însu- mînd zeci de milioane lei. (Petru Necula).

„Zece ani am mers pe aburi. Ztunci m-a prins reuma. .cum lucrez pe o locomoti’ă diesel, la depoul din Sati Mare. Conduc trenuri le călători, rapide și acceleate. Condițiile de muncă snt incomparabile, dar mi-; rămas în oase a- mintirea timpului cînd pe o parte nă prăjeam la focul caznului, iar pe alta mă zbua curentul de aer rece. Aci sînt intr-o... cursă d optsprezece zile. Fac patu feluri de tratamente împachetări cu parafină, masaje, băi la bazinul cld și curenți dia- dinamic. Mă simt mult mai bie. Condițiile sint excelene, personalul medical i administrativ e deosebi de atent cu noi. Mă cosă 2 700 lei pentru trei pesoane. Am venit cu femeia și cu copilul. în timpul liber ne ducem la filme ci la ștrand, că noi, care ar venit prin sindicat, rt plătim intrarea, prețul 5 prins în bilet. în rest, n plimbăm prin pădure, e aleile din stațiune, ms privim la veverițe, la nufri, nici nu știam că în afaî de cei albi există și nufri roșii, mov, roz...

Ne-am făcut și prieteni noi, o familie de la 614 (numărul camerei — n.n.), el e tot ceferist, șef de gară la Subcetate. E bine, vă poate spune și nevastă- mea, biletele le-am procurat prin întreprinderea
doi, a venit lingă mașină președinta sindicatului și mi-a zis: tu, Florică, las’ că le meriți, dar ai și noroc, ți-am făcut rost, uite trei bilete la Felix pentru tine și ai tăi... Sint mulțumită aici, am mai fost și-o să

stațiune balneară — renumită încă de pe vremea Daciei romane ! — vin și... pleziriști, cum îi numește în glumă dr. primar Ion Negoescu pe cel puțini, care miros de la o poștă a dor de hălăduială pe la
CU OAMENII, DESPRE 
MUNCA ȘI VIAȚA LOR
ei..." (Gheorghe Filep, mecanic de locomotivă, 51 de ani).Soață-sa confirmă : „Se obțin destul de greu bilete de tratament la Felix. Nu credeam c-o să mai ajung aici anul ăsta, Sînt țesătoare la «Solidaritatea» din Satu Mare. Lucrez .de douăzeci de ani pe mașina de făcut dantele și elastice. Pentru odihnă mă repartizaseră la Slănic Moldova. Abia cu o seară înainte de plecare, eram in schimbul

mai vin. Dimineața fac dia- dinamice, ultrascurte, băi calde și aerosoli, după masă mă plimb cu soțu’ și cu Flaviu, copilul nostru, pe care l-am dus și la Peștera Urșilor... (Florica Filep, 52 de ani).Am prefațat reportajul nostru cu declarațiile soților Filep pentru că familia lor reflectă în mic și structura, și alura, și durerile și plăcerile acelora care vin la Felix minați de nevoie. Sigur că în renumita

discotecile complexelor „Poiana" (sîmbăta și duminica), „Someș" (în fiecare seară), ori pe romanticii obișnuiți să rămînă pe băncile aleilor pînă noaptea, foarte tîrziu, la taifasuri prelungite, sau ca să sape cu privirile pogoanele de întuneric dintre as- tre. însă marea majoritate a sezoniștilor pun accentul nu atît pe odihnă, cît pe tratament. Treaba lor este foarte serioasă, în optsprezece zile — ca într-o cursă

contra cronometru — rtv- nesc și trudesc cu hărnicie nu numai ca să-și alunge oboseala din genunchi și plumbul din pleoape, ci și ca să-și „prepare" ori ca să-și „conserve" sănătatea măcar pină la... proximul concediu. Majoritatea șsta este formată din femei și bărbați cu vechime notabilă pe locuri de muncă unde lumina soarelui nu pătrunde niciodată (cazul minerilor), ori unde trăiești în același minut rigorile tuturor anotimpurilor (cazul siderurgiștilor), ori unde deasupra capului n-ai alt acoperiș decît cerul, înaltul (cazul constructorilor, al agricultorilor, al petroliștilor...). Fatal, enumerarea e incompletă. Cu timpul, durerile lacome de încheieturi nu prea iartă pe nimeni, indiferent de meserie, de funcție, de retribuție... La vîrsta primei tinereți optimismul cam deversează realismul — firesc, nu ? ! — și nu-s puțini cei
Mircea BUNEA 
Ioan LAZA corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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AȘA CUM PREVEDE LEGEA!
In continuarea articolului publicat în numărul de ieri al ziarului sub titlul „Numai schimbul de telexuri nu ajută la valorificarea legumelor !“, menționăm că, atunci cind S-a decis noua organizare a întreprinderilor de valorificare a legumelor, s-a avut în vedere creșterea răspunderii acestora, specializarea lor și, pe această bază, creșterea eficienței activității lor. Or, se constată, în practică — și există o apreciere a tuturor celor cu care am stat de vorbă în toate unitățile în care am fost — specialiști și activiști de partid și de stat, că în acest an modul în care se desfășoară preluarea legumelor este la un nivel mult mai scăzut față de anul trecut. Directorul I.L.F. Ialomița, tovarășul Marin Lupu, com- parînd modul în care s-a desfășurat livrarea legumelor in anii trecuți. spunea că în acest an sint mult prea multe defecțiuni și că, în loc să se găsească soluții pentru înlăturarea lor, se caută din partea beneficiarului fel de fel de pretexte pentru a acoperi lipsurile de organizare și indisciplina contractuală.Economista fermei nr. 8 a l.P.L. Urziceni, tovarășa Tudora Grigore, a parcurs cu noi solele cu vinete, ardei, tomate, intrebindu-ne la fiecare pas „ce nu vă place la aceste legume, de ce sint necorespunzătoare ?“. Și nu aveam ce să-i răspundem pentru că, realmente, sint. așa cum menționam și în prima parte a articolului publicat în ziarul de ieri, produse bune și foarte bune. Evident, pe aceeași tufă de ardei, de pildă, știe orice legumicultor, nu toți ardeii sînt de calitatea I. Pe nici o plantă și pe nici un pom nu sint toate fructele la fel. Se găsesc pe solele cu vinete exemplare foarte frumoase, dar, desigur, și altele, care chiar dacă sînt de altă categorie întrunesc toate calitățile nutritive. „De cînd lucrez în fermă — ne spune dînsa — n-am mai auzit reproșuri nejuștificate din partea beneficiarului ca în acest an. Este evident că beneficiarul caută o portiță de scăpare pentru propriile lipsuri. Anul trecut livrarea a decurs în condiții bune și foarte bune comparativ cu acest an“.„Mă întreb ce se va întîmpla în săptămina următoare cînd in mod obligatoriu trebuie să trecem la culegerea masivă a roșiilor, ardeilor, vinetelor, precum și a altor produse — ne spune șeful fermei de la C.A.P. Gîrbovi, tovarășul George Șerbănescu — dacă pînă acum, din cantitatea de 184 tone legume contractată pentru a fi livrată în săptă- mîna 25—30 august, nu au fost preluate decît 40 de tone". Am putea cita aici pe larg, cuvint cu cuvînt, și aprecierile altor oameni. Nu o facem din economie de spațiu, dar opiniile și aprecierile lor pot fi ascultate de cei în drept să analizeze și să decidă măsurile ce se impun pentru a reabilita de urgență, a aduce pe făgașul normal o activitate de cel mai mare interes pentru buna aprovizionare a populației, pentru economia noastră.în zilele de 25. 26 și 27 august, în unitățile din județul Ialomița se aflau depozitate în cîmp sau în șo- proane de mai multe zile, intrecînd chiar o săptămină, mari cantități de produse, respectiv, peste 4 000

Pe teme de autoaprovizionare

Consiliul popular 
si „mina verde" a zootehniei 
J

Din experiența Consiliului popular al județului Vrancea

Una din răspunderile importante ce revine consiliilor populare este urmărirea și asigurarea realizării programelor locale de creștere a producției agricole, de dezvoltare a zootehniei. în acest cadru, pentru stimularea creșterii animalelor, o deosebită însemnătate prezintă buna gospodărire a pajiștilor naturale, aplicarea lucrărilor de întreținere și ameliorare în tot cursul _ verii. La Congresul țărănimii s-a subliniat că este necesar să se acorde o mare atenție întreținerii și fertilizării izlazurilor, repartizării acestora pe fiecare comună și sat, în raport cu numărul de animale și al contractelor încheiate cu statul, valorificarea deplină a acestei mari avuții fiind o problemă de cel mai larg interes cetățenesc.Faptele concrete, experiențele din județe confirmă întru totul aceste orientări.. în județul Vrancea există 64 000 hectare de pășuni și finețe naturale, în perioada pășunatului animalelor se urmărește cum sînt asigurate condițiile pentru desfășurarea normală a activității îngrijitorilor și ciobanilor, cum sînt amenajate stinele cooperatiste și taberele de pe pășunile mai îndepărtate de localități, ce se face pentru preluarea, conservarea și transportul produselor animaliere contractate.Pe baza unei decizii a Consiliului popular al județului Vrancea, adoptată încă din vara anului trecut, lucrările de ameliorare și amenajare a pășunilor au fost devansate cu cinci-șase luni față de anii precedent!.— Am cîștigat un timp prețios. Lucrările executate de cetățeni, cit și de către unitățile agricole și întreprinderea de specialitate au continuat fără întrerupere, indiferent de anotimp, ne spune tovarășul Nicolae Balosin, secretar al comitetului județean de partid. Deciziile consiliilor populare au fost adaptate condițiilor locale specifice, dar toate poartă un numitor comun : exigența și responsabilitatea față de calitatea lucrărilor, participarea largă a cetățenilor la executarea acestora. Există — și de ce să nu spunem, mai persistă pe alocuri — mentalitatea că ameliorarea pășunilor ar fi doar treaba întreprinderii de specialitate. Or, întreprinderea își are menirea ei, care nu exclude insă răspunderile foarte mari ale consiliilor populare. Tocmai de aceea am insistat și insistăm ca toate consiliile populare să acționeze, împreună cu cetățenii, pe temeiuri legale, cum s-ar spune cu legea in mină, in interesul fiecăruia și al tuturor. Este ceea ce a determinat ca suprafața fertilizată să fie mai mare decit cea prevăzută și să se realizeze lucrări de întreținere echivalente cu cele planificate pe întregul an. 

tone de legume și 2 000 tone de pepeni. Ieri, 29 august, se mai aflau in aceeași stare 1 000 tone pepeni, 1 100 tone vinete, 1 500 tone varză albă, 200 tone ardeioase și altele. In cele mai multe unități, culesul a fost mult încetinit sau chiar oprit în speranța că vinetele, de exemplu, vor putea fi mai bine conservate rămînind pe tulpină decit culese. Cum știe însă oricine, oprirea recoltării — pentru că nu sint preluate la timp produsele — duce ea însăși la degradarea legumelor ajunse la su- pramaturare.între unitățile și întreprinderile de specialitate din județ și I.L.F. Militari circulă aproape zilnic telexuri și telegrame din partea producătorilor cu somații către întreprinderea bucureșteană de a-și onora obligațiile de preluare a producției. în ziua de 20 august un telex de la l.P.L. Urziceni anunță I.L.F. Militari că în zilele de 19 și 20 august au rămas în stoc nepreluate 20 tone 
IN CONTINUAREA ARTICOLULUI „NUMAI SCHIMBUL OE 

TELEXURI NU AJUTA LA VALORIFICAREA LEGUMELOR!"

tomate, 10 tone ardeioase, 35 tone vinete și 40 tone pepeni. în ziua cu pricina, I.L.F. Militari trimisese la l.P.L. Urziceni pentru preluarea produselor din 14 mijloace auto doar... 3. în ziua de 25 august un alt telex către I.L.F. Militari de la aceeași unitate producătoare, in care se spune : „Din programul săptăminii 18—23 august au rămas nepreluate 60 tone tomate, 75 tone vinete, 18 tone ardei, 8 tone conopidă și 7 tone varză, precum și 10 tone de pepeni. Cantitățile au fost recoltate și depozitate in vrac la capătul solelor". Din partea întreprinderii bucurește- ne, se primesc telexuri cu imputări privind calitatea necorespunzâtoare a produselor pe care le trimit. Produse care, conform contractului, sînt încărcate in prezența și sub controlul delegatului I.L.F. Militari, prezent permanent în fermă. Ne-am întrebat, dar în zadar, pentru că n-am putut afla răspuns, care ar putea fi logica după care își concepe și își desfășoară activitatea respectiva întreprindere din Militari atunci cind, încâlcind în mod flagrant legea și obligațiile contractuale, are totuși tăria, mai exact spus îndrăzneala, să arate cu degetul spre alții ? Nu numai că în întreprinderea producătoare se află în permanență un delegat al I.L.F., dar, în conformitate cu prevederile legale ale contractului, „Beneficiarul are obligația să asigure asistență tehnică de specialitate in aplicarea tehnologiilor moderne la înființarea și întreținerea culturilor și plantațiilor, la recoltatul și pregătirea produselor pentru livrare". Am citat din contractul- tip de livrare a legumelor, fructelor și cartofilor etc. pe anii 1986—1990. Pentru că ne referim la prevederile acestui contract, e bine, credem, realitatea ne determină, să reamintim și alte obligații ale beneficiarului pe

Se desprinde deci ca o caracteristică a abordării acestei sarcini de către consiliile populare ale județului spiritul de prevedere. Aceasta rezultă și dintr-un alt aspect interesant al experienței dobîndite : repartizarea pășunilor se face pe perioade mai îndelungate, de minimum cinci ani, ceea ce oferă un plus de interes pentru cetățeni, cointere- sîndu-i să participe efectiv la muncă, să acorde aceeași atenție lucrărilor pe izlazuri, ca și celor de pe terenul arabil ori în vii și livezi. în plus, gospodăriile populației au primit 10 tone semințe de trifoi, lucernă și alte plante furajere valoroase pentru zonele colinare și montane. Sprijinul statului își vădește eficiența tocmai în acele comune și sate unde consiliile populare au știut să conlucreze activ cu cetățenii pentru a pune în valoare fiecare porțiune de pășuni și finețe. în acest sens o valoroasă experiență au acumulat consiliile populare din Soveja, Vidra, Surata, Adjud, Bordeasca, Bîrsești unde s-au creat pășuni model, bine gospodărite.
Consiliul popular — cen

tru organizator al gospodă
ririi pășunilor. La Vldra’ poar‘ tă de intrare în Țara Vrancei, consiliul popular se dovedește efectiv a fi centrul organizator care inițiază acțiunile de bună gospodărire și îmbunătățire a pajiștilor, la care participă, cu mic cu mare, toți cetățenii. „Starea pășunilor se reflectă și în creșterea numărului de animale și a contractelor realizate, afirmă cu temei primarul Micu Nică. în ultimele luni, cetățenii au efectuat 25 000 zile-om la întreținerea, fertilizarea și amenajarea pășunilor. In fiecare sat, colectivele cetățenești formate din deputați, secretari ai organizațiilor de partid, tehnicieni șl cei mai vrednici gospodari stabilesc, împreună cu cetățenii, volumul lucrărilor și tot împreună muncesc cît și cind este nevoie. Contribuția crescătorilor este de cel puțin cinci zile de muncă pentru fiecare vită mare admisă la pășunat și două zile de fiecare oaie.Un alt amănunt interesant în experiența comunei Vidra : în adunările cetățenești s-au stabilit obligații pe linia contribuției în muncă și pentru cei ce nu dețin animale, în raport cu suprafața de teren pe care o dețin. Este o prevedere în spiritul echității, menită să stimuleze interesul fiecărui gospodar de a fi crescător de animale. Rezultatele n-au întirziat să se vadă : în ultimii ani, au început să crească animale cîteva sute de gospodării în plus, numărul de bovine din comună sporind cu 250. în aceeași perioadă, numărul de 

care, chiar dacă ne repetăm, notăm încă o dată că le-a uitat sau se face că nu le cunoaște. Așa, de exemplu, în ceea ce privește graficele de livrare a producției, se prevede nu numai stabilirea acestora pe decade, ceea ce se face, dar se specifică în contract : „O dată cu stabilirea graficului de livrări pe zile se va menționa și ora la care va avea Ioc recepția". Cum putem să mai vorbim de disciplină și răspundere contractuală „la oră" cînd nu se respectă nici măcar săptămî- nile, produsele fiind lăsate să zacă în cîmp zile întregi ? Care este rolul delegaților prezenți permanent la fața locului in unitățile producătoare, care este rolul cadrelor de răspundere și al specialiștilor din întreprinderea beneficiară care de fapt ar trebui să se afle cît mai des pe cîmp, să controleze cum se execută lucrările, calitatea producției ? Să aștepte un an de zile în birouri, să redacteze telexuri și la încheierea 

anului agricol, atunci cind trebuie să preia producția, să spună că nu le place ? Insistăm mult asupra acestor aspecte pentru că, la o analiză atentă, care, fără îndoială, va fi făcută, se vor constata multe alte hereguli. Să notăm un „amănunt" care numai pentru cine nu se pricepe poate părea neînsemnat. în contract se prevede obligația ca întreprinderea beneficiară să aducă producătorului ambalaje, respectiv lăzi, cu cel puțin trei zile înaintea începerii culesului. Nu a existat fermă prin care am trecut In aceste zile In care să nu auzim reproșuri privind neînde- plinirea de către întreprindere a acestei elementare obligații, am văzut grămezi de vinete, ardei și alte produse depozitate pe pămînt în așteptarea ambalajelor și a mașinilor I.L.F.în efortul de a găsi soluții pen* tru valorificarea producției de legume, organele agricole din județ, la indicația Comitetului județean Ialomița al P.C.R., s-au adresat organelor similare din județe care nu pot asigura în cantitățile necesare anumite sortimente de legume.înainte de a ne referi la rezultatele acestui demers, să menționăm că exista, pînă anul trecut, practica, ce s-a dovedit a fi bună, ca la nivelul organelor centrale de specialitate să se facă o „inventariere" a plusurilor și a minusurilor de produse în diferite zone ori în diferite județe și, pe această bază, să se facă o dirijare centralizată, ordonată, astfel incit de acolo unde sînt produse peste necesar să fie trimise pentru a acoperi golurile din alte localități și din alte județe. Măsurile luate pentru autoaprovizionarea tuturor județelor și localităților cu legume au dat bune rezultate in acest an. S-a dovedit că, aplicînd indicațiile date de conducerea partidului, muncind cu răspundere, se pot face lu- 

ovine și caprine a crescut de la 4 600 la peste 8 000. Bineînțeles, valoarea contractelor realizate cu statul, precum și veniturile locuitorilor s-au dublat.Departe de a fi o experiență strict locală, Vidra oferă un exemplu bun de urmat. De altfel, generalizarea experienței existente constituie pro- blema-cheie în ameliorarea întregii suprafețe de pajiști. Mai ales că nu peste tot este bine înțeleasă însemnătatea bunei gospodăriri a izlazurilor și nu de puține ori ameliorările efectuate de lucrătorii întreprinderii de îmbunătățire a pajiștilor ajung să fie degradate.
Cind ce se stringe cu 

dreapta, se risipește cu stîn- gq în cursul ultimilor cinci ani, în județul Vrancea au fost ameliorate prin lucrări complexe mai mult de 28 000 hectare de pajiști naturale. S-au cheltuit zeci de milioane de lei, s-au depus eforturi stăruitoare, menite să dubleze și să tripleze producția de iarbă. Așa cum, de altfel, s-a și realizat pe cea mai mare parte a pășunilor ameliorate. Numai că unele consilii populare au neglijat lucrările de întreținere și de protecție a pășunilor, au admis ori au închis ochii la abateri de la normele de pășunat. La Nlstorești, spre exemplu, au fost fertilizate și reînsămînțate 50 hectare de pășuni, dar o mare parte a acestora sînt deja degradate. Aici, ca și la Bo- loteștl și în alte comune, întreprinderea de specialitate a aplicat amenzi usturătoare. Dar acestea nu recuperează nici pe departe pagubele provocate din neglijență. Animalele n-au iarbă îndeajuns. Iar producția de carne și lapte se menține la un nivel redus.O întrebare stăruie : de ce nu sînt prevenite asemenea situații, cum este posibilă repetarea lor de la un an la altul ? La Movilița, spre exemplu, „pășunea model" creată de lucrătorii intreprinderii de îmbunătățiri a pajiștilor a devenit........model",dar model de neurmat, model de proastă gospodărire. în alte locuri, la Păunești, de pildă, sînt bine întreținute și fertilizate doar izlazurile apropiate de comună, aflate „la vedere", in timp ce pășunile mai îndepărtate sint pline de mușuroaie și resturi vegetale.Experiența bună dobîndită in majoritatea comunelor și pe ansamblul județului fac cu atît mai inacceptabile asemenea practici și atitudini de dezinteres. Este timpul să se treacă mai hotărît și peste tot la buna gospodărire a izlazurilor, adevărata „mină verde" a produselor animaliere.
C. BORDEIANU 

cruri foarte bune în această privință. In aceste zile corespondenții noștri din mai multe județe ne-au relatat despre cantitățile mari de legume puse la dispoziție populației din fermele respectivelor județe, în care înainte se acreditase ideea că nu pot fi producătoare de legume. Sînt totuși județe pentru care nu sînt specifice anumite sortimente de legume. In județul Brașov, de exemplu, așa cum ne relatează corespondentul nostru, datorită măsurilor luate de comitetul județean de partid, de organele agricole, se asigură o bună aprovizionare cu legume. Totuși, ținînd seama de specificul acestui județ, unele sortimente nu pot fi asigurate din producția proprie, cum sînt vinetele, ardeioa- sele, pepenii. După relatările tovarășului Dumitru Vlad, directorul I.L.F. Brașov, în convorbirile pe care le-a avut cu județe mari producătoare de asemenea sortimente, inclusiv cu județul Ialomița, nu s-au putut găsi soluții privind transportul acestor produse. Nu era oare de datoria organelor centrale de specialitate să stăpinească acest proces, să cunoască, să dirijeze și să găsească soluții pentru a rezolva problemele care se ivesc. ?Menționam că In județ s-au luat măsuri pentru sporirea capacității de preluare și transport a legumelor, dar cu toate eforturile făcute în a- cest sens se constată că și în activitatea organelor județene agricole de specialitate sînt încă neajunsuri. Mai ales in ce privește echitabila repartizare a mijloacelor de transport pe unități și ferme și, lucru foarte important, trebuie să se manifeste o preocupare mult mai atentă pentru sortarea legumelor, astfel incit să se evite cu desăvirșire amestecarea în același ambalaj a unor produse de calitate foarte bună cu altele’ de calitate slabă. Exemple demne de urmat am intîlnit la ferma 8 a l.P.L. Urziceni și ferma 2 de la C.A.P. Maia, dar în alte locuri nu există suficientă exigență in această privință. Sint, desigur, și-greutăți determinate de faptul că produsele nepreluate la timp de către beneficiar trebuie re-resortate, ceea ce imobilizează multă forță de muncă, dar, oricum, in această privință trebuie făcute eforturi mult mai mari.Este posibil ca în activitatea sa întreprinderea care preia legumele — ne referim la cea din Militari și, fără îndoială, și altele — să intimpine greutăți fie cu mijloacele de transport, fie de altă natură. Dar cine altcineva decît respectivele întreprinderi, forurile lor tutelare sînt obligate să raporteze corect și la timp asupra stării de lucruri, să propună măsurile corespunzătoare animate de o singură idee — aceea ca producția agricolă, in cazul de față cea de legume, să nu sufere, să nu fie risipită, cu alte cuvinte să nu se încalce in nici un fel legea, să se respecte intru totul indicațiile clare, ferme date de conducerea partidului privind gospodărirea cu maximă grijă a tuturor produselor agricole. Acesta este comandamentul fundamental care să influențeze și modul de a gîndi, și modul de a acționa al tuturor celor care au obligații pentru strîn- gerea, depozitarea și valorificarea produselor agricole.Sînt doar cîteva aspecte vizînd cerința de a valorifica la un nivel corespunzător producția de legume in spiritul exigențelor, al Indicațiilor ferme și clare date de conducerea partidului.
Aurel PAPADIUC 
Mihai VIȘO1UP. S. : Relatam In articolul de ieri „cazul" șoferului Gheor- ghe Geambașu, trimis in ziua de 26 august cu un camion încărcat cu legume la I.L.F. Militari și revenit la Urziceni pentru că nimeni nici măcar nu a vrut să stea de vorbă cu el, trimis apoi din nou la București cu aceeași încărcătură în ziua de 28 august. In sfîrșit, ni s-a comunicat ieri, 30 august, că produsele au fost preluate de I.L.F. Militari în totalitate la calitatea I, conform notelor de recepție numărul 401 368 și 481 369. Deci, două drumuri, practic patru zil« pierdute, mai bine de o sută litri de motorină consumați, pentn moftul sau iresponsabilitatea nu știm cui. Caz concludent pentru ceea ce am scris in articolul publicat ieri și în articolil de azi.Am mai aflat ;ot ieri, 30 august, la vremea prînzului. că in sfîrșit la l.P.L. Urziceni au început să sosească camioane cu ambalaje corespunzătoare. Să fie într-un ceas pun 1

Ca și în alte orașeale țării, la Dispensarul policlinic nunicipal din Buzău funcționează un cabinet medical specializat, de „sfat familial", avînd un personal compebnt, care stă la dispoziția tuturor cilor ce urmează să întemeieze un cimin. Familiile deja constituite pot apela la acest cabinet pentru rezolvarea unor probleme de ordin melical sau social ce vizează consolicarea căsniciei. Care este scopul prncipal al cabinetului de sfat famlial ?Consultul efectuat din îndrumarea serviciului de stare civilă al consiliului popular în vederea căsătoriei îi ajută pe tinei să-și cunoască starea de sănătate și, totodată, să beneficieze de cele nai competente sfaturi în legătură u viitoarea familie.— Ne-am convins tu numai noi. ci și cei care s-au preantat la consult de utilitatea, de eficiința acestui cabinet — ne spune e. Valeria BO- 
BOCEA, director al Direcției sanitare din județul Buău — cu atît mai mult cu cît se ște că tinerii nu sint preocupați, în general, să-și controleze starea de sănătate, amî- nînd aceasta pentru pai tirziu. Medicina modernă se coriuce insă după concepția că este maiușor să previi decit să tratezi, așa î.cît un consult făcut la timp este u mult mai eficace decît orice trtament sofisticat.Consultul premaritl efectuat in vederea căsătoriei ești totodată, un prilej de dialog since, deschis. între medic sau psihlog și tineri, aceștia fiind informați și sfătpiți in legătură cu viitorul lo mod de viață, pentru ca de la nceput să se cunoască toți factorii 1 măsură să contribuie la întărirea și echilibrul familiei.în același scop au 1st organizate numeroase acțiuni, sirpozioane, în- tilniri cu specialiști și oameni ai muncii din diferite uități de producție. Tematica, diaigul vizează echilibrul demografic ;i explicarea

La C.A.P. Bucov, județul Prahova, cantități sporite de legume sint pregătite pentru a fi expediate pe piață (fotografia din stingă)Arături de vară la C.A.P. Movilița, județul Ialomița, pentru insămințările de toamnă, (fotografia de sus)

La temelia bunelor rezultate - angajarea 
comunistă, responsabilă a întregului colectivCu cîțiva ani in urmă, deși obținea rezultate satisfăcătoare, colectivul intreprinderii „Cablul romanesc" din Ploiești nu valorifica pe deplin posibilitățile reale existente. Și nu le valorifica deoarece în activitatea conducerii unității se manifestau serioase deficiențe de ordin organizatoric, disciplina lăsa mult de dorit, atenția unor factori de răspundere era îndreptată spre „rezolvarea" unor neînțelegeri personale. La rindul ei. organizația de partid nu își exercita cum se cuvine rolul său de conducător politic și, in consecință, nu exista un climat de muncă favorabil concentrării energiilor colectivului spre îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, stimulării inițiativei, creativității și răspunderii fiecărui om al muncii față de bunul mers al producției — neajunsuri de altfel semnalate. la vremea respectivă, de ziarul nostru.Pe baza unei analize efectuate, la fața locului, de comitetul municipal de partid, au fost întreprinse o serie de măsuri menite să schimbe radical stilul și metodele de muncă ale organizației de partid, ale conducerii întreprinderii. Este meritul comuniștilor din această unitate că în urma acestei analize au găsit resursele de a așeza pe un făgaș normal întreaga activitate, făcînd din îndeplinirea sarcinilor economice obiectivul central al muncii de zi cu zi. Pentru aceasta, comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază au inițiat discuții cu fiecare comunist și, prin antrenarea organizațiilor, tje .masă, cu fiecare muncitor, in parte. Au fost necesare chiar schimbări în componența co- mitețului de partid din întreprindere, ii birouriloi- organizațiilor de bază și în conducerea tehnico-administra- tivă a unității. De asemenea, a fost, înlăturat formalismul din munca organelor de conducere colectivă, care și-au concentrat activitatea asupra soluționării problemelor reale, stringente cu care se confrunta 

Din noua arhitectură a municipiului Tirgu JiuFoto : Ion Drăgan
pe baze științifice a ceea ce reprezintă pentru sănătatea femeii și a familiei purtarea normală a sarcinii, ca și riscurile la care se expune organismul prin întreruperea evoluției normale a unei sarcini, cu consecinței apropiate și mai îndepărtate.Pentru cunoașterea stării de sănătate a populației, specialiștii spitalului județean Buzău, medici interniști. pediatri, de obstetrică și ginecologie etc. se deplasează în toate unitățile medicale din județ, unde,

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

împreună cu cadrele medicale din localitățile respective, investighează cazurile mai deosebite sau fac propuneri concrete menite să contribuie la evoluția armonioasă a sporului de populație, ca și la păstrarea sănătății. Astfel, un studiu privind organizarea ergonomică a locurilor de muncă pentru femei efectuat intr-o secție cu pondere mare feminină la întreprinderea de sîrmă și produse de sirmă Buzău a permis asigurarea unor locuri protejate de muncă pentru femeile gravide și mame cu copii mici sau femei cu diferite afecțiuni cronice descoperite în cadrul controalelor periodice care se efectuează curent.Sint preocupări și acțiuni cu un caracter mai larg, dar care in final au același scop : păstrarea sănătății și a vigorii populației din țara noastră. In același context se pune și problema cunoștințelor pe care trebuie să le aibă tinerii la începutul căsniciei, pentru a pune bazele unei familii trainice. Conf. dr. Zoe PAȚIU, 

întreprinderea în acea perioadă : risipa de materii prime și materiale, dezordinea, numărul mare de absențe nemotivate, slaba folosire a mașinilor și utilajelor și altele.Nu se putea spune că aici lipsea spiritul critic, dar el era îndreptat spre aspecte lăturalnice, nesemnificative. era folosit adesea pentru a ascunde propriile lipsuri. Acum s-a schimbat optica abordării critice a diferitelor aspecte din activitatea întreprinderii. în dezbaterile din adunările comuniștilor, in organele
VIAȚA DE PARTID

la întreprinderea „Cablul 
românesc11 din Ploieștide conducere colectivă, pe primul plan se situează discernămintul critic în analizarea posibilităților existente și încă nefolosite, găsirea în comun a unor soluții cît mai potrivite pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă într-un moment sau altul uzina, acordarea unui ajutor principial, obiectiv în înlăturarea lipsurilor din activitatea fiecăruia.Care sînt rezultatele acestei munci desfășurate fără întrerupere de organizația de partid ? Cel mai semnificativ răspuns este îndeplinirea și depășirea cu regularitate, în ultimii ani, a principalilor indicatori de plan, oglinda fidelă a eficienței muncii desfășurate de organizația de partid. Totodată, au fost asimilate produse noi care au solicitat întreaga capacitate tehnică a colectivului. Printre performanțe se numără cablurile pentru benzi transportoare destinate industriei miniere, care se importau, firul pilot folosit la susținerea liniilor electrice neizolate, care a devenit un produs de 

șefa clinicii pediatrie I din Cluj- Napoca, specialist cu o bogată experiență profesională și practică medicală. face cîteva recomandări in acest sens :— Să pornim de la conceptul științific „părinți sănătoși, copii sănătoși". Pentru a avea copii viguroși, viitorii părinți trebuie să vegheze și să-și ocrotească propria sănătate printr-un mod de viață echilibrat, cu un program ordonat de muncă, odihnă și recreare. In prezent, ni-
Părinți sănătoși, 
copii sănătoși

meni nu mai contestă faptul — demonstrat științific — că alcoolul și tutunul sînt produse toxice care influențează în mod negativ atît propria sănătate, cît și pe cea a urmașilor. Obișnuința de a fuma este deosebit de dăunătoare, mai ales la femeia gravidă, deoarece produșii toxici din țigară ajunși în circuitul ei sanguin trec și in singele fătului, influențîndu-i dezvoltarea. Din aceleași motive, gravida nu va folosi nici un medicament fără avizul medicului. Urmărindu-se evoluția sarcinii la gravide fumătoare s-a constatat că o treime din ele au născut înainte de termen, copiii fiind mai slab dezvoltați decît cei ai femeilor nefumătoare.In practica noastră medicală constatăm că acei tineri care duc o viață ordonată, sănătoasă, cu petrecerea timpului liber în natură și care practică diferite sporturi de călire a organismului au copii mai bine dezvoltați fizic șl psihic șl cu o rezistentă mai mare față de diferiți fac

export. De altfel, producția de export a crescut permanent.„Una dintre cele mai importante preocupări ale organizației de partid din Întreprinderea noastră — ne spune Mircea Iordăchiță, secretarul comitetului de partid — este aceea de a mobiliza comuniștii și, prin ei, întregul colectiv la realizarea sarcinilor de export". O afirmație pe deplin întemeiată. Astfel, comitetul de partid analizează periodic realizarea Ia timp și la nivelul calitativ prevăzut a contractelor la export și stabilește sarcini precise pentru fiecare comunist cu atribuții în consiliul oamenilor muncii, în celelalte organisme de conducere colectivă. în acest context merită relevată activitatea comisiei de export, in cadrul căreia comuniștii au promovat un puternic spirit de răspundere, implicindu-se, totodată, in rezolvarea celor mai dificile probleme de care depinde onorarea la timp și în condiții de înaltă calitate a contractelor încheiate cu partenerii externi. Membrii comitetului de partid, comuniștii cu funcții de răspundere au fost repartizați pe compartimente cheie, care concură la realizarea producției destinate exportului.„In spiritul celor hotărite de comitetul de partid, al măsurilor politice adoptate pentru creșterea răspunderii fiecărui comunist, indiferent de locul unde lucrează și funcția pe care o ocupă — ne spune Alexandru Dolha, inginerul- șef. al uzinei — conducerea întreprinderii a introdus forme și metode eficiente -de urmărire a producției, de la lansarea în fabricație pînă la realizarea produselor finite. Ca atare, de la analizele decadale, care s-au dovedit inoperante, am trecut la scurte întilniri operative zilnice cu principalii factori de conducere politică și administrativă, în cadrul cărora se analizează problemele privind exportul și se aplică imediat măsurile impuse". La cele menționate de inginerul-șef al întreprinderii am mai adăuga și faptul că pentru asigurarea în cele mai bune condiții a bazei materiale s-au introdus o evidență separată și o supraveghere strictă a materialelor pentru producția de export.Și dacă sarcinile de plan Ia export au fost îndeplinite și depășite, lună de lună, aceasta este cea mai concludentă dovadă de angajare comunistă, revoluționară a întregului colectiv. La panoul de onoare al hărniciei întilnim numele muncitorilor Neaga Bădulescu, Constantin Crăciun, Petre Bratu, al inginerilor Maria Trifan și Nicolae Ernu- țeanu. Lor li s-ar putea adăuga alte sute de nume din secțiile 1 și 2, compartimentul tehnic, atelierul mecanic.Iată cum, acest colectiv muncitoresc, în frunte cu comuniștii, a avut forța și voința să depășească un moment mai greu din viața sa și să înscrie numele întreprinderii în rîndul unităților fruntașe pe ramură.
Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU corespondentul „Scînteii"

tori nocivi ai mediului. Părinții care consumă alcool, fumează mult, duc o viață dezordonată se miră adesea de ce copiii lor sînt atît de sensibili, atît de bolnăvicioși, fără să facă insă o legătură, fără să-și dea seama că de vină sint ei. modul lor de viată și deprinderile lor, pe care prin puterea exemplului le vor transmite și urmașilor lor.Consider că cei doi parteneri de viață au aceleași îndatoriri, firești, de creștere și de educare a copiilor. De aceea este bine ca ei să fie in egală măsură informați cu tot ceea ce este legat de sănătatea acestora. Astfel, este necesar să fie cunoscută semnificația ocrotirii primei sarcini, deoarece întreruperea ei poate să ducă la sterilitate secundară ori la infertilitate cu riscul de a nu mai avea copiii pe care și-i doresc.De altfel, prima sarcină are o semnificație deosebită și din punct de vedere afectiv, ea fiind desăvirșirea celor mai frumoase sentimente ce îi unesc pe tinerii căsătoriți. Copiii veniți la virsta potrivită, cînd părinții sînt tineri, pot fi crescuți, educați, formați pînă Ia desăvirșirea personalității și întemeierea unui cămin. în ce privește numărul copiilor, statisticile arată — și vechile tradiții ale poporului nostru confirmă — că familiile cu multi copii au o temelie mai trainică, un echilibru și o armonie deosebite datorită vieții colective, care stimulează întrajutorarea între frați și o integrare mai bună in viața socială.Atît părinții tinerilor, cît și medicul au datoria de a fi buni sfătuitori, de a veni în ajutor cu competenta și dragostea lor pentru a încuraja consolidarea tinerei familii prin copiii doriți. Să veghem cu toții la crearea unui mediu familial favorabil, la asigurarea unei atmosfere de bună înțelegere, afecțiune și respect reciproc, cadru în care copiii să apară ca o împlinire a dragostei și a personalității ambilor părinți.
Elena MANTU
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In centrul preocupărilor consiliilor oamenilor muncii, ale tuturor organelor de conducere colectivă

PERFECTIONAREA CONTINUĂ
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A PREGĂTIRII PROFESIONALE
*

*
*
(

Este necesar să se acorde o atenție mai mare problemelor privind pregătirea cadrelor, 
avînd în vedere că ridicarea nivelului tehnic și calitativ, automatizarea și cibernetizarea producției 
impun o creștere rapidă a nivelului de pregătire profesională, tehnică, științifică a tuturor 
oamenilor muncii.

*

*NICOLAE CEAUȘESCU

Calitatea cunoștințelor față în față 
cu cerințele producției

Dacă ar fi să judecăm după cifre, în activitatea ' de pregătire și perfecționare profesională desfășurată la întreprinderea „Electrocontact" s-ar părea că se face exces de zel. Cu o periodicitate mai mică decît doi ani — legea reglementînd acest interval de timp la doi ani și jumătate — fiecare om al muncii din această unitate a tehnicii de vîrf din industria botoșănea- nă absolvă un curs de perfecționare in meserie sau de policalificare. Mai mult : anumite categorii de personal — C.T.C.-iști, de pildă, sau cei care lucrează pentru anumite programe naționale prioritare, cum ar fi cel nuclear — sint nevoite să facă efortul de împrospătare a cunoștințelor cu o frecvență de sub un an. Să fie oare acesta un „exces de zel“ ?— Dimpotrivă, aceasta este viteza în „regim normal*' pe care ne-o permit condițiile de care dispunem în activitatea de perfecționare profesională — ține să precizeze tovarășul Gh. Cogălniceanu, șeful serviciului de personal-învățămînt și retribuire al întreprinderii. Dacă am putea, am accelera și mai mult acest proces de instruire a oamenilor noștri. Ne împing spre această grabă cerințele imediate ale producției. La fiecare doi ani, practic, înnoim nomenclatorul produselor. Obligă la aceasta imperativele amplului program de organizare și modernizare a producției pe care îl are de înfăptuit în cel mai scurt timp întreprinderea noastră și, nu în ultimul rînd, exigențele calitative ridicate de competitivitatea produselor noastre.Motivații asupra acestui ritm Intens de perfecționare a pregătirii profesionale aveam să aflăm direct în secțiile productive ale uzinei. De exemplu, muncitoarea Elena Ababei, absolventă în anul 1980 a unui liceu industrial, ne spune că la mașina automată de filetat la două capete, la care o găsim, lucrează de numai citeva zile, dar că ea cunoaște acest utilaj chiar înainte de a fi instalat. Un program intens și riguros de pregătire a familiarizat-o cu această mașină.— Și cînd va fi următorul curs de perfecționare ?— Nu va fi, ci este. Nu peste mult timp mă voi prezenta pentru susținerea probelor de calificare într-o nouă meserie : reglor pentru presele mecanice.îl întrebăm pe maistrul Iacob Sanea, lector la acest curs, el însuși absolvent al unui curs de perfecționare la nivel central, dacă este nevoie de o asemenea meserie în secția pe care o conduce.— Practica ne-a făcut să înțelegem că, dacă oamenii care lucrează pe mașini știu să și le regleze singuri și nu mai așteaptă reglorul — operația aceasta se face uneori de cîteva ori pe zi — indicele de folosire a utilajelor crește simțitor, cu efecte evidente asupra productivității ! în același timp, mașinile pe care le avem în dotare sînt majoritatea automatizate. Necunoscînd bine mașina, unii nu reușeau să le pună să lucreze în regim automatizat decît cel mult 30 la sută.din timpul de funcționare. Or, un absolvent al unui asemenea curs este
Produse de nivel mondial presupun 

calificare la același nivel

— Propun adunării generale a oamenilor muncii ca, în acest an, să realizăm cel puțin trei produse peste nivelul tehnic mondial.Propunerea, făcută de Inginer Manuela Zarug în adunarea generală de la întreprinderea textilă „Moldova", a fost acceptată în unanimitate. Ce a urmat ? întîi, o surpriză mai puțin plăcută pentru însăși autoarea propunerii, care afirmă : „Acum, această surpriză o văd cu alți ochi. Adică, bine că s-a întîmplat așa". Despre ce-i vorba ? Un maistru — și nu un oarecare în profesie — a întrebat-o : „De unde cunoști dumneata nivelul mondial al țesăturilor ?“ Maistrului i s-a pus în față normativul „USTER", în care sînt nominalizați, cu rigoare, parametrii fizico-mecanici ai firelor textile înregistrați pînă de curînd pe plan mondial. (O precizare : discutînd cu specialiști de la întreprinderile de mecanică pentru agricultură, din localitate, asupra gradului de tehnicitate pe plan mondial al produselor pe care le realizează, n-am primit nici un răspuns concludent. O carență în informarea lor ? Un neajuns al sistemului informațional pe filiera întreprindere — centrală — minister ? Asupra unor asemenea situații vom mai reveni în cadrul acestei pagini. Acum însă să reluăm... firul).Disputa dintre specialistă și maistru n-a rămas „ascunsă" între cei doi. „Întîmpla- rea a venit la timp", s-a apreciat în prima ședință a consiliului oamenilor muncii. Motivul ? „Sîntem în etapa cînd trebuie să adoptăm măsuri tehnico-economice pentru asimilarea unui produs nou. Un șifon dintre cele cunoscute sub denumirea de «renforce», ne-a informat Georgeta Poda- ru, președintele consiliului. Iar obiectivul pe care l-am adoptat a fost cit se poate de clar, dar și de... ferm : cel puțin 10 la sută din firele ce urma să Ie realizăm pentru acest produs — procent ce trebuia să se regăsească apoi pe tot fluxul, inclusiv în cantitatea de țesătură finită — să depășească parametrii tehnico-funcționali realizați pe plan mondial". 

capabil să determine mașina să lucreze cu performanțe maxime.Chestiunea ni se pare de mare însemnătate dacă o probăm la scara întregii economii. Cite din mașinile moderne, automatizate existente în dotarea industriei noastre nu sîht exploatate la potențialul maxim tocmai pentru că celor care le mî- nuiesc le lipsește acel plus de cunoștințe, ușor de dobîndit altfel ?Inginerul Dumitru Acornicesei esta lector la cursul de policalificare pentru probleme legate de acționările hidraulice. După opinia sa, institutele de învățămînt superior formează prea puțini specialiști în probleme de hidraulică, fapt în dezacord cu realitatea, întrucît orice utilaj modern conține astăzi cel puțin tot atîta hidraulică, cit și electronică. Or, la nivelul muncitorilor și al specialiștilor cu pregătire medie această problemă este și mai acută, fapt ce l-au simțit toți cei care lucrează în atelierul de întreținere și reparații.— îi instruim pe oameni, și sînt nu mai puțin de 80, aleși cei mai buni dintre cei mai buni in această nouă specialitate. Aceștia umblă cu schema hidraulică a mașinii în mînă la fel ca electronistul care nu face un pas fără să-și consulte schema cu circuitele sale electronice. In felul acesta nu vom mai aștepta pentru depanarea unui utilaj venirea, cine știe cînd, a unor specialiști in hidraulică de undeva, din țară. Ne descurcăm singuri.— Tovarășe inginer, dumneavoastră ce formă de perfecționare urmați ?— Urmez cursuri la nivel central și în această toamnă trebuie să-mi susțin lucrarea de absolvire.— Cu ce temă ?— Cursul pe care îl urmez are ca temă „Organizarea și conducerea activității de întreținere și reparații in întreprinderi". Extrem de util, de altfel. Am obținut însă aprobarea ca lucrarea de absolvire s-o fac dintr-un domeniu tehnic, pe care s-o aplic apoi în întreprinderea noastră. Avem in dotare o mașină de electroeroziune, un utilaj de mare complexitate tehnică. La Timișoara, de unde am achiziționat-o, am urmat un curs de perfecționare pe această mașină. Simt, și în mod cert așa este, că o asemenea mașină poate face mai multe lucruri, inclusiv anumite repere și piese pentru unele utilaje din dotarea întreprinderii noastre.Din investigația noastră rezultă că la „Electrocontact" activitatea de perfecționare profesională se face cu seriozitate, cu răspundere. Și aici, ca de altfel în multe alte unități industriale din țară, s-a înțeles că racordarea pregătirii și perfecționării oamenilor muncii la imperativele stringente ale producției, la exigențele prezente, dar și la cele de viitor, raportarea la creația științifică și tehnică de nivel mondial — sînt cerințe de maximă însemnătate e- conomică, socială și politică, cu consecințe numeroase și variate asupra ambițioaselor programe de dezvoltare pe care țara și le-a propus în acest cincinal al dezvoltării intensive, sub girul înaltei calități.

— N-a fost prea mult, „dintr-o dată" ?— Ușor nu avea cum să ne fie. Dar nici peste puterile noastre. Cîștigarea bătăliei am început-o cu perfecționarea unui colectiv mai restrîns. Un fel de „încercare" a potențialului, ori „stație pilot" dacă vreți. După care...Un eșalon de aproape 160 textiliștl au început, în chiar după-amiaza respectivă, un curs intensiv de perfecționare. Două ore pe zi, timp de două săptămîni. Curs organizat suplimentar programului de perfecționare ce include 7 094 de oameni ai muncii din cei 8 051 lucrători ai întreprinderii. Iată doar cîteva din temele care să capteze preocupările cursanților cuprinși în această perfecționare : însușirea parametrilor fizico-mecanici cuprinși în tabelul „USTER" și a posibilităților de aplicare practică (cite 28 lecții pe fiecare sector de producție) ; găsirea de soluții și procedee care să ducă la depășirea acestor recorduri. Lectorii ? Specialiștii care au condus și demonstrațiile practice, de laborator. Adică : ingineri de la directorul unității la șefi de sectoare. Concomitent, s-a trecut la pregătirea utilajelor (modificarea unor repere, subansamble și chiar ansamble). Cursurile s-au finalizat cu un test teoretic și practic. Rezultatul ? Un procent de 3 pînă la 15 la sută (pe sectoare diferite) dintre cursanți n-au dovedit nivelul minim necesar de cunoștințe. Ce s-a întîmplat cu ei ? Nu li s-a recunoscut calitatea de... absolvenți ai acestor cursuri și... au trebuit să le repete....Probe în laborator, după aproape o lună de efort de perfecționare și de muncă. Concluziile ? Aproape 50 la sută din cantitatea de fire realizată a depășit parametrii fizico-mecanici pe scara „USTER". Prin urmare, nu 10 la sută peste nivelul mondial, cît s-a stabilit, ci aproape 50 la sută! Firele au fost introduse în mașinile de țesut, și-au urmat apoi fluxul, au trecut și de finisare. Din nou probe de laborator, de data asta asupra țesăturilor. Calificativul ? Primul (la nivelul întreprinderii) : întreaga cantitate a depășit indicele de calitate „A“ 

pe aceeași scară de valori. Și al doilea calificativ, acordat cîteva săptămîni mai tîr- ziu, de partenerii uneia dintre cele mai pretențioase firme din Europa : EXCEPȚIONAL.între timp, acestui calificativ i s-au alăturat numeroase scrisori și telexuri conți- nînd felicitări pentru textiliștii din Botoșani. Iată și urmarea contractelor încheiate ulterior cu același partener extern, pentru o cantitate însemnată de țesături : noul produs a intrat în fabricație de serie. Colectivul antrenat acum la realizarea țesăturii ? în jurul a 600 de textiliști. Deci, s-a pornit de la 160 și s-a ajuns la 600.— Cum priviți această reușită ? — l-am întrebat pe directorul unității, inginerul Vasile Panțiru.Drept răspuns, ne-a prezentat sinteza concluziilor reieșite în urma dezbaterii intr-o ședință a C.O.M. și apoi în recenta adunare generală a oamenilor muncii. Notăm selectiv :• perfecționarea profesională trebuie să urmărească un scop precis (nu-i un scop în sine) ;
Informația de „ultimă oră", 

mai bogată, care să aducă viitorul 
in prezent===x-ss=s=—===3====s- ________________________.întreprinderea de fire „Melana" este o unitate economică tînără, abia a împlinit șapte ani. Mai mult de 70 la sută din totalul muncitoarelor șl muncitorilor care lucrează aici sînt absolvenți ai liceelor, în față cu o asemenea zestre proaspătă de cunoștințe, ai putea crede că cerința perfecționării pregătirii profesionale nu se pune aici atît de urgent și de cuprinzător ca în alte părți. Dar nu-i deloc așa. Dîndu-se curs tocmai unei asemenea largi disponibilități spirituale, derivate și din faptul că întregul colectiv al „Melanei" duce o necurmată luptă cu sine pentru realizarea de noi performanțe industriale, aici ă fost instituit un asemenea sistem de perfecționare a pregătirii încît fiecare muncitor iși împrospătează cunoștințele nu o dată într-un cincinal, ci in fiecare an. De pildă, cursul de perfecționare a pregătirii, cuprinzînd 36 de grupe și organizat pe faze tehnologice, pe meserii, pe formații de lucru, funcționează în fiecare an între 1 octombrie—31 mai și-i cuprinde pe toți muncitorii. Alte forme de perfecționare îi cuprind de asemenea pe toți tehnicienii, maiștrii și întregul personal cu studii superioare, ceea ce face pe deplin explicabile realizările remarcabile obținute de colectivul „Melanei" în cincinalul precedent : față de anul 1981, în anul 1985 producția-marfă a crescut aid cu circa 65 la sută, productivitatea muncii cu peste 30 la sută, iar exportul a crescut de aproape 4 ori, fapt ce ilustrează implicit calitatea, competitivitatea produselor fabricate la „Melana".Cum bine se știe însă, obiectivele actualului cincinal sint mult superioare celor precedente, ceea ce reclamă realizarea, pînă în 1990, a unui salt calitativ în activitatea fiecărui colectiv din întreaga țară. Un asemenea imperativ se pune în termeni de acută stringență în domeniul perfecționării pregătirii profesionale, tocmai pentru că, așa cum în repetate rinduri a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest proces este chemat astăzi, în condițiile generate de noua etapă a revoluției științifice și tehnice mondiale, să anticipeze viitorul. Iar condiția esențială pentru ca perfecționarea pregătirii profesionale să atingă o asemenea înaltă eficiență este, cum bine se știe, calitatea informației utilizate care să sintetizeze și, totodată, să anticipeze realizările cele mai valoroase, de nivel mondial. Cum este asigurată această cerință în procesul concret de perfecționare a pregătirii tuturor oamenilor mundi ?— Aid este punctul nevralgic al perfecționării — ne-a răspuns ing. Mihai Șere- met, directorul întreprinderii. în multe privințe nu cunoaștem nid stadiul atins pe plan mondial, nid direcțiile de cercetare întreprinse pentru creșterea continuă a eficienței economice. Fondul de informații științifice cu care operăm este în mare parte depășit de evenimente, n-avem un etalon al calității de cel mal înalt nivel la care să ne raportăm în permanență și pe care să ne străduim să-1 depășim neîncetat, pentru a ne impune și mai mult pe piața mondială.— Și totuși, realizați o remarcabilă producție de export ?— Asta și pentru că încă deținem capacitatea de a răspunde într-un timp optim tuturor cerințelor formulate de partenerii noștri externi ; aceștia ne cunosc și apelează frecvent la noi. Avem în această privință o frumoasă tradiție, deși întreprinderea noastră nu are decît șapte ani. Dar, vedeți dv„ tocmai o asemenea tradiție, capacitate obligă acum la mai mult, știut fiind că orice faimă ruginește dacă n-o Îmbogățești cu noi cunoștințe în fiecare zi. Iar noi avem acum sarcina nu numai să ne menținem prestigiul cucerit, d să-1 și impunem mai mult la scară mondială.— Și cum vedeți realizarea acestui deziderat ?— Aprederile cele mal frecvent formulate în acest sens vizează creșterea numărului de lucrări, al revistelor de specialitate, cele mai noi și de cea mai înaltă ținută.'Și-ntr-adevăr, astăzi, mai mult decît oricînd, e nevoie de tot mai multă informație de bună calitate, setul revistelor, al lucrărilor de specialitate nu mai poate să lipsească din biblioteca nid unui munci-

• pe toată durata perfecționării, dar mai ales după încheierea acesteia, să se efectueze teste de verificare a cunoștințelor, a modului in care sint aplicate in producție ;• cei care nu corespund baremului de cunoștințe să fie reincluși in cursurile de pregătire, iar dacă și de această dată... să fie redistribuiți in locuri de muncă corespunzătoare propriilor posibilități (in ultimele două luni, un număr de ajutori de maiștri au devenit... muncitori din aceste motive) ;• rezultatele practice obținute in producție să fie permanent comparate cu cele mai noi cuceriri pe plan mondial.Și acum, una dintre măsurile adop-' tate de recenta adunare generală a oamenilor muncii : întregul personal muncitor al întreprinderii a fost cuprins în cursuri de perfecționare profesională, unde cuvîntul de ordine este : „produsele de nivel mondial presupun cunoștințe la nivel mondial".

tor. Dar chiar de-ar fi asigurată, o asemenea prezență nu mai este suficientă. Avem nevoie ca informația bună să fie depistată ușor și Ia timp, să circule intens, să genereze și să împlinească idei de creație practică, iar pentru aceasta se impune organizarea unui sistem național de informare și documentare, scop în care instituțiile de documentare să colaboreze și să alcătuiască bibliografii, sinteze și extrase informaționale valoroase care să amplifice, dar să și ușureze accesul muncitorilor și specialiștilor la cultura informațională de care au astăzi nevoie. De această acțiune complexă depinde hotărî- tor eficiența acțiunilor de perfecționare profesională.Este o concluzie care-șl află validarea în însuși sistemul de perfecționare a pregătirii de la „Melana" și nu numai de aici. Temele cursurilor de perfecționare, stabilite aid pe baza programului-cadru, reclamă, firesc, un susținut studiu individual. Numai că un asemenea studiu nu întotdeauna beneficiază de condiții propice. „Eu învăț numai după notițe, așa cum reușesc să le scriu în caiet — ne-a spus cursantul Dan Amaximoaei, operator chimist la secția vopsitorie. Am căutat cărți și prin biblioteca întreprinderii, și
Perfecționarea — problemă 

a fiecărui colectiv

Cele înfățișate pînă aici reprezintă doar cîteva constatări pe care le-am făcut în investigațiile noastre în unitățile economice din municipiul Botoșani. Pornind de la acestea am continuat dialogul pe tema pregătirii și perfecționării profesionale într-o masă rotundă, la care au fost invitați cursanți și lectori, factori cu răspunderi în organizarea formelor de perfecționare din diferite întreprinderi botoșănene. O primă întrebare adresată participanților :— In ce măsură pregătirea si perfecțio
narea țin pasul cu exigențele producției, 
ale actualului cincinal ?Gh. Nichita, maistru la întreprinderea mecanică pentru agricultură : — întreprinderea noastră se află și ea într-un alert proces de modernizare. Asta înseamnă utilaje complexe, cu acționări hidraulice, automatizate, de înaltă productivitate. Asta înseamnă oameni pregătiți corespunzător, în măsură să stăpinească această înzestrare tehnică, de vîrf. Constatările noastre au arătat că în această direcție există încă multe goluri în cunoștințe. Măsura luată în ce privește cursurile de perfecționare : să punem accentul tocmai pe cunoștințele necesare mînuirii corecte, eficiente a instalațiilor cu acționări hidraulice, automatizate. Rezultatul s-a văzut imediat în competența sporită cu care se acționează în prezent în exploatarea și întreținerea mașinilor. Evident, aceasta cu consecințe favorabile în privința producției, calității, productivității.

— Să înțelegem ci t-a făcut totul în 
această privință 7— Asta, în nici un caz. Cursul amintit a cuprins doar 80 de oameni. Noi intenționăm să facem un sondaj mai larg pentru a organiza cursuri cu o tematică și mai temeinic adaptată la cerințele noastre concrete, diferențiată pe niveluri de pregătire, de cunoștințe în genere.Emanoil Săraru, maistru la întreprinderea „Integrata" de in : — Dacă este vorba să discutăm despre racordul tematicii cursurilor la exigențele prezentului aș putea să adaug că nu o dată sîntem nevoi ți, mai ales față de cei care fac primii pași în meserie, să trecem în revistă, la cursuri, o seamă de cunoștințe de bază, care la prima privire ar putea fi socotite elementare. Experiența ne-a convins că este absolut necesar să facem acest lucru.

— Da, dar la dumneavoastră sint și ma
șini complexe care cer și cunoștințe com
plexe 7

prin alte biblioteci, dar n-am găsit ce-mi trebuia, așa că sînt obligat să mă rezum numai la însemnările mele". „Iar asemenea însemnări (știu din propria experiență și din a altora) sînt cu multe lipsuri, cu greu le mai poți înțelege — a continuat în aceeași ordine de idei Dorica Burlacu, de la secția ring — pentru că ele sînt făcute in înghesuiala, in gălăgia sălii, fără nici un document în față. N-am văzut la cursul de perfecționare nici un film științific sau tehnic, n-am văzut nici o singură proiecție care să ilustreze cel puțin o problemă anume, să-i ușureze înțelegerea".Și nu s-ar putea spune că lectorii cursurilor de perfecționare de la „Melana", în marea lor majoritate ingineri, nu sînt sensibili la dificultățile de documentare pe care, aici, ca și în multe alte părți, le intîmpină cursanții. Dimpotrivă, eforturile desfășurate în sporirea surselor de informare sînt remarcabile numai că, sub impactul carențelor amintite, ele se consumă de multe ori fără urmări apreciabile. Iată ce ne-a relatat, în această privință, ing. Gheorghe Mihoreanu, secția filatură : „Ne-am organizat, toți inginerii și economiștii din .întreprindere, în mici colective și am elaborat în cîțiva ani „Cartea tehnică a filaturii «Melana»", un corpus al informației despre fibra melană și prelucrarea ei. Am sintetizat tot ce-am găsit valoros prin biblioteci, nu numai din județul nostru, am colaborat și cu alți specialiști, lucrarea înglobează o muncă imensă, complexă, are multe planșe, tabele, o documentație remarcabilă. Dar ea este retrospectivă, nu anticipativă, pentru decisivul motiv că informația utilizată era depășită în chiar momentul alcătuirii lucrării".De aici derivă și o seamă de neajunsuri existente în chiar structura „lecțiilor" ținute la cursurile de perfecționare : în lipsa unui material documentar in stare să fertilizeze sau, cel puțin, să-1 familiarizeze pe cursant cu ideile actuale și de perspectivă în ceea ce privește perfecționarea muncii, asemenea materiale abundă în descriptivism minor, în prezentarea unor elementare obligații profesionale, de multă vreme statuate, sau care ar fi trebuit să fie statuate, în regulamente și instrucțiuni. , Iată, de pildă, ce cuprinde tema „Obligațiile și răspunderile muncitorilor cu privire la întreținerea curentă a instalațiilor și utilajelor specifice locului de muncă". După o introducere generală se ajunge la concluzia că „toți muncitorii din secție trebuie să cunoască funcționarea mașinii de filat cu inele", într-un alt paragraf se enumeră obligațiile maistrului, apoi măsurile de evitare a accidentelor etc. Neîndoielnic, nimeni nu poate exclude din programul perfecționării asemenea obiective, din moment ce ele se impun probabil la ordinea zilei. Numai că, dacă acestea ar fi fost cunoscute și aplicate în prealabil, cum este și posibil, și necesar, astăzi asemenea cursuri de perfecționare nu s-ar mai consuma într-o acțiune de recuperare a deficitului de cunoaștere, ci s-ar putea situa în avanposturile noului, aducînd, de fapt, viitorul în prezent.

— Așa este. Dar noi construim tocmai pe aceste cunoștințe uzuale, superior sistematizate. Adică, aducem în fața cursanților informațiile de „ultimă oră" în privința meseriei, a utilajelor moderne.Mihaela Andreescu, inginer-șef la întreprinderea de fire „Melana" : — Sînt și eu de părere că „abece“-ul fiecărei meserii trebuie mereu împrospătat. în același timp însă, nu avem voie să uităm de însușirea tehnologiilor moderne de azi și de mîine. Ne obligă la asta exigențele calitative ale actualului cincinal. în acest spirit trebuie să facem eforturi mai mari pentru adoptarea optimă a programului cadru al forului tutelar Ia cerințele specifice ale fiecărei unități. Este unul din punctele nevralgice care, în procesul perfecționării, își arată nu o dată „colții".
— O întrebare pentru dumneavoastră, 

tovarășă Lucia Alexuc, care sinteți , pre
ședinta Consiliului municipal al sindicate
lor Botoșani. Știm că s-a întreprins un 
recent control în unitățile economice ale 
municipiului. Ce constatări s-au cristali
zat în privința programelor de pregătire 
și perfecționare 7— Sigur, am găsit destule experiențe bune. în perfecționarea personalului muncitor, evident, sînt interesați atît cursanții, cît și organele colective de conducere. Și totuși, nu-i mai puțin adevărat că nu peste tot tematica acestor cursuri nu corespunde exigențelor specifice fiecărui loc de muncă. Multe teme abundă în generalități, copiind de fapt niște instrucțiuni. Am discutat cu cei în cauză, s-au dat îndrumări cum să se procedeze, s-a .insistat pentru o cît mai largă consultare a cursanților. în Este de la sine înțeles că experiențele bune și neajunsurile, opiniile exprimate în legătură cu pregătirea și perfecționarea cadrelor — în investigația și masa- rotundă de la Botoșani — au fost mult mai numeroase, imposibil de cuprins într-o singură pagină de ziar. Și tot evident este că problemele ridicate din nou în atenția cititorilor, prin coloanele „Scînteii", nu privesc doar un singur județ ci au o valabilitate mai largă. Pregătirea și perfecționarea cadrelor este problema întregii economii. Răspunderea pentru buna, riguroasa funcționare a formelor de perfecționare începe cu fiecare muncitor și se termină cu cel care are învestitura conducerii unei ramuri de activitate. Răspundere mare, generată de exigențele crescute ale acestui cincinal al dezvoltării intensive, cu parametri cutezători în toate domeniile creației materiale și spirituale. Iată de ce „Scînteia" își propune să revină cu investigații și în alte locuri, să analizeze și din alte unghiuri activitatea de perfecționare a celor chemați să îndeplinească obiectivele actualului cincinal, ale revoluției tehnico-științifice, ale noii revoluții agrare.Pagină realizată de Iile TANASACHE, Mihai IORDANESCU, 

Silvestri AILENEI, Radu VLA1CU

concluzie : să adaptăm fiecare program de pregătire și de perfecționare specificului locului de muncă.— M-aș înscrie nu în replică, ci aș aduce un argument în plus — a adăugat ing. Dumitru Ciocan, președintele comisiei inginerilor și tehnicienilor din municipiu. Pe lingă această adaptare, se cuvine să avem mereu în atenție pregătirea, perfecționarea oamenilor pentru tehnologiile de vîrf care bat la porțile prezentului și viitorului. In acest sens am organizat o dezbatere pe tema „Tehnologiile viitorului adaptabile in unitățile noastre", cu participarea unor cadre didactice universitare din Iași. Este și aceasta una din formele eficiente de pregătire a lectorilor, a cursanților, de stimulare a „apetitului" pentru perfecționare.— Mă înscriu și eu în „replică" — intervine Mihaela Andreescu. Pentru temeinica pregătire, atît a lectorilor, cît și a cursanților, esențial rămîne studiul individual, efortul de autoperfecționare. Nu e o noutate, dar este o necesitate.— Tocmai de aceea — precizează Zoița Mardare, șefa serviciului de personal, învățămînt, retribuire al întreprinderii de rețele electrice — ar fi bine, după părerea mea, să se organizeze schimburi de experiență intre lectori pe ramuri de activitate. Scopul ? Generalizarea a ceea ce este bun în pregătire și perfecționare, înlăturarea neajunsurilor, a formalismului.
— S-a amintit aici de formalism. Kl a 

fost constatat și cu prilejul controalelor 
și analizelor inițiate de comitetul județean 
de partid pe linie de sindicat etc. Ce cre
deți că generează formalismul 7Vladimir Mogîrzan, directorul Direcției județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale : — După opinia mea, formalismul apare mai ales acolo unde conducerea unității nu se implică in răspunderile pregătirii și perfecționării propriilor cadre. S-a văzut, de pildă, că la întreprinderea „Melana", unde întreaga conducere participă, ca lectori, la desfășurarea cursurilor, rezultatele perfecționării sînt în creștere. Din păcate, nu în toate întreprinderile conducerea se obupă de asemenea probleme. De aici : absențe la cursuri, o slabă însușire a cunoștințelor, cu consecințe nedorite asupra calității, productivității, îndeplinirii normelor...Dumitru Grindei, Consiliul județean al sindicatelor Botoșani : — Paradoxul formalismului în acțiunile de perfecționare reiese și din faptul că sînt muncitori cu „rezultate bune" la cursuri, dar care... nu-șl îndeplinesc normele. Or, nu mai e nevoie să mai demonstrăm că buna pregătire profesională trebuie să aibă drept reflex o activitate productivă exemplară, de înaltă calitate, eficientă. Activitatea pe linie de sindicat, desfășurată sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, are în vedere combaterea formalismului în pregătirea și perfecționarea profesională, organizarea unei activități riguroase în acest domeniu.— Iar o activitate riguroasă în acest domeniu — este de părere Constantin Agapi, secretar cu probleme economice al Comitetului municipal Botoșani — presupune și cultivarea gindirii economice a cursantului. Muncitorul de astăzi este proprietar, producător, beneficiar. Toți trebuie să fim conștienți de răspunderile ce decurg din aceste calități. Mai direct spus : nimănui să nu-i fie indiferent cum produce, cu cît material și la ce preț de cost, la ce nivel de calitate și competitivitate etc. Mai a- daug doar că această conștientizare se poate realiza și la cursurile de perfecționare a cadrelor.

— S-a discutat aici despre multe analize 
și controale făcute pentru mai buna des
fășurare a cursurilor. O întrebare : ce s-a 
constatat in privința asigurării condițiilor 
optime ?In legătură cu această întrebare, Dumitru Anton, maistru la întreprinderea „Textila", Lucia Alexuc, Gh. Cogălniceanu de la „E- lectrocontact" și-au exprimat, în esență, opinia că în destule unități nu există spații corespunzătoare acestei activități. Din această pricină se apelează la soluții provizorii, inadecvate. Nu in puține cazuri este ignorat faptul că munca de perfecționare presupune folosirea metodelor moderne de predare și însușire, luare de notițe, demonstrații cu aparatură modernă, utilizarea surselor celor mai valoroase de informare etc. Străduințele factorilor cu răspundere în organizarea cursurilor se îndreaptă în prezent și spre soluționarea a- cestor foarte importante probleme.O referire cu totul specială s-a făcut la masa rotundă și la sursele de informare a- flate la dispoziție, aspect asupra căruia a insistat și investigația noastră. Concluzia care s-a desprins din schimbul de opinii la masa rotundă : 1. există încă un volum mic de publicații, manuale, pe meserii, buletine de informare cu cunoștințe „Ia zi" într-un domeniu sau altul. Sint încă surse de prin anii ’60 care se folosesc de lectori și cursanți pentru simplul motiv că altele nu există. Or, cit au evoluat tehnica, tehnologiile într-un sfert de secol nu mai e cazul să demonstrăm ; 2. din păcate, nu este folosit judicios nici volumul de informații mai proaspete de care unele intreprinderi dispun ori și-l pot procura. Cum se răzbună și această neglijență pe însăși producția și rezultatele întreprinderilor în cauză, iarăși nu mai e cazul să argumentăm...
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contemporana tie idei

De la idilismul „armoniei sociale11 la negarea rolului istoric 
al clasei muncitoare - un drum de mistificări si eroriJ

al teoriilor burgheze reacționareTn prima parte a dezbaterii cu acest titlu (vezi „Scinteia" din 8 august 1986) a fost evidențiat faptul că in condițiile revoluției teh- nico-științifice contemporane au loc importante transformări in conținutul muncii, se accentuează mobilitatea socială, procese care impun considerarea dintr-o perspectivă mai largă a profilului socio-profesional al clasei muncitoare din societatea capitalistă, forța socială cea mai importantă in lupta pentru innoire socială.Creșterea numerică și diversificarea profesională a clasei muncitoare, afirmarea spiritului său revoluționar, a capacității sale politice și organizatorice, unirea in jurul său a tuturor categoriilor sociale interesate intr-o schimbare structurală a relațiilor bazate pe proprietatea

privată constituie procese definitorii ale evoluției vieții social-economice și politice in capitalismul contemporan. Ele infirmă cu puterea de convingere a realităților sociale nemijlocite vechile presupoziții ale apologeților capitalismului despre posibilitatea instaurării „armoniei sociale" in condițiile exploatării de clasă sau cele mai noi despre capacitatea structurilor moderne de producție de a face să „dispară" deosebirile de clasă, contradicțiile sociale și., prin aceasta, însuși obiectivul transformării revoluționare a societății.In concepțiile burgheze contemporane, care cultivă iluzia „autotransformării" societății capitaliste, a evoluției sale „nonrevoluționare".

determinismul tehnic, neutru și uniformizator este contrapus determinismului social, de clasă și implicit perspectivei dinamice, transformatoare pe care teoria revoluționară a marxismului a afirmat-o in gindirea socială a epocii noastre.Partea a doua a dezbaterii noastre continuă analiza acestor teme care ocupă un loc important in confruntarea contemporană de idei și in strategia revoluționară promovată de clasa muncitoare pentru înfăptuirea misiunii sale istorice.Participă : conf. univ. dr. ACULIN CAZACU, lector univ. dr. ION UNGUREANU, dr. CONSTANTIN NICA.

Noua Casă de cultură din municipiul Satu Mare Foto : Sandu Cristian
O ÎNALTĂ TRADIȚIE LITERARĂ:

TEORIILE „STRATIFICĂRII SOCIALE"-
Intre mitul egalității și exacerbarea

ROLULUI SOCIAL AL ELITELORACULIN CAZACU : Trebuie să observăm, in fond, că încercările doctrinare actuale de negare sau resemnificare a rolului social-isto- ric al muncitorimii reprezintă, in destule cazuri, nu doar abordări moderne, prilejuite de impactul noii revoluții tehnico-științifice, ci și reluări ale unor curente și orientări mai vechi. Și in acest caz moda „retro" (vizibilă in multe alte sectoare ale dezbaterilor ideologice) este prezentă și activă. Din perspectiva cadrului tematic al acestei dezbateri este de observat astfel că reactivarea „eli- tismului" ca ideologie politică este în același timp un pretext pentru negarea vocației social-transforma- toare a claselor exploatate, a muncitorimii îndeosebi.în cîteva dintre studiile sale recente, apărute în revista ..Political 
Science Quarterly", Samuel P. Huntington. cunoscut politolog, atribuie, de pildă, democrației calitatea de a fi doar emanație a conflictelor de interese care au loc la nivelul elitelor, conflicte în care masele muncitoare nu au acces și nu pot hotărî nicicum. în genere — în astfel de opinii — diferit» indicatori de stare ai societății sînt scoși de sub incidența acțiunii maselor, acestora din urmă nereve- nindu-le decît un rol pasiv, economic, și nu social-politic. Descifrăm aici nu numai un elitism a- gresiv și lipsit de valențe explicative. ci și o eroare analitică ce ține de modelul teoretic general utilizat : aceea pe care o semnifică ruperea „economicului" de „social". Paradigma „analizei paralele" (intre cele două niveluri) mizează aici pe specularea ideologică a diversității formelor celui de-al doilea nivel (socio-politic). considerat a fi independent de determinațiile pe care le primește din sfera factorilor economici.între punctele de vedere care extrapolează anume fenomene particulare Ia nivel social global și — de aici — ajung la concluzii negatoare în raport cu rolul clasei muncitoare contemporane, se înscrie și cel pe care îl propune cunoscutul analist Herman Kahn într-o lucrare apărută la începutul anilor '80 („The coming Boom. Economic, Politica! and Social", Hutchinson, London, 1983). Continuînd să dezvolte opțiunile sale mai vechi despre „marea tranziție" istorică (în care ne-am afla în prezent), la orizontul căreia s-ar afla stadiul 
..postindustrial" al „economiei mon
diale", autorul socotește că In societatea modernă accesul social e- galitar la bunuri și servicii ar face să dispară diferențele de clasă și opozițiile dintre grupările „de jos" și „de sus".Stadiul denumit aici „post- industrial" este, firește — în vederile lui H. Kahn — o variantă perfecționată a capitalismului actual („marea tranziție"), avind ca ax cultura occidentală. Mutația structurală despre care vorbește H. Kahn are Ioc mai degrabă in planul abordării teoretice decit in cel al realității, pentru că în lucrarea autorului amintit centrul analizei este mutat din sfera producției in sfera consumului. Altfel, spus, într-o sferă mai codificată și mai „ascunsă", care permite o anume „neutralizare" și disimulare a dis- paritătilor și contradicțiilor de clasă din domeniul producției și repartiției, in care interesele de clasă își spun efectiv cuvîntul. Pe terenul consumului cu șanse „egalitare". cum încearcă el să ne convingă, opozițiile reale de clasă par a se atenua și de aici autorul ajunge la postularea ideii dispariției deosebirilor de clasă. O asemenea deformare a perspectivei analitice duce la scoaterea investigației din esențial in complementar, la o „rotunjire" a imaginii capitalismului contemporan, prin despovărarea sa — în teorie — de conflictele de clasă pe care le cunoaște in realitate.ION UNGUREANU: Teoriile actuale care neagă rolul istoric al clasei muncitoare confundă in mod premeditat conceptul de „clasă so
cială" cu cel de ..strat" sau pătură socială. La originea acestei substituiri s-a aflat renunțarea la conceptul marxist de „clasă" in analiza sociologică a structurii sociale și înlocuirea acestuia cu cel de

„strat", teoretizat, la începutul secolului nostru, de Max Weber. Spre deosebire de „clasă", „stratul social" era definit ca o grupare socială „multicriterială", in care criteriul economic, redus aici la venituri, are aceeași importanță ca și cel social („poziție" sau „status") și cultural („prestigiu"). Dacă Max Weber nu reducea încă structura socială la compoziția eterogenă a „straturilor", unii sociologi burghezi contemporani au făcut a- ceastă „reducție" în cercetările lor postbelice, postulind „dis
pariția claselor", în societatea capitalistă, pentru simplul motiv că cercetările lor nu mai urmăreau analiza claselor, ci a „straturilor de 
venit". în acest fel, teoriei sociolo
gice a claselor i s-a substituit trep
tat o teorie a stratificării sociale 
care, în mod logic, nu putea ajunge 
la alte concluzii decit cele cores
punzătoare ideologiei „integrării in 
sistem", „funcționalizării" tuturor 
componentelor ordinii sociale capi
taliste.Scopul acestor cercetări era să demonstreze legitimitatea renunțării la principiul analizei claselor sociale, intrucît diferența dintre mărimea veniturilor fiecărui „strat" ar fi devenit prea puțin semnificativă. Pentru a face această „demonstrație" s-a apelat la un „artificiu de calcul", evaluîndu-se mărimea veniturilor după impozitele plătite, iar pentru a micșora și mai mult, dar și mai artificial, „diferențele sociale", s-a „aglomerat" scală cu un foarte mare număr de „straturi", ajungîndu-se, in Marea Britanie, de exemplu, pînă Ia 50 de straturi sociale.Prin aceste „artificii" metodologice, prezentate drept argumente „științifice", asemenea cercetări au adus puține contribuții Ia cunoașterea structurilor sociale, dar au îndeplinit o importantă funcție ideologică. Ele au „lăsat impresia celor din straturile inferioare, cum spune sociologul american S.M. Miller, că situația lor nu ar fi cu mult mai rea decît a celorlalți".Este semnificativ astfel că primul „strat de venituri" — 2.5 la sută din populație — deține în S.U.A. 39 la sută din avuția națională, în timp ce 50 la sută din populația aflată în straturile „de jos" nu dețin decît mai puțin de 4 la sută din’ această avuție. Distanțele reale nu sînt mai mici nici in țări capitaliste cu o distribuție mai „egalitară" a bogăției, cum este Suedia, unde 2 la sută din populație posedă 20 la sută din avuția țării, iar 50 la sută din populație posedă numai 25 Ia sută din această avuție. Datele arată de altfel evident că „artificializarea" ideologică a analizei științifice nu este suficientă pentru a mistifica realitatea. între realitățile edificatoare ale ultimului deceniu — care probează că marile inegalități economico-sociale și, pe această bază. contradicțiile de clasă din societatea capitalistă nu au dispărut. ci, dimpotrivă, s-au accentuat — un loc important îl ocupă efectele sociale ale prelungitei recesiuni economice, .în primul rînd șomajul de masă generat de incapacitatea structurilor economiei capitaliste de a folosi integral forța de muncă.în perioada care a urmat după declanșarea în 1973 a crizei energetice și de materii prime, ponderea șomerilor în totalul populației active din țările capitaliste puternic dezvoltate industrial a crescut de 3—4 ori în comparație cu anii '60. în ultimul deceniu, dacă luăm în considerare și rata accentuată de creștere a numărului .săracilor în țările capitaliste dezvo'- tate, au apărut prea multe fapte potrivnice teoriei stratificării pentru ca aceasta să mai poată fi considerată drept „bază științifică" a ideologiei „dispariției" clasei muncitoare.CONSTANTIN NICA : Este o realitate de necontestat faptul că, de la apariția sa pe scena istoriei, clasa muncitoare a cunoscut continuu un proces de transformare, atît prin diversificarea compoziției sale profesionale, cit și prin creșterea sa numerică și afirmarea tot mai puternică a conștiinței sale politice. Se evidențiază astfel că modificările care au avut loc în

structura și profilul clasei muncitoare la sfîrșitul secolului trecut o dată cu scăderea ponderii agriculturii in produsul social nu sînt mai puțin importante decît cele provocate in mijlocul acestui secol de afirmarea puternică a industriei serviciilor sau decît cele produse în ultimul deceniu de introducerea pe scară largă a informaticii și a robotizării în procesul modern de producție. Toate aceste schimbări în structura pe ramuri sau în nivelul de pregătire al clasei muncitoare nu au afectat și nu afectează poziția ei în raporturile de proprietate, caracterul antagonist al contradicțiilor de clasă care opun cele două clase fundamentale ale societății capitaliste : proletariatul și burghezia.Oricit de spectaculoase par la prima vedere transformările pe care le cunoaște continuu procesul modern de producție, înnoirile tehnico-științifice nu rezolvă prin ele insele contradicțiile de clasă, ci le oferă doar un nou cadru de manifestare. Cele care pot acționa efectiv în direcția unei rezolvări istorice a contradicțiilor de clasă ale societății capitaliste sînt numai masele largi populare, lupta lor conștientă pentru făurirea propriei

istorii în concordanță cu legitățile obiective ale dezvoltării sociale. Pornind de la acest adevăr cu valoare generală al concepției revoluționare despre lume, documentele partidului nostru, opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu evidențiază faptul că epoca în care trăim, caracterizată printr-o puternică revoluționarizare a forțelor de producție, printr-o amplă desfășurare a revoluției tehnico-științifice, deschide uriașe perspective de progres atît în domeniul producției bunurilor materiale, cit și în acela al transformării relațiilor de producție și sociale. „Analiza în spiritul concepției materialismului dialectic și istoric a dezvoltării contemporane, sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, demonstrează că lumea se află intr-o continuă transformare revoluționară, socială și națională".Lupta revoluționară, progresistă, antiimperialistă a maselor largi populare, a clasei muncitoare contemporane în primul rind, a determinat fără îndoială în această a doua jumătate a secolului XX profunde schimbări in viața societății capitaliste, schimbări care continuă să se accentueze.
PERSPECTIVA ISTORICĂ ASUPRA 

RAPORTURILOR DE CLASĂ IN SOCIETATEA 
CAPITALISTĂ Șl LEGITATEA 

REVOLUȚIEI SOCIALISTEION UNGUREANU : în explicarea evoluției structurii de clasă din societatea capitalistă contemporană, aplicarea consecventă a principiului analizei istorice este importantă atit în ceea ce privește identificarea tendințelor de lung termen, cit și in privința surprinderii schimbărilor periodice, nu totdeauna bine cristalizate, ale compoziției claselor și grupărilor sociale. Privită intr-o asemenea perspectivă istorică, structura de clasă a societăților capitaliste apare, astăzi, ca un rezultat legic al proceselor economico-sociale de bază prin care a evoluat capitalismul ca mod de organizare socială. Sociologii occidentali sint ei înșiși de acord că principalele componente ale structurii de clasă din capitalismul timpuriu „concurențial" pot li regăsite și în etapa sa actuală.Procesul istoric al evoluției raporturilor dintre clasele sociale in societatea capitalistă contemporană trebuie văzut la rindul său in strin- să legătură cu posibilitatea și cu realitatea istorică efectivă a revoluției socialiste, prin intermediul căreia poate fi schimbată în mod radical actuala structură de clasă a societății capitaliste. Este semnificativ, din acest punct de vedere, faptul că într-o cercetare recentă, desfășurată în cadrul Asociației internaționale de sociologie și Asociației internaționale de științe politice — cercetare condusă de sociologul și politologul italian G. Sartori — se consideră că schimbarea 
structurii sociale este o dimensiune 
principală a conceptului de revolu
ție socială in general și a celui de 
revoluție socialistă in principal.ACULIN CAZACU : Așa cum, în cazurile de exacerbare a implicațiilor noii revoluții tehnico-științi- fice. in. literatura social-politică in care se face apologia relațiilor de producție capitaliste avem de a face cu substituirea determinismului socio-istoric prin- tr-unul strict tehnologic, în cazul teoriilor care proclamă „dispariția" mobilului revoluționar al clasei muncitoare operează o ieșire totală din orice determinism. Ceea ce lasă loc pentru orice construcție ideatică, pentru o „imaginație socio-politică" împinsă la limitele relativismului. Indiferent de felul în care se prezintă, negarea rolului istoric revoluționar al clasei muncitoare contemporane reprezintă o teză care traversează nu numai efective interese ale burgheziei reacționare, ci și zone ale unui vid teoretic indeterminist, ale ieșirii din cadrele discursului analitic propriu-zis. Asemenea teze compensatorii sînt infirmate atit de realitatea socială a lumii capitaliste. scindată de antagonisme de clasă de neconciliat, cit și de perspectivele analitice autentice, pentru care științele contemporane (inclusiv cele sociale) aduc mereu noi și noi argumente.ION UNGUREANU ! In multe

din studiile și cercetările consacrate schimbărilor în structura socială a țărilor capitaliste dezvoltate se recunoaște faptul că nu se poate vorbi de schimbarea societății capitaliste decît în măsura în care se produce o schimbare radicală a structurii de clasă. Este probată astfel încă o dată falsitatea ideologiilor „convergenței" sistemelor sociale capitalist și socialist, a teoriilor societății „postindustriale" sau „postcapitaliste", precum și ale celor mai recente teorii ale evoluției „nonrevoluționare", prin care se încearcă să se nege legitatea revoluției socialiste. Mult comentata apariție a „noii clase manageriale", afirmarea revoluției științifice și tehnice contemporane, instaurarea așa-zisului monopol politic al „cunoașterii" sau instituirea „merito- crației" nu pot în nici un fel înlocui rolul istoric al revoluției in transformarea raporturilor de proprietate și a structurilor sociale.în concepția partidului nostru, problema transformării revoluționare a societății constituie o problemă de mare complexitate, atit in planul teoriei, cit și in cel al practicii revoluționare. Larga diversitate a condițiilor istorice, naționale și sociale în care se desfășoară lupta clasei muncitoare contemporane, a maselor populare pentru dreptate și egalitate socială, pentru o cale nouă de dezvoltare a societății face ca orice abordare îngustă, dogmatică, orice tendință de a absolutiza o experiență sau alta, de a impune anumite tipare rupte de realitățile economico-sociale și istorice concrete să se dovedească în cele din urmă inoperante. Legitățile generale nu se pot aplica fără discernă- mînt, indiferent de condiții și de e- tapa istorică dată. „Fără îndoială că nivelul deosebit la care se găsesc forțele de producție in diferite țări, arăta în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, generează o mare diversitate in formele concrete de făurire a noii orinduiri sociale. Cu atit mai mult se cere subliniat acest lucru cu cit un număr tot mai mare de state in curs de dezvoltare optează pentru calea socialistă de construcție eco- nomico-socială. înțelegerea justă a acestor probleme are o importanță practică uriașă pentru lupta revoluționară".Evidențiind că socialismul constituie o necesitate istorică a dezvoltării societății, concepția revoluționară pune in lumină adevărul cu valoare generală că transformarea societății se realizează în practică prin lupta clasei muncitoare, a forțelor revoluționare, ea este rezultatul voinței maselor populare, a popoarelor înseși, că viitorul aparține socialismului.Dezbatere realizată de
Ioan STANESCU

Respectul față de cuvînt, 
pentru demnitatea scrisului

Invocăm mereu șt pe 
bună dreptate limba bo
gată și mereu proaspătă 
a poporului, rolul său 
istoric uriaș in afirma
rea ființei naționale, 
precum și creația artis
tică populară in care s-au 
păstrat și dezvoltat vir
tuțile neamului nostru, 
tradițiile, obiceiurile, e- 
tosul său. Marii scri
itori, incepind cu croni

carii, au văzut in cuvînt 
un instrument al adevă
rului, un mijloc de luptă 
și de înnobilare a ființei 
umane. De aceea, au dat 
o înaltă considerație lim
bii poporului, creației 
sale — balade și doine, 
basme și cintece — in 
care s-au cristalizat me
morabil, cu puritate de 
cleștar, simțămintele și

idealurile sale cele mai 
adinei și mai durabile. 
Așa se face că scriitorii 
noștri au manifestat cea 
mai mare grijă pentru 
puritatea limbii, . văzln- 
d-o însuflețită de ideile 
filozofice, morale, spi
rituale, definitorii pen
tru colectivitate și res- 
pingind, cind a fost ca
zul, alterarea sau imbic- 
sirea ei, pătrunderea in

acest tezaur a unor ele
mente nepotrivite cu fi
rea creatorului și stăpi- 
nului ei de drept. Este 
aici vorba despre o înal
tă tradiție literară, des
pre continuarea și dez
voltarea ei de către lite
ratura de azi, care, spre 
cinstea sa, spre satisfac
ția publicului cititor, a 
obținut mari succese.

SATU MARE. In organizarea C.C. al U.T.C., in comuna Livada s-a deschis o tabără națională de etnografie și folclor, la care iau parte elevi din toate județele țării. Sub îndrumarea unor specialiști, ei sînt inițiați in activitatea de cercetare etno-folclorică in perimetrul Țării Oașului, prilej cu care culeg și inregistrează un bogat material folcloric ce va fi prelucrat in vederea elaborării unor noi studii despre străvechile comori de spiritualitate românească de pe aceste meleaguri. (Octav Gruineza).AI,BA. La galeriile de artă din municipiul Alba Iulia a fost des
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chisă o expoziție de artă plastică organizată de filiala din localitate a Uniunii artiștilor plastici și asociația județeană a artiștilor plastici amatori. Sub genericul „Chipul luminos al țării", sint reunite lucrări inspirate din realitățile contemporane ale patriei și din transformările înnoitoare petrecute pe aceste meleaguri. (Ștefan Dinică).ARGEȘ. Petroliștii brigăzii de extracție din Merișani s-au intîl-

nit la clubul lor muncitoresc cu o brigădă științifică județeană. Au fost dezbătute teme de politică internă și externă, de educație ma- terialist-științifică, de educație sanitară, precum și probleme referitoare la creșterea eficienței muncii în propria activitate (Gheorghe Cirstea).IALOMIȚA. Stațiunea balneară Amara a găzduit concursul inter- județean pentru tineri interpreti

de muzică populară „Floare de pe Bărăgan", organizat de Comitetul județean Ialomița al U.T.C. La această a 12-a ediție au participat soliști vocali și instrumentiști din numeroase județe ale tării. (Mihai Vișoiu).GALAȚI : La Muzeul de istorie din Galați s-a deschis expoziția „Arta decorativă — tradiție și contemporaneitate", în cadrul căreia 48 de artiști plastici expun numeroase lucrări — sticlă, ceramică, tapiserie. Lucrările expuse sint inspirat puse in relief prin efecte luminoase și pe muzică de Dumitru Capoianu. (Ștefan Dimi- triu).

Din păcate, insă, așa cum am mai semnalat și in alte rînduri, apar din cind in cind și cărți în care se manifestă o insuficientă preocupare pentru acest aspect al creației literare, cărți care, parțial sau total, nesocotesc atît tradiția de care vorbim, cit și eforturile scriitorilor de azi de a oferi cititorilor lucrări elaborate nu numai cu talent. dar și respectindu-și acest talent, cu grijă fată de funcțiile și proprietățile specifice ale limbii literare, ale faptului artistic. Desigur. nimeni nu dorește cărți cu fraze lustruite, dar toată lumea vrea lucrări ridicate la puterea exprimării semnificativului, cărți care prin natura și problemele personajelor lor să întrunească acel simțămint al adevărului trainic instaurat in rindurile cititorilor. Cu toate acestea, apar și cărți unde „lumea" ne întoarce un chip urițit și vulgar, in care supărător este excesul de trivialitate. vulgaritate și senzațional. Răsună, intr-unele din ele. un ton de vorbărie grosolană, după cum supărătoare sint și numeroasele elemente de pitoresc nefunctional, redat de dragul limbajului in sine. Unii autori se străduiesc să înregistreze ca pe o bandă de magnetofon tot ce' aud, confundind „limbajul popular" cu așa-zisul grai haotic și indistinct al sLrăzii mărginașe, al unor localuri impi- clite de fumul țigării și aburii alcoolului. cu vorbirea delirantă, necontrolată a unor indivizi certați cu norme elementare de civilizație sau de-a dreptul arierați. Se petrec fapte „grozave" și dezgustătoare in unele din ele. vădind o ciudată sete epică și chiar lirică de a reproduce tot ce poate fi mai ieșit din comun, mai anormal în viata oamenilor, in comportamentul și limbajul lor. Asupra acestor excese, vădite oricărui cititor onest, vrem să ne oprim, considerînd că ele pun în discuție atît calitatea, cit și destinația socială a scrisului. Cititorii unor astfel de cărți — din păcate, mult mai puțin critica literară — au atras atenția și în paginile presei literare (Contemporanul. România literară) că arta ia din viată ceea ce este semnificativ, ceea ce e frumos, că este potrivit să vedem realitatea nu cu ochelari fumurii sau prea colorați, ci cu ochii limpezi, că limbajul urit afectează mesajul ei, căci cartea este, la urma urmei, o instituție educativă, ca și școala sau teatrul bunăoară. Sint adevăruri de bun simț, larg râspîndite si ele dovedesc un gust literar comun la baza căruia stă experiența îndelungată a literaturii înseși, care a năzuit întotdeauna să reflecte cu fidelitate aspirațiile unei epoci, ale publicului larg al acelei epoci și nu bizareriile, curiozitățile inte- resind pe cițiva.După o lungă tradiție a literaturii despre țărani, apar în acești ani romane consacrate mediului țărănesc, satului de azi. în mod firesc, eroii lor sint tractoriști, mecanizatori, cooperatori, învățători, ingineri ș.a.m.d. Unii dintre aceștia ne sint însă înfățișați intr-un chip indescriptibil. ca indivizi primitivi, murdari de sus pînă jos. trăind in promiscuitate. Un autor și-a permis să-i numească. într-un limbaj degradant. „împuțiți". într-o altă carte recentă („Schimbarea la față" de M. Sin, Editura „Cartea Românească") își face apariția și un primar grosolan pe care-1 sunase „timpitul. ordinarul de Relu, miorlăindu-se“, un mandatar al colectivității plictisit la culme de „sîciielile" concetățenilor. Altuia, cei alături de care muncise o vreme i se par „că-s niște animale. Parcă-s porci, da, da, dom’le !“. Șoferi, mecanici de întreținere. lucrători permanent, zi- lieri : „lume amestecată", „clae peste grămadă", care „bagă la jgheab", dorm „cu țiitoa- re, cu copii mai măricei". Șoferii ajung la bază „beți morți", „se pun pe mincat și băut in prostie", „mai mult înjură decit vorbesc și imput aerul pe rupte". Același personaj, de un pitoresc lesne confundabil cu grosolănia, citează „un miștocar in armată și care se dădea grande că are cultură. și l-am încuiat (...) și atunci l-am miștocârit și eu". Nevastâ-sa „nu-i ca alea care, chiar dacă mai au ceva grăunțe pe la etaj...". în acest stil pitoresc. „șmecheresc" vorbesc mai toate personajele, inclusiv naratorul, care, in dorința de a fi cit mai „realist", iși imită eroii pe care in realitate îi disprețuiește profund. Căci el dezvoltă, în altă parte, o întreagă teorie despre abulia turmei, indiferenta și apatia oamenilor de rînd. a celor multi. îi vede, bunăoară. într-o dimineață intrind pe poarta uzinei cu „o expresie comună, purtind pe chip acea expresie teribilă a în

delungatei obișnuințe", „nu mal au ochi pentru nimic din jur", „nici o sclipire de surpriză, de uimire în priviri, nici bucurie, nici tristețe". Despre mulțime are o concepție decepționantă : „Deci, ce să reproșezi turmei ? Turma care se lăsa iarăși și iarăși amăgită...". Agrementate cu astfel de idei aparținînd unor filozofi de cafenea, exponenți ai unei filozofii itinerante și bahice, cuvintele, expresiile. noțiunile se degradează. Ceea ce este trist și uimitor aici constă in prepararea terenului pentru ca trivialitatea să fie utilizată ca o pură și simplă banalitate : ea intră în regimul firescului, al comunicării naturale. Cind eroii unor asemenea cărți „se pomeniră stind la masă cu căruțași, cu alcoolici fără capătii, cu zilieri și escroci mărunți, cu borfași ce ciordeau ce le pica sub mină" devine firesc să se instaleze „mohoreala ca stare a unui scepticism egal cu sine", o „acreală" și „un dezgust permanent" purtat de colo-colo de proscriși și marginalizați. Toate vădind un dispreț fată de ființa umană. pe care, in fine, nici nu se mai sfiesc să-l rostească : „jigodia asta de om", „hazna cu două picioare", „acest jeg cu înfățișare omeneas-
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că". Ratați, dezamăgiți, debusolați, oamenii recad în condiția animalică. sint văzuți și descriși cu cinism ca inși cufundați in „mocirla provincială", „o turmă de porci", in care vechile avinturi umane au a- dormit făcînd loc unei existente larvare : „Om nou. de nimic anunțat. Un porc devenit brusc un înțelept". Ochiul avid de „realism" inregistrează fără ostenire insanități. In acest context imoral, care inundă căsnicia, familia, relațiile conjugale, apare apoi jalnic de firesc că cineva se poartă cu o Lidie „ca un porc, in fine ca un fel de porc elegant", in vreme ce altul, de aceeași teapă, emite astfel de considerații „filozofice" : „mai bine să ră- minâ decit să n-ai ce băga Ia jgheab. Ți-am mai spus eu. in zilele astea trebuie să-i dai fratelui nostru por- eu’ tot ce-ti cere" și „potol din belșug pentru animalul din noi, pentru fratele meu porcu'". totul sfîrșind, firesc. într-o „bălăceală porcească". Rareori cititorul ai fost pus în fața unei mai deceptionante cantități de abjecție fizică și morală, trâdind nu năzuința spre idealitate, cum vrea să ne convingă criticul unei asemenea cărți, ci un adine dispreț pentru om. o mizantropie neagră, aflată in strictă vecinătate cu mohoreala și acreala personajelor descrise pe zeci de pagini. Ce să mai spunem despre faptul că bătrinii devin în acest limbaj „vită bătrînă și răpciugoa- să". că femeile nu trec de pragul „țipă purie și lăptoasă" sau „animal, nu femeie", că unii șefi sint „mișto" și alții „nasoli", situațiile sint „haioase". iar colegii — și ei „haioși" ș.a.m.d. ?Intr-un alt roman, „utopic" („Cina cea mai lungă" de M. Oprită, Editura „Dacia"), intîl- nim aceeași predilecție către ascultarea vocii de circiumă, a opiniilor emise în bodegi de fel de fel de bețivani sau „furioși" care conchid repede : „Rahat ! exclamă el scirbit. Lumea asta e un rahat uriaș", iar durerea unora „împrumută portretul unui cimpanzeu egocentric". Intr-o astfel de lume adusă și întinsă fără ezitare in carte se pot auzi cele mai jignitoare expresii cărora cu greu le-am putea găsi vreo justificare estetică.Ce să credem despre această invazie a trivialității intr-o instituție educativă precum este, precum cititorii mai cred — neîndoielnic — că este, cartea ? ! Nu credem că aceste realități din literatura noastră pot și trebuie să fie ocolite. Este regretabil insă că măcar o parte a criticii se face că nu le vede, ocolindu-le cu grilă — din pudoare ? —, dar încurajind tocmai in acest fel un atac periculos la demnitatea stilului literar. la funcția educativă a literaturii. Căci nu este un secret — și cititorii, și criticii o știu — au început să pătrundă, chiar și în creații realizate cu talent, forme intenționat triviale, procese fiziologice. amănunte anatomice. înjurături și alte necuviințe din repertoriul de mahala, prohibite de tradiția sănătoasă a etosului românesc. Acesta le-a socotit totdeauna

incompatibile cu vorba unui om de cinste și de omenie, cu inalta moștenire a creației populare — exemplu suprem de decență, moralitate, gingășie și delicatețe in exprimarea oricăror sentimente. pasiuni, trăiri. Credem că astfel de fenomene negative produc disfunctii educative și că, pe de altă parte, numai o estetică autonomistă ar mai putea apăra anacronica „prăpastie" dintre artă și morală. Cuvintul literar este receptat de conștiință și se fixează ca simbol al unei mentalități, al unei filozofii estetice și morale, iar cind autorul mizează — ca in exemplele date ori in altele multe care ne stau la indemină — pe deliciile îndoielnice ale unor expresii vulgare, pe seducția vicleană pe care vulgaritatea o poate exercita asupra unor categorii de cititori, el contribuie nu la elevarea spiritului ori a gustului, ci. din contră, la degradarea lor. Astfel, noi nu cr.edem că vreunul din exemplele de mai sus. epitetele și apelativele grobiene utilizate în multe pagini ar putea contribui in vreun fel la. bunăoară, cultivarea stimei față de femeie ori la promovarea unei sănătoase morale conjugale, după curt âle h-au darul de a ne face mai demni, mai umani. Identificăm in atari tendințe necontrolate către stilul trivial expresii ale Undi realism prost înțeles, ale unei vederi imature despre însăși demnitatea artei și menirea ei. Ar fi o prea cdmo- dă justificare să acceptăm asemenea fenomene în numele emancipării. al atitudinii antidogmatice și al afirmării noului și nu înțelegem „curajul" acelor autori care abordează fără tresărire limbajul libertin descris mai inainte. Rămi- nem în această privință la părerea preromanticului Ugo Foscolo, care credea că obscenitățile „contaminează cea mai frumoasă podoabă a buzelor adolescenților : pudoarea". Trivialitatea. îmbrăcată in tot felul de vorbe murdare, alterează cel mai mult bunul gust. Nu mai spunem că adepții stilului libertin confundă in chip prea simplist faptul real cu faptul artistic, ignorind că realismul nu este o reproducere mecanică a realului. Pe de altă parte, ne putem întreba : fac expresiile citate mai sus realitatea mai „realistă", mai „autentică" ? Cu alte cuvinte, nu este vorba dacă ele au voie sau nu să intre și să apară in pagina literară, ci dacă ele îndeplinesc o funcție artistică. în cele mai multe cazuri, aceasta este nulă, nu poate fi luată în considerație. Confuzia amintită mai înainte — între faptul real și faptul artistic — justifică, în mentalitatea unora, pătrunderea in pagina literară a josniciilor și mizeriilor omenești, a bolilor și obiceiurilor detestabile, forme ale decăderii și neputinței omului. Ele sint însoțite, firesc, și de expresiile corespunzătoare, de apelativele nerușinate din mediile interlope, marginale, unde nu funcționează cenzura morală, căci acestea nu cunosc acel prag al aminării despre care vorbea M. Ralea atunci cind definea natura specifică și singulară a condiției umane. însă, cum bine se știe, in colectivitățile românești, această cenzură morală a funcționat și funcționează conferind prestigiu cuvintului echilibrat și decent, denumind atitudini de înaltă demnitate umană. Arta literară este. în felul său. o expresie a acestei trăsături a naturii umane, ajutind-o să se dezvolte, să se afirme cu putere în viata colectivității. Unul dintre participan- ții la dezbaterile anterioare ale ziarului nostru pe această temă afirma cit se poate de judicios : „O vulgarizată teorie a reflectării, care uită că arta reflectă lumea nu prin aberațiile sau abaterile ei de ia necesar și rational, ci din perspectiva idealurilor umane, poate conduce nu la o artă pentru umanitatea spre care năzuim, ci la una pentru mentalitățile retrograde ale veacului".Literatura noastră de azi. artă a cuvintului cu reală inrîurire asupra conștiinței oamenilor, esle o literatură umanistă. patriotică și marile sale izbinzi nu pot fi nicicum puse in cumpănă de fenomene cum sint cele de mai sus. Ceea ce nu înseamnă cîtuși de puțin să le trecem sub tăcere. De aceea, continuind dezbaterea noastră (O ÎNALTA TRADIȚIE LITERARA : RESPECTUL FAȚA DE CUVÎNT, DRAGOSTEA PENTRU FRUMUSEȚEA SCRISULUI, Scin- teia nr. 13 544, 13 548 a.c.), vom da cuvintul, in numerele viitoare, altor oameni de «cultură, lingviști, scriitori. profesori, muncitori, țărani, încredințați că astfel se exprimă respectul publicului larg și receptivitatea fată de creația literară, prețuirea acordată cărților.
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Mesaje de peste hotare cu prilejul 
marii sărbători naționale a României

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEII"

IN PREGĂTIREA ZIUA NAȚIONALĂ A MALAYEZIEI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei eliberării României, îmi este foarte plăcut să vă transmit, In numele poporului și guvernului mexican, cele mai cordiale felicitări, cit și calde urări pe care le formulez pentru prosperitatea crescîndă a nobilului popor al României și pentru fericirea dumneavoastră personală, al cărui sincer și bun prieten am onoarea să fiu,

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele poporului și al Guvernului Republicii Unite Tanzania șl al meu personal, vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului României felicitările noastre călduroase cu ocazia zilei eliberării tării dumneavoastră.Ne alăturăm dumneavoastră în sărbătorirea acestui fericit și prestigios eveniment și vă reînnoim dorința Tanzaniei de a întări și dezvolta in continuare relațiile prietenești care există între cele două țări, în interesul reciproc al popoarelor noastre.Vă rog să primiți, stimate domnule președinte și coleg, cele mai bune și sincere urări de sănătate deplină pentru dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului român.

ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă fericitul prilej de a vă prezenta, în numele meu, al guvernului și al poporului tunisian, vii și sincere felicitări.îmi face, de asemenea, plăcere să vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și bunăstarea poporului român, precum șl pentru întărirea relațiilor de prietenie între cele două tari ale noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului Canadei, sint fericită să vă adresez dumneavoastră, precum și poporului român urările noastre cele mai bune de fericire și bunăstare cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România.Vă asigur că păstrez o excelentă amintire vizitei dumneavoastră, de anul trecut, în Canada. Primirea călduroasă rezervată ministrului nostru de stat este o asigurare a dezvoltării cooperării noastre in toate domeniile.îmi exprim încrederea că relațiile noastre bilaterale favorizează menținerea păcii și securității în lume. Sint convinsă că bunele noastre relații se vor dezvolta tot mai mult în anii viitori în avantajul nostru reciproc.

Guvernator general,
JEANNE SAUVE

ARGEȘ : Cărbune 
mai mult 

pentru termocentraleDe la Ion Ghizdavăț. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea minieră din Cimpulung, am aflat ieri că pe graficele lor de întrecere minerii de aici au înscris cifra de 8 000 tone cărbune extrase in acest an din carieră și subteran peste prevederile de plan. Totodată, el au redus cheltuielile cu 56,9 lei la 1 000 le! pro- ducție-marfă și au depășit planul la investițiile destinate punerii in valoare a noi rezerve de cărbune cu circa 3 milioane. Succesele minerilor de aici se datorează tenacității și hărniciei de care dau dovadă în muncă, precum și extinderii mecanizării proceselor de extracție a cărbunelui. In abataje funcționează, la ora actuală, complexe mecanizate de susținere și tăiere, precum șl combine de înaintare. Utilajele respective, ca și altele aflate în dotare, mînulte eu multă pricepere de mineri, funcționează și ele cu randamente superioare celor prevăzute în cartea tehnică. (Gheorghe Cirstea).
TIMIȘ : Apartamente 

peste prevederiIn perioada care a trecut din acest an, zestrea urbanistică a localităților timișene s-a îmbogățit cu noi ansambluri de locuințe. La Timișoara, Lugoj, Jimbolia, Deta, Buziaș și Ciacova au fost construite și predate noilor locatari 2 200 apartamente, cu 350 mai multe decit prevăd sarcinile de plan.— In acest fel — ne spune Inginerul Aurei Zavolan, directorul general al Trustului antrepriză generală de construcții-montaj Timiș — numărul total al apartamentelor construite de unitatea noastră în anii socialismului a ajuns la 89 000 de apartamente. Menționez că la parterul multora din noile blocuri au fost puse în funcțiune unități comerciale și de prestări servicii. In prezent, pe șantierele de locuințe ale trustului nostru se află în diferite stadii de execuție alte 1 600 de apartamente, dintre care 1 000 vor fi predate beneficiarilor pînă la finele trimestrului al, treilea al anului. (Cezar Ioana).

TURNU MĂGURELE :
Economii de resurse 

materiale și energeticeColectivele de oameni ai muncii de pe platforma Industrială a municipiului Turnu Măgurele depun eforturi susținute pentru Îndeplinirea și depășirea. In condiții de ihaltă eficientă, a tuturor indicatorilor din planul pe acest prim an al actualului cincinal. In același timp, ele se preocupă stăruitor de valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice. Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație, recondiționarea pieselor de schimb, gospodărirea mai bună a materiilor prime și energiei, In perioada care a trecut din acest an au fost economisite 2 730 tone de metal și 6,3 milioane kWh energie electrică. Cu cele mai bune rezultate se înscriu muncitorii și specialiștii de la întreprinderea de mașini electrice și Combinatul de îngrășăminte chimice. (Stan Ștefan).
IALOMIȚA: Se îmbogățește 

zestrea edilitarăLocalitățile urbane din județul Ialomița iși îmbogățesc zestrea edilitară prin munca și dăruirea de care dau dovadă constructorii, sprijiniți permanent de cetățeni, care participă la acțiunile gospodărești organizate de consiliile populare. în municipiul Slobozia, pe bulevardele Matei Basarab și Ștefan cel Mare s-au dat in folosință, înainte de termenul planificat, 70 de apartamente și spații comerciale pentru desfacerea produselor alimentare și industriale, în orașele Țăndărel, Urziceni și Fetești alte 110 familii s-au mutat în case noi, cu aproape două luni mal devreme. La Urziceni s-a amenajat o piață modernă, care oferă condiții optime pentru desfacerea produselor agroalimentare. Și tot la Urziceni a fost inaugurat complexul de prestări servicii al cooperativei meșteșugărești „Constructorul" (Mihal Vișoiu).
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Rdmân, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a României, am plăcerea de a vă adresa cele mai călduroase felicitări in numele meu și al Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din Maroc.Exprim convingerea că legăturile de prietenie și cooperare care unesc cele două popoare, ca și relațiile de solidaritate ce animă cele două partide ale noastre vor continua să se întărească tot mai mult.în acest moment crucial pentru dezvoltarea omenirii și pentru eliminarea amenințării nucleare care afectează, in mod deosebit, această dezvoltare, bunele noastre relații constituie, în mod sigur, o contribuție la in- Șțgurarea păcii mondiale.Vă prezint dumneavoastră, domnule secretar general al partidului și președinte al Republicii, precum și tuturor membrilor Partidului Comunist Rdmân, expresia înaltei și sincerei mele considerațiuni.

Pentru Biroul Politic al C.C.
al Uniunii Socialiste a Forțelor Populare 

Prim-secretar,

ABDERRAHIM BOUABID

INFORMAȚII SPORTIVE
Azi, din Capitală 

ÎNCEPE „TURUL ROMÂNIEI" I

vremea

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor (parțial color)
12,40 Din cununa cînteculul românesc. 
13,00 Album duminical (parțial color)

• Meditație despre pace. Moment 
muzical-coregrafic • Cotidianul în 
600 de secunde • Feeria Deltei. 
Reportaj • La florărie... Divertis
ment coregrafic • Telesport • 
Farmecul unei viori. Melodii de 
virtuozitate • Lumea minunată a 
filmului • Mamaia ’86. Concursul 
național de creație și interpretare 
de muzică ușoară românească. Se- 
lecțiuni

14,45 Contemporanii noștri. Inițiativă 
creatoare, răspundere muncito
rească. Reportaj realizat în întîm- 
pinarea Congresului oamenilor 
muncii

15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal

19,15 în august de victorii omagiem 
partidul. Spectacol literar-muzical- 
coregrafic organizat la Sala Pala
tului Republicii Socialiste Româ
nia cu prilejul zilei de 23 August

20,20 Film artistic : Vlrsta primei iu
biri...

21.35 Melodii îndrăgite (color)
21,50 Telejurnal

LUNI 1 SEPTEMBRIE

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Foru

mul democrației .muncitorești
20.35 Libia azi — documentar (color)
20,45 Tezaur folcloric (color)
21,00 Film serial (color) : „Cristofor 

Columb“. Premieră pe țară. Co
producție internațională. Cu : Ga
briel Byrne, Rossano Brazzi, Virna 
Lisi, Raf Vallone, Max von Sydow, 
Ell Wallach, Nicol Williamson, 
Faye Dunaway, Michel Auclair, 
Massimo Girottl. Cîntă Placido 
Domingo. Regia : Alberto Lattua- 
da. Ultimul eplsod

21,50 Telejurnal

O sărbătoare a cânteculuiConcerte, recitaluri, prime audiții de succes, nume noi pe podiumul cintecului. al interpretării... La Mamaia, ediția 86 a Concursului de creație și interpretare de muzică ușoară este într-ade- văr un eveniment al stagiunii estivale a Litoralului și publicul îi confirmă pe deplin succesul 1 Aseară s-a încheiat concursul de creație, adică prezentarea celor 36 de prime audiții. pagini semnate de compozitori din toate generațiile, compoziții închinate pămintului românesc, păcii, dragostei, prieteniei. Litoralului românesc — târîm al soarelui și al tinereții... De fapt, o demonstrație clară a diversității stilistice, specifice muzicii ușoare românești, a opțiunii condeelor noastre muzicale pentru cîntecul angajat, pentru cîntecul de largă accesibilitate (deși nu întotdeauna versurile au avut argumentele calității. ale poeziei a- devărate). pentru a- cele compoziții de substanță care, dincolo de modă, de succesele de-o vară, să rămînă pagini de cronică muzicală a acestor ani. Dar, întrucît despre

reușitele sau unele neimpliniri ale secției de creație a acestei competiții vom mai scrie, să notăm acum deosebita ținută a secției de interpretare, care, in această etapă finală (să nu uităm că la start au fost 100 de candidați !), a prezentat 28 de tineri din aproape toate județele țării. Și s-au văzut clar roadele acelor cursuri intensive (admirabilă idee și inițiativă a organizatorilor : Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea compozitorilor și muzicologilor, Radioteleviziu- nea Română, împlinită de Centrul special de perfecționare a cadrelor din C.C.E.S., Teatrul „C. Tănase“) : în general, o deosebită atenție pentru prezentare, frazare, tălmăcirea sensibilă a ideilor muzicale, a imaginilor poetice. S-au confirmat valori, s-au lansat cu aplomb tinere talente, prezențe care vor face succes, cu siguranță, pe scenele teatrelor de revistă. Tinerii interpreți au primit tot sprijinul de la orchestra Teatrului „Fantazio", dirijată de cunoscutul compozitor Aurel Mano- lache, de la toți acei

compozitori care le-au încredințat prime audiții (unele dintre a- cestea veritabile șlagăre), ținînd seama de posibilitățile, de datele stilistice ale fiecăruia, de la regizori, scenografi, ingineri de sunet, care-și unesc e- forturile pentru Împlinirea acestei sărbători a cintecului la înalte cote ale exigenței artistice.în această seară festivalul de la Mamaia iși va prezenta laureații în cadrul tradiționalei gale. După 4 zile de concurs (nu o să uităm nici acele cîteva remarcabile recitaluri : Marina Scupra — talent, vervă în lansarea tinerească a ritmurilor m o d e' r n e, George Nicolescu — emoție, vibrație, pledoarie pentru muzica- poem), de eficientă colaborare cu un excelent colectiv de muzicieni — orchestra de estradă a Radiote- leviziunii Române dirijată de Cornel Popescu, cu formațiile Wilmany și Ionel Tu- _dor, după 4 zile de emoții, sperăm un final pe măsura acestui eveniment al muzicii ușoare românești.
S. OTEANU

Astăzi, la ora 12, intr-un cadru festiv, la complexul expozițional de la Piața Scînteii se va da plecarea în „Turul ciclist al României", întrecere de veche tradiție și prezentind un mare interes în aceeași măsură pentru sportivii participant și pentru foarte niimeroșii simpatizanți (unii practicanți ei înșiși — ca amatori) ai sportului cu pedale din întreaga țară. „Turul României" — competiție înscrisă, datorită valorii sale, în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale — va avea la start alergători din Bulgaria (echipa națională), R.D. Germană (echipa națională și două formații de club), Polonia și, firește, România. (Cicliștii din Turcia și Siria, care au confirmat inițial participarea, nu sosiseră pînă la terminarea ședinței tehnice).Prima etapă (București—Buzău— Focșani) are, e drept, un profil în exclusivitate plat, dar (apreciază specialiștii) — prin lungimea sa, prin dorința fiecăruia dintre concurenți de a-și asigura un anumit avantaj încă de la început —- ar putea avea o desfășurare dinamică, cu încercări de evadare, cu sprinturi prelungite. Astăzi, după startul tehnic de la kilometrul 8 (în comuna Voluntari, ora 12,40), cicliștii sînt așteptați să treacă prin Buzău în jurul orei 15, prin Rîmnicu Sărat la ora 16, sosirea la Focșani (pe stadionul Milcov) fiind prevăzută pentru ora 17.Aseară, la ședința tehnică, arbitrul internațional Octavian Am- za (membru al juriului de concurs) ne mărturisea că actuala ediție a „Turului României" are condiții spre a fi un veritabil spectacol sportiv : echilibrul forțelor competitorilor, complexitatea traseului, pasiunea manifestată de comisiile de organizare din toate localitățile pe unde caravana ciclistă va poposi sau, fiur și simplu, va fi doar în trecere... n asemenea situație, iubitorii sportului din țara noastră așteaptă și doresc o comportare pe măsură din partea „tricolorilor". Speranțele sint îndreptate, mai ales, spre compo- nenții primei reprezentative a tării — Mircea Romașcanu (număr de concurs 28), Constantin Căruțașu (29), Costică Paraschiv (30), Valentin Constantinescu (31), Cristian Neagoe (32), Octavian Celea (33). Tuturor, „drum bun !" (I. Dumltriu).RUGBI. în cel de-al doilea meci pe care l-a disputat în cadrul „Concursului Prietenia" la rugbl, competiție rezervată juniorilor, ce se desfășoară Ia Gdansk (Polonia), reprezentativa României a obținut o categorică victorie, cu scorul de 72—0, In fața selecționatei R.D. Germane. Intr-un alt meci, echipa Poloniei a tn trecut cu scorul de 33—0 formația Bulgariei.FOTBAL. în divizia A. astăzi le- 
tapa a III) va avea loc unul din der- biurile noii ediții a campionatului : Dinamo București — Universitatea Craiova, pe stadionul Dinamo. Iată celelalte meciuri : Oțelul Galați — Steaua București, Flacăra Moreni — Petrolul Ploiești, Sportul studențesc București — Victoria București (stadionul Sportul studențesc), Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vilcea, Rapid București — Universitatea Cluj- Napoca (stadionul Giulești), F.C.M. Brașov — S.C. Bacău, Gloria Buzău — F.C. Olt, Corvinul Hunedoara — F.C. Argeș. Toate întîlnirile etapei încep la ora 18.HOCHEI PE GHEATA. La Rosenheim (R.F. Germania), in cadrul turneului final al „Cupei campionilor europeni" la hochei pe gheață, echipa suedeză Soedertaelje a învins cu scorul de 11—0 (2—0, 5—0, 4—0) formația franceză He. St. Gervais.

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 august, ora 21 — 3 sep
tembrie, ora 21. în tară : Vremea va fi 
răcoroasă în prima parte a intervalu
lui, mai ales în nordul și centrul țării, 
apoi în curs de încălzire. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse Izolate 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice, îndeosebi în zonele de deâL și de 
munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, mai co- 
borîte în depresiuni, iar cele maxime 
între 18 și 28 de_grade, local mai ri
dicate în a doua parte a intervalului. 
Dimineața, pe alocuri, se va produce 
ceață în centrul țării șl la munte. în 
București : După o răcire, la începutul 
intervalului vremea se va încălzi din 
nou. Cerul va fi schimbător. Condiții 
reduse de ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 11 și 15 gra
de,1 iar maximele între 26 și 28 de 
grade, mal ridicate Ia sfîrșitul Inter
valului.
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CONGRESULUI AL lll-LEA 
AL OAMENILOR MUNCII

Puternică mobilizare 
pentru realizarea 
planului la toți 

indicatorii
(Urmare din pag. I)cum se știe» In ansamblul mecanismului echilibrat al planului, ai aprovizionării tehnico-materiale, fiecare sortiment, reper, subansamblu sau piesă de schimb au o destinație precisă și condiționează, intr-o măsură mai mare sau mai! mică, finalizarea unor produse absolut necesare economiei naționale. De aceea trebuie să se Întărească disciplina contractuală. să se îmbunătățească relațiile „de cooperare interuzlnală, fie că este vorba de unități din cadrul acelorași centrale industriale sau din ministere diferite.în strinsă concordanță cu cerințele majore ale economiei, o atenție prioritară trebuie să se acorde în perioada următoare realizării producției destinate exportului, onorării ia timp și chiar in avans, Ia un inalt nivel calitativ, a contractelor încheiate cu partenerii externi. în fiecare unitate cu sarcini in acest domeniu, munca trebuie să fie astfel organizată incit producția pentru export să fie lansată cu prioritate, din timp, în fabricație.Rezultatele obținute de numeroase unități economice în perioada care a trecut de la începutul anului demonstrează că sint asigurate toate condițiile necesare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de pian la producția fizică și export, la absolut toți indicatorii. Totul depinde acum de munca oamenilor, de măsurile tehnice și organizatorice care se iau în fiecare unitate pentru mobilizarea deplină a resurselor umane și materiale disponibile. Tocmai de aceea, pornind de la activitatea desfășurată in prima parte a anului, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, secretarul general al partidului a cerut guvernului, ministerelor. centralelor industriale să acționeze in așa fel incit să determine o schimbare radicală in,metodele și stilul de muncă din economie, să introducă pretutindeni un puternic spirit de Ordine și disciplină, de răspundere pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor încredințate.în acest sens, un rol mai activ trebuie să-I aibă și organele de conducere colectivă, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi. Practic, nu există județ sau ramură a economiei tn care să nu se fi acumulat o experiență valoroasă în ce privește realizarea planului la export, reducerea cheltuielilor materiale sau Creșterea productivității muncii. Fie și numai prin generalizarea acestor experiențe se poate obține o îmbunătățire generală substanțială a activității productive. Esențial este ca, exercitîndu-se cu exigență revoluționară atributele autoconducerii și autogestiunii, aplicîndu-se riguros noul mecanism economico-financlar, in fiecare unitate economică să se acționeze ferm, pe toate căile pentru ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al producției, creșterea eficienței economice, astfel incit toate colectivele de oameni ai muncii să se prezinte cu rezultate cit mai bune la apropiatul for al democrației noastre muncitorești — Congresul al III-lea al oamenilor muncii.

Maiestății Sale Sultan ISKANDAR
Suveranul MalayezieiCu ocazia Zile! naționale a Malayeziei, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și destinderii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCUi Președintele 
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă primului minisjru al Malayeziei, Dato Seri Dr. Mahathir
Mohamad, cu prilejul aniversării zilei naționale a acestei țări, prin care ii adresează sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes in activitate.

(Urmare din pag. I)ce cred că neplăcerile legate de sănătate sint chestii care li se intîmplă doar altora, însă timpul le vindecă pe toate...„Mai ales dacă vii la Felix !“ Cel puțin așa ne-au lăsat să înțelegem mecanizatorii Viorel David și Cornel Cabău, soții Maria și Gheorghe Spătaru din București (ea țesătoare, el lăcătuș), Lucreția Stan, portar la o întreprindere timișoreană, Maria Belo- han, vînzătoare la Huși, Aurică Marica, inginer miner la Rîmnicu Vilcea, Silvia și loan Han din Făgăraș (ea este bobinatoare, el electrician), Mariana și Costel Vasile din Focșani (asistentă medicală, profesor)... femei și bărbați cu vîrsta peste 31 de ani (un studiu sociologic făcut acum cîțiva ani remarca faptul că virsta medie a a- celora care vin la Felix este in jurul a 45 de ani, că 84,8 la sută domiciliază in mediul urban, iar ceilalți 15,2 la sută tn rural). Dar tot de la ei am înțeles că la Felix vii nu in primul rind dacă vrei — Indiferent cit de presantă ests dorința — ci dacă obții un bilet de tratament...Realitatea este că cereri sint cu mult mai multe decit locuri in stațiune, deși în ultimii cincisprezece ani, prin construirea de noi complexe și hoteluri — superbele „Nufărul", „Termal", „Lotus", „Belvedere", „Poienița", „Someș", „Unirea", „Mureș" — capacitatea de cazare a crescut uluitor. Acum, numai Intr-o serie, Felix poate primi 8 000 de persoane, față de numai* 500 in 1970 ; faptul a necesitat investirea unei sume de 479 116 000 lei 1, tar asta numai pe rețeaua C.H.R. Sindicatele au construit și ele: de la 0 (zero !) locuri cite puteau oferi in același an 1970, acum, în două complexe — unul intrat In exploatare chiar in aceste zile — pot găzdui 2 600 persoane pe serie, la prețuri aproape modice. Ceea ce și explică — pe lingă virtuțile curative ale apelor termale (între 20—48°C) oligominerale, bicarbonata- te, calcice, sodice și sul

31 august reprezintă o dată cu profunde semnificații in fră- mîntata istorie a Malayeziei — stat situat intre Marea Chinei de sud și strimtoarea Malacca. La acea dată, in 1957, după aproape patru secole de dominație străină. Malaye- zia iși vedea împlinită cea mal arzătoare aspirație — independența. In anii care au trecut de atunci, prin crearea unor condiții favorabile pe drumul progresului economic și social, poporul ma- layezian a reușit să înlăture o parte din consecințele asupririi coloniale, să pună bazele unei economii naționale de sine stătătoare.în afară de valorificarea produselor tradiționale, Cauciucul și cositorul, în prezent s-a trecut la exploatarea și a altor bogății ale solului și subsolului, cum sînt resursele de țiței, minereuri de fier și de mangan, bauxită, cărbune. 1

în ultimii ani au fost elaborate o serie de programe vizind diversificarea peisajului industrial. îndeosebi prin dezvoltarea electronicii și a altor ramuri ale tehnicii de vîrf. Pe lingă investițiile destinate industriei prelucrătoare, în actualul plan cincinal (1986— 1990) se prevăd fonduri suplimentare pentru construcțiile de locuințe și extinderea rețelei transporturilor.Relațiile de prietenie și colaborare intre România și Mala- yezia, întemeiate pe deplină egalitate in drepturi și avantajul reciproc, cunosc o continuă amplificare. Un moment de referință în cronica raporturilor româno-ma- layeziene l-a reprezentat vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Mglayezia în 1982. Declarația comună a- doptată în urma

dialogului prietenesc la nivel înalt de la Kuala Lumpur, alte acorduri și înțelegeri convenite intre cele două țări deschid ample perspective conlucrării rodnice între țările șl popoarele noastre. Se poăte afirma că există astfel un cadru prielnic pentru intensificarea și extinderea pe planuri multiple a legăturilor. îndeosebi pe plan economic, prin creșterea schimburilor comerciale. pe baze echilibrate. prin extinderea cooperării in domeniul prospecțiunilor și explorărilor petroliere. al construcției de obiective energetice, de căi ferate etc. Dezvoltarea raporturilor româno - malayeziene corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale celor două țări și popoare, constituind, totodată, o contribuție la promovarea politicii de pace, înțelegere și colaborare rodnică in întreaga lume.
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TRINIDAD-TOBAGO

Domnului ELIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-TobagoCu prilejul celei de-a 24-a aniversări a proclamării Independenței țării dumneavoastră, vă adresez calde felicitări și cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul Republicii Trinidad-Tobago.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Româniaîn urmă cu 24 de ani, la 31 august 1962, în insulele Trinidad și Tobago avea Ioc ceremonia proclamării independenței, act care avea să înscrie definitiv țara în rindul statelor angajate pe făgașul edificării unei vieți noi, de sine stătătoare.Separate de litoralul venezuelean prin canalele Boca del Dragon și Boca de Serpientes, insulele Trinidad și Tobago Însumează o suprafață de 5 128 kmp și au o populație de aproape un milion și jumătate de locuitori. De la descoperirea lor de către Cristofor Columb, In 1498, insulele au fost colonie spaniolă pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea, cînd au devenit posesiuni britanice ; intre anii 1958 și 1962 au făcut
furate, și nămolul sapropelic, deosebit de eficient in tratarea unor a- fectiuni reumatismale, neurologice și ginecologice — numărul foarte mare de cereri de tratament...In ce condiții ? Excelente. Exemplificăm cu „vechea" — construită în 1971 — casă de odihnă și tratament a sindicatelor. Este tot un complex. Adică trei hoteluri legate între ele, în așa fel incit, dacă dorești, timp de 18 zile, poți să nici nu mai ieși afară (avantaj deosebit, mai ales in sezonul rece). Interioarele oferă tot ce-i necesar : came-

din Federația Vest.alte părți stăpinirea a lăsat o
parte Indiilor deCa și în ale lumii, colonialămoștenire grea, țara fiind menținută în condiții de înapoiere. După dobîndirea in- dependenței, autoritățile de la Port of Spain au pus în. aplicare un șir de fnă~ suri care schimbă fizionomia economico- socială a Acțiunile pe linia • resurselor prime, în rezervelor naturale și pentru economiei au căpătat un dinamism sporit o dată cu proclamarea Republicii Tririidad-Tobago, în august 1976. Măsurile adoptate în ultimii ani au urmărit, totodată, crearea bazelor pentru o indus

i insulelor, întreprinse valorificării de materii special a de gaze țiței, ca și diversificarea naționale

trie siderurgică, pentru extinderea și modernizarea porturilor țării, pentru îmbunătățirea situației învă- țămîntului și asistenței sociale.Realizările obținute de .(Repjityj^a Trinidad-Tobago' în consolidarea independen- . ței politice, Ih dezvoltarea- -economică au creat condițiile pentru o prezență crescîndă a acestei țări în circuitul comercial internațional.între România șl Trinidad-Tobago s-au statornicit și se dezvoltă relații de colaborare, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, stimei și respectului reciproc, corespunzător intereselor ambelor popoare, ale cauzei generale a păcii, colaborării și Înțelegerii in lume.
«Uită» robinetele deschise, provoacă inundații, smulg difuzoarele din pereți cu fire cu tot, sparg veioze, duc afară și murdăresc lenjeria de pat. Nu-s multi, ce-i drept, dar mai sint, iar anul trecut au fost recuperați vreo 25 000 de lei, contravaloarea unor stricăciuni... Dar cei mai mulți se comportă civilizat, iși văd de tratamente, colaborează cu medicii și-n timpul cel mai scurt iși refac sănătatea...Serile, timp de 2—3 ore, pe aleile stațiunii n-ai loc nici măcar să arunci o monedă de 25 de bani. Se

Cu oamenii, despre 
munca și viața lor

re cu un confort deosebit, o bază de tratament pentru 30 de proceduri, 5 săli de mese (860 locuri pe serie), 2 săli cu bazine, laboratoare clinice, aparatură modernă, un cabinet medical tot la al doilea e- taj (în total numai aici funcționează 19 medici), o sală de spectacole cu 300 de locuri, baruri, cluburi, o bibliotecă cu 30 000 de volume, săli de gimnastică, altele pentru copiii celor veniți să se trateze. Aceluiași complex îi sînt afectate autobuze pentru organizarea de excursii, un ștrand termal — dovadă că nimic n-a fost lăsat sub incidența geometriei hazardului. Iar prețurile — deși diferă în funcție de retribuțiile beneficiarilor — repetăm, sînt deosebit de a- vantajoase.Cum se poartă oamenii cu și in acest complex ? O primă pistă pentru aflarea unui răspuns o oferă avizul din holul recepției : „Este interzisă scoaterea din camere a păturilor, cearșafurilor, prosoape- lor...“. Nedumerirea ni s-a spulberat după ce am aflat că mai sînt încă destui care gindesc că li se cuvine tot numai lor, că cei care vin după ei nu contează...

vorbește in toate limbile de circulație universală (vin sâ se trateze la Felix și foarte mulți străini : din S.U.A., R.F.G., Israel, O- landa, Finlanda, Franța, Suedia, Egipt, Polonia...). Firește, cei mal multi sint români.Cum nimeni nu cunoaște pe nimeni, discuțiile au în ele ceva ce amintește de a- celea purtate uneori in compartimentele trenurilor : aceeași spontaneitate, credința că nu te mai in- tîlnești cu cel de alături decit cine știe cînd, dacă te mai întîlnești. „Am vrut să vin pînă la Oradea cu avionul, dar l-am pierdut și am luat trenul. Rapidul a ajuns la 23 și ceva, n-am mai găsit nici tramvai, nici autobuz pentru stațiune. M-a luat un taxi particular, dar mi-a cerut 225 lei, ce să fac dacă noaptea nu circulă nimic ?“ O țărancă îmbrăcată intr-un superb costum popular din Argeș e întrebată de o fetiță (mărișoară) «de ce umblă așa», iar răspunsul contrariază toată... populația băncii : „Pentru că eu sînt conservatoare, iar voi tinerii sînteți progresiști". Altă femeie zice fără sfială : „Lucrez în București, ia industria bumbacului, dar

acasă muncesc de trei ori pe-atîta. Nu mă ajută nici bărbatul, nici copiii, nici nora. Toată ziua pun-te masă, scoal-te masă, aprovizionarea o fac tot eu. da’ acuma i-am lăsat Să se mai descurce și singuri. Precis că nici vasele nu și le spală". Doi soți din Si- bîu iși fac — și fac și altora — emoții intrebindu-se dacă au făcut bine ori nu lâsindu-și băiatul să plece neinsoțit la examenul de admitere in facultate. Un' tip rubicond iși face publică indignarea : „Auzi, să mă înșele el pe mine. L-am reclamat. A venit miliția și l-a luat de acolo. Tot el o făcea pe supăratul. Zicea : Să mi-o faci mie tocmai dumneata, care ești tot ospătar. Pentru ce, pentru 1.50 in plus, Ia sticla de bere ?“ Se discută despre tot și toate. Și-așa mai trece o seară. Pentru unii.Alții se duc la fachir". Au citit afișul („Varietăți de circ cu iluzionistul Se- rafiny. In spectacol : iluzionism, prestidigitație, telepatie, hipnotism, sugestie, catalepsie"). Se duc, dar Iși blesteamă minutul in care au luat nefasta ho- tărîre, pentru că rareori îți e dat ca pe parcursul unei ore să faci o „baie" ca . aceea, îngropîndu-te în frivolitate pînă peste cap. Ceea ce nu-i de înțeles este de ce Casa de cultură a municipiului Oradea îi permite să apară în fata oamenilor sub egida ei... După cum, la fel de neînțeles, Ia 1 spectacolul cu «Nuntașii Bihorului», șeful orchestrei și-a permis să se „grăbească" în așa fel ineît era gata-gata ca cei de față să iasă din sală înainte de a fi intrat. Că nu s-a întîmplat așa s-a datorat unuia dintre spectatori care, ridieîndu-se în picioare, l-a apostrofat pe... vite- zist : „Sînteți necuviincios, tovarășe profesor dirijor !" Și tot la acei spectacol — și tot sub egida casei de cultură municipale — biletele vîndute n-aveau număr. și s-au vîndut și cite două pentru același loc ! Motiv pentru care propunem o „cură" la băi și tovarășilor de la controlul financiar...Și-așa se (pe)trec serile la Felix. Și zilele.

*



încheierea reuniuniiManifestări consacrate României
Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 

România socialistă promovează o politică principială, 
consacrată păcii, dezarmării și colaborării în lume

• •

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 42-a aniversări a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă din România, in sa
loanele revistei „Szpilki" din Var
șovia a fost deschisă expoziția de 
desene realizate de artistul , român 
Stefan Popa. La vernisaj au fost 
prezenți reprezentanți ai C.C. al 
P.M.U.P., ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Seimului polonez, artiști 
plastici, un numeros public.

zițle de artizanat ți piese de 
românească.

muzică

- tn
prile-

23 Au-

ministeriale de la Harare

Un amplu articol în publicația // ■' din Bangladesh
Politica consecventă de pace a României socialiste, inițiativele și demersurile stăruitoare ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizind oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, înlăturarea evoluțiilor periculoase din viața internațională, reluarea procesului destinderii, instaurarea unei ample colaborări rodnice între toate statele continuă să fie pe larg reflectate de mijloacele i ale lumii.de informare în masâ din diferite țâri

Un profund ecou și o largă audiență au punerile românești vizînd făurirea unei fără arme și războaie — propuneri care tuiesc un realist și mobilizator program plex de dezarmare.Sînt prezentate pozițiile profund structive Nicolae Ceaușescu față de marile probleme ale omenirii, eforturile constante pentru a asigura

pro- lumi alcă- com-
prielnlce și progresasemenea

de dezvoltare ar- pentru toate na-articole, comen-canale țării noastre, ale președintelui
umanității condiții monioosă, în pace țiunile.Publicareo unortarii și relatări dau măsura înaltului prestigiu internațional de care se bucură țara noastră, conducătorul său pe toate meridianele reflectînd caracterul realist și dinamic tregii politici externe românești. lumii, al in-

HAGA 30 (Agerpres). — La sediul 
fundației „De Drie Hoven" din 

■Amsterdam s-a desfășurat mani
festarea culturală „Trei săptămini 
despre România". In acest cadru 
au fost deschise o expoziție de carte 
românească, la loc 
expuse opere 
social-politică a 
Nicolae Ceaușescu, 
poziție de fotografii reprezentative 
pentru marile succese obținute de 
poporul român in construcția so
cialistă a patriei. Au fost prezentate, 
de asemenea, filme documentare 
despre realizările și realitățile din 
țara noastră, intre care „România 
— imagini contemporane", o expo-

MANILA 30 (Agerpres). 
continuarea manifestărilor 
juite de aniversarea zilei de 
gust, in capitala filipineză, Manila, 
a fost organizată o zi culturală ro
mânească. A fost inaugurată o ex
poziție de carte cuprinzind la loc 
de cinste lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In cadrul mani
festării, președinta organizației de 
femei din Filipine, Leonarda Cama
cho, a vorbit in termeni elogioși 
despre realizările României, condi
ția femeii și contribuția acesteia la 
progresul societății românești.

de frunte fiind 
din gindirea 

președintelui 
precum și o ex-

QUITO 30 (Agerpres). — tn ca
drul manifestărilor dedicate zilei 
de 23 August, la Casa de cultură 
„Benjamin Corrion" din Ecuador a 
avut loc o ședință festivă. Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
președintele Societății 
ecuadoriano-române. Au 
prezentanți ai Partidului 
și ai Partidului Socialist 
dor, reprezentanți ai Societății 
turale ectladoriano-române, 
ai corpului diplomatic.

culturale 
asistat re- 

Comunist 
din Ecua- 

cul- 
membri

HARARE 30 (Agerpres). — La Harare s-au încheiat lucrările reuniunii ministeriale pregătitoare a celei de-a VIII-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate. La reuniune, desfășurată pe parcursul a două zile, au participat miniștrii de externe a 102 state nealiniate.Participanții au adoptat raportul reuniunii, ce va fi prezentat șefilor de stat sau de guvern, proiectul a- gendei conferinței — care cuprinde 21 de puncte — și au aprobat, totodată, proiectul unei declarații speciale asupra Africii australe — propus de grupul țărilor africane — care cheamă la „acordarea imediată a independenței Namibiei, la sancțiuni cuprinzătoare și obligatorii Împotriva Republicii Sud-Africane, solidaritate cu statele din prima linie a frontului și crearea unui fond de solidaritate pentru Africa australă".în cursul lucrărilor a fost adoptat, de asemenea, proiectul unei declarații privind aniversarea a 25 de ani de la crearea mișcării de nealiniere.
„Politica externă a României — o politică de pace și înțelegere" este titlul unui articol apărut în publicația „THE TIDE" din Bangladesh, în care se subliniază : „Paralel cu ampla activitate de dezvoltare economică și Socială, de prosperitate națională. România acționează și în sfera relațiilor externe pentru colaborare, cooperare, pace șl securitate. Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, Republica Socialistă România își întemeiază ferm activitatea internațională pe principiile egalității depline, respectării independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, dreptului fiecărui popor de a fi stăpînul propriului destin, de a se dezvolta liber și independent, fără intervenție din afară, pentru reglementarea pașnică, prin negocieri, a oricărei dispute internaționale".„în activitatea sa externă — relevă publicația — România acordă prioritate colaborării reciproc avantajoase, prieteniei și solidarității cu țările socialiste". în acest sens, „ea acționează pentru extinderea schimburilor comerciale, a cooperării economice și tehnico- științifice, a schimburilor culturale cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, întreține relații diplomatice și consulare cu 140 de state, precum și raporturi economice, legături de cooperare în producție, știință și tehnologie cu 155 de state".Se subliniază, apoi, că „volumul a sporit în anii de 25,6 la anterioarăcomerțului continuu, 1981—1985 o sută, față de de cinci ani, ultimii ani, o activă".arată — se pune pe dezvoltarea cooperării în producție, în știință șl tehnologie cu alte state, pe promovarea sistemului în compensație în cadrul schimburilor bilaterale".„Una dintre cele mal te orientări ale politicii României o constituie lupta pentru apărarea păcii, a dreptului fundamental al popoarelor — dreptul la viață. Așa cum sublinia președintele Nicolae Ceaușescu — evidențiază „The Tide" — traversăm o perioadă în care situația internațională este extrem de gravă. Continuă cursa înarmărilor, in primul rînd a celor nucleare. De aceea, problema fundamentală e epocii noastre o constituie dezarmarea și pacea, lichidarea armelor

exterior înregistrînd creștere perioada România avînd, în balanță comercială „Un accent deosebit — se
economicelmportan- externe a

X- . ....
~ ... » , ,

ava».: ,

parti-

nucleare și făurirea unei lumi fără arme șl războaie.în conformitate cu această orientare, România se pronunță și acționează pentru oprirea amplasării și producerii de noi arme nucleare, pentru reducerea treptată a stocurilor existente pînă la lichidarea lor totală, pentru interzicerea tuturor experiențelor cu arme nucleare. România sprijină activ programul de dezarmare nucleară în etape propus de U.R.S.S., apreciind în același timp că și propunerile formulate de S.U.A. și de alte state pot constitui o bază pentru desfășurarea de negocieri și realizarea de acorduri adecvate".

Publicația scoate în relief faptul că in actualele împrejurări internaționale „România consideră că, paralel cu măsurile de dezarmare nucleară în etape, este necesar să se treacă la un program complex de dezarmare generală, care să includă, de asemenea,mice și toate tipurile de venționale, efectivele și le militare ale statelor, rind ale celor puternic„La Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc la Budapesta în luna iunie anul acesta, au fost adoptata decizii importante, care reflectă

armele chi- arme con- cheltuieli- in primul înarmate".

dorința țărilor socialiste cipante de a face tot ceea ce este posibil pentru a schimba cursul periculos al evenimentelor, pentru a realiza o politică a destinderii' și păcii" — amintește publicația, subliniind : Programul—Apel pentru reducerea armamentelor, trupelor și a cheltuielilor militare cu 25 la sută pînă în 1990 are o importanță deosebită și deschide, pentru prima oară, perspective reale pentru trecerea — concomitent cu reducerea armelor nucleare— și la reducerea substanțială a armelor convenționale.„România — scrie, în continuare, săptămînalul din Bangladesh— consideră foarte important să se facă un început. Iar dacă pînă în anul 1990 se va realiza reducerea de 25 la sută menționată îh Apel, vor fi create condițiile pentru trecerea, în perioadele următoare, pînă în anul 2000, la noi reduceri de cel puțin 50 la sută, firește, în condițiile aplicării programului de dezarmare nucleară în etape, pînă în anul 2000, propus de Uniunea Sovietică".Se relevă, apoi, că „România consideră necesar să se renunțe Ia manevrele militare de mare amploare, să fie retrase flotele marilor puteri din Medîterana și Oceanul Indian și. in general, să se renunțe Ia manevrele în apele internaționale, să se asigure libertate de navigație tuturor statelor, să se adopte oricare altă măsură de natură să protejeze securitatea internațională și independența tuturor țărilor". în același timp, se relevă că „România apreciază necesitatea reglementării generale privind folosirea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic, pornind de la ideea că O.N.U. trebuie să-și asume răspunderea pentru realizarea unui tratat internațional privind spațiul cosmic".„România — se subliniază în încheierea articolului —. se pronunță pentru interzicerea producției și a perfecționării armelor chimice și pentru distrugerea stocurilor existente, pentru interzicerea armelor radlologice, pentru desființarea bazelor militare de pe teritoriile altor state și retragerea trupelor străine în limitele frontierelor naționale, reducerea caracterului militar al celor două blocuri și asigurarea condițiilor pentru desființarea concomitentă a N.A.T.O. și Tratatului relansarea asigurarea Europa și

Pentru soluționarea pe cale 
politică a 
dintre Iran si Irak

9

Un articol al tovarășului Erich HoneckerBONN 30 (Agerpres). —într-un articol semnat de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, î waerts", organ cial-Democrat i evidențiază că clear nu poate autodistrugerea umanității latează agenția A.D.N. resul nostru comun — arată Erich Honecker — este să ne preocupăm de folosirea oricărei posibilități de îndepărtare a pericolului unui conflict atomic, de prevenire a militarizării spațiului extraterestru și de eliminare a armelor nucleare prin măsuri efective de limitare a înarmărilor și dezarmare, pentru a se

în revista al Partidului dinuni duceR.F.G., război decît
,Vor- So- se nu- t la - re- „Inte-

depăși atmosfera de confruntare prin cooperare între națiuni".Se menționează că R.D.G. Iși va continua consecvent politica de dialog și acțiune comună cu toate forțele ce dau dovadă de realism și de sentimentul responsabilității față de viitorul pașnic al omenirii. „Acesta este, de asemenea, punctul nostru de plecare în ceea ce privește edificarea relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G." — se arată în articol. în acest sens, se menționează că R.D.G. caută să dezvolte între cele două state germane raporturi care să contribuie la promovarea unei atmosfere de încredere, coexistență pașnică și cooperare între țările și popoarele din Europa.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a reiterat îngrijorarea sa față de riscurile agravării conflictului dintre Iran și Irak, conflict care trebuie soluționat prin mijloace pașnice, și a reînnoit sprijinul său față de eforturile de pace întreprinse de secretarul general al O.N.U.Avînd în vedere împlinirea a a- proape șase ani de la declanșarea războiului dintre cele două țări, membrii consiliului au exprimat „grava preocupare față de situația periculoasă care poate apărea ca urmare a extinderii și intensificării conflictului dintre Iran și Irak".După o serie de consultări cu ușile închise, președintele în exercițiu al consiliului a adresat o scrisoare secretarului general al O.N.U., in care reafirmă sprijinul față de eforturile de pace întreprinse de Perez de Cuellar, ca și față de demersurile sale umanitare pentru atenuarea e- fectelor conflictului.

de la Varșovia, pentru politicii de destindere, securității și păcii tn fn Întreaga lume“.(Agerpres)

-AGENȚIILE DE PRESA 
t - pe scurt

MEMORANDUM. ' Secretariatul Comitetului pentru reunificarea pașnică a Coreei a dat publicității un memorandum în care se subliniază că partea sud-coreeană este responsabilă pentru faptul că dialogul Nord-Șud desfășurat anul trecut nu a putut fi continuat, relatează agenția A.C.T.C. In document se arată constructive autoritățile sud-coreene puns prin facă și mai încordată situația, printre care manevrele militare „Team Spirit-86“. în cazul în care partea sud-coreeană este într-adevăr interesată să poarte un dialog și convorbiri, ea trebuie să treacă de îndată la masa negocierilor și să înceteze efectuarea exerclțiilor războinice, se relevă în memorandum.

că la propunerile ale R.P.D. Coreene, au răs- acțiuni de natură să

DEMERS AL JAMAHIRIEI LIBIENE LA O.N.U. Intr-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., Javier Perez da Cuellar, reprezentantul la Națiunile Unite al Jamahiriel Libiene, Aii Treiki, a cerut oficial ca, in cursul viitoarei sesiuni a Adunării Generale a forumului mondial, să fie examinată problema agresiunii comise, în luna aprilie, de forțe americane împotriva țării sale, s-a anunțat la centrul de presă al Națiunilor Unite.

cind diferendul care opune țara sa marii majorități a statelor din regiune în legătură cu viitorul Noii Caledonii — relevă A.F.P.GREVA GENERALA. Centrala Muncitorească Boliviană, cea mai mare organizație sindicală din Bolivia, care reunește în rîndurile sale peste un milion de membri, a declarat grevă generală de 24 de ore în semn de protest față de recenta decizie a guvernului de a institui starea de urgentă în țară.

LA SOWETO AU CONTINUAT 1 DEMONSTRAȚIILE Împotriva po- Iliticii de apartheid. Potrivit agenției Reuter, poliția s-a abținut de a mai interveni în modul în care a procedat la începutul săptămî- Lnii, cind a deschis focul, ucigînd cel puțin 21 de persoane.

DECLARAȚIILE PREMIERULUI FRANCEZ. Primul ministru Jacques Chirac, aflat într-o vizită în capitala Noii Caledonii, teritoriu francez de peste mări, a afirmat, intr-o declarație, că Franța „dorește să dezvolte dialogul cu toate statele din Pacificul de sud, asupra tuturor problemelor, inclusiv chestiunile referitoare la dezarmare". Premierul francez a propus statelor din regiune o cooperare multilaterală cu țara sa — relatează agenția France Presse. Pe de altă parte, premierul Chirac a reafirmat voința Franței de a se menține în Pacificul de sud, evo-

CONVORBIRI LA DAMASC.Președintele Siriei, Hafez Al- Assad, i-a primit sîmbătă pe primul ministru al Libanului, Rashid Karame, precum și pe președintele Partidului Socialist Progresist, Walid Joumblatt, liderul organizației Amal, Nabih Berrl, și ministrul educației, Selim Al-Hoss, aflați în capitala siriană. Au fost . discutate, cu acest prilej, eforturile în direcția soluționării crizei interne libaneze.EMANAȚIILE DE GAZ TOXIC In regiunea lacului Nyos din nordul Camerunului au provocat moartea a 1 746 de persoane, din- tr-un total de 10 000 de locuitori al zonei respective ; numeroși localnici suferă de arsuri de gradul I șl II sau de afecțiuni pulmonare. Potrivit specialiștilor aflați în prezent în Camerun, în zona catastrofei persistă pericolul degajării de gaz toxic.
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eveniment important al vieții politice internaționale,

„România acordă o însemnătate deosebită activității mișcă
rii țărilor nealiniate. în actualele împrejurări internaționale, miș
carea țărilor nealiniate are un rol important în a asigura partici
parea acestor țări la soluționarea problemelor internaționale 
într-un mod democratic și, în primul rînd, în asigurarea indepen
denței naționale, în înfăptuirea dezarmării și a tioii ordini econo
mice internaționale”.

NICOLAE CEAUȘESCU1 septembrie — zi marcată pe mondial ca „Ziua nealinierii".La plan pentru a se evoca astfel data constituirii, în urmă cu două decenii și jumătate, a mișcării țărilor nealiniate — urmează să se deschidă, în capitala Republicii Zimbabwe, lucrările celei de-a VIII-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate. Este un eveniment de o deosebită importanță a vieții internaționale care concentrează atenția opiniei publice de pretutindeni, interesul manifestat față de forumul de la Harare oglindind cu putere rolul și importanța pe care mișcarea de nealiniere il dețin pe arena mondială. Însemnătatea problematicii aflate pe ordinea de zi a conferinței, împrejurările internaționale în care aceasta se desfășoară.Ca o expresie a interesului deosebit pe care țara noastră îl manifestă față de apropiata Conferință Ia nivel Înalt a statelor nealiniate, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se exprima convingerea că această reuniune va contribui la dezvoltarea și mai puternică a mișcării țărilor nealiniate, la întărirea unității de acțiune și creșterea rolului mișcări pe pentru o acestei arena mondială, in lupta politică de independentă,

I

destindere și colaborare, de promovare a păcii și Înțelegerii intre națiuni.Așa cum se știe, actuala situație internațională, politică și economică — ce va constitui obiectul unei analize In cadrul conferinței — continuă să se mențină încordată. Se intensifică cursa înarmărilor, inclusiv nucleare, alături de vechile focare de conflicte au apărut altele noi, se recurge la forță în cazul a diferite litigii. Pe de altă parte, agravarea crizei economice mondiale a dus la o înrăutățire deosebită a situației țărilor In curs de dezvoltare, adîncind continuu decalajele economice șl sociale dintre grupul acestor țări și statele dezvoltate. Toate acestea ascut pericolul unul nou război mondial care, in condițiile actuale, s-ar transforma inevitabil tntr-o conflagrație nucleară nimicitoare. în aceste condiții, așa cum subliniază fn permanență România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu, problema fundamentală a zilelor noastre o reprezintă oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, asigurarea dreptului suprem al popoarelor la viață, la independență, la pace, la existentă liberă și suverană.

t

din ansamblul statelor

Această sarcină istorică Impune cu stringență unirea eforturilor și conlucrarea strînsă a tuturor forțelor antiimperialiste și democratice de pretutindeni, o misiune de înaltă răspundere revenind în acest sens țărilor socialiste, țărilor în curs de dezvoltare, tuturor statelor care se pronunță pentru afirmarea dreptului de dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pentru democratizarea raporturilor internaționale. în acest cadru, un rol deosebit de important au țările nealiniate, în cea mai mare parte țări mici și mijlocii. în curs de dezvoltare, care reprezintă peste două treimi lumii.Creată în Belgrad, ca transformări revoluționare — politice, economice și sociale — din perioada postbelică, a luptei anticolonialiste și de eliberare națională, mișcarea de nealiniere a cunoscut un proces de continuă dezvoltare, s-a afirmat ca una din marile forțe progresiste ale contemporaneității, componentă de seamă a marelui front antiimperialist. Dacă „războiul rece" a determinat crearea blocurilor militare — a căror existență, la rîndul ei, a alimentat încordarea — mișcarea de nealiniere s-a născut ca o repli-

1961, la Conferința de Ia expresie a uriașelor

reali- calea

că la acest proces, ca o expresie a opoziției față de politica de bloc, a dorinței de „nealiniere" la aceasta. De altfel, transformarea mișcării de nealiniere într-un factor de o deosebită importanță al vieții internaționale este legată nu numai de larga ei sferă de cuprindere, ci îndeosebi de orientările și obiectivele pentru care se pronunță. Printre acestea, la loc de frunte se află apărarea independenței și suveranității naționale, respectarea dreptului inalienabil și imprescriptibil al popoarelor de a fi stăpîne pe propria lor soartă; oprirea cursei înarmărilor și zarea de pași concret! pe dezarmării. în primul rînd a dezarmării nucleare ; eliminarea definitivă a politicii de forță din relațiile interstatale și soluționarea tuturor problemelor litigioase exclusiv pe cale pașnică ; afirmarea unor relații noi, de deplină egalitate si respect reciproc între state ; lichidarea decalajelor între țările bogate și cele sărace ; edificarea unei noi ordini economice mondiale. Tocmai în spiritul acestor orientări de principiu, mișcarea țărilor nealiniate a acționat și acționează pentru dezarmare, securitate și pace, pentru afirmarea dreptului popoarelor la o viată liberă și independentă, pentru o colaborare rodnică și multilaterală între toate țările și popoarele lumii.Sînt țeluri pe care le-a urmărit șl le urmărește consecvent șl România socialistă, care, după cum este cunoscut, participă de mai multi ani, în calitate de invitată, la întreaga activitate a mișcării de nealiniere. Acest fapt constituie o expresie elocventă a relațiilor de strînsă solidaritate șl colaborare care s-au statornicit între țara noastră și aceste state, o pregnantă recunoaștere a caracterului identic sau apropiat al obiectivelor urmărite, a justeței și realismului politicii noastre externe de pace și înțelegere Internațională. Sînt binecunoscute șl Întrunesc o înaltă apreciere activitatea neobosită depusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru întărirea rolului țărilor mici și mijlocii, țărilor in curs de dezvoltare, al statelor nealiniate, în viața internațională, eforturile consecvente ale președintelui României în direcția sporirii contribuției acestor state la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Constituie, desigur, o realitate faptul că agravarea situației internaționale, ascuțirea a diferite contradicții în lumea contemporană nu au rămas fără efecte asupra mișcării de neali

niere. că între unele din aceste state există divergente și chiar conflicte militare, ceea ce nu poate să nu afecteze forța și capacitatea de acțiune a întregii mișcări. în numele intereselor și aspirațiilor comune fundamentale ale țărilor nealiniate, care depășesc cu mult diversitățile legate de orînduirea socială, de opțiunile ideologice și politice, precum și de stadiile de dezvoltare economico- socială ale statelor membre. România, prin glasul președintelui țării, s-a pronunțat neabătut pentru intensificarea eforturilor în vederea încetării conflictelor existente și soluționării lor numai pe cale pașnică, prin tratative. Este convingerea fermă a tării noastre că reuniunea da la Harare poate contribui la depășirea acestor stări de lucruri, la dezvoltarea și mai puternică a mișcării țărilor nealiniate, la întărirea unității și solidarității statelor membre în lupta pentru apărarea independenței și suveranității naționale, pentru afirmarea intereselor lor de dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pe calea progresului și prosperității, lntr-un climat de pace și colaborare.Fără îndoială, în actualele condiții Internaționale obiectivul central în înfăptuirea căruia sînt interesate toate popoarele lumii, îl constituie oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării. Și, cu satisfacție se poate consemna că in rîndul statelor nealiniate se bucură de un larg interes șl de inalte aprecieri programul complex de dezarmare preconizat de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, în vederea lichidării pe etape a tuturor armelor nucleare pînă la sfîrșitul acestui secol și, în paralel, reducerea cu 50 la sută pînă în anul 2000 a armamentelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare, încetarea oricăror experiențe cu arme nucleare, oprirea militarizării Cosmosului. Este convingerea fermă a României socialiste că resursele statelor — și, în primul rind, ale statelor nealiniate trebuie folosite in scopul dezvoltării, și nu irosite prin atragerea in cursa înarmărilor. în același spirit, România sprijină inițiativele țărilor nealiniate, urmărind crearea de zone ale păcii și cooperării, fără arme nucleare, în Oceanul Indian, Pacificul de sud și în alte părți ale lumii.Una din ideile fundamentale care a stat Ia baza inițierii mișcării de nealiniere a constituit-o preocuparea pentru asigurarea stabilității internaționale, a coexistenței pașnice, 

promovarea păcii și destinderii tn lume — țeluri care presupun eliminarea definitivă a forței în abordarea problemelor litigioase, folosirea tratativelor ca singura alternativă rațională și eficientă, corespunzătoare intereselor tuturor popoarelor, ale întregii omeniri. Soluționarea pe această cale a disputelor existente, inclusiv a celor dintre statele nealiniate, va consolida pacea în lume atit prin faptul că ar elimina de pe glob focare de conflict deosebit de periculoase prin implicațiile lor, cît și prin aceea că lichidarea unor astfel de conflicte ar restrînge posibilitățile de intervenții și imixtiuni, ceea ce ar sluji cauzei independenței și progresului în lume.între obiectivele principale ale mișcării de nealiniere s-a înscris consecvent sprijinirea luptei popoarelor împotriva colonialismului și neocoloniaiismului, pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, acțiunile concrete în acest scop ocupînd un loc de frunte pe agenda Conferinței de la Harare. In conformitate cu această orientare se apreciază că la Conferința de la Harare se vor face auzite cu o deosebită forță condamnarea aspră a regimului rasist de la Pretoria, apelul adresat întregii comunități internaționale pentru eradicarea acestei plăgi din viața politică internațională. Și în această privință se cuvine relevată concordanta de obiective cu politica României, care a militat și militează pentru lichidarea politicii de apartheid și discriminare rasială din Africa de Sud, pentru încetarea acțiunilor agresive, destabilizatoare ale autorităților de la Pretoria împotriva statelor africane din zonă, a sprijinit și sprijină lupta poporului nami- bian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru realizarea neîntîrziată a independenței Namibiei.Pe plan economico-social, principalele probleme cu care sînt confruntate țările nealiniate, cele în curs de dezvoltare sînt legate de lichidarea subdezvoltării. Rezolvarea acestora, depășirea gravelor dificultăți generate de persistența unor practici neocolonialiste, de adîncirea decalajelor dintre bogați și săraci nu este posibilă, după cum a subliniat nu o dată și țara noastră, decit în condițiile intensificării eforturilor proprii pentru punerea largă în valoare a resurselor naționale, a întăririi colaborării și întrajutorării dintre statele nealiniate, în covîrșitoarea lor majoritate țări în curs de dezvoltare.întreaga evoluție a evenimentelor 

ilustrează, totodată, necesitatea adoptării unor măsuti urgente, globale, în problema datoriilor externe, care împovărează statele nealiniate și în curs de dezvoltare, a restructurării sistemului financiar și monetar pe baze noi, un pas important pe .această cale avîndu-I materializarea propunerii țărilor nealiniate de convocare a unei conferințe internaționale în problemele financiare și monetare. _ După cum este cunoscut, România s-a pronunțat și acționează pentru convocarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., cu participarea țărilor în curs de dezvoltare și țărilor dezvoltate, în vederea soluționării globale a problemelor economice și ale subdezvoltării și elaborării principiilor noii ordini economice internaționale. în același timp, țara noastră depune eforturi în vederea organizării unei conferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare pentru stabilirea unei platforme comune în vederea negocierilor cu țările dezvoltate, precum și pentru adîncirea și diversificarea cooperării dintre ele.Opinia publică din țara noastră Iși exprimă speranța că prin întreaga sa desfășurare înaltul forum al țărilor nealiniate din capitala Republicii Zimbabwe va contribui la creșterea solidarității și unității de acțiune a țărilor nealiniate, înscriindu-se ca o contribuție importantă la promovarea încrederii, păcii și colaborării între popoare, la eforturile consacrate făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. în ce o privește, România, așa cum a reafirmat din nou recent președintele Nicolae Ceaușescu, este hotărită să-și dezvolte și în viitor raporturile de colaborare și solidaritate cu țările nealiniate și cele in curs de dezvoltare, în general cu țările mici și mijlocii, să lărgească necontenit conlucrarea cu aceste state, cu convingerea fermă că aceasta servește pe deplin ihtereselor tuturor popoarelor, cauzei independenței, păcii și progresului în întreaga lume. în acest sens, delegația română va reafirma solidaritatea militantă a României socialiste cu eforturile țărilor nealiniate, ale țărilor în curs de dezvoltare pentru depășirea problemelor cu care sînt confruntate, cu acțiunile pe care ele le întreprind în favoarea păcii și colaborării internaționale.
Radu BOGDAN
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